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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, Internetvideo , satellite 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
Kuna hadithi kuhusu umri wa kijana mdogo ambaye kujengwa toy mashua . Yeye
kwa makini walijenga Hull na alifanya tanga dogo kwa ajili yake. Wakati mashua ilikuwa
tayari , yeye meli katika mkondo. Ni inakwenda kwa urahisi kwa wakati , lakini kisha got
swept mbali na sasa. Mvulana msako mashua yake waliopotea , lakini kamwe
kupatikana. Baadaye, yeye alishangazwa kuona mashua mdogo wake katika dirisha la
duka . Yeye alikimbia ndani na akasema, " mashua langu ni katika dirisha !" Karani wa
duka alijibu, " mimi nina sorry, mwana , lakini itabidi kulipa kwa ajili yake ." Mvulana
kazi kwa muda wa wiki kuokoa fedha za kutosha kununua nyuma mashua yake. Kama
yeye kushoto kuhifadhi na mashua katika mikono yake, aliiambia yake, "Little mashua ,
sasa uko yangu tena . Nimekuweka , mimi searched kwa ajili yenu, na mimi kununuliwa
nyuma. "
Kwa njia nyingi, uhusiano kati ya Yesu na watu wake ni sawa na uhusiano kati
ya hii kijana mdogo na mashua . Mwana wa Mungu alituumba , lakini sisi amepotea
katika dhambi na walikuwa wamepotea. Lakini hakusahau yetu. Alikuja duniani kutafuta
na kuokoa kilichopotea . Na baada ya yeye kupatikana yetu , yeye kulipwa bei ya mwisho
ili atukomboe - bei ya kifo chake mwenyewe .
Hii ni somo la kwanza katika mfululizo wetu, Tunaamini katika Yesu. Katika
mfululizo huu , tutaweza kuchunguza eneo la theolojia inayojulikana kama somo la
Kristo , mafundisho ya Kristo. Katika masomo haya, tutaweza kuchunguza kweli nyingi
tofauti juu ya mtu na kazi ya Yesu Kristo kwamba wafuasi wake anashikilia kwa maelfu
ya miaka. Tumekuwa haki somo hili kwanza " mkombozi " kwa sababu tutaweza
kuzingatia jinsi Yesu redeems wenye dhambi na dhambi, na kuhakikisha marejesho ya
mwisho ya kuundwa kwa starehe yetu na kwa utukufu wa Baba yake .
Katika somo hili juu ya Yesu Mkombozi , tutaweza kuchunguza mtu na kazi ya
Yesu Kristo , Mwana wa Mungu , wakati wa kipindi cha nne tofauti. Kwanza , tutaweza
kufikiria kuwepo kwake na mpango wa milele, kabla ya kuumbwa ulimwengu . Pili,
tutaweza utafiti shughuli zake wakati wa kipindi cha awali ya viumbe. Tatu, tutaweza
kusema juu ya zama za ukombozi ambayo ilianza baada ya kuanguka ya binadamu katika
dhambi na stretches kupitia umri sasa. Na nne, tutaweza kuchunguza ukamilifu wa
historia ambao utafanyika atakaporudi. Hebu tuanze na milele.

II. UMILELE
Wengi wa wakati Wakristo kufikiria na kuzungumza juu ya Yesu, sisi kuzingatia
maisha aliishi duniani , na juu ya kazi anachokifanya mbinguni hivi sasa. Wakati
mwingine sisi hata kufikiria mafundisho ya Biblia kuhusu kile Yesu kufanya katika siku
za atakaporudi. Na watu hao wote ni mafundisho muhimu sana . Lakini ukweli ni
kwamba nafsi ya pili ya Utatu , ambaye sisi kujua kama Yesu Kristo, ni Mungu wa
milele. Hivyo, wakati sisi kufikiri juu yake kwa mtazamo wa kiteolojia , ni mara nyingi
na manufaa kwa kuanza mengi zaidi nyuma katika historia, kuona kwamba imekuwa
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mipango na kazi ya ukombozi wetu katika historia yote - na hata kabla ya historia
kuanza.
Wanatheologia si kabisa walikubaliana juu ya asili ya milele kabla ya kuundwa
kwa ulimwengu. Wengine hata zinaonyesha kwamba wakati yenyewe ni sehemu ya
viumbe , hivyo kwamba ni vigumu kusema wakati kabla ya tendo la Mungu wa viumbe.
Hivyo, katika somo hili , tutaweza kutambua milele kama uwepo wa Mungu kabla ya
kuundwa kwa ulimwengu. Milele, Mungu tu alikuwa. Na yeye kuwepo katika Utatu
kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
Mjadala wetu wa milele kugawanya katika sehemu tatu. Kwanza , tutaweza
kuchunguza mafundisho ya kibiblia kuhusu utakatifu wa Kristo au Uungu . Pili,
tutaangalia jukumu lake ndani ya Utatu . Na tatu, tutaweza kuelezea shauri lake la milele.
Hebu tuanze na uungu wa Yesu Kristo, Mwana wa Mungu .
Uungu
Sasa, Biblia haina kuja kutoka milele. Hiyo ilikuwa imeandikwa wakati na
historia. Na haina wazi yatangaza Yesu kama mtu tofauti ya Utatu mpaka Jipya la Kale.
Hata hivyo, Maandiko yanafundisha kwamba Yesu imekuwa Mungu kutoka milele yote.
Hivyo, mambo ambayo inaonyesha kuhusu utukufu wake katika Agano Jipya walikuwa
pia ni kweli yeye kabla ya kuundwa kwa ulimwengu. Na wataendelea kuwa ni kweli juu
yake milele.
Kama sisi kusoma katika Waebrania 13:08 :
Yesu Kristo ni yuleyule, jana na leo na hata milele. (Waebrania 13:8)
Uungu wa Yesu ni dhahiri katika Agano Jipya katika njia nyingi. Kwanza,
maandiko ina kauli kadhaa wazi kuwa yeye ni Mungu. Pili, vifungu baadhi Agano
Jipyakuomba Agano la Kale kwake kwa njia ambazo kuonyesha utukufu wake . Na tatu,
baadhi ya vifungu wanampa sifa ya Mungu kwake. Tutaangalia baadhi ya mifano ya kila
ya aina hii ya ushahidi kwa uungu wa Yesu, mwanzo na kauli ya wazi.
Taarifa Ya Wazi
Vifungu kadhaa waziwazi kufundisha kwamba Yesu ni Mungu na moja kwa moja
akimaanisha yeye kama Mungu . Kwa mfano, katika Yohana 20:28 , mtume Thomas
aitwaye Yesu " Mungu wangu." Katika Tito 2:13 , Paulo aitwaye Yesu " Mungu wetu
Mkuu na Mwokozi, Yesu Kristo". Katika 2 Petro 1:01 , Peter aitwaye Yesu " Mungu
wetu na Mwokozi Yesu Kristo. " Na katika 1 Yohana 5:20 , Yohana aitwaye Yesu "
Mungu wa kweli na uzima wa milele. "
Lakini labda kifungu anayejulikana kwamba waziwazi sifa ya uungu wa Yesu ni
Yohana 1:1, ambapo tunasoma maneno haya:
Katika mwanzo alikuwa Neno , na Neno alikuwa pamoja na Mungu , na Neno
alikuwa Mungu. (Yohana 1:1)
Aya hii hasa anasema kuwa Neno alikuwa Mungu, na kwamba yeye amekuwa Mungu
tangu mwanzo, kwamba ni , kabla ya ulimwengu iliundwa. Na baadaye katika sura hii,
katika mstari wa 14 kwa 18 , Yohana alisema wazi kwamba neno alikuwa kuzungumza
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juu ndiye Kristo. Kwa njia hii, Yohana kushoto hakuna shaka kwamba Yesu ni Mungu .
Yeye daima imekuwa na daima itakuwa kikamilifu Mungu, katika kila njia.
Agano la Kale
Pili, pamoja na kutoa kauli za wazi kuwa Yesu ni Mungu, Jipya la Kale pia
inaonyesha uungu wa Yesu katika njia hiyo Hushughulikia marejeo ya agano la kale kwa
Mungu .
Juu ya aina ya wakati, waandishi wa Agano Jipya kutambuliwa Yesu kama
Mungu na equating yake mbele ya Mola Agano la Kale. Katika Agano la Kale , Mungu
alijitambua kwa watu wake kwa jina la Bwana , ambayo ni kawaida kutafsiriwa "Bwana.
" Na katika maeneo kadhaa katika Agano Jipya, waandishi inajulikana vifungu ambavyo
walikuwa wazi kuhusu Bwana, Bwana , na kusema kwamba vifungu hivi walikuwa
wanazungumza juu ya Yesu.
Kwa mfano, Mark 1:2-3 inahusu Malaki 3:01 , na Isaya 40:3 , ambayo kusema
kwamba Mtume au mjumbe kwenda mbele za Bwana. Lakini basi Mark alisema kwamba
unabii huu ulitimizwa wakati ambao Yohana Mbatizaji tayari njia ya Yesu. Kwa njia hii,
Mark zilionyesha kuwa Yesu alikuwa Bwana , Bwana, ambaye Malaki na Isaya
alivyotabiri .
Paul akauchomoa uhusiano sawa kati ya Yesu na Bwana katika Wafilipi 2:11,
ambapo alitaja msingi tangazo Mkristo kwamba Yesu ni Bwana . Na katika Yohana 1:13, Yohana kutambuliwa Yesu kama neno la Mungu ambaye kwa njia yake Mungu
aliumba ulimwengu katika mwanzo. Hii ilikuwa ni kumbukumbu ya wazi na Mwanzo
1:01 , ambapo Musa aliandika Ushahidi huu wa ushiriki wa Yesu katika viumbe
inaonyesha kwamba yeye ni , kwa kweli, Mungu mwenyewe "Katika mwanzo Mungu
aliumba mbingu na dunia." .
Sifa za Kiungu
Tatu, badala ya kutumia maneno wazi na Agano la Kale kudai kuwa Yesu ni
Mungu, waandishi wa Agano Jipya pia kuhusishwa sifa ya Mungu kwake - sifa ya kuwa
ni Mungu pekee anaweza wamiliki.
Kwa mfano, Waebrania 1:03 inasema:
Mwana ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na uwakilishi halisi ya nafsi yake ,
kuendeleza vitu vyote kwa neno lake lenye nguvu . (Waebrania 1:3)
Hapa , Mwana ni sawa kwa Mungu na utukufu wake katika njia kwamba kuashiria uungu
ya Mwana . Aidha, Mwana ushawishi usio ubunifu na kuendeleza nguvu za Mungu.
Kuwa hakuna finite unaweza hawana nguvu usio ; tu usio Mungu can. Kwa hiyo, Mwana
lazima Mungu mwenyewe.
Na Yohana 1:1-2 zinathibitisha Yesu uungu katika njia hiyo wakati inasema:
Katika mwanzo alikuwa Neno ... Alikuwa pamoja na Mungu katika mwanzo.
(Yohana 1:1-2)
Wakati Yohana alisema kuwa neno kuwepo "katika mwanzo ," alikuwa na maana
kwamba Mwana alikuwa akiishi kutoka milele yote kabla ya kitu chochote iliundwa ,
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kama vile Mwanzo 01:01 inafundisha kuwa Mungu alikuwa akiishi kutoka milele yote
kabla ya uumbaji. Kwa maneno mengine, Mwana hakuumbwa . Yeye kuwepo kwa
Mungu Baba kwa milele yote. Na tangu Mungu tu anaweza wamiliki sifa ya kuwepo
milele , Mwana lazima Mungu mwenyewe.
Sasa kwa kuwa tumeona kwamba Kristo ana uungu full , tuko tayari kurejea kwa
mahusiano kati ya Mwana na watu wengine ya Utatu.
Utatu
Mafundisho ya Utatu ni muhimu kwa imani ya Kikristo. Kwa upande mmoja, Utatu ni
moja ya mafunzo ya wale yatufundisha kwamba Mungu ni mbali juu ya uwezo wetu wote
kuelewa yake. Ni inatufundisha kwamba Mungu ni wote siri na ya ajabu , na hivyo
kuwahamasisha tumwabudu . Lakini kwa upande mwingine , mafundisho hii seti Ukristo
mbali na dini zingine zote. Wakati baadhi ya dini kuona Mungu tu kama mtu mmoja, na
wengine wanaamini kwamba kuna miungu mingi , na mafundisho ya Utatu maandiko
inatufundisha kwamba Mungu ni tatu kwa maana ya moja , na moja kwa maana nyingine
. Na kihistoria, mafundisho hayo ya kipekee Mkristo imekuwa katika moyo sana wa
kukiri wa Kristo yetu.
Mrefu utatu haionekani katika Biblia , lakini inaonyesha dhana ya kibiblia
kwamba Mungu ana watu watatu , lakini kiini moja tu . Mtu mrefu inahusu tofauti , selfufahamu utu. Maandiko yanafundisha kwamba watu watatu wa Mungu ni Baba, Mwana
na Roho Mtakatifu. Na muda kiini inaonyesha asili ya msingi ya Mungu au mali ambayo
yeye lina .
Mafundisho ya kikristo ya Utatu inafundisha kuwa Mungu moja milele ipo katika
umoja ya kuwa kama watu watatu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho
Mtakatifu. Ilichukua karne kadhaa kwa kumenyana na maandiko kwa Wakristo
kufika katika ufahamu huu wa Mungu . Msukumo msingi kwa ajili ya maendeleo
ya fundisho la Utatu ibada mapema ya Kikristo ya kufufuka na kuwafanya wawe
Kristo. ... Maandiko kufundisha wazi kwamba Yesu ni Mungu. Walitoa hii kwa
kusema kwamba Mwana ni wa asili moja kama Baba. Ilikuwaje Wakristo
kupatanisha ibada ya Kristo pamoja na umoja wa Mungu ? Muhimu ni tofauti
kati ya mtu na asili. Hatimaye Wakristo walikuwa wakiongozwa na maandiko
kuthibitisha kwamba Mungu Baba na Mungu Mwana ni moja katika kuwa, bado
tofauti katika mtu . Kwa kifupi, Mungu moja milele ipo katika umoja ya kuwa
kama watu watatu , Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. [ Dr Keith Yohanason ]
Wanateolojia kawaida ilivyoelezwa Utatu kutoka mitazamo miwili . Kwa upande
mmoja , wameweza amesema uhusiano wa ontological kati ya wanachama wa Utatu. Na
kwa upande mwingine , wameweza pia alizungumzia kuhusu mahusiano ya kiuchumi.
Tutaweza kuangalia kwa ufupi wote ya mawazo haya , kwa kuanza na mahusiano
ontological ndani ya Utatu .
Kiontolojia
Neno hilo ontological zinazohusiana na kuwa. Hivyo, wakati tunaona uhusiano
ontological kati ya watu wa Utatu , sisi ni wasiwasi na jinsi wao ni kuunganishwa na kila
mmoja, na na ukweli kwamba wao kushiriki moja asili ya Mungu au asili. Kwa sababu
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wote watatu wa watu wa Mungu kushiriki sawa asili ya Mungu , wote wamiliki sawa sifa
ya Mungu , kama vile infinity, Umilele , na faradhi .
Katika Wafilipi 2:5-8 , Paulo alizungumzia suala hili la Utatu kwa njia hii:
Kristo Yesu ... kuwa katika sana asili ya Mungu , hawakuwa na kuwa sawa na
Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho , bali alijifanya , akatwaa namna ya
mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu . Tena, alipoonekana ana umbo kama
mwanadamu , alijinyenyekeza akawa mtii hata kufa - hata mauti ya msalaba!
(Wafilipi 2:5-8)
Kifungu hiki anasema mambo mengi kuhusu Yesu. Lakini tunataka kuzingatia
kauli "kuwa katika namna ya Mungu . " Katika maneno haya , Paulo waziwazi
kufundisha kwamba Mwana hisa asili ya Mungu au kiini na Mungu Baba. Na vifungu
vingine zinaonyesha kwamba huo ni ya kweli ya Roho Mtakatifu, pia . Wao ni sawa
kuwa zote za Mungu .
Kama Yesu alisema katika Yohana 10:30
"Mimi na Baba , tu mmoja. " (Yohana 10:30 )
Wasioamini kwamba aliposikia kwamba Yesu kufanya kauli hii ya kushangaza
kuelewa kwamba yeye alikuwa akidai kuwa Mungu, na walijaribu kumpiga kwa mawe
kwa kufuru.
Sasa kwa kuwa tuna kuchukuliwa mafundisho ya Biblia kuhusu ontological
Utatu , hebu fikiria nini maandiko kufundisha juu ya mahusiano ya uchumi wa ndani ya
Utatu .
Uchumi
Neno " uchumi " maana yake yanayohusiana na usimamizi wa kaya. Hivyo,
wakati sisi kusema ya mahusiano ya uchumi wa ndani ya Utatu , sisi ni nia ya jinsi Baba,
Mwana na Roho Mtakatifu kuhusiana na na kushirikiana na kila watu wengine kama
tofauti.
Kama tumeona , kwa mtazamo ontological , Mwana ana sawa asili ya Mungu
kama Baba na Roho Mtakatifu . Lakini ndani ya mahusiano yao ya kiuchumi, Mwana
elekeza kwa mapenzi ya Baba, na ana mamlaka juu ya Roho Mtakatifu.
Kama Yesu alisema katika Yohana 6:38 :
"Nimekuja chini kutoka mbinguni si kwa kufanya matakwa yangu , ila kutimiza
matakwa ya yule aliyenituma . " (Yohana 6:38)
Na kama yeye alisema katika Yohana 8:28-29 :
"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)
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Ndani ya uchumi wa Utatu , Mwana daima defers kwa mamlaka ya Baba na mapenzi.
Na kama Baba ana mamlaka juu ya Mwana, Baba na Mwana na mamlaka juu ya
Roho Mtakatifu.
Mwana alizungumzia mamlaka yake juu ya Roho Mtakatifu katika Yohana 15:26
, ambapo yeye alisema hivi:
" Lakini ajapo huyo Msaidizi , nitakayewapelekea kutoka kwa Baba ... yeye
atanishuhudia mimi . " (Yohana 15:26)
Kama vile Baba ana mamlaka ya kutuma Mwana , Mwana ana mamlaka ya kumtuma
Roho .
Sasa , bila shaka, kuna kamwe mgongano wowote kati ya watu wa Utatu. Baba,
Mwana na Roho Mtakatifu siku zote kukubaliana . Wao ni nia moja. Hata hivyo, ndani ya
uchumi wa mahusiano yao, kuna ili wazi ya cheo , pamoja na Baba tuna mamlaka ya juu,
na kisha Mwana, na hatimaye Roho Mtakatifu.
Ni vigumu kwa sisi kikamilifu kuelewa asili ya Utatu na mahusiano kati ya watu
katika Utatu. Tunajua kwa imani kwamba kile maandiko inaonyesha ni kweli. Lakini
tuna kukiri kwamba mambo mengi ya Utatu ni zaidi ya ufahamu wetu. Hata hivyo,
tunaweza kuchukua faraja na kutia moyo katika ukweli kwamba wanachama wote wa
Utatu kazi kwa pamoja ili kuleta wokovu wetu. Baba hutusamehe kwa misingi ya
upatanisho Mwana . Na Baba na Mwana wote kumtuma Roho katika maisha yetu kwa
upya sisi na kufanya upya maisha yetu mpaka Mwana anarudi kukamilisha wokovu wetu.
Tumekuwa kutalii ya Yesu na kazi katika milele kwa kuangalia utukufu wake na
katika Utatu. Kwa hiyo, sasa tuangalie shauri lake la milele.

Shauri
Kiteolojia mrefu shauri milele , mara nyingi huitwa "amri ya milele ," inaonyesha
mipango ya Mungu kwa ulimwengu , ambao walikuwa kuweka kabla ya kazi yake ya
uumbaji. Mashauri ya Mungu wa milele tajwa katika maeneo kama vile Matendo 2:23 ,
Warumi 8:28-30 na 1 Petro 1:2.
Kiteolojia mila tofauti kuwa na imani tofauti juu ya asili na kiwango cha
mipango ya Mungu . Baadhi ya kuamini kwamba mpango wa Mungu wa milele ni
pamoja na kila undani wa historia. Wengine wanaamini kwamba Mungu ina fasta mambo
fulani na si wengine. Lakini sisi wote kukubaliana kwamba kile ambacho Kristo
yametimia ni kati ya mpango wa Mungu - kwamba Mungu aliyeteuliwa wokovu ndani
yake, na kwamba Kristo kushindwa.
Kama sisi kusoma katika Waefeso 1:04 na 11:
[Mungu] alivyotuchagua katika [Kristo] kabla ya kuumbwa ulimwengu kuwa
watakatifu na bila hitilafu mbele yake ... Katika yeye sisi pia mteule, baada ya
tangu asili kulingana na mpango wa yeye ambaye hufanya mambo yote kulingana
na lengo la mapenzi yake. (Waefeso 1:04 , 11)
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Kile Mungu alifanya katika Kristo hakuwa ajali au kurekebisha kwa ajili ya
tatizo unforeseen ; ilianzishwa kwa amri ya Mungu wa milele. Sasa, kama sisi kufikiri
juu ya mashauri ya Mungu wa milele kuhusu Kristo , ni muhimu kutofautisha mambo
mawili: maarifa na kusudi.
Fungu moja ambapo masuala ya hizi mbili ya mashauri ya Mungu wa milele ni
dhahiri ni Isaya 46:10 . Kusikiliza kile ambacho Mungu alisema kuna :
"Mimi kumjulisha mwisho tangu mwanzo, kutoka zamani za kale mambo bado ni
kuja. Mimi nasema: kusudi langu litasimama , nami kufanya yote mimi tafadhali
"(Isaya 46:10).
Kuhusu maarifa yake, Mungu alisema kuwa tangu mwanzo, kwamba ni , kabla ya
yeye aliumba ulimwengu alijua ni nini ilikuwa haijafika bado . Na kuhusu kusudi lake ,
alisema, "Lengo langu litasimama , nami kufanya yote tafadhali. " Hebu tuangalie
mawazo haya yote katika undani zaidi kidogo.
Kwa upande mmoja, tupate tafsiri ya neno maarifa kwa kusema kwamba inahusu
maarifa ya Mungu , kabla ya viumbe, wa matukio ambayo ingeweza kutokea katika
mwendo wa historia. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wote ni Mwenye kujua. Na
maarifa yao hata hadi katika siku zijazo. Mbali na kuona wazo hili katika Isaya 46:10 ,
sisi pia kupata katika maeneo kama Isaya 42:9 , na 45:11-13 ; na Matendo 15:17-18 .
Kwa upande mwingine, kusudi la Mungu kwa ajili ya kujenga ulimwengu
unaweza kuelezewa kwa njia nyingi. Katika somo hili, tutaweza muhtasari kwa kusema
kwamba Mungu aliumba ulimwengu ili kuonyesha na kuongeza utukufu wake katika
ufalme wake katika Kristo. Tunaona lengo hili walionyesha katika maandiko , ikiwa ni
pamoja Zaburi 145:1-21 , 1 Timotheo 1:17 , Waebrania 1:1-13 , 1 Petro 1:20-02:09 na
Ufunuo 1:5-6.
Katika karne ya hivi karibuni, baadhi ya wanatheolojia wamegundua kuwa na
manufaa kwa kuelezea amri ya Mungu ya milele kuhusu ufalme wake mtukufu, kama
ahadi ya ukombozi. Kitabu inaonyesha kwamba kabla ya kuumbwa ulimwengu , watu wa
Mungu aliingia katika mpango makini ili kupata ukombozi, na kuomba kwa viumbe
kuanguka. Hasa, Mwana aliahidi kuwa aliyefanyika mwili na kufa ili kuwakomboa
binadamu kuanguka kutokana na matokeo ya dhambi. Na Baba aliahidi kukubali sadaka
Mwana katika malipo kwa ajili ya ukombozi wa dhambi. Baadhi ya wanateolojia pia ni
pamoja na ahadi Roho Mtakatifu kuomba wokovu kwa wenye dhambi kukombolewa.
Ilikuwa ni makubaliano ambayo Baba mipango ya kazi ya wokovu kwa niaba ya
watu wake. Pia inaonyesha kuwa yeye kutoa kwa ajili ya Mwana mwili , mwili
katika Mwana atakuja na kuwa na mwili. Na Mwana anakubaliana kuja dunia hii,
kuyatoa maisha yake kwa juu ya msalaba - maisha kamili - kuweka kwamba
maisha kamili chini ya msalaba, na kuwa mbadala kwa watu wa Mungu. Pia,
sehemu ya kwamba ahadi ya ukombozi ni kutuma nje ya Roho Mtakatifu ambaye
anachukua kazi ya Kristo na kisha inatumika kwa watu wa Mungu. [ Dr Jeff
Lowman ]
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Ahadi ya ukombozi ni muhimu kwa uelewa wetu kwa sababu anaelezea na
unaonyesha mambo yote Yesu tayari amefanya na anaendelea kufanya katika mwili wake
. Ahadi kushiriki katika agano la ukombozi wametajwa katika maeneo kama vile Zaburi
110 , na Waefeso 1:3-6 . Na wao ni kudhani katika maeneo kama vile 1 Petro 1:20 na
Ufunuo 13:08 .
Kama mfano mmoja tu, kusikiliza maneno ya Yesu katika Yohana 6:38-40 :
"Nimekuja chini kutoka mbinguni si kwa kufanya matakwa yangu , ila kutimiza
matakwa ya yule aliyenituma . Na hii ni mapenzi yake aliyenituma, kwamba
nisimpoteze hata mmoja wa yote yale alionipa , ila niwafufue wote siku ya
mwisho. 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 6:38-40 )
Ukombozi ni suala ambalo linahusiana na azimio lake la milele iliundwa katika
Mungu , kabla ya kuumbwa ulimwengu . Hatuwezi timazi siri ya haya yote . Ni
wazi, Mungu ni usio na baadhi ya mambo kubaki siri kutoka kwetu na Mungu
hakumteremshia yao , lakini tunataka kuelewa kila kitu kuwa Mungu
ametufunulia kuhusu hili, na sisi na dalili katika maandiko kwamba kulikuwa na
lile la iliundwa ndani ya kuungana na Mungu , ambayo itakuwa ishara ya utukufu
wake, katika milele. Hivyo viumbe wengine badala ya Mwenyezi Mungu itakuwa
kufurahia utukufu wake, na itakuwa kamwe kukomesha ongezeko la starehe. Na
inaonekana kutoka kwenye maandiko kwamba njia ya Mungu alifanya hivyo kwa
njia ya makusudi ya ukombozi. Kuchukua binadamu dhambi viumbe ambao
walikuwa kustahili adhabu na kuwakomboa . Na hivyo mbali kama tunaweza
kujua kutoka katika maandiko, kabla ya mwanzo wa ulimwengu, kabla ya dunia
milele aliumba , utaratibu huu agano lilifanywa katika Baba bila wateule watu ,
Mwana atakuja kufa na kuwakomboa watu , Roho Mtakatifu, ingekuwa kisha
kuteka kwamba watu kuondoa uharibifu wa dhambi kutoka kwao ili watatubu na
kukubaliana na Kristo. [ Dr Thomas Nettles ]
Mashauri ya Mungu wa milele ni chanzo ya ajabu ya faraja kwa waumini wote.
Kabla ya Mungu kumfanya ulimwengu , yeye iliyoundwa kuundwa kwa kuonyesha
utukufu wake , na kuwa mahali pa kufaa kwa ajili ya binadamu kuishi chini ya utawala
wake wema. Na kwa sababu ya maarifa yake , hakuna kitu mshangao yake. Mungu
hakuwa kushtushwa na kuanguka binadamu katika dhambi. Na wokovu wetu ni si dakika
ya mwisho ya jaribio lake kurekebisha kitu ambacho kuvunja bila kutarajia. Kinyume
chake, kila kitu kinachotokea kwa mujibu wa mpango wake. Na kama ajabu kama
inaonekana , hii Mungu sawa - mbunifu na Muumba wa ulimwengu - akawa aliyefanyika
mwili kama Yesu wa Nazareti. Yeye aliingia kuundwa ili kurejesha yake - na sisi - kadiri
ya makusudi yake milele.
Sasa kwa kuwa tumekuwa kujadiliwa Mwana milele, tuangalie mawazo yetu kwa
kipindi cha awali ya viumbe.
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III. UUMBAJI
Kwa madhumuni letu katika somo hili , tutaweza kufafanua kipindi cha awali ya
kuundwa kwa kama mwanzo na wiki viumbe , na kumalizia na kuanguka binadamu
katika dhambi na kufukuzwa kutoka bustani ya Edeni. Matukio hayo ni inajulikana mara
nyingi katika Biblia. Lakini mahali msingi ambapo Biblia inaeleza yao ni Mwanzo 1-3.
Tutaweza kuchunguza kazi ya Mwana wakati wa kipindi cha kuundwa kwa kuangalia
mada mbili: kwanza, wiki kuundwa kwa wakati Mungu kwanza kuletwa ulimwengu
katika kuwepo; na pili , kuanguka kwa wanadamu katika dhambi. Hebu tuanze na wiki
viumbe.

Wiki Ya Uumbanji
Sasa, wakati Wakristo majadiliano juu ya Mungu na kujenga dunia , akili zetu
kawaida kwenda mtu wa Mungu Baba. Lakini Maandiko yanafundisha kwamba Mwana
alikuwa katika upande wa Baba wakati wa kuundwa kwa , na Baba aliumba ulimwengu
na au kwa njia yake. Mambo haya ni kufundisha katika maeneo kama vile Yohana 1:1-3
na Waebrania 1:02 .
Wakati sisi kufikiri juu ya Mungu Mwana kuwa muumba wa ulimwengu , kifungu
kwamba inakuja akilini ni katika Wakolosai 1 , ambayo ni kifungu tajiri, na
inatukumbusha kwamba vitu vyote viliumbwa kwa njia yake, vitu vyote viliumbwa
kwa ajili yake, na katika yeye vitu vyote hushikana , na anapata kwa kweli sehemu
ya vitendo . Nini maana ya ni kwamba tunaweza kuwa na uhakika kwamba moja
huo ambao fashioned na umbo ulimwengu huu na ambao anawaruzuku kupitia
baadhi ya macho ya sheria ya asili na mapenzi yake mwenyewe Mungu, kwamba
hii moja hapa katika ngazi ya chini anajua ni nini tunakwenda kwa njia kama
sehemu ya viumbe kuwa na kama re-umba na roho yake. Kwa hiyo, kuna baraka
ya kuunganika kwa lengo la awali la Mungu na utoaji wa Mungu leo . [ Dr James
D. Smith]
Kwa mfano, kusikiliza nini Wakolosai 1:16 ina kusema juu ya kuhusika kwa Mwana
katika uumbaji:
Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa vilivyo mbinguni na duniani ,
vinavyoonekana na visivyoonekana ... vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa
ajili yake. (Wakolosai 1:16)
Katika fungu hili, Paulo waziwazi alisema kuwa viumbe kukamilika kwa Mwana, au
kama tafsiri baadhi kuweka hayo, "kwa njia ya " yake.
Tangu mwanzo wa uumbaji Mwana kuwepo kama Logos, Neno la kweli . Hivyo
katika Mwanzo 1, Mungu alisema, " basi kuna mwanga ." Mungu alisema, "Hebu
maji kukusanywa , na basi nchi kavu kuonekana. " Basi, katika Injili ya Yohana,
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Yohana alitangaza kwamba, hiyo sisi kuelewa ulimwengu katika njia hiyo "Neno
alifanyika mwili . " - Kutoka kwa Muumba kuundwa kwa ; kutoka kwa Mungu
kwa binadamu. Kwa nini? Kwa sababu sisi kuelewa dunia na utawala kanuni ya
Mungu. Na kanuni hii si imaginary. Ni kweli , neno , Logos . Hivyo ulimwengu
wote inaweza kueleweka kama hiyo ni serikali na Logos wa Mungu. [ Dr Stephen
Chan ]
Unajua, tunaposoma Agano Jipya , tunaona mambo mengi ya kushangaza, na sisi
kusoma Agano la Kale katika nzima mwezi mwanga. Moja ya mambo sisi
kugundua , kwa mfano, kutoka utangulizi kwa Injili ya Yohana, ni kwamba Kristo
ni huko tangu mwanzo. Kristo ni katika kila mstari wa Agano la Kale. Lakini sisi
kwenda njia yote nyuma viumbe na Yohana anatuambia kwamba alikuwa ni
Kristo , Neno , Logos wa Mungu, ambaye alikuwa ubunifu wakala ambaye kwa
njia yake Mungu aliumba ulimwengu . Na kisha kuja na kitu kama Wakolosai, na
Paulo anatuambia, si tu gani Mwana kujenga dunia , akaleta kila kitu kuwa, sisi
ni aliiambia katika Mwanzo kwamba Mungu alisema - ilikuwa ni kuundwa kwa
matusi. Ilikuwa ni neno aliyeongoza maneno yake . Sisi kuja kuelewa kwamba
neno ni Kristo. [ Dr R. Albert Mohler , Jr ]
Cha kushangaza , maelezo ya Biblia ya uumbaji haina kuanza kwa lengo la kile
kilichotokea kabla ya kuumba mbingu na ardhi. Badala yake, inatumia muda wake
kuzungumza juu ya njia ambazo Mungu kuamuru na kujazwa ulimwengu kwa njia radhi
yake - katika njia waliokuwa katika kutunza na mipango yake ya milele kwa ulimwengu.
Mwanzo 1:01 ni jina kwa ajili ya akaunti ya viumbe, anatuambia kwamba Mungu
alikuwa Muumba .
Kisha Mwanzo 1:02 inatuambia kuhusu hali mapema sana duniani. Kama sisi
kusoma huko
Nchi ilikuwa ukiwa na tupu , giza lilikuwa juu ya uso wa kina. (Mwanzo 1:2)
Kabla ya Mungu kuamuru na kujazwa ulimwengu , ilikuwa ukiwa , kutokuwa na
sura au ili , na ilikuwa tupu , na viumbe hakuna kukaa yake.
Katika hali hii , dunia ilikuwa si fit kuwa ufalme mtukufu wa Mungu. Kwa hiyo,
alitumia siku sita kujaza na kuagiza viumbe wake. Na njia alifanya hii umebaini baadhi
ya vipimo ya msingi ya kusudi lake la milele kwa dunia .
Wakati wa kwanza ya siku tatu ya uumbaji, Mungu sumu au alitoa sura ya dunia .
Kwa nguvu ya ujumbe wake yeye akatenga nuru na giza , anga na bahari, na nchi kavu na
maji. Na yeye aliumba mimea kama chakula kwa ajili ya viumbe baadae kufanya.
Wakati wa pili siku tatu ya uumbaji, Mungu kujazwa dunia tupu , hivyo kwamba
ufalme wake itakuwa vizuri lapangwa na kuongozwa . Na jua , mwezi na nyota na alama
ya majira na yeye kwa ajili ya jua kutawala au serikali siku , na mwezi kwa serikali usiku
. Kisha kuundwa samaki na viumbe wengine wa bahari kukaa maji, na ndege kukaa hewa
, na wanyama wote wanaoishi duniani kujaza nchi kavu. Na kisha yeye aliumba
binadamu wote kujaza dunia , na kutawala juu ya viumbe wote wa maji na anga na ardhi .
Kusikiliza kwenye akaunti ya kuundwa kwa binadamu katika Mwanzo 1:27-28 :
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Mungu akaumba mtu kwa mfano wake , kwa mfano wa Mungu alimwumba ,
mwanamume na mwanamke aliwaumba . Mungu akawabariki na akawaambia,
"Zaeni na kuongezeka kwa idadi ; . . Kujaza dunia na kuitiisha utawala juu ya
samaki wa baharini na ndege wa angani na juu ya kila kiumbe chenye uhai
kiendacho juu ya ardhi " (Mwanzo 1:27-28)
Maandiko, hasa kitabu cha Mwanzo , bila shaka, inatuambia kwamba uhusiano
wa awali wa wanadamu na Mungu ni pamoja na utajiri wake ilivyoelezwa katika
maneno haya. Awali ya yote, binadamu ni mnara kabisa wa kuumba kwa Mungu .
Mwishoni mwa siku ya sita , inasema, Mungu alisema, " ' Na tufanye mtu kwa
mfano wetu, ' na katika sura na mfano wa Mungu alimfanya mtu kike na wa kiume
." Hivyo binadamu na mnara aina hii ya uhusiano, jiwe kuu la msingi wa yote
ambayo Mungu alitaka kufanya , na mahali sanamu yake, mfano wake , katika
ulimwengu huu . Kwa hiyo, sura ya pili ya Mwanzo inaeleza kwamba ukweli huo
katika maneno haya kwamba Mungu fashioned Adam kwa mavumbi ya ardhi na
kumpulizia pumzi ya uhai, Mungu kugawana maisha yake Mungu pamoja na
Adam. Kwa hiyo, uhusiano wa awali wa wanadamu na Mungu pengine ni bora
kama ilivyoelezwa katika maneno haya. Binadamu ni maana ya kuwa marafiki wa
Mungu , watoto wa Mungu, washirika na Mungu katika uumbaji, ili tupate
kumtumikia Mungu , lakini si tu kumtumikia Mungu, muhimu zaidi, kumjua
Mungu na kumpenda Mungu. [ Dr Steve Blakemore ]

Hadi kufikia mwishoni mwa siku ya sita ya wiki ulimwengu, Mungu aliumba
ulimwengu kuwa ufalme wake maalum, na yeye walipanga ubinadamu kwa serikali ya
nchi kwa njia kwamba kumpeleka utukufu.
Na hili akilini , hebu tuangalie tena katika Wakolosai 1:16, ambapo Paulo
aliandika maneno haya kuhusu jukumu la Mwana katika uumbaji:
Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa vilivyo mbinguni na juu ya nchi,
vinavyoonekana na visivyoonekana, iwe enzi , au mamlaka au watawala au
mamlaka vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. (Wakolosai 1:16)
Taarifa kwamba katika fungu hili, Paulo alisisitiza viti vya enzi, mamlaka ya watawala na
mamlaka . Katika Biblia, kuundwa kwa si tu kuhusu kuwepo. Pia suala la nguvu ya
kisiasa. Dunia ipo katika ili kuwa ufalme maalum wa Mungu, chini ya mamlaka ya
Mwana wake wa pekee .
+- Tunaona uhusiano huo katika maneno haya kutoka Waebrania 1:02 :
[Mungu] amesema na sisi katika Mwana wake, aliyemweka kuwa mrithi wa vitu
vyote, na kwa njia yake alifanya ulimwengu. (Waebrania 1:02 )
Hapa , mwandishi wa Waebrania kushikamana wazo kwamba Mungu Mwana alikuwa
kazi katika uumbaji na ukweli kwamba alikuwa " mrithi wa vitu vyote ," yaani , kwamba
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alikuwa mfalme atarithi umiliki na kutawala juu ya viumbe wote. Kwa kweli , mada hii
anaendesha kwa njia ya sura nzima .
Biblia mara kwa mara linafunza kuwa kusudi la kuundwa kwa ni kutumika kama
ufalme maalum Mungu. Na Agano Jipyaanaweka wazi kwamba ufalme huu ni
kutawaliwa na Mwana wa Mungu pekee , ambaye kwa njia na nani viumbe yametimia.
Tunaweza hata kusema kwamba kazi ya ubunifu Mwana ilikuwa usemi wa utawala wa
kifalme na mamlaka yake. Yeye ana mamlaka juu ya viumbe kwa sababu yeye
aliyeuumba . Kwa hiyo, kila kiumbe ni wajibu wa kuwasilisha hiari na kwa utii kwa
Mungu Mwana kama mfalme wake.
Moja ya ukweli intriguing ya imani ya Kikristo ni kwamba Bwana wetu na
Mwokozi Yesu Kristo si tu redeems yetu , lakini yeye alikuwa na jukumu muhimu
katika uumbaji wa ulimwengu . Bwana na Mwokozi wetu ni mkombozi, lakini yeye
ni pia kikamilifu zaidi Muumba na Mkombozi . Hii ina idadi ya athari kubwa kwa
ajili yetu. Moja ni kwamba inatukumbusha tu jinsi kubwa Mwokozi wetu ni ,
Muumba wa wote. Ni mawazo kubwa , kwa kweli, ni. Pia hufanya uhakika
kwamba sisi kamwe wapoteza kufikiri kwamba Mwana ni kwa namna fulani chini
ya Baba, lakini mshiriki kamili katika uumbaji wa ulimwengu huu wenye nguvu
na kushangaza yetu. Nadhani pia ni kukumbusha kuwa moyo wa Yesu Kristo hadi
si tu kwa kanisa lake lakini nzima kuundwa ili na viumbe wote, na kwamba
ukombozi kwamba sisi wanatarajia kikamilifu katika wakati wa mwisho kwa njia
ya Kristo itakuwa ukombozi ya kuugua hii kuundwa kwa pamoja. Ni mawaidha ,
nadhani, hatimaye kwamba wale ambao kumfuata Yesu Kristo lazima sawa kuwa
na moyo beats katika upatanishi wa na wake na huduma ya juu ya dunia hii na
wakazi wake tu kama vile moja ambaye alifanya hivyo . [ Dr Glen Scorgie ]

Sasa kwa kuwa tumekuwa kuchukuliwa kazi ya Mwana katika viumbe kutoka
katika mtazamo wa wiki viumbe , tuko tayari kurejea kwa kuanguka kwa wanadamu
katika dhambi.
Kuanguka kwa Mwanadamu
Binadamu kuanguka katika dhambi ni huzuni lakini maalumu hadithi . Katika
kitabu cha Mwanzo sura ya 2, Mungu aliumba wazazi wetu wa kwanza , Adamu na
Hawa , na kuziweka katika bustani nzuri ya Edeni . Kazi yao alikuwa na huwa bustani ,
na kutoa kizazi kutosha kwa ajili ya wanadamu kuwa na uwezo wa kupanua bustani
kujaza dunia nzima, ili dunia nzima itakuwa fit kwa Mungu kwa kukaa ndani. Lakini
katika Mwanzo sura ya 3 , Shetani alichukua fomu ya nyoka na kujaribiwa Hawa kula
tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na mara moja Hawa waliokula hiyo, yeye
alitoa wengine Adam, naye alikula pia . Hii ilikuwa ni tendo la kwanza la uhaini na
ubinadamu . Adamu na Hawa kuaminiwa maneno ya nyoka na alitenda kwa kutoamini
kuelekea utoaji wa Mungu kama vizuri kama amri yake.
Kwa hiyo, katika Mwanzo 3, Mungu alijibu kwa sababu ya dhambi hii kwa laana juu ya
Adamu, Eva na nyoka. Hukumu katika laana hii muhtasari matokeo kwa sababu ya uasi
ya binadamu, na kuchelewa kutimiza kusudi la Mungu kwa ajili ya viumbe . Lakini ni

Tunaamini Katika Yesu, Somo La Kwanza
Tatu
Mkombozi

-15-

Huduma Ya Milenia Ya
(www.thirdmill.org)

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

jukumu la Mungu Mwana katika haya yote nini? Tunaweza kueleza kwa ufupi kazi
Mwana kwa kusema kwamba alishiriki pamoja na Baba na Roho Mtakatifu katika laana
ubinadamu walipotenda dhambi, na kwamba alikuwa mkombozi aliahidi kwamba
hatimaye kuja kuokoa binadamu na hayo laana hiyo hiyo.
Tutaweza kuchunguza kazi ya Mungu Mwana wakati wa kuanguka kwa
binadamu katika njia tatu. Kwanza , tutaweza kuchunguza madhara binafsi ya kuanguka.
Pili, tutaangalia matokeo yake wote. Na tatu, tutaweza kwa ufupi kutaja matumaini
kwamba alipewa kwa binadamu baada ya kuanguka. Hebu tuanze na matokeo kuanguka
binafsi.
Adhabu Ya Kibinafsi
Naam, kwa mujibu wa Warumi 5, baadhi ya madhara ya kuanguka mtu katika
dhambi , inasema kwamba kwa mtu mmoja , kuzungumza juu ya Adam, dhambi
iliingia ulimwenguni na kifo kupitishwa kwa watu wote kwa kuwa wote
wamefanya dhambi na maana yake ni wote wamefanya dhambi ndani yake. Yeye
kuwakilishwa nzima ya wanadamu. Na wakati yeye dhambi, kisha hatia yake
kuhamishiwa kwa jamii nzima ya wanadamu . Pia , asili yake kupotoshwa
kuhamishiwa . Fikiria ni kwamba wakati Mungu aliumba Adamu, yeye kuweka
chupa ndogo ya sumu ya ndani yake - hii si sahihi , lakini kufikiria njia hiyo Alisema kwa Adam, kama wewe milele kwenda kinyume na mapenzi yangu,
kwamba chupa kidogo ni kwenda kuvunja. Naam, Adam alikwenda kinyume na
mapenzi yake, na chupa kidogo kuvunja , na sumu akili yake - hakufikiri haki ,
sumu moyo wake - hawakupenda mambo ya haki, sumu mapenzi yake - yeye
hakuwa na kuchagua mambo ya haki. Kisha wakati Adam alikuwa na watoto,
kwamba asili rushwa ilipitishwa kwa watoto wake ili jamii nzima ya wanadamu
likatokea na asili hii kupotoshwa na uasi dhidi ya Mungu . [ Dr Frank Barker ]
Kuna njia nyingi za kuelezea matokeo binafsi ya kuanguka ya binadamu katika dhambi.
Lakini kwa madhumuni yetu katika masomo haya, tutaweza kuzingatia mawazo nne ,
kuanzia na kuvunjwa uhusiano kati ya Mungu na binadamu.
Ushilika Uliovujika
Binadamu kuanguka katika dhambi kimsingi uasi dhidi ya Mungu - kuvunja amri
yake ya maadili ambayo ni reflection ya tabia yake. Na uasi ambayo
imesababisha kujitenga kutisha katika kila ngazi - kwanza kabisa, kujitenga
kutoka kwa Mungu. Sisi, kama viumbe wake, alifanya kwa mfano wake , lengo
amtukuze , wala kufanya hivyo. Tunafanya kupungukiwa na utukufu wa Mungu ,
na wakati sisi waasi dhidi yake, kwa makusudi laana ulimwengu huu na huleta
kuhusu kutenganisha kati ya Mungu na viumbe wake. Hivyo, uzoefu binadamu ya
kujitenga, kukatwa kutoka chanzo yetu ya mwisho ya usalama na umuhimu na
utambulisho na kuwa viumbe wa Mungu , na hivyo, sisi ni kutengwa na Mungu.
Sisi ni hata kutengwa kutoka kwa mtu mwingine kwa sababu binadamu ni nia ya
kutafuta wote wa furaha yao , utambulisho wao, kuridhika yao katika Mungu na
wakati hatufanyi kwamba sisi kutafuta ni katika mambo ya dunia . Na watu , basi
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, badala ya kuwa malengo ya upendo na upendo, kuwa ushindani kwa mambo ya
dunia hii sisi ni kutafuta kwa utambulisho wetu, na hivyo sisi ni kutengwa na watu
wengine. [ Dr K. Erik Thoennes ]
Mungu iliyoundwa dunia hii kuwa mahali ambapo angeweza kukaa na viumbe
wake . Lakini Adamu na Hawa dhambi wametengwa kutoka kwa Mungu ; ushirika wao
pamoja naye ilikuwa . Sababu ya uasi wao kuundwa hisia ya aibu , na walipoteza ridhaa
wao na kujiamini katika uwepo wa Mungu. Hivyo, badala ya kutembea na kuzungumza
na Mungu katika bustani , wao kujificha kutoka kwa uwepo wake. Na ushirika huu
hakuwa tu kuvunjwa kwa mtazamo wa binadamu; Mungu pia kukataliwa mbele yao, na
wametengwa yao kutoka bustani ya Edeni. Matokeo yake, moja ya mahitaji makubwa ya
binadamu ni kuwa na uhusiano huu kurejeshwa.
Zaidi ya hayo, kama matokeo ya binadamu ya kuvunjwa uhusiano na Mungu,
Adam na ushirika Hawa na kila mmoja alikuwa pia kuvunjwa. Hii ni dhahiri katika
ukweli kwamba wakawa aibu na uchi wao , na wamejifunika kwa majani ya mtini . Na
sisi pia kuona katika laana ya Mungu juu ya ubinadamu katika Mwanzo 3:16 , ambapo
tunaambiwa kwamba dhambi ni chanzo cha ugomvi katika ndoa . Kwa hiyo, binadamu
pia mahitaji ya ukombozi ambayo inaweza kurejesha mahusiano haya ya binadamu.
Pili binafsi matokeo ya kuanguka ni kwamba ubinadamu huzaa hatia ya dhambi ya
Adamu.
Hatia
Kusikiliza maelezo ya Paulo wa tatizo hili katika Warumi 5:18 .
Matokeo ya kosa moja hukumu kwa watu wote . (Warumi 5:18)
Paulo alifundisha kuwa Adam moja ya kazi ya uasi hatia watu wote. Kwa maneno
mengine, Mungu anakumbuka dhambi ya Adamu kwa sababu ya kila kuanguka
binadamu, ili na sisi sote ni hatia ya kosa hilo kwanza . Hii ilitokea kwa sababu Adamu
alikuwa kichwa ahadi ya wanadamu wote. Yeye kuwakilishwa si tu mwenyewe, lakini
pia mkewe, na kila mwanadamu yeyote kwamba ikashuka kutoka kwao kupitia kizazi
asili ya binadamu . Matokeo yake, sisi pia haja ya ukombozi inatufanya tuwe na hatia hii,
na kutoka katika adhabu ya milele huleta .
Tatu matokeo binafsi ya kuanguka tutaweza kutaja ni kumnyima .
Ufisadi
Kiteolojia mrefu kumnyima inahusu rushwa ya dhambi ya asili. Kiteolojia mila
tofauti kuelewa kiwango cha kumnyima katika njia tofauti. Lakini Wakristo wote
Evangelical kukubaliana kuwa ni kuzuia sisi kutoka kupata neema kwa Mungu.
Maandiko yanafundisha juu ya ubaya wa asili ya binadamu katika maeneo mengi, ikiwa
ni pamoja na Warumi 3:9-18 .
Kwa mfano, kusikiliza maneno haya kutoka Warumi 3:10-12 :
"Hakuna 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)

Tunaamini Katika Yesu, Somo La Kwanza
Tatu
Mkombozi

-17-

Huduma Ya Milenia Ya
(www.thirdmill.org)

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

Katika mistari hii, Paul pamoja marejeo mbalimbali kutoka Agano la Kale ili kuonyesha
mafundisho thabiti maandiko kuhusu kumnyima binadamu.
Katika Warumi 3 , Paulo alifundisha kwamba tabia zetu ni potofu, hivyo kwamba
hakuna mtu ni mwenye haki na hakuna mtu gani nzuri. Akili zetu pia ni potofu, hivyo
kwamba hakuna mtu anaelewa . Na mapenzi yetu imekuwa walioathirika , pia, hivyo
kwamba hakuna mtu inataka Mungu . Kwa kweli, Paulo alikwenda mbali kama kusema
kuwa asili ya binadamu imekuwa hauna maana kabla ya Mungu zetu takatifu. Sisi si
anastahili baraka zake, na hakuna kitu tunaweza kufanya ili kuwakomboa wenyewe.
Tunahitaji mtu mwingine kutuokoa.
Unajua, wakati karne ya 20 kuanza, kulikuwa na matumaini sana katika dunia,
hasa dunia ya Magharibi, kwamba kutokana na , kwa sababu ya maendeleo ya
sayansi, kwa sababu ya upatikanaji mbalimbali ya elimu, kwa sababu ya
uvumbuzi wote - kiteknolojia, maendeleo , na kadhalika - kulikuwa na kati ya
wanafalsafa, wanasayansi ya jamii na hata huria wanateolojia , kulikuwa na
haiba hii kubwa ya matumaini kwamba karne ya ishirini itakuwa karne ya amani
ambayo kutakuwa na vita tena. Karne ya ishirini itakuwa karne ambayo sababu
binadamu bila kutawala, na viumbe busara si kwenda kuuana . Hivyo, katika
matarajio fulani mkubwa ambao tulikuwa kuwasili katika karne ambayo
kutakuwa na amani . Unaweza kuona, tatizo katika aina hii ya kitu, na kwamba ni
tatizo katika Marxism , alikuwa masuala ya matumaini kuwa kumalizika katika
majanga ya kijamii kwa sababu hakuwa na mafundisho ya dhambi. Na hivyo kile
kilichotokea? Wewe na Vita ya Kwanza ya Dunia . Alikuwa Mapinduzi ya
Bolshevik . Alikuwa baadaye Holocaust, Vita Kuu ya Pili , unajua, Hitler, Nazism,
na tunaweza juu. Na hivyo, matokeo yake, kwa jumla it up, katika karne ya
ishirini , baadhi milioni 112.8 watu waliouawa katika vita. Mimi kuzungumza vita
tu. Raia na askari, mbali kama data kumbukumbu kibali yetu ya mahesabu. Hiyo
ni mara nne kama wengi kama katika karne ya nne uliopita , cumulatively . Je,
hiyo kutuambia? Kwamba kitu fulani ni sahihi. Mazingira ya kijamii si tu , lakini
wote wa elimu , maendeleo ya sayansi na riziki ya ustaarabu , kuna kitu Kimsingi
makosa na asili ya binadamu . Na hii ni nini sisi ni Wakristo , wito "dhambi."
Sasa kwa kuwa si neno maarufu sana katika vyombo vya habari, katika academy
na kadhalika, na bado kama Reinhold Niebuhr akasema, " mafundisho ya Kikristo
wa dhambi ni angalau maarufu wa mafundisho yote , na bado na mtu mmoja
ambayo sisi kuwa na zaidi ya balaa ushahidi wa kisayansi kila mahali. "[ Dr Peter
Kuzmič ]
Nne matokeo binafsi ya kuanguka ni kwamba binadamu wote wakaanza uzoefu
mateso , maumivu na kifo.
Mateso, maumivu na kifo
Kabla ya kuanguka ya binadamu katika dhambi , maisha yalikuwa kamili na
kutimiza. Binadamu hawakuwa na uzoefu maumivu, au ugumu wa maisha, au ugonjwa ,
au kifo. Lakini baada ya Adam na Hawa kutenda dhambi, Mungu amewalaani na wazao
wao wote asili.
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Naam, kama matokeo ya anguko , hukumu ya Mungu wanaume na wanawake na
kwa kweli, uumbaji wote. Hivyo, kwa mfano , kazi , ambayo ilikuwa ni kitu
ambacho Adamu na Hawa walikuwa kushiriki katika kabla ya kuanguka, akawa
kuhangaika na hivyo , binadamu na upendo na chuki na uhusiano na kazi .
Uhusiano kati ya mwanaume na mwanamke , tena, kupotoshwa na kupotosha .
Kujifungua ni mara ya pili , zawadi nyingine ya Mungu kwa re- kuundwa kwa ya
picha zaidi ya Mungu , akawa chungu, na kimsingi, matokeo ya jumla ni kwamba
mambo mema ambayo Mungu alimpa Adamu na Hawa kufurahia iliendelea kuwa
walifurahia , lakini kwa kweli walikuwa pia inaendelea na kupotosha maana ya
baadhi , na hawakuwa starehe kwa ukamilifu yao yote. [ Dr Simon Vibert ]
Laana ya Mungu kwa binadamu ni kumbukumbu katika Mwanzo 3:16-19 , ambapo
tunasoma maneno haya:
Kwa mwanamke alisema , "Mimi kwa kiasi kikubwa kuongeza maumivu wakati
wa kuzaa kwako kwa uchungu utazaa watoto ... " Kwa Adam alisema ... "
Amelaaniwa ardhi kwa sababu ya wewe ; kwa uchungu bidii utakuwa kula ya
yote siku za maisha yako. Itakuwa kuzalisha miiba kwa ajili yenu ... By jasho la
uso wako utakula chakula yako mpaka kurudi ardhini . "(Mwanzo 3:16-19)
Na laana hizi hakuwa na kusababisha tu maumivu ya ubinadamu na mateso ; wao
pia amewazuia kutimiza majukumu Mungu alikuwa kwa ajili yao . Binadamu alianza
uzoefu ugumu katika majukumu yao ya kuzidisha na kujaza dunia, katika kufanya kazi
chini na kuchukua huduma hiyo, na katika chama tawala cha juu ya nchi na kueneza
ufalme wa Mungu.
Hata mbaya, wanadamu wote itaanza na uzoefu wa kifo. Na laana hizi
kupanuliwa katika vizazi zote za binadamu. Hivyo, kama sisi ni milele kutimiza
makusudi ya Mungu kwa binadamu, tunahitaji mkombozi ambayo yanaweza kutuokoa
kutoka katika hizi kero na kuturudisha heri , furaha kuwepo.
Matokeo ya kuanguka ya binadamu ni kwamba mwanadamu ina akageuka njia
yake mwenyewe. Dhambi ni uasi wa amri za Mungu, na binadamu si kamili. Wao
hawawezi tena kufikia kiwango cha Mungu. Hivyo, baada ya kuanguka, sisi ni
kutengwa kutoka kwa Mungu, na jamii yote ya wanadamu mara na wanakabiliwa
na ukweli wa kifo. Na hakuna tofauti, hakuna mtu ni mwenye haki katika macho
ya Mungu. Ingawa binadamu bado ni picha ya Mungu , ni ufisadi. Bila ya
ukombozi katika Kristo , hakuna mtu anayeweza asili kutafuta baada ya yake. Na
hatuwezi kuishi juu ya hali ya wema wa Mungu. [ Dr Stephen Chan ]
Binadamu haja mkombozi na hakika haja ya Mungu kuwa mkombozi wao kwa
sababu hii: asili ya dhambi dhidi ya Mungu. Mungu ni si baadhi ya nguvu
impersonal kwamba ilizinduliwa ulimwengu katika kuwepo. Mungu ni kiumbe
binafsi - mafundisho ya Utatu, Mungu ni Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Mungu
ni kwa undani , kina binafsi , na kwa hiyo , dhambi zetu ni juu ya Mungu
mwenyewe. Dhambi zetu ni kama usaliti wa Muumba wetu zaidi ni kama kitu
kingine chochote, kama mimi kuelewa nini andiko anajaribu kutuambia . Kwa
hiyo, tangu dhambi zetu ni kama usaliti , kuna kitu tunaweza kufanya ili
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kurekebisha. Usaliti ni aina ya kitu tu chama kusalitiwa anayeweza kufanya lolote
kuhusu . Na hivyo tu kama Mungu hutoa sisi ukombozi , kama tu Mungu
inachukua unyenyekevu wa uhusiano na kunasa ni tunaweza kukombolewa.
Lakini pia tunahitaji mkombozi kwa sababu ya yale dhambi amefanya hali ya
binadamu. Ni trapped yetu. Kama sisi kugeuka mbali na Mungu na kugeuka
katika wenyewe, ina trapped sisi katika aina ya mvuto kuvuta kuwa mbali na
neema ya Mungu kwa kuruhusu sisi kutoroka na kuwa na uwezo kwa mara
nyingine tena kuwa na mioyo yetu na maisha kugeuka kwa Mungu, mbali na kuwa
tunaweza si kutoroka kutoka dhambi zetu. Na hivyo tu mkombozi ambaye
anaweza ya kwanza ya wote kufanya mambo ya haki na Mungu kuweza kutuokoa,
na pia tu mkombozi ambao wanaweza kufikia katika hali yetu ya dhambi na
kuondoa nguvu ya dhambi inaweza kuokoa yetu. [ Dr Steve Blakemore ]
Baada ya kuona matokeo binafsi kutokana na kuanguka binadamu katika dhambi ,
tuko tayari kurejea kwa matokeo yake wote.
Adhabu Za Kiulimwengu
Binadamu ilikuwa hivyo kati ya madhumuni ya ufalme wa Mungu kwamba uasi
wetu kuletwa laana juu ya ulimwengu mzima. Tangu wakati huo, jamii ya binadamu
ameendelea kuishi kwa utukufu wake mwenyewe zaidi ya Mungu . Tumekuwa kutibiwa
kila mmoja kwa haki na ukosefu wa usawa . Na tumekuwa mara kwa mara walimwasi
mapenzi ya Mungu, ili utawala wake juu ya nchi imeshindwa kuonyesha utukufu wake
kamili kama Mfalme wake wema na Muumba. Ulimwengu wa asili imekuwa
walioathirika pia . Kuoza na kifo kupotoshwa na kupungua duniani na viumbe wake
wote. Kila nyanja ya kuundwa kwa mahitaji ya wokovu na ukombozi.
Katika somo hili, tutaweza kuzingatia mambo mawili wote wa kuanguka, mwanzo
na ukweli kwamba kuchelewa kuja kwa ufalme wa Mungu.
Kuchelewa Kwa Ufalme wa Mungu
Kama sisi kusoma katika Mwanzo 2:08 , wakati Mungu alipoumba ulimwengu ,
bustani ya Edeni alikuwa sehemu tu kwamba alikuwa peponi . Wengine wa dunia mara
changa na pori. Kwa mujibu wa Mwanzo 1:28 , ilikuwa ni kazi ya binadamu
kuwaangamiza duniani , yaani, kulima na kuanzisha jamii za kibinadamu katika hayo, ili
dunia nzima ingekuwa inafanana na bustani ya pekee ya Mungu . Sisi pia wanatakiwa
kutawala juu yake kama wafalme mtumishi wa Mungu , kuhakikisha kuwa utawala wake
mtukufu mbinguni ilikuwa vizuri hadi kwa viumbe wake hapa duniani. Wakati kazi hii
ilifanyika , ilikuwa ni mpango wa Mungu kwa kukaa dunia kama ufalme wake maalum
duniani.
Lakini kuanguka binadamu katika dhambi kuchelewa kilimo sahihi ya dunia na
utawala wetu juu yake. Na kwa hiyo pia kuchelewa kuja kwa ufalme wa Mungu. Jitihada
zetu za kulima na utawala walikuwa inachafuliwa na dhambi , na hivyo dunia sisi
alifanya alikuwa si fit kwa Mungu kwa kukaa ndani. Bila shaka, binadamu kuwa na
mafanikio kujazwa duniani. Lakini jamii tumekuwa kujengwa ni mbali na ulimwengu
kamili tulikuwa aliagiza ifanywe. Vita , uhalifu , ugomvi, chuki na dini ya uwongo ni
rampant, na hata katika kanisa mara kwa mara kupata watu ambao hawana imani na
ahadi ya Mungu . Na kama matokeo ya dhambi hii yote duniani, ufalme wa Mungu bado
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si kuja katika utimilifu wake wote.
Peter ufumbuzi tatizo hili katika 2 Petro 3:11-12 alipoandika:
Tunapaswa kuishi maisha matakatifu na mcha Mungu kama wewe kuangalia
mbele kwa siku ya Mungu na kasi ya kuja wake. (2 Petro 3:11-12 )
Kwa maana nyingine, Mungu inaweza kuleta ufalme wake duniani wakati yeye
amtakaye, tangu yeye ana nguvu asafishe ulimwengu wa dhambi wakati yeye anataka.
Lakini mpango wa Mungu ni kufanya hivyo kwa njia mkombozi , Yesu Kristo. Na katika
kifungu hiki, Peter kufundishwa kwamba kwa kupigana dhidi ya rushwa katika dunia ,
tunaweza kweli kuanza kutembea kuundwa kwa lengo yake ya awali, na kasi ya siku hiyo
Mungu huja kukaa juu ya nchi.
Pili wote matokeo ya kuanguka tutaweza kutaja ni kwamba viumbe vyote sasa ni
chini ya ubatili.
Chini ya utumwa
Wakati maumivu na mateso aliingia uzoefu wa binadamu , amani na tija ya
mapumziko ya viumbe pia kuvurugika. Ardhi nayo ilikuwa kulaaniwa, ili ilianza
kuzalisha miiba , na viumbe vyote alifadhaika na machafuko na rushwa.
Katika Warumi 8:20-22 Paulo alielezea laana hii kwa kusema kwamba , viumbe
viliwekwa katika kuchanganyikiwa, kwamba ni katika utumwa wa kuoza, na kwamba ni
kuugua kama katika maumivu ya kujifungua. Kwa maneno mengine, kuundwa kwa tena
hutoa mambo mema ilikuwa lengo la kuzalisha , na ni tena hata uwezo wa kuwa dunia
kamili kwamba Mungu lengo.
Mtazamo kawaida katika ulimwengu unaotuzunguka unathibitisha jinsi ya kweli
hii ni . Vimbunga ravage mistari yetu pwani . Tetemeko la ardhi kuharibu miji na vijiji.
Mafuriko wakati mwingine uondolewe vijiji nzima. Wadudu, wanyama na ugonjwa
kuharibu mazao . Ugonjwa na jeraha sababu mateso na kifo kwa mamilioni. Madhara ya
kuanguka ni kila mahali. Na njia pekee ya dunia ya kuwa haki ni kwa Mungu
kuwakomboa viumbe kutoka katika laana hii.
Madhara kwa viumbe na binadamu wakati Adamu na Hawa kutenda dhambi ni
pana kufikia kwa sababu ya yale ubinadamu iliundwa kuwa . Katika kitabu cha
Mwanzo sisi ni alimwambia mtu iliundwa , kiume na kike , kuwa na mamlaka juu
ya dunia . Na hivyo, kama mpatanishi kati ya Mungu na viumbe nini ubinadamu
gani, ina ramifications kwa viumbe wote. Kwa hiyo, hili ni inavyoonekana katika
njia ambayo Adam ni kuundwa na uchafu , hivyo kuna uhusiano huu kuwa hatima
ya ukweli kuundwa umefungwa kwa aina gani ya vitendo binadamu kufanya .
Wakati Adamu na Hawa dhambi, basi tunaona magugu na dunia ni sasa maadui
maisha na viumbe. Na hivyo, badala ya kuendesha gari viumbe au kuongoza
viumbe katika amri ya Mungu na katika uhusiano na Mungu , una kinachotokea
kinyume cha kupotosha viumbe chini ya utawala wa wanadamu , utawala mbovu
za binadamu, uharibifu na kuongoza mbali na Mungu ... Paulo anarudi hili katika
Warumi 8 wakati anasema, mateso kinaendelea katika ulimwengu - kwamba
wanaweza kuwa na majanga ya asili, ambayo inaweza kuwa ugonjwa kwamba
tuna - mambo haya yote kuhusiana na kuundwa kwa kuwa chini ya ubatili , baada

Tunaamini Katika Yesu, Somo La Kwanza
Tatu
Mkombozi

-21-

Huduma Ya Milenia Ya
(www.thirdmill.org)

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

ya kuweka katika mikono yetu na sisi basi kimsingi aliipoteza ni chini ya zima
dhambi serikali. Lakini katika personifying kuundwa huko anasema, " Uumbaji ni
kusubiri kwa hamu hamu ya reveling wa wana wa Mungu . " Hiyo ni kwa sababu
, kama uumbaji ulikuwa katika akili wamepotea kwa sababu ya yale binadamu
hakuwa , viumbe anaweza kuokolewa, viumbe wote kwa njia ya ubinadamu kazi
vizuri chini ya Mungu , ambayo hatujaona bado , lakini sisi kuona wakati pili
Adam anarudi na Kristo inachukua hadi kazi kwamba ubinadamu iliundwa
kufanya na maagizo viumbe kama ni lazima kuwa chini ya utawala wa Mungu na
wake mamlaka sahihi katika njia hiyo. Na sisi kuona kwamba kutarajia katika
Isaya 11 , ambapo yeye ni kurejesha amani katika jamii ya wanyama na kati ya
binadamu na wanyama na hivyo sisi ni kuangalia kwa ajili ya kuagiza utukufu wa
viumbe kama mambo wanatakiwa kuwa . Na ni yote kulingana na ubinadamu
kuwa jukumu hili upatanishi chini ya Mungu kuundwa kwa kuleta mapenzi ya
Mungu kubeba kama picha viongozi wake. [ Dr Yohana McKinley ]
Sasa kwa kuwa tumekuwa kuchukuliwa matokeo binafsi na matokeo zima la
kuanguka kwa wanadamu katika dhambi , tuko tayari kurejea kwa matumaini kwamba
Mwana huwapa sisi baada ya kuanguka.
Matumaini kwa binadamu
Mungu hakuwa na kuchukua muda mrefu kwa yatangaza mpango wake kwa ajili
ya ukombozi ya binadamu. Kwa kweli, glimmer kwanza na matumaini kwa binadamu
alikuja katika ukweli kwamba Mungu amewalaani . Katika Mwanzo 2:17 , Mungu
alikuwa kutishia kuua binadamu kama wakala kutoka mti wa ujuzi wa mema na mabaya.
Lakini wakati Adamu na Hawa walikula tunda , hawakuwa mara moja kufa. Badala yake,
Mungu alionyesha kipimo cha huruma kwa kuchelewesha vifo vyao. Na alionyesha hata
zaidi huruma kwa kuruhusu binadamu kuendelea kumtumikia katika huo huo. Badala ya
kuondoa yao kutoka mipango yake kwa ajili ya viumbe , aliendelea kuweka ubinadamu
katika kituo cha kazi yake.
Na kisha Mungu alifanya kitu hata zaidi na huruma aliahidi kutuma Mkombozi
ambayo kuponda mipango ya shetani na kurejesha watu wa Mungu uaminifu . Kutaja ya
kwanza ya hii mkombozi ni mara nyingi huitwa "injili ya kwanza," na ni kupatikana
katika laana ya Mungu dhidi ya nyoka baada ya Adamu na Hawa walikuwa dhambi.
Kusikiliza laana hii katika Mwanzo 3:15 :
" Nitaweka uadui kati ya wewe na mwanamke , na kati ya uzao wako na uzao
wake ; . Yeye kuponda kichwa yako, na wewe mgomo kisigino" ( Mwanzo 3:15)
Katika kuanguka, Adamu na Hawa iliyokaa wenyewe na nyoka waasi badala ya
Mungu . Lakini hata hivyo, Mungu hakuwa kuachana na watu wake. Katika laana hii juu
ya nyoka, Mungu aliahidi kwamba hatimaye watoto wa mwanamke ingekuwa kuwaokoa
binadamu kwa kuwashinda nyoka.
Ufunuo 12:09 na 20:02 kufundisha kwamba nyoka alikuwa kweli shetani. Hivyo,
wanateolojia Evangelical kuwa mfululizo kuelewa kwamba Injili hii ya kwanza ilikuwa
zaidi ya ahadi ya kulipiza kisasi dhidi ya mnyama rahisi. Badala yake, ahadi ya Mungu
kutuma Mkombozi kwa kuponda kichwa cha nyoka ilikuwa ahadi kuwaokoa binadamu
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kutokana na matokeo ya dhambi zao - na kurejea kwao mbali na utii wao kwa shetani, na
kurejesha ushirika wao pamoja naye kama raia mwaminifu wa ufalme wake .
Hizi picha injili mapema kuendelea katika Mwanzo 3:21 , ambapo Mungu
zinazotolewa Adamu na Hawa na mavazi ya ngozi kufunika utupu wao na aibu. Si tu
kwamba hii kuonyesha upendo kuendelea na utoaji kwa ajili ya binadamu Mungu , lakini
kutarajia siku wakati sadaka kamili itafanywa kuwakomboa watu wa Mungu na kufunika
dhambi zao. Na kama Agano Jipyahufanya wazi , sadaka hii itakuwa Mwana wa Mungu .
Sasa kwa kuwa tumekuwa kuchukuliwa Mwana milele, na kazi yake katika viumbe , tuko
tayari kurejea kwa mada yetu ya tatu kubwa : kazi ya Mwana katika ukombozi.
II. UKOMBOZI
Adamu na Hawa kuanguka katika dhambi na matokeo mabaya kwa binadamu na
wengine wa viumbe. Lakini Mungu ni kubwa sana kuliko dhambi zetu. Mara baada ya
wazazi wetu wa kwanza kutupwa wanadamu katika upotevu , Mungu alijitambulisha
mipango yake ya kutuokoa. Tangu mwanzo kabisa, Baba maalumu Mwana wake kama
mkombozi bila kuleta wokovu kwa watu wenye dhambi na kurejesha nzima aliumba
ulimwengu .
Tumekuwa kutambuliwa kipindi cha kihistoria ya ukombozi kama umri mzima
ambayo ilianza mara moja baada ya kuanguka katika Mwanzo sura ya 3, na kwamba
itaendelea hadi ukamilifu wa mbingu na ardhi wakati Yesu atakaporudi . Kazi ya Mwana
katika kipindi hiki cha ukombozi ni sifa hasa kwa msamaha na wokovu wa wenye
dhambi . Mwana alianza kuwaokoa wenye dhambi mara moja baada ya kuanguka, wakati
Adamu na Hawa kupokea huruma kutoka kwa Mungu kwa ajili ya ukombozi ya baadaye
ambayo mmoja wa wana Hawa kuleta . Na yeye imeendelea kuwaokoa wenye dhambi
katika kila umri - kama wengi kama wametubu dhambi zao, na akageuka kwake katika
imani .
Tutaweza kufikiria jukumu Mwana wakati wa kipindi cha ukombozi kwa
kuchunguza mawazo tatu kuu : wa kwanza , Mwana nia ajili ya wenye dhambi ukombozi
, la pili, ahadi ya Baba na Mwana kwamba kuhakikisha ukombozi wa dhambi , na tatu,
kazi Mwana kazi ili kukamilisha ukombozi hii. Hebu tuanze na Mwana nia ajili ya wenye
dhambi ukombozi.
Nia
Mwana nia ajili ya wenye dhambi ukombozi ilikuwa ngumu , na unaweza
kuelezewa katika njia mbalimbali. Yeye alikuwa motisha kwa nia yake ya kuleta utukufu
kwa Utatu. Alikuwa motisha kwa hamu kwa ajili ya viumbe kutimiza madhumuni yake.
Alikuwa motisha kwa hamu yake kwa ajili ya haki na huruma . Lakini moja ya maneno
ya wengi anajulikana maandiko anatumia kuelezea nia ya Mwana katika ukombozi ni
"upendo" - upendo kwa Mungu , upendo kwa ajili ya viumbe na upendo kwa binadamu.
Na upendo huu hakuwa mdogo kwa Mwana; watu wote tatu ya Utatu pamoja yake.
Mungu ni motisha ili atukomboe kwa sababu Mungu ni upendo. Maandiko ni wazi
juu ya hilo - Mimi ni Yohane, ". Mungu ni upendo" Yohana 3:16 kutumika kuwa
mmoja wa watu wengi maalumu mistari ya Biblia katika dunia , " . Kwa maana
Mungu aliupenda ulimwengu " ... Basi ni nini motisha yake ya kuokoa na
kukomboa ? Ni upendo wake . Nia yake na mpango wake kwa viumbe wake, hasa
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viumbe wake wa kibinadamu , kumfahamu , kuishi katika uhusiano pamoja naye,
kutimizwa katika yeye na hivyo kutoa jukwaa ambayo watu wangeweza kumjua ,
na anaweza kutukuzwa kama upendo nzuri kabisa Mungu kwamba yeye ni . Hivyo
upendo wa Mungu kwa ajili yetu ni kile kilichomsukuma yake ili atukomboe . [ Dr
Steve Blakemore ]
Tutaweza kuchunguza upendo wa Mungu kama kuendesha nyuma ya jukumu
Mwana katika ukombozi kwa kuangalia mawazo tatu , mwanzo na upendo kati ya watu
watatu wa Utatu.
Utatu
Hakuna shaka kwamba Mungu alichagua kuwakomboa binadamu kwa sababu
yeye aliyetupenda. Lakini moja ya maelezo sisi wakati mwingine kusahau ni kwamba
upendo unaokomboa Mungu kwa binadamu ni sehemu ya upendo wa Baba kwa Mwana.
Kusikiliza jinsi Paulo maelezo ya uamuzi wa Baba kutuokoa katika Waefeso 1:46:
Kwa maana alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuumbwa ulimwengu kuwa
watakatifu na bila hitilafu mbele yake. Katika upendo aliwachagua tangu mwanzo
sisi kuchukuliwa kama wanawe kwa njia ya Yesu Kristo , kwa mujibu wa mapenzi
yake na mapenzi - kwa sifa ya neema yake tukufu , ambayo yeye uhuru ametupa
katika One yeye anapenda. (Waefeso 1:4-6)
Mara tatu katika fungu hili short Paulo alitaja kwamba Mungu alichagua ili
atukomboe ndani yake, kwa njia ya Yesu Kristo, na katika moja anapenda. Na moja ya
pointi zake ni kwamba upendo wa Mungu kwa ajili yetu unaotokana na upendo wa Baba
kwa Mwana. Upendo wao baina ya Utatu ni nia ya mwisho kwa ajili ya ukombozi wetu.
Tunaona mafundisho sawa katika Warumi 8:39 na 1 Timotheo 1:14.
Agano Jipya mara nyingi wito makini na ukweli kwamba upendo wa Baba kwa
Mwana ni muhimu kwa ukombozi wetu. Baba alifanya hivyo dhahiri katika ubatizo wa
Yesu na kubadilika sura, kama tunaona katika Mathayo 3:17 , na 17:05 na 2 Peter 1:17.
Yesu alitaja ni wakati yeye alieleza mamlaka yake ya kuwakomboa na kuhukumu katika
Yohana 3:35 na 5:20-23 . Na Paulo alieleza ukombozi yenyewe kama uraia katika ufalme
wa Mwana wa Baba anapenda, katika Wakolosai 1:13-14.
Na upendo huu ni si directionless . Ni pamoja na hamu ya wanachama wa Utatu
kuheshimiwa na kutii - kwa ajili ya utukufu wa Mungu kwa kutukuzwa na wameonesha ,
kwa makusudi yake kutimizwa kwa utawala wake juu ya viumbe wote kuwa alikubali na
kusifiwa. Na kwa sababu binadamu ni kati ya makusudi ya Mungu kwa ajili ya viumbe ,
ukombozi wetu ni matokeo ya asili ya upendo ndani ya Utatu .
... Ni muhimu kutambua kwamba Mungu hana atukomboe kwa sababu hakuweza
kuishi bila sisi , au yeye hana atukomboe kwa sababu alikuwa tu lonely bila
kukombolewa ubinadamu. Mungu ni huru. Yeye hana mahitaji ambayo
hayajafikiwa . Yeye hana haja ya sisi au wengine wa kuundwa kwa kitu chochote.
Basi, sisi tunajua Mungu haina kujenga nje ya haja . Yeye hana kuwakomboa nje
ya haja . Aliokuwa akiwaokoa na yeye inajenga na yeye anafanya kila kitu,
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hatimaye ingawa, kwa ajili ya kumtukuza nafsi yake mwenyewe, kuonyesha tabia
yake, hivyo wote wa viumbe, kutoka mbinguni kwamba kutangaza utukufu wake
kwa binadamu alifanya kwa mfano wake ambao ni nia ya kutafakari utukufu wake
, yeye kuhusu kuonyesha tabia yake , kuonyesha utakatifu wake, na thamani yake
na uzuri . Kila kitu gani ni kwa kuwa mwisho kabisa. Lakini, kwa nini yeye
kuwakomboa ? Aliokuwa akiwaokoa ili aweze kuonyesha utukufu wake kupitia
kukombolewa viumbe. [ Dr K. Erik Thoennes ]
Pili, upendo wa Mungu kwa ajili ya viumbe pia motisha jukumu Mwana katika
ukombozi.
Uumbanji
Kwamba jukumu Mwana katika ukombozi alikuwa motisha kwa upendo wa
Mungu kwa ajili ya viumbe ni dhahiri katika njia mbalimbali. Tunaiona katika huduma
yake kama Muumba kwa kila kitu amefanya na hasa katika upendo wake kwa binadamu
ambao wameumbwa kwa mfano wake.
Pengine mfano bora inayojulikana ya hii ni Yohana 3:16-18 , ambapo tunasoma
maneno haya:
"Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwana na moja wake wa pekee, ili
kila mtu amwaminiye asipotee , bali awe na uzima wa milele. Kwa Mungu
hakumtuma Mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu
uokolewe katika yeye. Kila mtu amwaminiye hahukumiwi , lakini yeyote haamini
amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuamini jina la Mungu mmoja na Mwana
wa pekee . " (Yohana 3:16-18 )
Tunapaswa uhakika kwamba Yohana mara nyingi alitumia neno dunia kwa njia
tofauti. Katika maeneo mbalimbali, alitumia kwa kutaja ulimwengu , dunia, kila
binadamu , watu wengi, watu kumpinga Mungu , na mifumo ya maadili na mazoezi ya
binadamu. Lakini katika kesi hii , inaonekana kuwa na maana ya ama kuundwa kwa
yenyewe, au wanadamu wote ndani ya viumbe hiyo.
Wazo la msingi katika Yohana 3:16-18 ni kwamba upendo wa Mungu kuvutiwa
naye kuokoa dunia. Yeye bado alitaka dunia kuwa ufalme wake mtukufu , wakazi na
ilitawala kwa watumishi wake na picha, jamii ya binadamu. Kwa hiyo, alipanga
kumtuma mwanawe kuwakomboa kuamini mabaki ya binadamu. By kuokoa waumini,
Mungu ingekuwa kujenga ubinadamu mpya. Na kisha angeweza upya mbingu na ardhi
kama ufalme wake mtukufu , na kama nyumbani kwa ubinadamu wake wapya
kukombolewa. Wazo hili pia inafundishwa katika maeneo kama vile Warumi 8:20-22; 2
Petro 3:13 ; na Ufunuo 21:1-4.
Tatu, upendo wa Mungu kwa ajili ya waamini pia motisha jukumu Mwana katika
ukombozi.
Waumini
Katika sehemu nyingi za maandiko, Mungu alisema kuwa na upendo maalum kwa
ajili ya waumini. Yeye anataka kuwa katika ushirika wa karibu na sisi , na kubariki yetu.
Na anataka tumpende katika kurudi, na kufurahia uhusiano wetu pamoja naye milele.
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Kwa kweli, upendo wa Mungu kwa waumini ni hivyo maalum kwamba Biblia inasema
Mungu alijua na kupendwa sisi kabla ya sisi hata kuzaliwa. Tunaliona hili katika Warumi
8:29-39 , Waefeso 1:4-12 ; na 1 Petro 1:2. Na andiko pia anaweka wazi kwamba upendo
wa Mungu kwa ajili ya waamini ilikuwa ni sehemu ya nia ya Baba kwa kumtuma Mwana
kukamilisha ukombozi, kama vile katika tamaa Mwana wa kufanya mapenzi ya Baba .
Hii ni hasa wazi katika maandiko ya Yohana, kama katika Yohana 16:27; na 1 Yohana
3:16 , na 4:10-19 .
Siyo kutia chumvi kusema kwamba kila kitu Mungu gani ni motisha angalau
katika sehemu na upendo wake kwa watu wake. Na upendo wa Mungu ni zaidi
kikamilifu na kabisa kuonyeshwa katika Mwana wake. Sisi wote kwenda kwa njia ya
mapambano katika maisha , na wakati mwingine sisi hata shaka kwamba Mungu
anatupenda . Lakini Mungu hawapendi sisi yoyote chini wakati sisi mapambano au shaka
.
Ukweli ni kwamba yeye anajua dhambi zetu zote na mapambano yetu yote, na
yeye anapenda sisi anyway. Hata kabla ya sisi kuwa na imani katika yeye , au popote
walitaka kutoroka dhambi zetu, Mungu alitupenda hivyo, kiasi kwamba yeye kuteuliwa
Mwana wake , ili atukomboe . Na kwamba alikuwa bei kubwa ya kulipa - Yesu alikuwa
na kuteseka na kufa chini ya uzito wa dhambi zetu. Lakini alifanya hivyo kwa upendo.
Na sasa katika ufufuo wake , Yesu amekuwa ushuhuda hai kwa upendo unaokomboa
Mungu kwa ajili ya watu wake.
Sasa kwa kuwa tumekuwa kutalii nia Mungu kwa ajili ya ukombozi , hebu kurejea
kwa ahadi za Mungu kwamba alifanya ukombozi fulani.
Ahadi
Ahadi za Mungu ni zisizobadilika. Wanaweza kamwe kubadilika, na yeye kamwe
kuvunja yao. Chochote ahadi ya Mungu, naye hakika kutimiza. Sasa hii ni muhimu kwa
uelewa wetu wa jukumu Mwana katika ukombozi kwa sababu ukombozi ni mizizi katika
ahadi kati ya Baba na Mwana.
Kama tuliona mapema katika somo hili, watu wa Utatu aliingia katika utaratibu wa
kwamba baadhi wametoa wito "agano la ukombozi," ambayo wao aliahidi kutukomboa
mwanadamu aliyeanguka . Na nini sisi ni juu ya kuona ni kwamba ahadi hii ya ukombozi
ilisababisha agano lingine kuwa alifanya kupata ukombozi baada ya kuanguka katika
dhambi. Wanatheologia mara nyingi simu ahadi hii baadae "agano la neema." Mpango
huu makini lilifanywa kati ya Baba kwa upande mmoja, na Mwana na kukombolewa
binadamu kwa upande mwingine. Na inasimamia kipindi chote cha ukombozi , kuanzia
mara baada ya kuanguka ya binadamu katika dhambi, na kuja kutimiza yake ya mwisho
wakati Yesu atakaporudi katika utukufu .
Katika agano hili , Mungu Baba aliahidi ili kukamilisha mipango ya ufalme wake
kwa ajili ya viumbe na binadamu kwa njia ya Mwana , hasa kwa njia ya mwili kama
Yesu Kristo Mwana . Na Mwana aliahidi kuwa aliyefanyika mwili kama mwanadamu
alishuka kutoka line wateule wa Mungu wa wafalme Daudi , na kutimiza masharti yote
umeelezwa katika agano kabla ya ukombozi. Atakufa kifo cha upatanisho kwa ajili ya
binadamu kuanguka, na wale wote ambao akageuka kwake katika toba na imani bila
kukombolewa kutoka mbele , rushwa na hatia ya dhambi . Na kwa kushirikiana na ahadi
hizo , Baba na Mwana kimekubali kupeleka Roho Mtakatifu kuomba faida ya wokovu
kwa wale Mwana kuyaokoa .
Wanatheologia kawaida kugawanya agano la neema katika tawala sita , kulingana na
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idadi ya sherehe ahadi ya Mungu akifanya katika historia kuthibitisha agano la neema na
watu wake. Hizi tawala ni kawaida kutambuliwa na binadamu ambayo imesababisha
watu wa Mungu wakati sherehe agano alikuwa akifanya.
Inaanza katika Mwanzo sura ya 3 mara baada ya kuanguka na Adam kama mkuu wa
watu wa agano la Mungu . Hii ni inajulikana kama " Adamu utawala" ya agano , au tu "
Adamu mkataba." Chini ya utawala huu , ukombozi kwa mara ya kwanza kutolewa kwa
binadamu katika Mwanzo 3:15 , ambayo sisi mapema kutambuliwa kama "injili ya
kwanza."
Pili ilikuwa ahadi ya upya yaliyofanyika pamoja na Nuhu katika Mwanzo sura ya
6-9. Katika Nuhu utawala wa agano, Mungu aliahidi kudumisha viumbe katika namna
imara ili ubinadamu kuhifadhiwa hadi ukombozi kazi Mwana ulikuwa umekamilika.
Kufuatia hali hii, Mungu alifanya agano na Ibrahimu , ambayo ni ilivyoelezwa katika
Mwanzo 15 na 17, na alisaini katika Mwanzo 22 . Agano hili kwa ajili marupurupu na
majukumu maalum kwa familia ya Ibrahimu, na aliahidi kwamba mmoja wa wazao wake
itakuwa mkombozi. Na kwa mujibu wa Wagalatia 3, ukoo hii maalum Yesu.
Kusikiliza kile ambacho Paulo aliandika katika Wagalatia 3:16 :
Ahadi yalisemwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Maandiko hayasemi : "Na
wazawa wake," maana watu wengi, lakini "na mbegu yako," maana mtu mmoja ,
ambaye ni Kristo. (Wagalatia 3:16)
Paul aliona kwamba ahadi za Ibrahimu utawala wa agano yalifanywa si tu kwa
Ibrahimu, lakini pia kwa Kristo. Mwana wa Mungu alikuwa mkombozi aliahidi ambao
kuleta baraka agano wote wa Mungu watu wake waaminifu - hasa baraka ya ukombozi
kutoka dhambi.
Baadaye alikuja agano lake na Israeli katika siku za Musa, ambayo ni kama
ilivyoelezwa katika maeneo kama vile Kutoka sura 19-24 , na kitabu cha Kumbukumbu
la Torati. Katika Musa utawala wa agano au "agano Musa, " Mungu aliweka mipango ya
sadaka ambayo ilidhihirisha sadaka Mwana hatimaye kufanya alipoanza kuwa mwili
kama Yesu wa Nazareti. Dhabihu hizi Musa walikuwa udhibitisho inayoonekana ya ahadi
ya Baba na Mwana alifanya kabla ya uumbaji. Na kwa njia ya sadaka hizi, watu
waaminifu wa Mungu kupokea foretastes ya ukombozi Mwana hatimaye kukamilisha.
Wakati huo, Israel ilianzishwa kama ukuhani wa kifalme na taifa takatifu. Na
kwa njia ya utii wao kwa ahadi ya Mungu , wao walikuwa kujenga ufalme wa kidunia
kwamba Mwana hatimaye kutawala.
Utawala wa tano wa agano, na utawala wa mwisho katika kipindi Agano la Kale ,
alikuwa mmoja chini ya Daudi, mara nyingi huitwa " Daudi mkataba." Daudi utawala wa
agano la neema tajwa katika maeneo kama vile 2 Samweli sura ya 7, na sura Zaburi 89,
132. Kwa wakati huu, Mungu aliahidi kwamba mkombozi ikashuka kwa Daudi, kwamba
angeweza kukaribisha katika ufalme wa Mungu duniani, na kwamba kwa njia ya utawala
wake mwadilifu angeweza kuleta ukombozi kwa kila mtu kwamba alikuwa na imani
ndani yake.
Hatimaye, utawala wa sita ulianza katika enzi za Yesu na itaendelea mpaka
atakaporudi. Biblia kawaida wito utawala huu "agano jipya ," kama tunaona katika
maeneo kama vile Luka 22:20 , na Waebrania 9:15 na 12:24. Chini ya utawala huu wa
agano la neema, kazi yote ya ukombozi ulikuwa na ni kweli kuwa yametimia. Yesu
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alifanya jukumu lake ahadi ya kufa kama sadaka kwa ajili ya dhambi. Baba kukubaliwa
sadaka yake. Na Roho Mtakatifu ni kuomba ukombozi ambao wana imani katika Yesu
kama mkombozi wao wote.
Msingi kwa ajili ya wokovu daima imekuwa njia ya Mwana . Ambapo
wanakabiliwa na katika ukombozi historia jamaa na kipindi halisi ya huduma ya
Yesu ya huamua kama kwamba lengo au mtazamo kwamba ni retrospective ,
kama ni kwa ajili yetu katika agano jipya kuangalia nyuma kwa ahadi
zimetimizwa na kukamilika katika huduma ya Yesu. Au kama kwa wale walio
katika agano la kale itakuwa kuangalia mbele na maalum si kama vile tuna katika
uelewa wetu sasa , lakini kwa mujibu wa ahadi za Mungu ambazo kusitisha ,
kwamba ni kutimia kwa mtu wa Yesu . Hiyo, ndiyo, msingi wa wokovu wetu daima
ni Yesu . [ Dr Rob Lister ]
Kuna baadhi ya watu ambao kushangaa ikiwa kulikuwa na njia mbalimbali
ambazo watu walikuwa kuokolewa katika Agano la Kale kabla ya kuja kwa
Kristo. Na kumekuwa na majibu ambayo wamepewa kama : baadhi waliokolewa
labda kwa njia ya serikali, au baadhi waliookolewa sheria, au baadhi
waliookolewa njia nyingine , kwa njia ya utawala na kuwa sehemu ya watu wa
Israeli. Baadhi wanaweza mmeokolewa kwa njia ya kutahiri. Lakini mafundisho
yote ya Biblia ni kwamba mambo haya walikuwa maandalizi kwa ajili ya tukio
moja kwamba kweli ingeweza kuokoa sisi tu. Hata kama kina kama mipango ya
sadaka mara , na kama muhimu kama ilivyokuwa, manabii wenyewe kuwaambia
watu kuacha kutoa sadaka kama hawana mioyo kwamba wanomgeukia Mungu .
Na kisha kitabu cha Waebrania anaweka wazi kabisa kwamba damu ya mafahali
na mbuzi kamwe inaweza kuchukua dhambi . Kulikuwa na sadaka moja tu
ambayo inaweza . Na kwamba ni kwa sababu ya pekee ya mtu wa Kristo. Alikuwa
Mungu na mtu kwa mtu mmoja . Uchache wa mtu huyu alikuwa ni tu ambao
milele inaweza kutukomboa kwa Mungu . [ Dr Thomas Nettles ]
Sasa kwa kuwa tumekuwa inaonekana katika nia ya Mungu na ahadi kuhusu
ukombozi , tuko tayari kuchunguza kazi Mwana alifanya kukamilisha ukombozi, hasa
kwa njia ya mwili wake kama Yesu wa Nazareti.
Kazi
Tutaweza kuzingatia maeneo manne ya kazi ya Yesu ukombozi : uzinduzi wake
ya Utawala wa Mungu ; utii wake kwa Baba yake ; kufufuka kwake; na kupaa kwake .
Hebu tuangalie kwanza katika uzinduzi wake wa ufalme wa Mungu.
Uzinduzi wa Ufalme
Katika Agano la Kale , watu wa Mungu kutamani kwa siku wakati Mungu kuleta
ufalme wake duniani kwa njia ya kushangaza, kabisa kuharibu adui zao, na kuanzisha
yao katika maisha ya milele ya baraka. Hii ilikuwa ni siku wakati binadamu ya awali ya
mamlaka itakuwa hatimaye kutimia. Mungu ingekuwa kabisa kurejesha viumbe wake ,
na mapenzi yake itafanyika duniani tu kama kikamilifu kama ni tayari amefanya
mbinguni.
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Wakati manabii wa Agano la Kale kuongelea marejesho hili la Israeli , ubinadamu na
viumbe, wao mara nyingi kuitwa kuwa ni siku ya Bwana, wala siku za mwisho. Wao pia
kutambuliwa Masihi au Kristo kama kielelezo muhimu ambayo ingeweza kusababisha
ufalme wa Mungu katika siku za mwisho. Na kwa mujibu wa Agano Jipya, Yesu ,
Mwana wa Mungu , ni muda awaited Masihi ambaye alikuja kuanzisha ufalme wa
Mungu duniani.
Yesu alifundisha kwamba alikuwa kuletwa ufalme wa Mungu duniani katika
siku yake. Kwa mfano, katika Mathayo 12:28 , alisema, "Ufalme wa Mungu umekwisha
fika kwenu ," ikiwa na maana kwamba alikuwa tayari huko. Na katika Luka 16:16, yeye
tena kufundisha kwamba watu walikuwa tayari kuingia katika ufalme wa Mungu,
aliposema , "Kila mtu kulazimisha njia yake ndani yake."
Kwa bahati mbaya, watu wengi katika siku za Yesu alikataa kwamba Ufalme wa
Mungu lilikuwa limeingia, kwa sababu wao inatarajiwa kuwa undeniable duniani ukweli
kwamba itakuwa alikubali na wote - wazi na kimwili kuangushwa nzima ili dunia .
Lakini Yesu alifundisha kwamba ufalme kufika aina tofauti ya njia.
Kusikiliza nini alisema katika Luka 17:20-21 :
"Ufalme wa Mungu hauji kwa uchunguzi wako makini, wala watu wanasema, '
Hapa ni, ' au ' Kuna ni, ' kwa sababu ufalme wa Mungu ni ndani yenu." (Luka
17:20-21 )
Ili kuwa na uhakika , Yesu bado kuletwa katika ufalme wa Mungu katika
utimilifu wake wote. Yeye tu imeanza kazi hiyo. Kwa hiyo, bado tuko kusubiri kwa ajili
yake kumaliza kile alianza - kukamilisha au msiazimie ufalme wa Mungu. Lakini ni
mchakato polepole . Kama Yesu alifundisha katika mifano yake katika Mathayo 13,
Marko 4 na Luka 13 , Ufalme wa Mungu ni kama mbegu ambayo inakua kwa muda, au
chachu au chachu vinavyosababisha mkate kupanda baada ya muda. Sambamba na
mifano hiyo, tunaweza kusema kwamba ufalme imekuwa kupanda, lakini kwamba siku
ya mavuno si kutokea mpaka Yesu atakaporudi katika siku zijazo.
Agano la Jipya inafundisha kuwa Yesu , Mwana wa Mungu aliyefanyika ,
alizindua ufalme wa Mungu duniani. Na ujasiri inafundisha kuwa atakaporudi katika
utukufu, katika ulimwengu huu mbaya mwisho kabisa , na mbingu mpya na dunia mpya
kuleta marejesho kamili kwa watu wa Mungu. Na hii inapaswa kutupatia tumaini kubwa
na kujiamini. Katika dunia kuanguka, wakati mwingine inaonekana kama mbaya ni
kushinda , na kwamba sisi kuteseka kwa ajili ya kitu chochote. Lakini Mungu si
kuchelewa haki milele. Siku inakuja ambapo yeye atatoa hukumu ya mwisho juu ya
maadui zake. Yeye kikamilifu asafishe dhambi, mateso na kifo kutoka duniani. Na yeye
itabidi malipo watu wake wote waaminifu na urithi wa milele katika ufalme wake. Yesu
alijithibitisha na miujiza mingi na mafundisho , na hata nafasi ya sisi Roho wake
Mtakatifu kama malipo ya chini juu ya ufalme baraka zetu . Hivyo, tunaweza kuwa na
uhakika kwamba yeye itabidi kurudi ili kukamilisha ufalme wake na kutupatia urithi wetu
full.
Sasa kwa kuwa tumeona jinsi Yesu kuapishwa Utawala wa Mungu , basi tuangalie
kazi yake ya utii kwa Baba.
Kutii
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Mapema katika somo letu , sisi kuchukuliwa na matokeo binafsi ya kuanguka ya
binadamu katika dhambi. Tuliona kwamba hatia ya dhambi ya kwanza ya Adamu ilikuwa
kupitishwa kwa wanadamu wote, tangu Adamu kuwakilishwa binadamu kama kichwa
zetu, agano . Sisi pia mateso ushirika kuvunjwa kwa Mungu , na kumnyima kwamba
inatuzuia kupata wokovu kwa wenyewe.
Vizuri , kwa maana muhimu , jukumu Yesu kama mkombozi wetu ni pamoja na
kufanikiwa ambapo Adam alishindwa. Yesu aliishi maisha ya utii kamili kwa Baba ,
kilele katika kifo chake msalabani . Na kwa utii wake , alishinda baraka Adam iliyopotea.
Na sasa anashiriki baraka hizo na watu wake wote waaminifu. Paulo alizungumza sana ya
uwiano haya kati ya Yesu na Adam katika Warumi 5:12-19 . Na katika 1 Wakorintho
15:45 , hata alimwita "Adamu wa mwisho ."
Wanatheologia mara nyingi kusema ya mambo mawili ya utii kwamba Yesu
kulipwa katika maisha yake. Kwa upande mmoja , utii wake watazamaji ilikuwa utii
wake kwa maisha ya aibu na ya mateso , kilele katika kusulubiwa kwake . Kifo chake
msalabani kuridhika matakwa ya Mungu tu kwamba dhambi kuadhibiwa na mauti.
Katika utii wake watazamaji tu, Yesu alikuwa fidia yetu. Aliruhusu hatia yetu kuwa
alimkubali kuwa , yaani, wanaoonekana akaunti yake. Na mara moja alikuwa na hivyo
kuhesabiwa na hatia katika macho ya Mungu , alikufa kwa ajili yetu. Sheria hii moja
kulipwa adhabu ya dhambi zetu zote, ili kwamba hukumu ya Mungu na hasira tena
kutishia yetu. Ni kupatikana msamaha wa dhambi zetu , na kutuosha adhabu ya sheria .
Kama Paulo aliandika katika Warumi 5:18-19 :
Tu kama matokeo ya kosa moja hukumu kwa watu wote , kadhalika kwa tendo
moja la haki walihesabiwa haki yenye uzima kwa watu wote. 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 5:18-19)
Hapa, Paulo waziwazi ikilinganishwa Adam na Yesu. Na hatua yake ni kwamba
kwa sababu Yesu anatuwakilisha katika njia sawa kwamba Adam mara moja
kuwakilishwa yetu, kafara ya Yesu kwa msalaba inatufanya tuwe kutoka hukumu ya
Mungu tu , na husababisha kwake kuona sisi kama haki.
Aina ya pili ya utii wa Yesu kulipwa mara utii kazi. Hii ilikuwa ni kuishi maisha
ya utii kwa kila kitu Baba alivyoagiza. Katika mwili wake, Yesu kikamilifu kuwekwa
sheria ya Mungu. Yeye kamwe dhambi, na yeye siku zote walifanya nini Mungu
aliamuru. Na kwa njia ile ile hatia yetu ilihesabiwa Yesu juu ya msalaba , utii wake haki
ni tafsiriwa nyuma yetu. Wanatheologia mara nyingi wito huu " haki mahakamani, " kwa
maana ya kuwa sisi ni alitangaza kuwa wenye haki hata kama sisi bado kabisa huru
kutoka makao ya uwepo wa dhambi. Mungu inaangalia sisi kama tulikuwa aliyefanyika
mwili na Mwanae Yesu - kama sisi alikuwa akiishi maisha yake kamili, na kazi kazi
nzuri yake yote wenyewe. Matokeo yake, ushirika wetu na Mungu ni kurejeshwa. Na
ingawa kumnyima bado inazuia kupata wokovu wenyewe, Mungu tuzo yetu na baraka ya
wokovu kwa njia ya stahili za Yesu.
Kwa upande wetu kukombolewa nje ya dhambi , wameanguka hali yetu kama "
watoto wa hasira ," kama Biblia inasema , tunahitaji Mungu kutatua tatizo letu.
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Sisi ni wanyonge, matumaini , hawawezi kutatua tatizo yetu wenyewe ya dhambi.
Lakini Mungu, kwa neema yake, kutatua tatizo letu. Na njia anafanya kwamba ni
kwa kumtuma Mwana wake kuwakilisha yetu. Mwana wa Mungu anakuwa mtu na
anaishi maisha ya kamili ya utii, akifa kifo kamili juu ya msalaba, na kisha
anatembea nje ya kaburi, kuwashinda kifo kwa ajili yetu. Na njia pekee ya sisi
kisha ziweze kukombolewa ni kuwa sehemu ya ulimwengu huu mpya , matunda hii
ya kwanza ya kufufuka kukombolewa maisha ambayo Yesu inawakilisha. Na njia
ya sisi kuwa sehemu ya kwamba ni kwa kumwamini , kuweka imani yetu katika
Kristo , mtu mpya, Adam , ambaye anawakilisha aina hii mpya ya ubinadamu
ambayo imekuwa kukombolewa kutoka kuanguka hali zetu. Hivyo, ni imani katika
Kristo, mtu Mungu ambaye anawakilisha sisi katika kazi yake ya ukombozi ,
kwamba tunapata ukombozi . [ Dr K. Erik Thoennes ]
Sasa kwa kuwa tumekuwa kuchukuliwa kazi ya Yesu katika suala la Utawala wa
Mungu na utii, tuangalie kufufuka kwake kutoka wafu.
Ufufuo
Kufufuka kimwili Yesu ilikuwa muhimu kwa kazi yake ya ukombozi. By kufufuka
kutoka wafu, Yesu alishinda mauti yenyewe, na kupata uzima wa milele kimwili ya kila
mtu ana imani ndani yake.
Kusikiliza jinsi Paulo alieleza ufufuo wa Yesu katika 1 Wakorintho 15:20-21 :
Lakini 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.
(1 Wakorintho 15:20-21)
Dhambi ya Adamu kuletwa kifo. Lakini wakati Yesu kufufuka katika wafu , yeye
uhakika kwamba wote wanaoamini katika * Bwana pia kufufuka. Na wakati yeye anarudi
, tutaweza kuishi milele katika miili ya utukufu ambayo ni kama moja mkombozi wetu
tayari.
Kwa uelewa huu ufufuo wa Yesu katika akili, tuangalie kipengele cha nne ya
kazi yake ya ukombozi : kupaa kwake mbinguni.
Kupaa
Baada ya kufufuka kwake, Yesu alitokea kwa wanafunzi wake kwa kipindi cha
siku arobaini , na kuwafundisha kuhusu Ufalme wa Mungu. Na mwishoni mwa wakati
huu , alichukuliwa mwili ndani ya mbinguni. Tukio hili ni kumbukumbu katika Luka
24:50-51 na Matendo 1:3-11 .
Kupaa ilikuwa muhimu kazi ya Yesu ya ukombozi kwa angalau sababu mbili .
Kwa upande mmoja, yeye kupaa mbinguni ili kuwa aliyekuja kama mfalme . Yeye sasa
sheria kama mtumishi mfalme Baba juu ya viumbe wote , na hasa juu ya watu wake,
yaani kanisa . Maelezo haya yametajwa katika maeneo kama vile 1 Wakorintho 15:23-25
, Waebrania 12:2; na 1 Petro 3:22 .
Kwa upande mwingine, kupaa pia ni muhimu kwa sababu ni kuruhusiwa Yesu
kukamilisha sadaka yake katika hekalu ya mbinguni, na kubaki katika uwepo wa Baba
upatanishi na kuwaombea watu wake. Katika nafasi yake kama mjumbe , Yesu
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kuwakumbusha Baba wa sadaka yeye kulipwa juu ya msalaba , ili Baba itaendelea
kusamehe na kubariki watu wake waaminifu. Tunasoma kuhusu hili katika maeneo kama
vile Waebrania 7:25-26 , na 9:11-28 .
Sasa, kwa maana moja , Mwana daima imekuwa mjumbe wetu kwa sababu ya ahadi ya
ukombozi yeye kufanywa na Baba kabla ya uumbaji. Lakini Mwana akawa mpatanishi
wetu kwa namna ya pekee baada ya yeye kupaa mbinguni.
Kusikiliza jinsi Paulo alielezea wajibu wa Yesu kama mpatanishi wetu katika 1
Timotheo 2:5-6 :
Kuna Mungu mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu, yaani
mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa watu
wote ni . (1 Timotheo 2:5-6)
Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliyefanyika mwili , alikufa kama sadaka kwa
ajili ya wenye dhambi. Na sasa yeye mawaziri mbele ya kiti cha Baba, kuhakikisha
kwamba fidia yeye kulipwa juu ya msalaba kutumika kwa maisha yetu katika msingi
endelevu .
Kama sisi kusoma katika Waebrania 7:25 :
Yeye ni uwezo wa kuokoa wale ambao kuja kwa Mungu kwa njia yake, kwa
sababu yeye daima anaishi kwa maombezi kwa ajili yao. (Waebrania 7:25)
Hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, lakini kwa jina la Mwana Yesu.
Awali ya yote , hakuna viongozi wa dini kufikiwa hali kamili ya Yesu Kristo, na
hakuna hata mmoja wao ni wa milele. Aidha, ni muhimu zaidi kwamba Yesu
Kristo ni sifa mjumbe tu kati ya Mungu na mwanadamu. Dini na falsafa ya dunia
hii unaweza kutupatia kanuni nzuri ya maisha . Lakini Yesu Kristo peke huyo
ajaye kutoka kwa Mungu na anarudi kwa Mungu . Tu yeye ni uwezo wa
kutupatanisha na Mungu , na kuchukua dhambi zetu kwa niaba yetu. Hivyo, yeye
ni mpatanishi kati ya Mungu na Man. Si tu katika maadili au falsafa akili , lakini
katika nafsi yake . Katika suala Biblia, Yesu ni tu - mtu wa Mungu , Mkombozi
kwa binadamu. Na hakuna mtu anaweza kufikia hali hiyo kamili na juhudi binafsi
na tabia ya maadili. [ Dr Stephen Chan ]
Sisi wote kwenda kwa njia ya majaribio na mapambano katika maisha . Sisi sote ajabu
wakati hata kama Mungu anasikia maombi yetu . Lakini pamoja na mashaka yetu , Biblia
inatuhakikishia kwamba Yesu alikufa kulipa bei redeems sisi kutoka katika dhambi .
Alipofufuliwa kuhakikisha maisha yetu ya milele . Na kupaa kwa kiti chake cha enzi
huko mbinguni ili kutawala ufalme wake kwa faida yetu, na kuwaombea daima kwa ajili
yetu. Hii haina maana maisha ni rahisi - siyo. Lakini haina maana kwamba mkombozi
wetu daima hutusikiliza , sympathizes na sisi, na anatupenda, na kwamba sisi ni salama
katika wokovu yeye huleta.
Sasa kwa kuwa tumekuwa kuchukuliwa Yesu katika milele, na kazi yake katika
uumbaji na ukombozi , tuko tayari kushughulikia mada yetu ya mwisho kubwa: kazi
mkombozi wetu katika ukamilifu ya baadaye ya mbingu na ardhi.
IV. UKAMILIFU

Tunaamini Katika Yesu, Somo La Kwanza
Tatu
Mkombozi

-32-

Huduma Ya Milenia Ya
(www.thirdmill.org)

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

Ukamilifu wa mbingu na ardhi lina matukio ya mara moja jirani kurudi kwa Yesu
baadaye, na hatua ya mwisho ya wokovu wetu kwamba itaendelea tangu wakati huo
katika siku zijazo kutokuwa na mwisho. Ni pamoja na uharibifu wa maadui wote wa
Mungu, baraka ya mwisho ya watu wake, na upya kamili ya viumbe vyenyewe , ambapo
watu wa Mungu waliokombolewa kukaa milele. Kwa kifupi, ni wakati dunia hatimaye na
utukufu ufalme wa Mungu hapa duniani.
Tutaweza kuchunguza Biblia inasema nini kuhusu ukamilifu wa mbingu na ardhi
katika hatua tatu. Kwanza , tutaweza kuelezea kurudi kwa Yesu . Pili, tutaangalia
matukio sambamba ambayo msiazimie mbingu na ardhi. Na tatu, tutaweza kuelezea
matokeo ya milele ya ukamilifu. Hebu tuanze na kurudi kwa Yesu .
Kurudi Kwa Yesu
Muonekano ya kwanza Yesu duniani alikuwa mmoja wa unyenyekevu mwingi.
Alikuwa kwa kiasi kikubwa haijulikani katika sehemu nyingi za dunia . Na hata katika
maeneo aliishi, historia ya kidunia alisema kidogo juu yake. Lakini kuja kwake mara ya
pili itakuwa tofauti sana .
Kama Yesu alisema katika Mathayo 24:30 :
"Wao kuona Mwana wa Mtu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu
na utukufu mwingi." (Mathayo 24:30)
Na kama Paulo alisema katika 1 Wathesalonike 4:16 :
Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko , na sauti ya
malaika mkuu na parapanda ya Mungu .( 1 Wathesalonike 4:16)
Haya na mafungu mengine ya Maandiko yanaonyesha maelezo angalau manne kuhusu
namna ya kurudi kwa Yesu . Kwanza, itakuwa kurudi binafsi na kimwili. Bwana wetu
Yesu Kristo atarudi hapa duniani hiyo ambapo sisi sasa kuishi. Na Matendo 1:11
anaongeza zaidi kwamba atarudi katika njia hiyo hiyo kupaa mbinguni , pengine kwa
maana ya kuwa yeye atashuka kutoka mbinguni .
Pili, kurudi kwake itakuwa umma na inayoonekana. Kila mtu kuona , naye
itatangazwa na kimataifa parapanda ya Mungu na sauti ya malaika mkuu .
Tatu, kuja mara ya pili Yesu utakuwa na ushindi . Atarudi kama mshindi nguvu. Na kwa
mujibu wa vifungu kama Mathayo 16:27 24:31 , na 25:31 , atakuwa na kuhudhuriwa na
jeshi la malaika .
Na nne, maandiko pia yanaonyesha kwamba kurudi kwa Yesu itakuwa ghafla ,
itakuwa si kuja wakati tunatarajia . Kwa kweli, kulingana na Mathayo 24:36 , tarehe ya
kuja mara ya pili inajulikana tu kwa Baba. Kwa hiyo, waumini kamwe uaminifu wale
ambao wanadai ama kuwa Kristo, au kujua wakati yeye ni kurudi.
Kwa uelewa huu wa kurudi kwa Yesu 'katika akili, hebu angalia katika matukio
yeye kuanzisha katika ukamilifu.
Matukio
Matukio ya angalau tatu muhimu utafanyika wakati anarudi Yesu: ufufuo wa
jumla ; hukumu ya mwisho ; na upya wa viumbe. Tutaangalia kila matukio haya, kwa
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kuanza na ufufuo wa jumla.
Ufufuo wa Jumla
Wakati wa kurudi Kristo, kila mtu aliyewahi kufa watafufuliwa. Wote waovu na
wema ambao watakuwa na miili mpya ambayo kuvumilia milele.
Hii ni wazi kufundisha katika Yohana 5:28-29, ambapo Yesu alisema maneno
hayo :
". Wakati unakuja ambapo wote waliomo makaburini wataisikia [ Mwana ] sauti
na kuja nje - wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima , na wale waliofanya
mabaya kwa ufufuo wa kuwa na hatia " (Yohana 5: 28-29)
Sisi kupata mawazo sawa katika maeneo kama vile Ufunuo 20:13 , ambapo
tunaambiwa kwamba ufufuo hata ni pamoja na wale ambao miili zimepotea. Hakuna mtu
ataachwa nje ; wanadamu wote watafufuliwa ili kuhukumiwa.
Kuhusu miili kufufuka ya waumini, Maandiko yanafundisha kwamba wao kuwa
huru kutokana na rushwa na uwepo wa dhambi. Dhambi tena indwell miili yetu, na sisi
kuwa na afya mkamilifu milele.
Kama Paulo alifundisha katika Wafilipi 3:20-21 :
Bwana Yesu Kristo ... atabadilisha miili yetu midhaifu ili watakuwa kama mwili
wake wa utukufu . (Wafilipi 3:20-21)
Katika hali yetu ya mwisho, miili yetu na utukufu , kama mwili wa utukufu Yesu ana
haki ya sasa , moja alipokea wakati kufufuka kwake kutoka wafu .
Miili ya wasioamini pia mara milele, lakini si kukombolewa kutoka dhambi. Badala
yake, miili yao itaendelea kuwa kusumbuliwa na madhara ya laana ya Mungu dhidi ya
dhambi. Na kwa kweli, laana kweli kuongeza wakati wao ni kuhukumiwa. Maandiko
yanafundisha juu ya ufufuo wa mwili wa wasioamini katika maeneo kama vile Yohana
5:28-29, na Matendo 24:15 ; na anataja hukumu zao za mwili katika Mathayo 5:29-30 ,
na 10:28.
Tukio la pili kubwa kwamba utafanyika wakati Yesu atakaporudi ni hukumu ya
mwisho .
Hukumu ya Mwisho
Mara baada ya ufufuo wa jumla , Yesu na mamlaka na nguvu zake kama mfalme
kwa kuharibu adui zake wote na baraka watu wake wote waaminifu katika hukumu ya
mwisho . Kila mwanadamu itakuwa ni pamoja na katika hukumu ya mwisho , hakuna
mtu kutoroka . Hii ni wazi kutokana na vifungu kama Mhubiri 12:14 , Mathayo 12:36-37
, 2 Wakorintho 5:10; na Ufunuo 20:12-13 . Na vifungu hizi zinaonyesha kuwa tu kama
kila binadamu watahukumiwa, kila nyanja ya maisha ya kila mtu kuhesabiwa kama
ushahidi katika kesi hiyo. Kila wazo, kwa neno na tendo itakuwa tathmini.
Kwa sababu ubinadamu ni kuanguka na dhambi, kila binadamu kwamba
anasimama mbele ya Mungu na sifa yake mwenyewe kuwa na hatia katika hukumu hii,
na kuadhibiwa na hukumu ya milele katika moto wa Jehanamu. Lakini habari njema ni
kwamba wale ambao wamekuwa kusamehewa na neema, kwa njia ya imani katika Kristo

Tunaamini Katika Yesu, Somo La Kwanza
Tatu
Mkombozi

-34-

Huduma Ya Milenia Ya
(www.thirdmill.org)

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

itakuwa huru, na kuzawadiwa urithi wa milele.
Yohana 3:18 unaweka jambo kwa njia hii:
"Amwaminiye yeye hahukumiwi , lakini yeyote haamini amekwisha kuhukumiwa
kwa sababu hakuamini jina la Mungu mmoja na Mwana wa pekee . " (Yohana
3:18)
Wazo hili huo ni mara kwa mara katika maeneo kama vile Yohana 5:24 , 1 Wakorintho
11:32 ; na 2 Wathesalonike 2:12.
Jukumu Mwana kama hakimu katika kazi yake ya ukombozi nadhani ni njia ya
uwiano kati ya tabia kwamba tuna overemphasize upendo wa Mungu , kwa
ufafanuzi yetu. Asili ya Mungu katika msingi ni takatifu , na utakatifu una mambo
mawili makubwa, viwango vyake vya uadilifu na upendo wake na huruma. Hivyo
suala la Mwana kuja kutoa mwenyewe nje wa upendo juu ya msalaba ni , bila
shaka, kati ya nini maana sisi na ukombozi. Lakini katika ukombozi , sisi pia
kukabiliana na ukweli kwamba yeye ni mtakatifu na mwenye haki , na viwango
vyake hawajawahi iliyopita. Kutoka bustani mpaka leo , wao ni sawa. Sisi sote
tumefanya dhambi. Na hivyo haki ya hakimu ina kuwa sehemu kubwa ya dhana
yetu ya msalaba na kazi ya ukombozi ya Yesu Kristo. Bila ya kuwa , nadhani sisi
kupunguza dhana ya dhambi . Hatuelewi haja ya kutubu msingi na haja ya
mwokozi kutoka dhambi hiyo. Inakuwa tu mungu upendo ajaye na aina ya
akanyanyua me up kutoka matatizo yangu. Kwamba haki na haki ya Bwana Yesu
ni ya msingi katika dhana kamili ya kazi yake juu ya msalaba, na kazi yake ya
kuendelea katika maisha ya muumini hata baada ya mtu imekuwa kuokolewa. Sisi
ni kwenda kukutana na Yesu kama hakimu mwishoni mwa historia ya binadamu
pia. Hivyo zote za maisha yetu kuja chini ya utakatifu hii ya upendo na takatifu
haki kwamba ujaji wake, katika yote ya huruma yake, ni mwakilishi wa kwetu. [
Dr Bill Ury ]
Mwisho, tatu tukio kubwa kwamba utafanyika wakati Yesu atakaporudi ni upya
wa viumbe.
Upya wa Uumbaji
Tu kama Yesu atahukumu binadamu , na asafishe makafiri na hayo, pia asafishe
na upya uumbaji wenyewe.
2 Petro 3:10-13 inaelezea upya wa kuundwa kwa kwa njia hii:
Mbingu zitatoweka kwa kishindo kikuu; vitateketezwa kwa moto, na dunia na vitu
vyote katika itakuwa kuweka wazi ... siku Hiyo kuleta uharibifu wa mbingu na
moto , na mambo ya kuyeyuka katika joto . Lakini katika kufuatana na ahadi yake
sisi ni kuangalia mbele na mbingu mpya na nchi mpya, ambayo imejaa uadilifu.
(2 Petro 3:10-13)
Ukombozi binadamu itakuwa na madhara juu ya mapumziko ya kuundwa kwa
sababu, kama Waroma 8:22 anasema, "Tunajua kwamba viumbe vyote kilio kama
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katika maumivu ya kujifungua haki hadi wakati wa sasa. Sisi wenyewe ambao
wana malimbuko ya Roho pia tunaugua katika nafsi kama tunasubiri kupitishwa
yetu kama wana, ukombozi wa miili yetu. " Viumbe viliwekwa katika hali
kuchanganyikiwa kama matokeo ya dhambi ya Adamu. Kuchanganyikiwa hii
inajidhihirisha katika machafuko na vurugu na kifo. Jambo hili kuwa viumbe ni
sasa zinaendelea, Paulo anasema, ni kama kazi ya mwanamke ya kujifungua
mtoto , ambayo ina maana kwamba kuna kitu bado kuja - nje ya hii kuzaliwa kitu
- na viumbe wote utakombolewa na kurejeshwa. Na watapata kutimiza ukweli
kwamba sasa kama sisi wenyewe , ambao wana malimbuko ya Roho wakisubiri
kupitishwa yetu kama wana, ukombozi wa miili yetu. Na tu kama muumini ni
kurejeshwa katika hali yake ya kutukuzwa na huru kutokana na kifo na dhambi na
kuoza, kwa njia hiyo, viumbe vitaokolewa kutoka katika utumwa wake wakati huo
huo kama mbingu mpya na nchi mpya anakuja kuwa bila ya kifo yoyote au kuoza
au ugonjwa ambao tunaona sasa karibu nasi. [ Ufunuo James Maples ]
Kulingana na Ufunuo 22:03 , upya hii ya mbingu na dunia kuondoa kabisa mbele
na laana ya dhambi. Madhara yote ya kuanguka ya binadamu itakuwa kutokomezwa , ili
watu wa Mungu kuishi bila dhambi , mateso, ugonjwa au kifo. Ufunuo 21:04 hata
inatuambia kuwa Mungu atafuta kila chozi katika macho yetu. Viumbe vyote itakuwa
kurejeshwa kwa mpango wa awali wa Mungu, na watu wake kupokea baraka ya maisha
usio na mwisho katika ufalme wake wa milele . Na Yerusalemu Mpya ilivyoelezwa
katika Ufunuo sura ya 21-22 itakuwa mji mkuu wa ufalme huo.
Ufunuo 22:02 inaeleza sehemu moja ya kwamba Yerusalemu Jipya katika njia
hii:
Kila upande wa mto alisimama mti wa uzima ... Na majani ya mti ni kwa ajili ya
uponyaji wa mataifa. (Ufunuo 22:02 )
Mwanzo 2-3 rekodi ya kuwa mti wa uzima kutumika kupandwa katika bustani ya Edeni.
Hasa, Mwanzo 3:22-24 inasema kwamba wakati Mungu wametengwa Adamu na Hawa
toka bustani , alifanya hivyo sehemu ya kuwazuia kula matunda yake. Lakini wakati
Kristo atakaporudi, baada ya hukumu ya mwisho, matunda ya mti wa uzima itakuwa
inapatikana kwa binadamu tena , na kuleta kwetu amani na afya ya milele chini ya
utawala wa kifalme utukufu wa Mungu .
Kuna uhusiano imara baina ya watu kama Mungu ya picha kuzaa kiumbe na
chini ya mtawala juu ya viumbe, wakati wa uumbaji. Kwa hiyo, Adamu na Hawa
ni imara kama watawala juu ya kuundwa kwa chini ya mamlaka ya Mungu, na
kuna uhusiano kati yao na ulimwengu ambao wao kutawala. Wakati Adamu na
Hawa kuanguka katika dhambi, madhara kisha ni kwa hiyo si tu kwa ajili ya
Adam, lakini pia kwa ajili ya viumbe . Vile vile, katika ubinadamu ya mwisho ya
ukombozi, kama viumbe kutumbukia katika utumwa wa kuoza, kama Warumi 8
anasema, kwa Adamu na Hawa dhambi katika mwanzo, pia itakuwa huru kutoka
kwa wale madhara sawa ya dhambi kama binadamu uzoefu ukombozi yao ya
mwisho kama vizuri . Hivyo kuna uhusiano kati ya picha kuzaa chini ya mtawala ,
na ulimwengu ambao wao kutawala. Athari kwamba ni amefungwa pamoja katika
suala la dhambi, uzoefu wa dhambi ya mwanadamu , na kuanguka kwa viumbe
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katika uzoefu huo pia, na ukombozi wa binadamu kutoka katika dhambi zao
hatimaye kwa njia ambayo viumbe vitaokolewa kutoka katika utumwa kwamba
pia . [ Dr Robert Lister ]
Sasa kwa kuwa tumekuwa inaonekana katika namna na matukio ya kurudi kwa Kristo,
hebu kuchunguza matokeo yake.
Matokeo
Mwanzoni mwa somo hili, sisi muhtasari kusudi la Mungu kwa ajili ya viumbe kwa
kusema kwamba Mungu aliumba ulimwengu ili kuonyesha na kuongeza utukufu wake
katika ufalme wake katika Kristo. Na matokeo ya kurudi kwa Yesu itakuwa
accomplishment ya mwisho ya lengo hili. Yesu atarudi kuleta ufalme wa Mungu duniani
katika utimilifu wake wote , kamili na watu waaminifu ambao Mungu anapenda, na
wanaopenda, kutumika na kuabudu Mungu katika kurudi.
Lengo la mwisho la Mungu katika ukombozi wa binadamu ni kurejesha watu kwa
ajili yake mwenyewe . Marejesho kwamba ni kwenda kuwa hata zaidi kamili na
hata zaidi ya ushirika Adamu na Hawa walikuwa katika bustani ya Edeni. Baada
ya kuanguka kwa binadamu, Mungu anawapa proto- euangelion , ahadi ya
kwanza ya Injili, na anaongea ya mkombozi ambaye atakuja mbegu ya
mwanamke atakayeuharibu kichwa cha joka hilo . Na wengine wa maandiko ni
inayojitokeza ya mchakato wa kuwa marejesho. Taifa la Israeli ni sehemu ya
marejesho yale na picha ya ufadhili . Kanisa , ingawa ni duniani kote, ni hata
picha kubwa ya kuwa marejesho. Na kisha hatimaye, katika ujio wa pili wa Kristo
una marejesho ya mbingu mpya na dunia mpya ambayo Mungu ushirika moja
kwa moja na ubinadamu, wale wote ambao wamekuja kumjua Kristo kwa njia ya
imani , na wao kufurahia hali hii kamilifu ambayo hakuna tena unaweza Shetani
mashambulizi, na hakuna tena dhambi kuwa sasa, na wao kikamilifu kumtukuza
Mungu katika uzima wa milele . [ Dr Jeff Lowman ]
Matokeo ya ukamilifu wa Yesu wa mbingu na ardhi inaweza kuwa muhtasari kwa
njia nyingi, lakini katika somo hili tutaweza kugawanya yao katika sehemu mbili.
Kwanza , tutaweza kufikiria utukufu wa Mungu kuwa matokeo kutoka ukamilifu. Na pili,
tutaweza kuzingatia furaha ya ukombozi kwamba binadamu uzoefu. Hebu tuangalie
kwanza katika utukufu wa Mungu.
Utukufu wa Mungu
Nafikiri Mungu wa utatu , kwa sababu ya kufanya kazi kwa ajili ya ukombozi
wetu, milele kupokea utukufu. Mungu amefanya haya kwa utukufu wake ,
kudhihirisha si tu haki yake na haki yake, na faradhi , na utakatifu kamili ya
sheria yake, lakini ili kuonyesha kuwa yeye ni busara. Na anaweza kudumisha
yote ya sifa hizo juu yake mwenyewe, na bado kuwa na huruma na kusamehe na
kuhalalisha dhambi. Nabii aliuliza, "ambao ni kusamehe Mungu kama wewe na
ambaye ana neema kama hii? " Kwa hiyo ni kwa utukufu wa Mungu. Ni kwa ajili
ya wokovu wa wenye dhambi , lakini matokeo ya mwisho ya hii na matokeo lengo
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yake ni kwamba utukufu wa Mungu anaweza kuwa wazi katika ongezeko la hatua
katika milele yote. [ Dr Thomas Nettles ]
Kristo atakaporudi , utawala wake kama mfalme juu ya ufalme wa Mungu kufikia
zaidi , wengi kuheshimiwa hali yake. Na lengo la kuleta utukufu kwa Mungu yatafikiwa
wakati wanadamu wote inatambua utawala wa Yesu na pinde na mamlaka yake.
Kama Paulo aliandika katika Wafilipi 2:9-11 :
Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mahali pa juu na akampa jina ambalo ni juu
ya kila jina , ili kwa jina la Yesu , kila goti lipigwe , mbinguni na duniani na chini
ya nchi, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu
Baba . (Wafilipi 2:9-11 )
Ukarimu mapenzi ya Mungu kumletea utukufu kwa sababu , katika upendo na
wema wake, yeye itabidi msamaha wenye dhambi kujuta na kutubariki zaidi ya mawazo .
Na katika majibu, tutaweza kumsifu na kutangaza wema wake.
Kama Paulo alisema katika Waefeso 2:6-7 :
Mungu alitufufua pamoja na Kristo na ameketi sisi pamoja naye katika
ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazo kuja apate
kuonyesha utajiri usio na kifani wa neema yake , alionyesha kwa wema wake
kwetu katika Kristo Yesu. (Waefeso 2:6-7)
Wakati Yesu atakaporudi, uaminifu wetu watalipwa , na watu wote wa Mungu
waaminifu kurithi mbingu mpya na dunia , ambapo Ufunuo 21:1-5 kuwafundisha
tutaweza kufurahia uwepo wa Mungu kwa njia ambayo ni bora hata kuliko uwepo wake
alikuwa na Adam na Hawa katika bustani ya Edeni.
Kabla ya kuanguka , ni wazi, binadamu starehe bure, uncluttered uhusiano na
Mungu. Lakini kuna namna ambayo baada ya ubinadamu akaanguka, Mungu
kuweka katika mahali ukombozi kwamba inaonekana mbele na uhusiano na
Mungu kwamba ni kamili na hata zaidi hata starehe kabla ya kuanguka. Hivyo
Adam aliitwa rafiki wa Mungu , bali ni upendeleo wa kila muumini ni kuitwa
mwana , na wengi alisema na ukweli kwamba kuna ni kiasi kikubwa cha urafiki
katika uhusiano alisema kwa kuwa mrefu, na namna ambayo sisi hawaendi
nyuma bustani tena . Sisi kwa kweli hoja ya Yerusalemu Mpya na inaonekana
kuna kuwa maendeleo ya njia zote theolojia ya Biblia kwa chochote kile sehemu
kubwa , Yerusalemu mpya , Mbingu mpya na nchi mpya , ambayo si kurudi
ambapo tulipokuwa kabla. [ Dr Simon Vibert ]
Kuhusu swali la kama au si sisi ni bora zaidi kwa sababu ya kuanguka hasa
kilichotokea , nadhani kwanza ni muhimu kukiri kuwa kuanguka kwa mtu,
kukataliwa kwa Mungu , ni jambo la kutisha. Ni jambo la kuhuzunisha ni uhaini
high dhidi ya High Mfalme wa mbinguni. Na hivyo, hatutaki ili kupunguza wakati
wote janga kubwa ya kuanguka. Lakini kama sisi kuona mpango huru kazi ya
Mungu yenyewe nje, sisi kuona kwamba katika mwisho wa yote sisi kuishia na
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matokeo bora zaidi kuliko sisi alikuwa kama sisi alikuwa walikaa tu katika
bustani kama Adam na Hawa walikuwa katika hali yao ya kutokuwa na hatia.
Kwa sababu gani sisi kuishia na katika ukombozi, si tu hali ya kutokuwa na hatia
, lakini sisi ni kuletwa katika ushirika sana ya Utatu yenyewe, kwamba kwa
ukombozi wetu katika Kristo , na imani yetu katika Kristo, sisi walioalikwa katika
Trinitarian ushirika kwamba Baba, Mwana na Roho alikuwa kwa wote wa milele,
na sisi kuwa washirika wa tabia ya Mungu, coheirs pamoja na Kristo. Na hivyo
hakika , wakati sisi kutathmini hali yetu katika Kristo , ni mbali kuliko kwa nini
sisi ingekuwa tu alikuwa kama tulikuwa katika Garden kama Adamu na Hawa.
Kwa hiyo, kuna ajabu, huru baraka kuja juu , ambayo hufanyika kwa sababu ya
kuanguka. Siyo kwamba ni si nzito , lakini kwa hakika , kwa sababu ya wema
huru na nguvu za Mungu , hutoa kitu mbali zaidi kuliko sisi bila kuwa na
vinginevyo. [ Dr K. Erik Thoennes ]
Bila shaka, pia kuna upande mwingine kurudi kwa Yesu ambayo kuleta Mungu
utukufu , na kwamba lazima kutumika kama onyo kubwa kwa wanadamu wote. Mbali na
baraka watu wake, Bwana laana wale ambao wamemkataa kama mkombozi na King.
Adhabu yao itakuwa kumletea utukufu kwa sababu itakuwa kuhifadhi heshima ya
utakatifu wake, kuonyesha haki yake, na bure watu wake kutoka ukandamizaji na
maumivu ya uwepo wa dhambi. Na kwa mujibu wa vifungu kama Ufunuo 19:1-2 , watu
haki ya Mungu watashangilia kwa sababu ya hukumu ya waovu . Lakini hadi wakati huo
, Wakristo si kawaida kufurahi mawazo haya. Badala yake, sisi tunaahidi kutangaza Injili
ya msamaha na wokovu katika Kristo, ili kama wengi iwezekanavyo ili kuepuka hali hii
ya kutisha.
Sasa kwa kuwa tumekuwa kuchunguza utukufu wa Mungu kuwa matokeo kutoka
ukamilifu , basi tuangalie nini Biblia inafundisha kuhusu furaha ya ukombozi waumini
uzoefu.
Furaha ya Ukombozi
Biblia inataja angalau vyanzo tatu ya furaha mara kwa mara kwamba waumini
utapata katika ukombozi wao. Na labda kubwa ya hizi ni ukweli kwamba tutakuwa na
ushirika kamili na Mungu .
Baada ya dhambi zao katika bustani ya Edeni , Adamu na Hawa kujificha kutoka
kwa kila mmoja na kutoka kwa Mungu. Na wakati Mungu amewalaani , walikuwa
kutupwa nje ya uwepo wake maalum. Lakini katika ukamilifu , Yesu kurejesha asili ya
binadamu , hivyo kwamba tutaweza kuruhusiwa katika uwepo maalum wa Mungu kwa
njia ya kimwili, ili tuweze kuona utukufu wake kwa macho yetu wenyewe . Hii ni wazi
kufundisha katika maeneo kama vile Yohana 17:24 , 1 Yohana 3:02 ; na Ufunuo 21:03 .
Kusikiliza jinsi karne ya nne Askofu Augustine wa Hippo muhtasari baraka hii
katika kazi yake Mji wa Mungu , kitabu 22, 30:
Mungu Mwenyewe, ambaye ni Mwandishi wa fadhila , kutakuwa na malipo yake ,
kwa maana, kama kuna kitu zaidi au zaidi, ameahidi mwenyewe. Nini kingine
maana ya neno lake kwa njia ya nabii , "Mimi nitakuwa Mungu wenu , nanyi
mtakuwa watu wangu," kuliko, "nitakuwa kuridhika yao, mimi wote watakuwa
watu kwa heshima kutaka - maisha , na afya, na chakula, na mengi , na utukufu,
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na heshima na amani , na mambo yote mazuri "? Hii pia, ni tafsiri sahihi ya
maneno ya Mtume , "Hiyo Mungu awe yote katika wote." Yeye atakuwa mwisho
wa tamaa zetu ambao watakuwa kuonekana bila mwisho , kupendwa bila cloy ,
wakamsifu wala hukuvunjika moyo. Anayemaliza muda wake hii ya upendo, ajira
hii , hakika kuwa, kama uzima wa milele yenyewe, ya kawaida kwa wote .
Furaha ya pili ya ukombozi waumini uzoefu ni ushirika kamili na kila mmoja.
Mbali na kuharibu uhusiano wetu na Mungu , dhambi ya Adamu kuharibiwa mahusiano
ya binadamu . Lakini Ufunuo 22:02 madai kwamba wakati sisi ni kukombolewa
kikamilifu, mataifa atapona. Vita zitakoma , udhalimu mwisho, na mahusiano itakuwa
kurejeshwa kikamilifu. Dunia nzima itakuwa amani , kirafiki, kifamilia jamii ya watu
ambao kumpenda na kumtumikia kila mmoja.
Hatimaye, furaha ya tatu ya ukombozi tutaweza kutaja ni ukweli kwamba
tutaweza kutawala pamoja na Kristo juu ya mbingu mpya na dunia .
Paulo alitaja hivi katika 2 Timotheo 2:12 , ambapo yeye aliandika :
Kama tukistahimili, tutatawala pia pamoja naye. (2 Timotheo 2:12)
Utawala wetu na Kristo pia inafundishwa katika Ufunuo 2:26-27 , 3:21, na 22:05 .
Adamu na Hawa waliumbwa kwa mfano wa Mungu na kuwekwa katika bustani ya
Edeni, kutawala juu ya ulimwengu huu chini ya uongozi wa Mungu. Lakini laana na
rushwa ya dhambi ya Adamu kuzuiwa ubinadamu kutoka kufanya hivyo kwa namna
ambayo kukamilisha kusudi la Mungu ya mwisho. Lakini Yesu , kwa sababu ya sadaka
yake na utii, imeanza kufanya kile Adam hawakuweza. Yeye sasa anasimama kama
kichwa zetu, agano , na atakapotawala viumbe vyote. Na katika ukamilifu wa dunia ,
kukombolewa ubinadamu hatimaye kutawala viumbe kwa njia ambayo kumtukuza
Mungu na kikamilifu faida viumbe vyote.
Wakristo wanaweza kukabiliana na matumaini yetu ya baadaye, ukombozi kamili,
katika roho ya matumaini. Hope ni kutarajia uhakika wa mustakabali chanya . Na
ya ajabu , vitendo asili ya matumaini ni kwamba inafanya sisi buoyant , inafanya
sisi kudumu , inafanya sisi resilient, na inatupa kwa sasa aina ya anticipative
furaha katika imani kwamba kile ni ahadi itakuwa ukweli. Ni maboya sisi juu
zaidi na hisia ya uhakika inevitability ya matokeo ambayo sisi kazi sasa , ambayo,
katika asili inaweza kuwa ni kidogo shaky au uhakika kutokana na mtizamo wetu
mdogo. [ Dr Glen Scorgie ]
III. HITIMISHO
Katika somo hili juu ya Yesu Mkombozi , tumekuwa kuchukuliwa mtu na kazi ya
Yesu Kristo , Mwana wa Mungu , wakati nne vipindi tofauti : milele, kabla ya uumbaji
wa ulimwengu ; kipindi cha awali ya viumbe, era muda mrefu ya ukombozi , na umri ya
baadaye ya ukamilifu.
Yesu Kristo bila shaka ni ya kuvutia zaidi , tata na muhimu mtu kwamba
aliyewahi kuishi . Na yeye bado ni hai leo . Yeye ni Mfalme wa viumbe vyote , ambaye
Mfalme kutoka kiti chake cha enzi mbinguni. Hatuwezi kamwe matumaini ya kuelewa na
kufahamu yake katika utata wake wote. Lakini pengine maelezo zinazotolewa katika

Tunaamini Katika Yesu, Somo La Kwanza
Tatu
Mkombozi

-40-

Huduma Ya Milenia Ya
(www.thirdmill.org)

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

somo hili wanaweza kuandaa sisi kufikiri juu ya Yesu kwa njia kwamba heshima yake na
manufaa ya watu wake.
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