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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
Katika sehemu nyingi za leo dunia , watu na majina angalau mbili . Kwa mfano ,
wanaweza kuwa wote jina familia kubainisha yao kama sehemu ya kundi fulani, na jina
kutokana na kwamba kubainisha yao kama watu binafsi. Hivyo, wakati sisi kufundisha
watoto kuhusu Yesu Kristo, mara nyingi kudhani kwamba "Yesu" ni jina lake kutokana
na na kwamba "Kristo" ni jina lake la familia. Kwa kweli , wakati mwingine hata watu
wazima na hii mbaya . Lakini hii haipaswi kuwa inashangaza. Baada ya yote, hata Biblia
wakati mwingine anatumia neno "Kristo" kama ni jina la Yesu. Lakini katika hali halisi ,
neno "Kristo" ni cheo kwamba kubainisha huduma ya Yesu na heshima katika ufalme wa
Mungu.
Hii ni somo la pili katika mfululizo wetu Tunaamini katika Yesu. Na tumekuwa
haki ni "Kristo. " Mkakati wetu katika somo hili itakuwa kuzingatia matukio na tabia ya
maisha ya Yesu ili kusaidia kueleza nini maana ya kuwa yeye ni Kristo.
Neno "Kristo" tu maana moja mafuta. Ni tafsiri Agano Jipyaneno la Kigiriki
Christos , ambayo yenyewe tafsiri ya neno la Kale ya Kiebrania Mashiach au Masihi.
Watu wengi kushangazwa kujua kwamba Biblia haina kutumia neno " Kristo" au "mafuta
moja " kwa ajili tu ya Yesu. Ni kweli mrefu haki ya kawaida katika Agano la Kale ,
akimaanisha watu waliotiwa mafuta na mafuta kwa alama yao kama watumishi wa
Mungu pekee. Katika hatua fulani katika Agano la Kale , manabii wote, na makuhani na
wafalme inaweza kuitwa " watiwa ," kwa maana ya jumla .
Kwa mfano, moja ya maana muhimu zaidi ya neno " Masihi " au "Kristo " katika
Agano la Kale ilikuwa kumbukumbu yake ya wazao wa Daudi kwamba aliwahi kama
wafalme juu ya Israeli na Yuda. Tunaona hii katika maeneo kama vile 2 Mambo ya
Nyakati sura ya 6 mstari 42; Zaburi mistari 89 38 na 39 , kama vile mstari 51; na Zaburi
132 mistari 10 na 17.
Lakini sehemu ya Agano la Kale pia kuundwa matumaini kuwa maalum sana
Mpakwa mafuta alikuwa atakuja katika siku zijazo. Angeweza uliopo majukumu haya
yote kwa namna ya kipekee , na bila kukamilisha makusudi yote ya kuokoa Mungu
katika ulimwengu. Na mtu huyu alikuja kujulikana kati ya Wayahudi tu kama Masihi au
Kristo . Na bila shaka, Wakristo duniani kote kujua kwamba Yesu alikuwa Masihi hii
kubwa , mwisho Mpakwa mafuta , Kristo.
Mjadala wetu wa Yesu Kristo kugawanya katika sehemu nne . Kwanza,
tutaangalia umuhimu wa kitheolojia ya baadhi ya matukio kutoka kipindi cha kuzaliwa
kwake na maandalizi kwa ajili ya jukumu lake kama Kristo. Pili, tutaweza kuchunguza
huduma yake ya hadharani kama Kristo. Tatu, sisi kuchunguza mateso yake na kifo. Na
nne, tutaweza kuchunguza matukio kuwa wanaunda kuadhimishwa wake kama Kristo .
Hebu tuanze na kuzaliwa kwa Yesu na maandalizi.
II. KUZALIWA NA MAANDALIZI
Katika somo hili , tutaweza kuelezea kuzaliwa kwa Yesu na maandalizi kwa ajili
ya utumishi wake wa kimasiya kama kipindi kukaza mwendo kutoka tangazo la kuzaliwa
kwake kuja kurudi kwake ushindi kutoka majaribu yake katika jangwa. Tutaweza
kuangalia kwa kina katika matukio kadhaa kutoka wakati huu wa maisha yake, lakini
kwanza tutaweza haraka muhtasari wa kipindi chote .
Kabla ya Yesu kuzaliwa , malaika alitangaza kuzaliwa kwake kwa wote na
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Maria mama yake bikira na mchumba wake Joseph . Malaika Gabriel walisema juu ya
kuzaliwa Yesu Mary katika Luka sura ya 1 mstari wa 26 kupitia 38. Malaika wa Bwana
ujumbe wa sawa na mchumba wake Joseph katika Mathayo sura ya 1 mstari wa 20 na 21.
Yusufu na Mariamu waliishi katika taifa la Israeli , ambayo ilikuwa ni sehemu ya Dola ya
Kirumi. Na marehemu katika mimba ya Maria, Augustus Caesar required Joseph na Mary
kujiandikisha kwa ajili ya kodi katika mji wa Bethlehem. Sisi kusoma kuhusu hii katika
Luka sura ya 2 mstari wa 1 kwa njia ya 5 .
Kulingana na Luka sura ya 2 mstari wa 6 mpaka 20, Yesu alizaliwa wakati wa
kukaa hii katika Bethlehem. Kuzaliwa kwake ulitangazwa na majeshi ya malaika kwa
wachungaji karibu , ambaye alikuja kumwona na kisha kuenea habari kuhusu yale
waliyokuwa wamesikia . Kulingana na watawala wa kisiasa na matukio ya sasa
zilizotajwa na Luka, kama vile historia ya ziada ya Biblia , wanahistoria kwa ujumla
mahesabu kwamba Yesu alizaliwa karibu 4 BC
Biblia haina rekodi ya matukio mengi kutoka maisha ya Yesu mapema , lakini
Luka sura ya 2 mstari wa 21 anasema kwamba alikuwa mmoja aitwaye na kutahiriwa
siku nane baada ya kuzaliwa kwake. Pia, wakati Yesu iliwasilishwa katika hekalu ,
watumishi wawili waaminifu wa Mungu , Simeon na Anna, wakamtambua kama Kristo
kwa muda mrefu awaited , kama tunavyosoma katika Luka sura ya 2 mistari 22 hadi 40.
Na wataalamu wa nyota kutoka mashariki kutambuliwa yeye kama Mfalme wa
Wayahudi, aliyezaliwa alama na harakati ya kawaida ya nyota, kama tunavyosoma katika
Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 kwa 12 .
Yesu hakuwa kubaki katika Israeli kwa muda mrefu, ingawa . Wakati Mfalme wa
Wayahudi Herode Mkuu kujifunza kutoka kwa Magi kwamba mfalme mpya wa
Wayahudi alikuwa amezaliwa , alitaka kuua Masihi watoto wachanga. Hivyo , aliamuru
mauaji ya wavulana wote wenye umri wa miaka miwili na chini katika maeneo ya jirani
ya Bethlehem. Lakini Bwana alionya Joseph , ambaye alikimbia na familia yake Misri .
Wakati kifo cha Herode, familia wakarudi baadae Israeli . Lakini katika kukabiliana na
onyo mwingine kutoka kwa Mungu , Joseph makazi yao katika mji mdogo wa Nazareti ,
mbali na mpya ni Mfalme wa Wayahudi : mwana wa Herode Archelaus . Akaunti hizo ni
kumbukumbu katika Mathayo sura ya 2 mstari wa 13 kupitia 23.
Yesu akaendelea , familia yake walihudhuria karamu ya kila mwaka ya
Wayahudi kule Yerusalemu . Na kulingana na Luka sura ya 2 mistari 41 kupitia 52 ,
katika moja ya safari hizi, Yesu alipokuwa na umri wa miaka kumi na mbili, yeye hisia
sana viongozi wa dini na walimu na ujuzi wake na hekima.
Yesu alipokuwa na umri wa miaka 30 , alianza kuandaa mwenyewe kwa ajili ya huduma
ya umma. Kwanza , alibatizwa na Yohana Mbatizaji , kama tunavyosoma katika Mathayo
sura ya 3 mstari wa 13 kupitia 17, Mark sura ya 1 mstari wa 9 hadi 11, na Luka sura ya 3
mistari 21 kupitia 23.
Basi, mara baada ya ubatizo wake, Yesu alifunga katika jangwa kwa muda wa
siku arobaini, kama tunavyosoma katika Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 hadi 11, Mark
sura ya 1 mstari wa 12 na 13, na Luka sura ya 4 mstari wa 1 kwa njia ya 13 . Wakati huo,
yeye upinzani majaribu ya Shetani , kabla ya kujitokeza kuanza huduma yake kwa umma.
Wakati kuna mambo mengi tunaweza kusema kuhusu kipindi cha kuzaliwa kwa Yesu na
maandalizi, tutaweza kuzingatia tatu tu ya matukio: mwili wake, ubatizo wake, na
majaribu yake. Hebu tuangalie kwanza katika mwili wa Yesu .
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Kuvaa Mwili
Kiteolojia mrefu mwili inahusu Yesu dhana ya kudumu ya asili ya
binadamu, ikiwa ni pamoja na mwili wa binadamu na roho ya binadamu. Maandiko
yanafundisha juu ya mwili katika maeneo mengi , kama vile Yohana sura ya 1 mstari wa
1 na 14 , Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6 na 7; na mistari Waebrania sura ya 2 14 kupitia
17.
Katika somo hili, tutaweza kuzingatia umuhimu wa kitheolojia ya mwili wa Yesu
kwa kuangalia kuzaliwa kwake bikira, hali yake kama mrithi wa Daudi, na
Hipotasiamuungano wa asili yake ya kimungu na binadamu. Hebu tuanze na kuzaliwa
kwake na bikira.
Uzazi wa Bikira
Mama yake Yesu Maria alikuwa bikira wakati yeye mimba , uliofanywa na
akajifungua Yesu. Akachukua mimba yake kwa njia ya kuingilia miujiza ya Roho
Mtakatifu , na yeye alibakia kuwa Bikira mpaka yeye aliyekuwa amejifungua Yesu.
Mambo haya ni kufundisha wazi katika Mathayo sura ya 1 mstari wa 18 katika mistari ya
25 na Luka sura ya 1 26 kupitia 38.
Kuzaliwa kwa Yesu na bikira ina maana angalau tatu muhimu . Kwanza, kwa
sababu Yesu alikuwa aliyezaliwa na mwanamke, yeye ni kweli binadamu.
Kulingana na vifungu kama Mwanzo sura ya 1 mstari wa 21 kupitia 28, ili awali ya
Mungu ilikuwa kwamba viumbe wake kuzaliana kulingana na aina yao wenyewe. Moja
ya matokeo maalum ya ukweli huu ni kwamba wanawake binadamu daima kuzaa watoto
wa binadamu. Hii ina maana kwamba Yesu maendeleo katika tumboni mwa mama yake
katika njia sawa kwamba kila mtoto mwingine binadamu, hivyo kwamba alikuwa kijana
mwenye kweli asili ya binadamu, yenye mwili na roho .
Gregory ya Naziansus , askofu wa Constantinople ambaye aliishi kutoka AD
325-389 , aliandika juu ya umuhimu wa ubinadamu wa kweli wa Yesu katika waraka
wake 51. Kusikiliza nini alisema:
Kwa aliyo si kudhani Yeye si kupona ... Kama nusu tu Adamu akaanguka , basi,
kwamba ambayo Kristo akubali na anaokoa inaweza kuwa na nusu pia , lakini
kama mzima wa [ Adamu ] asili akaanguka , ni lazima kuwa na umoja na asili
yote ya kwake kwamba alikuwa pekee, na hivyo kuokolewa kwa ujumla . Waache
si , basi, begrudge sisi wokovu wetu kamili , au nguo Mwokozi tu na mifupa na
mishipa ya na portraiture wa ubinadamu.
Akiunga mkono Waebrania sura ya 2 mstari wa 17 , Gregory alitambua ya kwamba
wokovu wa binadamu inahitaji mkombozi kwamba ni kama sisi katika ukamilifu wa
ubinadamu wetu.
Pili, kwa sababu Yesu alikuwa kimiujiza mimba na Roho Mtakatifu, asili yake ya
mwanadamu alikuwa kabisa uncorrupted na dhambi. Kulingana na Warumi sura ya 5
mstari wa 12 hadi 19 , wanadamu wote kubeba hatia ya dhambi ya kwanza Adamu. Na
kwa mujibu wa Warumi sura ya 7 mistari ya 5 hadi 24 , sisi ni pia kupotoshwa na indwelt
na dhambi hiyo. Lakini Biblia inafundisha wazi kwamba Yesu alizaliwa bila dhambi.
Tunaona hivi katika 2 Wakorintho sura ya 5 mstari wa 21 na 1 Yohana sura ya 3 mstari
wa 5, na wake alisema katika tangazo ya kuzaliwa kwake katika Luka sura ya 1 mstari
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wa 35 . Wakati wanateolojia haitambuliwi kuwa kuna baadhi ya siri kushiriki katika jinsi
Yesu kuepukwa hatia na uharibifu wa dhambi licha ya kuzaliwa kwake kutoka kwa
mama binadamu, wengi wanakubaliana kwamba pointi bikira kuzaliwa bila kosa kwa
kawaida kudumishwa mbele na utunzaji wa Mungu na ambayo hii ilikuwa yametimia.
Ilikuwa ni muhimu kwa ajili ya Yesu kuwa na dhambi kwa sababu Yesu alikuwa
njiani kuja kuwakomboa wenye dhambi, na hivyo klassificering nzima, kwa mfano
wa Agano la Kale mfumo wa kafara , wanatarajia kwamba wanyama ambayo ni
kuletwa kwa sadaka ni bila doa, bila ya kosa, foreshadows umuhimu Yesu
mwenyewe itakuwa bila dhambi , wasio na hatia alipofika itakayotolewa kwa
niaba yetu. Mmoja ambaye ni kuja upatanisho kwa ajili ya wenye dhambi lazima
mwenyewe kuwa na dhambi . [ Dr Robert Lister ]
Ili kutimiza picha Agano la Kale substitutionary sadaka , sadaka yenyewe lazima
kuwa na dhambi , au kamilifu , sadaka . Nadhani tunaweza kufikiria kwamba
kama Kristo alikuwa katika njia yoyote kushirikiana na sisi katika dhambi ya asili
na mwelekeo wa tabia ya dhambi , yeye mwenyewe moja kwa moja bila haja ya
mtu mbadala kwa haja yake katika macho ya Mungu takatifu . Lakini ilikuwa ni
kutokuwa na dhambi kabisa wake kwamba sifa yake kuwa wakili, kwa watu
wengine masikini . Mtazamo mwingine - si zinapingana na hii lakini ya ziada na
hivyo - ni uelewa wa Yesu kama Adamu wa pili, kama moja ambaye alifanya
hivyo haki ambapo Adamu wa kwanza walishindwa . Ambapo Adam walishindwa
kutoa maisha ya utii kamili, Yesu Kristo alitimiza hiyo. Hivyo kama wewe
kuangalia ni katika suala la naye kuwa Adamu wa pili au kuwa kamili na ya
kutosha sadaka ya dhambi , kutokuwa na dhambi wa Kristo ni muhimu sana na
hiki muhimu sana habari njema juu ya Masihi. [ Dr Glen Scorgie ]
Maana ya tatu ya mimba Yesu bikira na kuzaliwa ni kweli kwamba yeye ni
Masihi aliyeahidiwa , ambaye alipelekwa kuwaokoa watu wake kutoka katika dhambi na
kifo. Katika Mathayo sura ya 1 mstari wa 21 , Joseph kupokea unabii huu katika ndoto:
Mary utazaa mwana , na wewe ni kumpa jina la Yesu , kwa kuwa yeye atawaokoa
watu wake na dhambi zao . (Mathayo 1:21)
Na katika Mathayo sura ya 1 mstari wa 22 na 23, Mathayo kutafsiriwa unabii kwa njia
hii:
Yote haya yalifanyika kutimiza kile Bwana alichokisema kwa njia ya nabii : - " .
Mungu pamoja nasi" " Bikira atapata mtoto na kuzaa mwana , na wao kumwita
Immanuel" maana yake, (Mathayo 1:22-23)
Katika maelezo hayo, Mathayo alinukuliwa Isaya sura ya 7 mstari wa 14, na imeelezwa
kuwa kwa sababu ya kuzaliwa kwa Yesu alitimiza unabii huu, imeonekana kwamba yeye
ndiye Kristo .
Baadhi ya wasomi Evangelical kuamini unabii wa Isaya kuhusu kuzaliwa na bikira
moja kwa moja inajulikana Yesu. Wengine wanaamini kwamba ni alisema kwa Yesu
typologically . Lakini madhehebu ya Kiinjili wote wanakubaliana kwamba Roho
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Mtakatifu kimiujiza unasababishwa Mary na mimba, na kwamba uzazi wa Yesu bikira
inathibitisha alikuwa ametabiri Masihi , ambaye kwa njia Mungu kuwaokoa watu wake
kutoka kwa dhambi na kifo.
Baada ya kuijadili mwili wa Yesu katika suala la kuzaliwa kwake bikira , hebu kurejea
kwa hali yake kama mrithi wa Daudi.
Mrithi wa Daudi
Katika Mathayo sura ya 1, Mathayo huanza nasaba yake Yesu kuonyesha jinsi
yeye ni mtoto wa Ibrahimu, mwana wa Daudi. Na hii ni kweli ni muhimu
Mathayo. Sababu ya kuwa ni nyuma katika Agano la Kale, wakati wa Mfalme
Daudi, Mungu ufanisi alikuwa imara muundo wa ufalme wake, jinsi utawala
wake alikuwa anaenda kutekelezwa katika dunia . Na David alikuwa aina
mapema, au template, utawala wa kwamba Mungu alikuwa na madhumuni ,
utawala wa Mungu juu ya watu wa Mungu katika nafasi ya Mungu. Na hivyo ni
muhimu , baada ya kuweka up kuwa mfano nyuma katika Agano la Kale, kwamba
Yesu waje na kutimiza mfano huo. Hivyo kwamba ni sababu moja muhimu.
Sababu nyingine ni , nyuma katika 2 Samweli 7, kitabu cha Agano la Kale
ambapo kuna ahadi iliyotolewa kwa Daudi kwamba mtu kukaa juu ya kiti chake
cha enzi milele na mmoja ambaye taasisi utawala wa Mungu kifalme. Na ahadi
kwamba alikuwa kweli imekuwa , kwa maana moja , kuvunjwa wakati kulikuwa
hakuna wafalme tena katika Israeli ya kale - kwa ajili ya tano , sita miaka mia
moja , hakuna wafalme. Na hivyo basi Yesu anakuja, na sisi kusoma katika Injili
kwamba yeye ni mmoja ambaye sasa ni kukaa katika kiti cha Daudi . Hiyo ni
muhimu sana, kwamba Masiha, wakati yeye anakuja, linatokana na mstari wa
Daudi. [ Dr Peter Walker ]
Ni muhimu kutambua kwamba Yesu alikuwa mrithi wa Daudi kwa sababu hii ni
nini anatoa haki ya kisheria ya kuwa Masihi au Kristo naye. Katika karne ya 10 BC ,
Mungu alifanya agano na Daudi , na kuahidi kuanzisha ufalme usio kwisha duniani chini
ya utawala wa kifalme ya mmoja wa wazao wa Daudi. Sisi kutafuta marejeo ya agano hili
katika 2 Samweli 7 na 1 Mambo ya Nyakati 17.
Ufalme wa Daudi ilikuwa imegawanywa baada ya kifo cha mtoto wake Solomon.
Lakini Agano la Kale ametabiri kwamba mfalme kutoka ukoo wa Daudi , unaojulikana
kama " Masihi " au "Kristo ," baadaye hatimaye kurejesha ufalme . Tunasoma juu yake
katika maeneo kama vile mistari Zaburi 89 3 na mstari wa 4 , Zaburi 110 1 hadi 7 , na
Zaburi 132 mstari wa 17. Angeweza upya ufalme wa Daudi na kurudi waliohamishwa
Nchi ya Ahadi. Na angeweza kuleta baraka kubwa ya Mungu kwa taifa kurejeshwa. Hizi
ahadi zinaweza kuonekana katika maeneo mengi, ikiwa ni pamoja na Yeremia sura za 23
, 30 na 33 , kama vile mistari Ezekiel sura ya 34 ya 20 kwa njia 31, na sura ya 37 mistari
ya 20 kwa njia 28. Hii ni kwa nini nasaba ya Yesu katika Mathayo sura ya 1 na Luka sura
ya 3 kuonyesha ukweli kwamba yeye alishuka kutoka Daudi. Wao ni nia ya kuonyesha
kwamba Yesu alikuwa na madai halali ofisi ya Masihi au Kristo .
Baada ya Kugundua kuzaliwa kwa Yesu na bikira na hali kama mrithi wa Daudi ,
tuko tayari kushughulikia muungano Hipotasia.
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Muungano Wa Hipotasia
Mrefu wa kiufundi " muungano wa Hipotasia " ina maana ya ukweli kwamba:
Yesu ni mtu mmoja na asili mbili tofauti ( asili ya Mungu na asili ya binadamu )
kwa kila asili kubakiza sifa yake mwenyewe.
Yesu ni mtu wa pili wa Utatu. Kwa milele yote yeye ndiye mwenye utukufu kamili na
sifa zake zote. Na alipokuwa mimba na kuzaliwa kama mwanadamu , aliongeza kwa mtu
wake wa kweli asili ya binadamu, yenye sifa zote muhimu ya binadamu.
Mtaguso Mkuu wa kiekumeni wa Chalcedon, ambayo alikutana katika AD 451,
muhtasari mafundisho ya Biblia kuhusu chama cha Hipotasiakatika taarifa kwa njia
mbalimbali aitwaye Chalcedonian imani, Chalcedonian Simu za Mkono, na Ufafanuzi
wa Chalcedon . Kusikiliza excerpt hii kutoka humo:
Bwana wetu Yesu Kristo [ ni ] kamili katika Uungu na pia kamili katika utu uzima
; kweli Mungu na kweli mtu, roho yenye akili na mwili ... katika mambo yote
kama sisi , bila dhambi ... kuwa alikubali katika asili mbili , inconfusedly ,
unchangeably , indivisibly , inseparably ; tofauti ya asili kuwa na hakuna njia ya
alichukuliwa na muungano, lakini badala mali ya kila asili kutunzwa na
concurring kwa mtu mmoja na kujikimu moja .
Ufafanuzi huu ni badala ya kiufundi, lakini kwa madhumuni yetu tunaweza kujumlisha
katika sehemu tatu. Kwanza , inasema kwamba Yesu ana asili mbili , yaani, asili ya
Mungu na asili ya binadamu.
Katika muungano Hipotasia, tunazungumzia kuhusu asili. Sisi tunasema asili
mbili na mtu mmoja na asili ni umoja na mtu. Sisi maana ya " asili" kwamba hii
ni mambo ya ajabu, hii ni nyenzo , mali, mali ya asili yake ya mwanadamu na pia
asili tofauti, asili yake ya kimungu . Asili hivyo binadamu ni kawaida kwenda
pamoja na dutu mbili , mwili na roho , au wa kiroho na kimwili na kwamba ni
aina kamili ya kuwepo kwamba unaweza kuwa na kama unataka kuishi maisha
kama binadamu. Na kisha asili ya Mungu ni kwenda kuwa mali yote , nguvu zote ,
kiini cha Mungu . Na wakati sisi kusema neno asili, sisi ni kusema Yesu ana aina
zote za kuwepo , wote modes ya kuwa, njia zote mbili za maisha. Na hivyo yeye ni
mwanadamu kamili , asilimia mia ya mtu na asili ni studio kwa ajili ya kuwa na
uwezo wa kusema, yeye alipata mambo yote inachukua kuhesabu kama binadamu.
Asili ya Mungu , yeye alipata mambo yote kwamba akaunti kuwa mungu, mtu wa
Mungu. [ Dr Yohana McKinley ]
Mwana wa milele ya Mungu siku zote ina mali na daima itakuwa wamiliki kila
sifa ambayo ni muhimu kwa Mungu . Kwa mfano, ni usio na mipaka, milele na kigeugeu
katika uhai wake , hekima na nguvu . Kama matokeo , kitu chochote Agano la Kale
anasema juu ya asili ya Mungu ni pia kweli wa Yesu. Tunaona hii alionyesha katika
vifungu kama vile Yohana sura ya 1 mstari wa 1 kupitia 3, na sura ya 10 mstari wa 30 ;
na Waebrania sura ya 1 mstari wa 2 na 3. Hii ina maana kwamba Yesu ni Kristo kamili
kabisa. Yeye daima gani mapenzi ya Mungu, na yeye kabisa yasiyo na mwisho. Yeye
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kamwe kuchukua nyuma ahadi, au kushindwa kutimiza hilo . Na ukamilifu wake innate
kuhifadhiwa yake kama sadaka kubwa thamani wakati yeye alikufa kwa ajili yetu juu ya
msalaba.
Wakati huo huo, Yesu pia ana kila sifa hiyo ni muhimu kwa binadamu , kama
vile kimwili mwili wa binadamu na roho ya binadamu. Hii ni kwa nini alikuwa chini ya
udhaifu, kuumia na kifo ; na kwa nini alikuwa na mapungufu ya kawaida ya kimwili; na
kadhalika. Sisi kusoma kuhusu ubinadamu kamili ya Yesu katika vifungu kama vile
Waebrania sura ya 2 mistari ya 14 na 17 , na sura ya 4 mstari wa 15 ; na Wafilipi sura ya
2 mistari ya 5 hadi 7. Na asili yake ya mwanadamu ni muhimu kwa nafasi yake kama
Kristo. Ni nini kuruhusiwa naye kuwa mrithi wa Daudi, na kushikilia ofisi ya binadamu
kama nabii, kuhani na mfalme . Na kama sisi kusoma katika Waebrania sura ya 2 mistari
14 kupitia 17, ni nini sifa yake kuwa mbadala wetu wakati alikufa kwa niaba yetu, tangu
tu kifo halisi ya mwanadamu anayeweza kufanya kwa binadamu.
Na katika mwili, Mungu , ambaye ni milele kuzalisha Mwana, overshadows Mary
katika hatua hiyo Roho Mtakatifu mimba katika wake mwili wa binadamu. Hivyo
tuna kila kitu inahusiana na sisi kama binadamu, kila kitu ni muhimu kwa jinsi
Mungu alituumba kama watu ndani yake, kwa mfano wake. Yesu alikuwa na
upendo waliokuwa binadamu, alikuwa na nia kwamba alikuwa binadamu, yeye
alifanya maamuzi yake kwa njia ya binadamu kufanya maamuzi yao kwa misingi
ya mambo yote ambayo wao kuzingatia. Kama Edward akasema, " kulazimisha ya
mwisho ya kuelewa" ilikuwa nini yeye hatimaye alifanya . Kwa hiyo kila kitu
inayohusiana na uhai wetu na matendo yetu kama binadamu, Yesu alichukua
mwenyewe. Lakini pia ajabu , wakati huo huo , ingawa yeye alijifanya kuwa hana
utukufu wa ufunuo nje ya utukufu alikuwa na Baba , hakuwa tupu mwenyewe
yoyote ya sifa kuu ya uhai wake wa milele kama Mwana wa Mungu. Bado
alikuwa mwenye nguvu , bado alikuwa anajua yote , bado alikuwa na
hayabadiliki utakatifu , bado alikuwa na maarifa kamili kama Mwana wa Mungu
kwa nini ukombozi alikuwa unafanyika , na hivyo mambo yote haya ambazo
zilikuwa sehemu ya uungu wake wa milele, yeye Waislamu hakuna hata mmoja
wao . Hivyo wakati sisi ni kuuliza swali kuhusu asili ambazo zipo katika
muungano Hipotasia, nini tuna anashikilia ni kwamba tuna full asili ya
binadamu kwa sababu ni binadamu kuwa na kukombolewa . Tuna kamili asili ya
Mungu kwa sababu Mungu tu anaweza kukamilisha ukombozi hayo. Mungu ni
Mwokozi. Hivyo , mungu kamili, ubinadamu kamili, zilizopo katika mtu mmoja. [
Dr Thomas Nettles ]
Pili, Chalcedonian imani pia anasisitiza juu ya tofauti kati ya asili mbili za Yesu.
Yesu hana asili ya mseto unachanganya sifa zote Mungu na binadamu. Sifa zake
binadamu wala msiwazuie sifa zake Mungu ; na sifa zake Mungu si kwa namna fulani
kuongeza sifa zake binadamu. Badala yake, kila asili bado kubadilika kabisa . Kwa
mfano , tunaona hili kwa njia ya Yohana anashikilia wote uungu wa Yesu na ubinadamu
katika Yohana sura ya 1 mstari wa 3, na sura ya 8 mstari wa 40 . Hii ni kwa nini Yesu
alihitaji kukua katika maarifa , uzoefu na neema, ingawa alikuwa Mungu . Kutoka katika
mtazamo wa asili yake ya mwanadamu , Yesu bado alikuwa na kujifunza kutembea,
kuzungumza, kwa sababu, na kadhalika. Yeye bado alikuwa na kujifunza mapenzi ya
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Mungu. Na mambo haya ni muhimu na jukumu Yesu kama Kristo kwa sababu
alimruhusu kukua katika maarifa na uzoefu kutoka mtazamo wa kibinadamu , ili aweze
kuwa hata zaidi huruma na huruma kwetu sisi katika udhaifu wetu, kama tunasoma katika
Waebrania sura ya 2 mistari 17 na 18.
Tatu, Chalcedonian imani tuambia ya kuwa Yesu ni mtu mmoja tu.
Wakati sisi ni kufikiri kuhusu muungano Hipotasia, maana ya mtu katika formula
kwamba, Fumbo la Imani , ni somo, au wakala. Ni ameonekana kuwa ana asili
mbili . Ni moja , ukweli wa mwisho kwamba ni nyuma ya matendo yote kufanyika
kwa njia ya asili yake, kama kuwa muigizaji kama Mungu au muigizaji kama mtu.
Hivyo, " mtu," tunaweza kufikiria mtu yeyote ni kwamba ana asili. Ambaye mwili
ni hii? Huu ni mwili wangu , ni mimi , ni mimi , hiyo ni " mtu . " Nature ni mambo
ambayo mimi, na hivyo mtu ni aina ya ukweli wa kina wa kuhusiana na wengine
na binafsi fahamu. [ Dr Yohana McKinley ]
Na hekima ya Mungu , hii ni siri ya mwili, kwamba kuna asili hizi mbili ambao
una mapenzi ya mwanadamu, mapenzi ya Mungu , upendo wa binadamu , upendo
wa Mungu, maarifa ya binadamu, na ujinga binadamu pamoja na utu wa Mungu
wote wanaokaa katika mtu huyu moja. Na kuna mambo mengi kuhusu maandiko
kwamba sisi kuja kuelewa wakati sisi kutambua kuna nyakati ambazo Yesu
anaongea , peculiarly nje ya jukumu lake kama Kristo katika ubinadamu wake
katika utii kwa na mtiifu kwa Baba. Kuna wakati mwingine yeye ni kaimu
singularly katika uungu wake . Nawaambia, "Mimi msamaha kwa dhambi yako . "
Nani anaweza kusamehe dhambi ila Mungu peke yake? Lakini wote hawa ni
kufanyika kwa mtu huyu, uso hii moja. Na hivyo tena, kwa ajili ya ukombozi
inabidi kuwe na umoja wa mtu, uchache wa mtu hii ambayo tuna Mungu na
mwanadamu . [ Dr Thomas Nettles ]
Yesu hana watu wawili au nia mbili , kama binadamu mwenyeji mtu wa Mungu
katika mwili wake. Na yeye si mtu mmoja kuwa ni kwa namna fulani macho au mseto wa
watu wawili tofauti au akili, kama mtu wa Mungu zimeunganishwa na binadamu . Kama
tunaona katika vifungu kama mistari Yohana sura ya 17 1 kwa 5 na Wakolosai sura ya 2
mstari wa 9 , Yesu ni na daima imekuwa sawa milele Nafsi ya Pili ya Utatu ,
unaojulikana kama Mwana wa Mungu. Hii ni muhimu sana kwa sababu maana yake ni
kwamba Yesu bado anaonyesha kila quality Mungu katika njia kamilifu . Kwa mfano,
kutoka katika mtazamo wa ubinadamu wake , alikuwa na kujifunza maarifa . Lakini kwa
mtazamo wa asili yake ya kimungu na mtu , yeye daima imekuwa na daima itakuwa
Mwenye ujuzi. Na kwa sababu Yesu anaonyesha kila sifa ya Mungu katika njia kamilifu ,
tunaweza kuamini na kumtumikia bila swali , na kumtegemea kutimiza wake kila ahadi
na mpango.
Yesu ni mtu tu katika kuwepo kwamba ni wote Mungu kamili na binadamu. Na
hii ubora maalum mnapaswa kuwa faraja kubwa kwetu. Kwa sababu yeye ni binadamu
kamili , anaweza kutuunga mkono na sisi katika udhaifu wetu wote na mateso. Mwokozi
wetu ameishi kwa njia yao yote . Na yeye alivumilia maisha haya bila hata kuanguka
katika dhambi , ili tuweze imani na kumfuata kabisa. Wakati huo huo , kwa sababu yeye
pia Mungu , tunaweza kuwa na uhakika kamili kwamba hakuna udhaifu wa kibinadamu
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milele kuchukua mbali uwezo wake wa kuwakomboa yetu, na kwamba yeye ana nguvu
ukomo na mamlaka kutimiza ahadi zake na mipango kwa ajili yetu . Kwa sababu Yesu ni
Mungu kamili na mwanadamu kikamilifu , yeye ni kamili mtawala, mwombezi na
Mwokozi.
Baada ya kuijadili kuzaliwa kwa Yesu na maandalizi katika suala la mwili wake ,
tuko tayari kurejea kwa ubatizo wake.
Ubatizo
Tutaweza kuchunguza ubatizo wa Yesu kwa kuangalia njia tatu ambazo ni tayari
yake kwa ajili ya huduma , kuanzia na ukweli kwamba alithibitisha kwamba Yesu ni
Kristo .
Alithibitisha kama Kristo
Katika baadhi ya maana , Yesu akakaa ofisi ya Kristo tangu mwanzo wa mwili
wake . Yeye alizaliwa mrithi wa kiti cha Daudi , na alitangaza na malaika kama Kristo.
Lakini uteuzi wake si hadharani alitangaza mpaka ubatizo wake, wakati ilitangazwa kwa
dunia na wanachama wengine wa Utatu. Roho Mtakatifu alithibitisha kwamba Yesu
ndiye Kristo na akishuka juu yake kama njiwa. Na Mungu Baba alithibitisha kwamba
Yesu ni Kristo kwa kusema kwa sauti kutoka mbinguni. Ingawa wala Roho Mtakatifu
wala Baba hasa kutumika neno "Kristo" wakati huo, Mungu alikuwa tayari wazi kwa
Yohana Mbatizaji kuwa mtu ambaye kupokea ishara hizi itakuwa Kristo. Tunaona
maelezo haya katika Luka sura ya 3 mistari 15 kwa njia ya 22, na mistari Yohana Sura 1
19 kupitia 36. Hii uthibitisho tayari yake kwa ajili ya ofisi na rasmi kutangaza kwa taifa
na kwa dunia kwamba Kristo Mungu alikuwa hatimaye kuja.
Mafuta na Ofisi
Matokeo ya pili ya ubatizo wa Yesu ni kwamba mafuta yake kwa ofisi ya Kristo.
Pingamizi moja ambayo imekuwa kukulia dhidi ya wito Yesu Kristo ni kwamba alikuwa
kweli kamwe mafuta na mafuta kwa ofisi ya Masihi. Lakini Injili kuonyesha kwamba
Yesu alitiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu wakati wa ubatizo wake . Hii upako alitangaza
rasmi kuwa Yesu ni Kristo , na pia uwezo naye kwa ajili ya huduma . Kama Mungu
aliyefanyika mwili, Yesu alikuwa mwenye nguvu . Lakini kazi ya Kristo ni moja ya
binadamu. Hivyo, yeye kali nguvu na utukufu wake ili kuwa kama watu yeye alikuja
kuokoa . Kama wengine mafuta binadamu, Yesu kutegemewa nguvu ya Roho Mtakatifu
kwa ajili ya huduma yake. Tunaona hii katika maeneo kama vile Luka sura ya 4 mstari
wa 1 na 14, na Sura ya 10 aya ya 38 .
Kusikiliza na yale ambayo Yohana sura ya 3 mstari wa 34 anasema juu ya nguvu
Yesu alipokea kutoka kwa Roho Mtakatifu :
Mtu ambaye Mungu alimtuma husema maneno ya Mungu , kwa Mungu huwapa
Roho bila kikomo. Yohana3:34)
Kutimia Haki
Matokeo ya tatu ya ubatizo wa Yesu tutaweza kutaja ni kwamba kutimia haki .
Wakati Yesu alikuja Yohane ili abatizwe , Yohana walipinga kwa sababu Yesu alikuwa
tayari haki. Yesu alikuwa kamwe dhambi, na kwa hiyo hakuwa na haja ya kutubu. Lakini
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Yesu alijibu kwa kusema kwamba ilikuwa si ya kutosha kwa kuwa yeye ni binafsi na
dhambi , yeye pia alikuwa na kutimiza muhimu kazi ya wote wenye haki ambayo
yamekuwa kuteuliwa kwake.
Kusikiliza majadiliano yao katika Mathayo sura ya 3 mistari ya 14 na 15 :
Yohana alijaribu kumzuia , akisema, "Mimi nahitaji kubatizwa na wewe, na wala
wewe unakuja kwangu ?" Yesu akamjibu, "Acha tu iwe hivyo kwa sasa, . Ni sahihi
kwa sisi kufanya hili kutimiza haki yote " Hapo Yohane akakubali. (Mathayo
3:14-15)
Umuhimu wa ubatizo wa Yesu inakuwa wazi wakati sisi kuelewa kwamba Yohane
alikuwa si moja tu kuwapata watu katika siku yake. Makundi mbalimbali ya Wayahudi,
ikiwa ni pamoja na Yohana, wakajitenga na rushwa ya Yerusalemu wakati huo, na
kuchukuliwa wenyewe kuwa mabaki haki Israeli. Na wao mara nyingi hutumika ubatizo
au kuosha kuanzisha wanachama wao. Hivyo, wakati Yesu alipobatizwa na Yohana ,
alifanya muhimu tendo haki na kudhibitisha na kutambua mwenyewe na mwaminifu
mabaki ya kweli ndani ya Israel.
Sasa kwa kuwa tumekuwa inaonekana katika kuzaliwa kwa Yesu na maandalizi
katika suala la mwili wake na ubatizo , hebu kugeuka usikivu wetu kwa majaribu yake.
Majaribu
Hadithi ya majaribu ya Yesu ni moja ya ukoo. Maelezo yake ni kumbukumbu
katika Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 hadi 11, na mistari Luka sura ya 4 1 kwa njia ya 13
. Kwa muhtasari, Roho Mtakatifu alimfukuza Yesu ndani ya jangwa ambapo yeye
alifunga kwa siku arobaini kabla ya akijaribiwa na Shetani . Lakini hata katika hali yake
ya kimwili dhaifu, Yesu akakaa kiroho na kiakili nguvu. Pamoja na njaa yake, alikataa
kutumia uwezo wake wa kimungu ili kukidhi mahitaji yake. Pamoja na mamlaka yake ,
alikataa kuthibitisha mwenyewe na flaunting fursa yake . Na licha ya lengo lake la
mshindi dunia kwa Baba, yeye alikataa kuchukua rahisi lakini dhambi njia ya
kuwahudumia adui wa Mungu.
Wasomi wengi pia uhakika kwamba majaribu ya Yesu na Shetani sambamba
majaribu ya Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni katika Mwanzo sura ya 3. Kama
Paulo alisema katika Warumi sura ya 5 mstari wa 12 hadi 19, Yesu alikuwa mwakilishi
wa watu wake, kama vile Adamu alikuwa. Lakini wakati Adam alishindwa na kuletwa
hukumu juu ya jamii nzima ya wanadamu , Yesu alishinda majaribu , na kuleta wokovu
kwa watu wake.
Yesu alijaribiwa . Yeye mwenyewe alijaribiwa kwa kila hatua kama kama sisi ni ,
bila kufanya dhambi , Biblia inasema . Anayedhani, bila shaka, ya tukio
inayojulikana kama majaribu, au majaribu, katika jangwa, aina tatu majaribu
zifuatazo ubatizo wake mwanzoni mwa sana ya huduma yake ya hadharani
ambapo alikutana Shetani mwenyewe . Wengi wetu pengine kamwe kukutana
Devil - moja ya interns yake itakuwa nzuri kwa ajili yetu - lakini kwa ajili ya Yesu
, Shetani ana kuja katika mtu . Lakini yote ya maisha ya Yesu alikuwa mmoja wa
majaribu. Nadhani itakuwa ni makosa kufikiri kwamba alikuwa tu kujaribiwa
katika hatua hiyo. Nadhani majaribu hao walikuwa mkubwa katika uwiano yao
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na sana hasa umakini kama utambulisho wake na ujumbe huo. Lakini wakati wa
mwendo mzima wa maisha yake , nadhani Yesu alijaribiwa . Uhakika, nadhani, ni
kwamba Yesu ni mwakilishi wetu, yeye ni mbadala zetu, yeye ni Adam mwisho ,
mtu wa pili . Kwa hiyo, kama Adam alijaribiwa katika bustani , hivyo Adamu wa
mwisho, pia ni lazima kujaribiwa na nyoka . Kama yeye ni kuwakilisha yetu , ni
lazima kujaribiwa katika kila njia kama sisi ni kujaribiwa . Vinginevyo, yeye si
mbadala yetu. Maandiko ni wazi kwamba katika hakuna uhakika katika kipindi
cha huduma yake Yesu kuanguka katika dhambi . Yeye hakuwa na dhambi.
Alikuwa bila dhambi katika mawazo, katika neno , kwa vitendo. Lakini nadhani ni
kwa ajili ya kuwa mbeba dhambi zetu, kuwa mbadala wetu , kuwa ilikuwa ni
muhimu kwa ajili yake na kujaribiwa . [ Dr Derek W.H. Thomas ]
Kwa madhumuni yetu katika somo hili, tutaweza kuzingatia tatu pande muhimu ya
majaribu ya Yesu . Kwanza, majaribu yake kumfundisha utii.
Utii
Kama Waebrania sura ya mstari wa 5 8 na 9 kusema:
[Yesu] kujifunza utii kutokana na kile mateso na , mara moja alifanya kamili,
akawa chanzo cha wokovu wa milele kwa wote wanaomtii . (Waebrania 5:8-9)
Yesu hakuwa na dhambi kabisa ; yeye kamwe kutomtii Mungu. Lakini pia
alikuwa kikamilifu na kweli binadamu. Hivyo, yeye alikuwa na kujifunza mahitaji ya
haki ya Mungu , na ili kukabiliana na changamoto na majaribu katika maisha yake. Kama
tunaona katika majaribu yeye kuteswa, Yesu alimtii Mungu wote kwa kushika matakwa
ya Sheria yake , na kwa kuwasilisha kwa mpango wa Baba kwa ajili ya maisha yake. Na
utii huu tayari kwa kazi yake kama Kristo, kwa sababu kama sisi kusoma katika
Waebrania sura ya 5 mstari wa 9 , alifanya naye inayokubaliwa na Mungu , ili akawa
chanzo cha wokovu wa milele.
Huruma
Wazo pili tutaweza kutaja ni kwamba majaribu ya Yesu alimpa huruma kwa watu
wake. Yesu hakutoa katika majaribu . Lakini yeye bado waliona ni acutely . Alitambua
ya kwamba mambo wa Shetani inayotolewa yake walikuwa kuhitajika, na hali yake
dhaifu kutoka kufunga lazima hizo zimeongeza muonekano wa hamu yake kwa ajili yao.
Na uzoefu huu ilimfanya kukua katika huruma na uelewa kwa ajili sisi kama sisi kuteseka
na mapambano na majaribu katika maisha yetu. Kama sisi kusoma katika Waebrania sura
ya 4 mstari wa 15 :
Hatuna kuhani mkuu ambaye ni hawezi kutuunga mkono katika unyonge wetu,
lakini tuna moja ambaye amekuwa kujaribiwa katika kila namna, kama vile sisi ni
- . Bado alikuwa bila dhambi (Waebrania 4:15 )
Yesu wanakabiliwa na upinzani majaribu dhambi, huwapa Wakristo faraja kubwa
kwa sababu alikuwa mwanadamu kikamilifu katika kila njia. Alipata majaribu
lakini hakuwa na kukabiliwa na yake. Na kuna namna ambayo kila kitu ambacho
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Yesu alivumilia inakuwa mfano wa kuigwa kwa jinsi Wakristo wanaweza
kukabiliana na majaribu. [ Dr Simon Vibert ]
Wakati tunaona kwamba Yesu wanakabiliwa na upinzani majaribu na dhambi ,
Waebrania sura ya 4 mazungumzo juu ya kwamba kwa muda mrefu, moja ya
mambo ambayo kwamba hana ni anwani nini hofu kwa wengi wetu ni kwamba
sisi ni peke yake, kwamba sisi ni baada ya uzoefu kuwa ni ya kipekee wakati sisi
ni inayotolewa kwa kufanya kitu kibaya au mabaya . Na kwa kweli, Yesu
alitambua kisha katika maisha yake hapa duniani nini ilikuwa kwa kujaribiwa, na
leo kama yeye ni katika ulimwengu wa roho kama kuhani wetu mkuu kubwa , ana
kuelewa kwamba . Ili tuweze kuwa na uhakika kwamba sisi siyo peke yake, kuna
kitu ambacho tunaweza kuchukua ili Yesu mwenyewe kwamba yeye hana tayari
kueleweka na sasa ni uwezo wa kurejea na kuwa msaidizi wetu katikati ya hali
hiyo. [ Dr James D. Smith III]
Kutotenda dhabi
Wazo tatu tutaweza kutaja kuhusiana na majaribu ya Yesu ni Kutotenda dhabi
yake.
Neno Kutotenda dhabi maana kukosa uwezo wa dhambi. Wakristo kutumika kwa ajili ya
karne kwa kutaja ukweli kwamba Yesu alikuwa hawezi kutenda dhambi. Wanatheologia
mara nyingi majadiliano juu ya Kutotenda dhabi Yesu kwa kushirikiana na majaribu yake
kwa sababu hii ni mara ya katika maisha yake wakati yeye ingekuwa zaidi uwezekano wa
dhambi , kama hiyo inawezekana .
Wakristo wote kuelewa kuwa Yesu kamwe dhambi. Yeye kamwe akiugua
majaribu, au alikuwa na dhana mbaya au hamu , au alisema neno dhambi. Kutokuwa na
dhambi kabisa yake alisema katika vifungu kama 2 Wakorintho sura ya 5 mstari wa 21 ,
Waebrania sura ya 4 mstari wa 15 , na sura ya 7 aya ya 26 , 1 Peter sura ya 2 mstari wa
22 ; na 1 Yohana sura ya 3 mstari wa 5 .
Lakini pia ni kweli kwamba hakuwa hata uwezo wa kufanya dhambi. Kama
tumeona , Yesu alikuwa nafsi ya pili ya Utatu. Na Mungu hawezi dhambi, kwa sababu
yeye hawezi kutenda katika njia ambayo ni kinyume na asili yake. Watu wote watatu wa
Mungu daima wamekuwa na daima itakuwa impeccable. Tunaliona hili katika Habakuki
sura ya 1 mstari wa 13 ; James sura ya 1 mstari wa 13 , 1 Yohana sura ya 1 mstari wa 5 ;
na maeneo mengine mengi .
Lakini hii haina kufanya majaribu yake yoyote chini ya kweli . Kwa sababu ya
asili yake ya mwanadamu , Yesu alipata majaribu kutoka katika mtazamo wa binadamu.
Alitambua thamani ya mambo zinazotolewa kwake , na kazi nzuri kueleweka faida
wangeweza kutoa yake. Hivyo, utii wake na huruma si ulipungua kwa njia yoyote. Kwa
kweli, sisi anaweza kusema kwamba kwa sababu Yesu ni impeccable, utii wake na
huruma ni kweli kuongezeka, tangu yeye kujifunza kikamilifu kutokana na uzoefu, na
sasa anaitikia kwa sisi katika njia ambayo ni kikamilifu inafaa kwa mahitaji yetu.
Kipindi cha kuzaliwa kwa Yesu na maandalizi ni ilivyoelezwa badala ufupi
katika Injili, hivyo ni wakati mwingine kupuuzwa . Lakini wao vyenye kweli nyingi
muhimu . Na moja ya hayo lililo kuu ni kuwa na hakika kwamba ahadi mafuta moja ya
Mungu imekuja. Kuzaliwa kwa Yesu na maandalizi kwa ajili ya kazi ya Kristo yatangaza
upendo mkuu wa Mungu na huruma, kwa sababu yeye si kushoto yetu katika mtego wa
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dhambi na mauti, lakini naendelea ahadi zake kwa kumtuma Mwana wake mwenyewe
kama Kristo yetu.
Baada ya inaonekana katika nafasi ya Yesu kama Kristo katika suala la kuzaliwa kwake
na maandalizi, tuko tayari kuchunguza huduma yake ya hadharani .
III. HUDUMA YA WAZI
Kwa madhumuni letu katika somo hili , tutaweza kufafanua huduma za umma
Yesu kama mwanzo alipoanza kuhubiri hadharani , na kumalizia na mbinu yake ya
mwisho climactic Yerusalemu. Kwa mara nyingine tena , tutaweza muhtasari wa matukio
ambayo yalitokea kabla ya kuangalia katika maelezo kadhaa kutoka kipindi hiki.
Luka sura ya 3 mstari wa 23 inasema kwamba Yesu alikuwa na umri wa karibu
miaka thelathini alipoanza huduma yake ya hadharani . Na msingi dalili zinazotolewa
katika Injili nne, hasa Yohana, wasomi wengi wanaamini huduma ya umma Yesu
'ilidumu kwa miaka mitatu . Hasa, Yohana anataja kwamba Yesu alihudhuria sikukuu
tatu au nne Pasaka wakati huu, kama tunaona katika Yohana sura ya 2 mstari wa 23 , sura
ya 6 mstari wa 4 , sura ya 11 aya ya 55, na labda sura ya 5 mstari wa 1.
Kulingana na Mathayo sura ya 4 aya ya 13 kupitia 17, Yesu alianza huduma yake
ya hadharani katika Kafarnaumu, mji katika mkoa wa Galilaya, upande wa kaskazini
magharibi ya Bahari ya Galilaya. Alihubiri Utawala wa Mungu na miujiza katika mkoa
wa Galilaya, na miji mingine katika Israeli, kama tunaona katika Mathayo 4 mistari ya 23
na 24. Wakati huo, yeye pia alichagua wanafunzi kumi na wawili na kuwapa tayari
kujiunga katika tangazo la ufalme wa Mungu, kama kumbukumbu katika Mathayo sura
ya 10 na Mark sura ya 3. Baadaye kupanuliwa huduma yake katika mikoa mingine ya
Israel , ikiwa ni pamoja Samaria na Yudea.
Mwishoni mwa huduma yake ya hadharani , Yesu makusudi alisafiri kwenda
Yerusalemu ili asulubiwe. Njiani, yeye tayari wanafunzi wake kwa ukweli kwamba
alikuwa kuhusu kuuawa na watu wa ufalme wa sana alikuwa mafuta kuokoa.
Ingawa huduma kuu ya Yesu ilikuwa kutangaza habari njema ya toba na imani kwa
sababu Ufalme wa Mungu ni karibu , alijisikia huru kufanya hivyo katika aina
mbalimbali ya njia. Hatumikiwi aina tofauti ya watu , kukabiliana na wana wa Israeli
wastani, viongozi wa dini, waliofukuzwa kijamii, watu wa mataifa mengine , na kila aina
nyingine ya dhambi. Alikutana na vikundi vya ukubwa wa tofauti, kutoka makundi ya
maelfu, kwa kaya binafsi, kwa watu binafsi. Naye alikuwa akifundisha katika aina nyingi
za maeneo, kama vile nyumba , na masinagogi, na maeneo ya wazi. Na yeye itatumika
mbalimbali ya mikakati kufundisha, ikiwa ni pamoja na mifano, maswali , unabii,
mahubiri, na hata miujiza. Na katika kila kesi, watu alitambua kwamba yeye ibada na
mamlaka ya kipekee, na wao ilijibu kwake kwa nguvu - wengine wakiwa na imani na
toba, na wengine kwa hasira na kukataliwa.
Injili yana habari mbali sana juu ya Yesu huduma za umma kwa sisi kufanya
zaidi kuliko tu kuonyesha masuala matatu muhimu: kwanza , Yesu matangazo ya Injili;
pili , maandamano yake ya nguvu, na ya tatu, mayakinisho ya upako wake kwa ofisi ya
Kristo. Hebu tuangalie kwanza katika injili kwamba Yesu alitangaza.
Injili
Yesu alihubiri injili katika njia nyingi na aina , baadhi yao hila, na wengine wa
moja kwa moja . Yeye alitumia mifano , mahubiri mazungumzo, inatoa kinabii ya baraka
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na vitisho vya hukumu , utabiri wa baadaye, sala, na hata miujiza. Lakini wakati
waandishi wa Injili muhtasari ujumbe wake, wao wakijifanya kuelezea zaidi kimsingi
kama mwito wa toba katika mwanga wa ujio wa ufalme wa Mungu .
Kusikiliza muhtasari huu wa Injili ya Yesu katika Mathayo sura ya 4 mstari wa 17:
Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, " Tubuni, maana ufalme wa
mbinguni ni karibu ." (Mathayo 4:17)
Mark ilivyoelezwa ujumbe wa Yesu katika njia sawa katika Marko sura ya 1 mstari wa
14 na 15. Mathayo kuhesabiwa injili moja kwa Yohana Mbatizaji katika Mathayo sura ya
3 mstari wa 2.
Tutaangalia mambo mawili ya injili ya Yesu: kwanza , ujumbe wake ufalme
alikuwa anakuja , na pili , wito wake kwa ajili ya toba haraka. Hebu tuangalie kwanza
katika mafundisho ya Yesu juu ya ufalme .
Ufalme
Wakati sisi kufungua Injili na kuanza kusoma yao, kuna jambo moja kwamba
inaweza mshangao sisi lakini ni wazi kwamba mgomo yetu, na kwamba ni
kwamba Yesu alikuwa akihubiri na kufundisha juu ya modeling na ni wazi ufalme
wa Mungu. Hakuna shaka kutoka Yohana mahubiri Mbatizaji ambao foreshadows
Yesu kwa maneno ya kwanza ya Yesu, " Ufalme wa Mungu umekaribia ," au "
limepokea karibu ," au " Ufalme wa mbinguni umekaribia. " Na kisha katika
mafundisho yake yote, "Heri walio maskini katika roho kwa wao wana ufalme wa
mbinguni," mifano yote juu ya ufalme wa mbinguni, kufundisha, njia zote ambazo
anajionyesha kuwa ni kweli Daudi mfalme wanaoendesha katika Yerusalemu juu
ya punda , kila njia wazi kwa kufanya hivyo wazi kwamba injili , wainjilisti,
waandishi wa Injili, wanataka kuelewa wazi kwamba ujumbe wa Yesu, maisha
yake yote , ilikuwa juu ya kuleta , marejesho ya utawala wa Mungu au Mungu
ufalme . [ Dr Jonathan Pennington ]
Kama Wayahudi wote katika siku yake , Yesu alijua kwamba Mungu alikuwa
huru wa milele juu ya yote ya viumbe wake. Lakini Agano la Kale pia umebaini kuwa
Mungu iliyopangwa kwa ajili ya utawala wake wa milele na kuonyeshwa katika ufalme
wake inayoonekana juu ya nchi. Kama tulivyoona katika somo la kabla ya hapo, alianza
mchakato huu wakati yeye aliumba ulimwengu na kuteuliwa Adamu na Hawa kama
makamu wake wa Regents . Lakini walishindwa vibaya katika kazi yao kwa ajili ya
kuwatayarisha dunia . Ufalme wa Mungu wakiongozwa mbele tena katika taifa la Israeli
kama ilikua himaya kubwa . Lakini ilikuwa umakini kuweka nyuma tena na dhambi na
utumwa wa Israeli . Na ingawa Mungu inayotolewa kurejesha taifa katika siku za Ezra na
Nehemia , uasherati watu ulisababisha uhamisho kuwa hadi kwa karne kadhaa. By wakati
wa Yesu , Israel alivumilia mamia ya miaka ya uhamisho , kusubiri kwa ajili ya Kristo
kuleta ukamilifu wa ufalme wa Mungu na baraka zake zote duniani. Hivyo, wakati Yesu
alitangaza habari njema ya kwamba ufalme ulikuwa katika mkono, hii ilikuwa ujumbe
wa matumaini makubwa.
Yesu alitangaza habari njema ya kwamba hatua ya mwisho ya ufalme wa Mungu
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duniani alikuwa anakuja katika siku yake. Mifumo ya mbinguni walikuwa wanakwenda
tabia dunia nzima. Kama tunaona katika Heri ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 3 kwa 12 ,
watu wote waaminifu wa Mungu itakuwa heri kwa kiasi kikubwa katika ufalme wa
Mungu. Huzuni zao bila mwisho, na wao atarithi dunia nzima. No nguvu za kigeni
yangewavuta ibada ya uongo. No viongozi wa dini rushwa bila kukubaliana na maadui
wa Israeli kwa ajili ya ndugu utulivu. Wale ambao walikuwa dhambi bila kusamehewa.
Wale ambao wamekuwa waliohamishwa itakuwa kurejeshwa. Wale ambao imeanguka
chini ya laana ya ugonjwa na udhaifu wa itakuwa kupona. Bwana bila binafsi kuwashinda
maadui wa Israeli, asafishe watu dhambi zao, na kurejesha viumbe vyote.
Lakini kama ajabu kama ujumbe wa Yesu wa Injili kuhusu ufalme lazima akapiga , pia
zilizomo hali: toba.
Toba
Yesu alionya kwamba ufalme wa Mungu alikuwa anakuja haraka, na kwamba
itakuwa wazi si tu katika baraka kwa watu waaminifu wa Mungu , lakini pia katika
hukumu dhidi ya maadui zake. Hivyo, kama Israeli ilitaka kupokea baraka ya ahadi, kwa
mara ya kwanza alikuwa na kutubu dhambi zao.
Kutubu dhambi inahusisha kugeuka kutoka dhambi hiyo. Lakini kadiri ni toba ya
kiinjili , siyo tu kugeuka kutoka kitu. Pia ni wakati huo huo kugeuka kwa kitu
fulani. Kwamba kitu fulani ni mtu. Ni Yesu, na sisi kurejea kwake katika imani .
Hivyo, kuna kutelekezwa wa dhambi yangu na upande kuelekea Kristo katika
imani . Wakati huo huo, tunaweza pengine kufikiria njia ya au tease nje labda
michache ya vipimo tofauti ya yale kwamba toba inahusisha , au inaonekana
kama. Mmoja wa wale ni akili , au utambuzi, ufahamu wa dhambi yangu. Mimi si
uwezekano wa kutubu ambapo mimi si kutambua kama mwenye dhambi na
kuelewa kwamba mimi kuwa na kuvunjwa sheria ya Mungu katika baadhi ya njia
, sura au aina. Kwa hiyo, ina kuwa hali ya ufahamu, maarifa , imani kwamba
mimi ni mwenye dhambi na kwamba kile nimepata kufanyika ni makosa katika
macho ya Mungu. Wakati huo huo , hata hivyo, inawezekana kwamba mtu
anaweza aina ya conceptually kutambua, kile nimepata kufanyika ni
hayampendezi Mungu na pia huduma ya juu yake. Hivyo , mwelekeo pili itakuwa
mwelekeo wa huruma, imani hisia kwamba si tu Nimefanya kitu kibaya, lakini
mimi ni majuto. Mimi nina hakufurahishwa na yake. Mimi na aina ya huzuni kwa
dhambi yangu kwamba Mungu ana pia. Wale sehemu mbili kisha sanjari
kusababisha sehemu ya tatu ambayo ni zoezi la mapenzi, au uwezo hiari kurejea
kutoka dhambi kama ahadi au furaha kwamba alikuwa hayatoshi kutoa juu ya
nini ahadi, na kugeuka kuelekea Kristo badala yake kama msingi wa ahadi bora
na furaha. [ Dr Robert Lister ]
Ni mara nyingi na manufaa kwa kufikiri juu ya toba kama kugeuka juu ya sarafu
. Katika mwendo moja, sisi kugeuka kutoka kwa dhambi na upande wa haki . Tunaanza
kugeuka kutoka kwa dhambi na hisia huzuni ya kweli juu ya kuwa kuvunjwa sheria ya
Mungu, na kwa kuumiza majirani zetu kama wameathirika. Na sisi kukamilisha zamu
yetu mbali na dhambi wakati sisi kukiri hatia yetu kwa Mungu na kuomba msamaha
wake. Mambo haya ya toba ni dhahiri katika vifungu kama Yeremia sura ya 31 mstari wa
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19 na Matendo sura ya 2 mistari 37 na 38 .
Lakini toba pia ina maana akamgeukia Mungu na kumwomba kusafisha na kurejesha
yetu, na kwa kuamua kumtii katika siku zijazo. Hii haina maana kwamba sisi kamwe
dhambi tena . Lakini haina maana kwamba toba ya kweli ni pamoja na tamaa ya
kumpendeza Mungu kwa kutii amri zake. Tunaona hii katika maeneo kama vile Joel sura
ya 2 mistari 12 na 13 ; na 2 Wakorintho sura ya 7 mistari ya 10 na 11 .
Toba katika Biblia ni neno kubwa . Ni metanoia . Na kama sisi ni kwenda kutubu
dhambi zetu , maana yake ni ufahamu huu mzima wa mabadiliko ya metanoia .
Sisi kubadilika kutoka njia yetu ya dhambi. Ina maana kama sisi ni kwenda katika
mwelekeo na Yesu kugusa maisha yetu, sisi kuanza kwenda katika mwelekeo huu.
Sisi kubadilika. Sisi mabadiliko chochote ni yeye anataka sisi kubadilika. Ukweli
kuwa habari, ni kila kitu . Ufahamu huu mzima wa mabadiliko ya akili. Siyo tu
mabadiliko ya kile unachoamini kielimu . Kwa kweli , I love neno la Kale kwa
"kujua." Ni " Yada ," na kwamba maana ya uzoefu na kukutana. Hivyo si tu
akilini kwamba tunaweza kujua kwa , lakini ni mikono yetu , ni ya miguu yetu, ni
hisia zetu, ni moyo wetu, ni kila kitu juu yetu . Mabadiliko ya akili ina maana ya
mabadiliko ya kila kitu. Na naamini hata sisi kubadili kila kitu, sisi kuanza
kubadilisha , kwa mfano, mambo ambayo sisi kufanya na mambo ambayo tuko
juu. Sisi kuanza kubadilisha tabia zetu. Kama hakuna mabadiliko ya tabia , kuna
pengine hakuna mabadiliko. Mimi nilikuwa na umri wa seminari profesa ambaye
alisema, " Unaweza kufanya nini unaamini na unaamini nini kufanya ." Hiyo ina
mengi yote ya kufanya toba ya akili. [ Dr Mathayo Friedeman ]
Ujumbe wa Yesu kwamba ufalme wa Mungu ni kuja duniani ni habari ya ajabu.
Lakini kamwe haiwezi kutengwa na umuhimu wa toba. Ni wale tu ambao kutubia dhambi
yao na kurejea kwa Mungu katika imani wataruhusiwa kufurahia baraka za ufalme wake.
Mbali na matangazo ya Injili, huduma ya umma Yesu pamoja na maandamano mengi ya
nguvu ushahidi wa ukweli wa ujumbe wake.
Uwezo
Katika Sura ya 10 aya ya 38 , mtume Petro muhtasari uwezo wa kufanya miujiza
ya Yesu kwa njia hii:
Mungu alivyompa Yesu wa Nazareti na Roho Mtakatifu na nguvu ... [H] e
akaenda karibu kutenda mema na kuwaponya wote waliokuwa chini ya nguvu za
shetani, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. (Matendo 10:38)
Yesu alifanya miujiza mingi ya kwamba wameonesha uwezo wa Roho Mtakatifu .
Alionyesha mastery juu ya viumbe, kama wakati yeye akageuka maji kuwa divai katika
Yohana sura ya 2 mstari wa 1 hadi 11 . Alionyesha mamlaka yake juu ya pepo wabaya na
madhara yake, kama tunaona katika vifungu kama Mathayo sura ya 12 mstari wa 22 ,
Marko sura ya 1 mistari ya 23 hadi 26 ; na Luka sura ya 9 mistari 38 kupitia 43. Aliponya
ugonjwa na ulemavu, kama tunaona katika Marko sura ya 10 mistari 46 kupitia 52 , Luka
sura ya 8 mistari 43 kupitia 48, na Yohana sura ya 9. Yesu hata kufufua wafu , kama
tunaona katika Mathayo sura ya 9 mstari wa 18 hadi 26 , Luka sura ya 7 mistari 11 hadi
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15, na Yohana sura ya 11 mistari 41 kwa njia ya 45 . Kwa kweli , Yesu alifanya miujiza
zaidi ya nabii nyingine yoyote katika historia ya Israeli. Agano Jipya inasema angalau 35
miujiza maalum, na Injili ya Yohana inaonyesha kwamba miujiza wasiohesabika zaidi ya
haya. Kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 21 mstari wa 25 :
Yesu alifanya mambo mengine mengi pia. Kama kila mmoja wao yaliandikwa ,
nadhani hata dunia nzima bila kuwa na kuviweka vitabu ambavyo vingeandikwa.
( Yohana 21:25 )
Maandamano ya Yesu ya uwezo wa kufanya miujiza na athari angalau mbili
tunapaswa kuzingatia. Kwanza, alithibitisha utambulisho wake kama Kristo. Na pili, wao
uhakika mafanikio yake ya baadaye katika kuleta ufalme wa Mungu duniani. Hebu
tuangalie kwanza jinsi miujiza ya Yesu alithibitisha utambulisho wake.
Uthibitishi Uliofanana
Kazi miujiza ya Yesu ya nguvu alithibitisha utambulisho wake kama Kristo,
moja hasa mafuta na Mungu kuleta katika hatua ya mwisho ya ufalme wake. Kama
Kristo , Yesu alikuwa balozi wa Mungu mamlaka. Na miujiza yake alionyesha kibali
nguvu ya Mungu ya kila kitu ambacho Yesu alisema. Tunaona hii katika Luka sura ya 7
aya ya 22 ; Yohana sura ya 5 aya ya 36 , na sura ya 10 mistari 31 kupitia 38; na maeneo
mengine mengi .
Zaidi ya hapo, watu wengi katika maandiko yanayohusiana miujiza ya Yesu na
ofisi mafuta waliokuwa masuala ya ofisi mpana wa Kristo. Kwa mfano, waliwaona kama
kutimiza jukumu lake kama nabii katika Luka sura ya 7 mstari wa 16 , na Yohana sura ya
6 mstari wa 14, na sura ya 7 mstari wa 40 . Yesu mwenyewe kushikamana uwezo wake
miujiza na majukumu ya makuhani katika Luka sura ya 17 mistari 12 hadi 19. Na miujiza
yake ni kuhusishwa na ofisi yake ya mfalme katika Mathayo 9 mstari wa 27, sura ya 12
mstari wa 23, sura ya 15 mstari wa 22 , na sura ya 20 mstari wa 30 . Na kusikiliza nini
Yesu alisema katika Yohana sura ya 10 mistari 37 na 38 :
Je, si amini isipokuwa nami nikifanya hivyo Baba yangu anafanya. Lakini kama
mimi kufanya hivyo , hata kama wewe hamniamini , amini miujiza, ili upate kujua
na kutambua kwamba Baba yuko ndani yangu, na mimi ndani ya Baba.
Yohana10:37-38 )
Miujiza ya Yesu imeonekana kuwa ujumbe wake injili ni kweli. Yeye kweli ni Kristo, na
yeye kweli alikuwa kuleta hatua ya mwisho ya ufalme wa Mungu duniani. Kama yeye
alisema katika Luka sura ya 11 mstari wa 20 :
Kama mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu , basi ufalme wa Mungu
umekwisha fika kwenu . ( Luka 11:20)
Kazi za Yesu nguvu imeonekana kwamba yeye ndiye Kristo - mmoja ambaye alikuwa na
kuletwa ufalme wa mbinguni duniani ili kukomesha dhuluma Shetani juu ya watu wa
Mungu na viumbe.
Baada ya kuona kuwa maandamano ya Yesu ya nguvu alithibitisha utambulisho
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wake kama Kristo, hebu tuangalie jinsi pia uhakika mafanikio yake.
Uhakika Ya Mafanikio
Miujiza ya Yesu alionyesha kwamba alikuwa na uwezo muhimu kutimiza madai
yake na ahadi zake. Alikuwa na uwezo wote alihitaji kufanya ufalme wa Mungu duniani
tu kama Utawala wake wa mbinguni . Na kwa kweli , wengi wa miujiza yake ya baraka
zinazotolewa foretaste ya kwamba ufalme sana . Kwa mfano, wakati akawaponya
wagonjwa na kufufua wafu , yeye imetolewa ufalme ambapo hakuna ugonjwa au kifo ,
kama ilivyoelezwa katika Ufunuo sura ya 21 mstari wa 4. Na wakati yeye kulishwa
maelfu ya watu wenye njaa, yeye alitoa mfano halisi ya wingi ambayo tabia ya ufalme
wake wa milele , kama sisi kusoma katika maeneo kama vile mistari Kutoka sura ya 23
25 na 26; Joel sura ya 2 mstari wa 26 , na Luka sura ya 12 mistari 14 kupitia 24.
Yesu pia alionyesha kwamba yeye alikuwa na uwezo wote alihitaji kuharibu adui
wa ufalme wake. Kwa mfano, wakati yeye exorcised mapepo , alionyesha kwamba
alikuwa na uwezo muhimu kuanzisha unshakeable ufalme - moja ambayo inaweza
kamwe kutishiwa - kama tunaona katika Mathayo sura ya 12 mistari 22 hadi 29.
Nguvu za Yesu alielezea ya kila mtu alishuhudia yake. Na wakati adui zake kwa nia
mbaya kufukuzwa kazi uwezo wake kama udanganyifu wa shetani , ukweli ni kwamba
nguvu za Yesu alikuja kutoka kwa Mungu. Na imeonekana wote kwamba Yesu ndiye
Kristo , na kwamba yeye alikuwa na uwezo wa kutimiza kila kutoa , ahadi na tishio yeye
alifanya. Na kwa ajili yetu kama Wakristo , hii inapaswa kuwa faraja kubwa na sababu
kwa msisimko. Ina maana kwamba imani yetu katika Yesu ni pamoja na kuwekwa .
Hakuna jambo gani mashaka tupate kuwa , na bila kujali muda gani Mungu inachukua
kukamilisha kazi alianza katika Yesu, Yesu ametupa sababu ya kutosha kumwamini bila kujali. Yeye kweli ni moja mafuta, Kristo. Na kama sisi ni waaminifu kwake, sisi ni
uhakika mahali pa heshima na baraka katika ufalme wake wa milele .
Sasa kwa kuwa tumekuwa inaonekana katika matangazo Yesu injili na
maandamano ya nguvu, hebu fikiria huduma yake ya hadharani katika suala la
mayakinisho ya upako wake kwa ofisi ya Kristo.
Uhakikisho
Yesu kutiwa kama Kristo umethibitishwa kwa njia nyingi wakati wa huduma yake
kwa umma. Lakini kwa ajili ya mfano , tutaweza kuzingatia mayakinisho mbili vyema
ijulikane : kitume kukiri kwamba Yesu ndiye Kristo Petro ; na kubadilika Yesu katika
utukufu. Hebu tuangalie kwanza katika kitume kukiri Petro.
Kuungama kwa Kitume
Kusikiliza Mathayo rekodi ya kukiri Peter katika Mathayo sura ya 16 mistari 15
kwa njia ya 17:
[Yesu aliuliza ], " Ni nani je, mnasema mimi ni nani?" Simoni Petro akajibu,
"Wewe ni Kristo, Mwana wa Mungu hai." Yesu akamjibu, " Heri wewe Simoni
mwana wa Yona , kwa maana ilikuwa si wazi kwenu na mtu, bali kwa Baba yangu
aliye mbinguni . " (Mathayo 16:15-17 )
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Tukio kama hili ni kumbukumbu katika Mark sura ya 8 mistari 27 kupitia 30; na mistari
Luka sura ya 9 18 mpaka 20 .
Kukiri Petro ina jukumu muhimu katika Injili kweli, kwa sababu inaonekana
katika Mathayo, Marko, na Luka, tatu Synoptic Gospels . Na nusu ya kwanza ya
injili zote tatu kweli inalenga katika mamlaka ya Yesu wa Mungu; maandamano
ya mamlaka yake kwa njia ya miujiza yake , kwa njia ya exorcisms yake, kwa njia
ya uponyaji wake, kupitia yake miujiza asili na kupitia mafundisho yake . Na
hivyo , Peter anapata , na kutambuliwa kwamba Yesu ni Masihi kweli . Na kisha
kutoka kwamba uhakika juu ni kweli yazindua katika nafasi ya Masihi ambayo ni
jukumu mateso. Baada ya kusema kwamba , Mathayo, Marko, na Luka
wanaonekana kuweka mkazo tofauti kidogo juu ya kukiri Petro. Katika Marko na
Luka, wale miujiza yote kuongoza hadi hatua hiyo, inaonekana kuonyesha kwa
Peter , kuthibitisha kwa Petro, kwamba Yesu ni kwa kweli Kristo; kwa kweli ni
Masihi. Basi anakubali kwamba Mungu imekuwa kazi kwa njia ya Yesu na
inatambua aina ya katika ubinadamu wake anatambua kwamba Yesu ni Kristo .
Mathayo, katika kile ifuatavyo kukiri , jambo la kwanza Yesu anasema ni , " Heri
wewe Simoni mwana wa Yona , mwili na damu haikufunua huu, ila Baba yangu
aliye mbinguni. " Hivyo Mathayo ina msisitizo mkubwa juu ya ukweli kwamba hii
ni ufunuo wa Mungu kwa njia ya kazi ya Yesu , bila shaka, kwa njia ya ishara
yake ya mamlaka , lakini kwamba Petro ni kweli tu kupata ni kwa sababu Mungu
umebaini kwake. Ili hisia ya ufunuo wa Mungu ni muhimu zaidi , ni muhimu zaidi
inaonekana katika Injili ya Mathayo . [ Dr Mark Strauss ]
Uthibitisho wa Yesu kutiwa kwa ofisi ya Kristo Petro alikuwa ufunuo wa moja
kwa moja kutoka kwa Mungu. Kama tumeona , watu wanapaswa kuwa na uwezo wa
kuthibitisha kwamba Yesu ni Kristo tu kwa kuangalia maajabu yake. Lakini kukiri kama
msemaji wa mtume Petro alikuwa zaidi ya hapo. Ilikuwa ni mamlaka mafunuo ya kinabii
kutoka kwa Mungu. Kama vile, ni uthibitisho usio na dosari ya ukweli kwamba Yesu
alikuwa Kristo.
Moja ya mambo ya ajabu zaidi katika Injili ni kwamba wakati ambapo Simon
Peter anatangaza, katika kujibu swali Yesu, " Na ninyi je, kusema kwamba mimi
ni nani? " "Wewe ni Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Kristo. " Ni
wakati kufafanua. Sasa, nini ili ajabu kuhusu hilo? Naam, ni , kama Yesu
mwenyewe anasema, wakati wa ufunuo , wakati Mungu mwenyewe umebaini kwa
Simon Peter kitu ambacho hakuweza kuelewa mwenyewe. Lakini pia ni kwa
sababu kumekuwa na hamu kama na matarajio juu- nini, miaka 500 - kwamba
takwimu hii Masihi atakuja . Na sasa Peter anatangaza kwamba mtu huyu
aliyesimama mbele yake , "Wewe ni Masihi," na hivyo ve got tu kujisikia kiasi cha
ajabu ya matarajio na buildup, na sasa ghafla , huu ni muda . [ Dr Peter Walker ]
Baada ya kuona kwamba kitume kukiri Peter wa iliahidi Yesu kutiwa ofisi ya Kristo,
hebu tuangalie Yesu kubadilika katika utukufu.
Kubadilika
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" Kubadilika " ni wanateolojia jina na kutolewa kwa tukio wakati Yesu alikuwa
wazi kwa wanafunzi wake katika utukufu. Ni ina maana ya ukweli kwamba muonekano
wake kwa kiasi kikubwa kubadilishwa , akifafanua sehemu ya utukufu wake Mungu.
Tukio hili ni kumbukumbu katika mistari Mathayo sura ya 17 1 kwa 8 ; mistari Mark sura
ya 9 2 kwa njia ya 8 ; na mistari Luka sura ya 9 28 kupitia 36. Ni pia inajulikana katika 2
Petro sura ya 1 mistari ya 16 kwa 18 .
Kwa muhtasari, Yesu aliwachukua Petro , Yakobo na Yohana juu ya mlima
kuomba. Na wakati wao walikuwa huko , muonekano Yesu iliyopita. Uso wake ukang'aa
kwa utukufu na nguo zake zikawa dazzlingly nyeupe. Wakati kuonekana Yesu
ilibadilika, Musa na Elia alionekana pamoja naye, na sauti ya Mungu ilisikika kutoka
mbinguni, kuthibitisha kwamba Yesu ni Mwana wake. Basi, Petro alipendekeza kuwa
wanafunzi kujenga malazi kwa ajili ya Yesu , Musa na Elia , Mungu pekee nje Yesu
kuwa anastahili heshima na utii mkubwa. Hii ilikuwa ni muhimu kwa sababu Musa
alikuwa mfanya sheria na mkombozi wa watu wa Mungu, na Elia alikuwa nabii
mwaminifu kwamba wito taifa la Israeli nyuma kutoka uasi. Ilikuwa na maana kwamba
Yesu alisimama katika mwendelezo wa sheria na manabii, na kwamba alikuwa kutimiza
matarajio yaliyowekwa na viongozi wa mkuu wa zamani wa Israeli. Lakini pia
ilimaanisha kuwa alikuwa mkuu mafuta moja ya yote, mwisho wa Daudi mrithi ambaye
alikuwa kuleta ufalme wa Mungu duniani.
Kubadilika ni eneo huu wa ajabu ambapo Yesu huenda juu ya mlima , na
wanafunzi wake, tatu tu kati yao, kwenda pamoja naye. Na wao kupata hii
kuonyesha ya utukufu wa Kristo . Na hivyo, kwanza sisi kupata mtazamo wa asili
hizi mbili za Kristo, ambapo mtu huyu , hata hivyo, ni sura na sisi kupata
maonyesho ya utukufu wake amekuwa kweli yake, lakini kama kwamba Krismasi
wimbo anasema , alikuwa kali katika mwili , lakini tunaona Uungu. Sisi kupata
hii akawapofoa maonyesho ya uwepo wake tukufu, hivyo utukufu kwamba
wanafunzi shuka mlima na wao wenyewe ni inang'aa. Lakini wakati sisi kufikiri
juu ya kutimiza agano la , hiyo ni nguvu, kwa sababu asiye yeye kukutana na
katika kubadilika ? Yeye hukutana na Elia na Musa. Na hivyo katika hii tunaona
Yesu kama kutimiza Sheria ya Musa, na kutimiza ofisi ya kinabii, kutimiza
utambulisho wake wa kimasiya katika njia hizi. Hivyo agano la kale ni kuja
utimilifu wake katika Yesu Kristo, kama yeye hukutana na mtoaji wa sheria,
Musa. Na kisha kutimiza ofisi kubwa ya kinabii katika Eliya , Yesu inakuja ,
hukutana pamoja nao, na kuweka utambulisho wake wa Kimasihi katika
kubadilika kwamba kushangaza . [ Dr K. Erik Thoennes ]
Sasa kwa kuwa tumekuwa inaonekana katika kuzaliwa kwa Yesu na maandalizi
kwa ajili ya kazi ya Kristo , na katika huduma yake ya hadharani , tuko tayari kurejea
kwa mateso yake na kifo.
IV. MATESO NA KIFO
Sisi kutumia neno " tamaa" kwa kutaja mateso kwamba Yesu hakurudi nyuma,
hasa wakati wa wiki moja kabla ya kusulubiwa kwake . Kwa njia nyingi hii ni sehemu
yenye giza ya hadithi ya Yesu , kwa sababu wakati wiki hii Yesu alikuwa kukataliwa na
ubinadamu , alikanusha na kusalitiwa na wafuasi wake, na kuuawa kwa washitaki wake .
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Na mbaya zaidi kuliko huu, Baba wa Yesu mbinguni akamwaga ghadhabu ya Mungu na
hukumu juu yake katika nafasi yetu. Lakini hata katika hadithi huu wa giza kuna ray ya
matumaini na mwanga. Shauku na kifo cha Yesu kuonyesha sisi tu jinsi mbali Utatu
Mungu alikuwa tayari kwenda kutuokoa. Wakishuhudia upendo wa Mungu na sadaka
wanastahili shukrani yetu , utii na sifa.
Katika somo hili, tutaweza kufafanua shauku na kifo cha Yesu kama kipindi
mwanzo na kuwasili kwake katika Yerusalemu na kumalizia na muda wake katika kaburi
baada ya kusulubiwa . Wakati sehemu hii ya maisha ya Yesu tu ilidumu wiki moja,
zilizomo matukio mengi muhimu. Kwa mara nyingine tena , tutaweza kuanza na
muhtasari ya kipindi hicho.
Karibu mwaka AD 30, Yesu akaenda Yerusalemu kwa sikukuu ya Pasaka. Wakati
akakaribia mji mwana wa punda , watu wengi kutambuliwa yake na hailed yake kama
mfalme wa Israeli. Kwa sababu hii, kuingia wake katika mji inajulikana kama Triumphal
Entry. Sisi kusoma kuhusu hilo katika aya Mathayo sura ya 21 1 hadi 11 ; mistari Mark
sura ya 11 1 hadi 11 ; mistari Luka sura ya 19 28 kwa 44 , na mistari Yohana sura ya 12
12 kupitia 19.
Mara baada ya Yerusalemu , Yesu alikuwa kukasirishwa na wavunja fedha katika
hekalu . Hivyo, katika tendo la hukumu ya kinabii na hukumu kifalme, akazipindua meza
zao na akawafukuza kutoka hekalu . Rekodi Injili ile ya utakaso hekalu katika Mathayo
sura ya 21 mistari 12 hadi 17; Mark sura ya 11 mistari 15 kwa njia ya 18; na mistari Luka
sura ya 19 45 kupitia 48. Kwa muda wa siku kadhaa, Yesu kushiriki katika migogoro na
viongozi wa dini na kufundisha kila mtu kwamba alikuja kumsikiliza.
Kisha, usiku kabla ya sikukuu ya Pasaka ya Kiyahudi , Yesu wamekusanyika
pamoja na wanafunzi wake na pamoja mlo wa mwisho , mara nyingi huitwa karamu ya
mwisho . Wakati wa mlo huu , yeye aliweka meza ya Bwana kama maadhimisho
unaoendelea na ushirika mpaka kurudi kwake ahadi. Tukio hili ni kumbukumbu katika
Mathayo sura ya 26 mistari 17 kupitia 30; mistari Mark sura ya 14 12 hadi 26; na mistari
Luka sura ya 22 7 kwa njia ya 23. Usiku huo , pia aliwapa maagizo wengi wote kwa njia
ya mafundisho , mara nyingi hujulikana kama wake Farewell Discourse, katika Yohana
sura ya 13 kwa njia ya 16 , na kwa njia ya maombi yake ya kuhani mkuu katika Yohana
sura ya 17. On kwamba jioni huo huo, mwanafunzi Yuda kushoto ili kumsaliti Yesu ,
kama alikuwa amepanga kwa Wayahudi viongozi wa dini katika mistari Luka sura ya 22
3 na 4 na mistari Yohana sura ya 13 27 kupitia 30. Baadaye, Yesu na wanafunzi wengine
kutembea kwa bustani ya Gethsemane. Naye Yesu alipokuwa akiomba , Yuda aliongoza
kundi la viongozi wa kidini Wayahudi na askari Garden, na wao waliomtia Yesu
nguvuni. Alikuwa mshitakiwa kabla ya Kuhani Mkuu wa Kiyahudi Kayafa na uongozi
Wayahudi, na kujibu mashtaka kabla ya Kirumi gavana Pilato na Mfalme wa Wayahudi
Herode Antipa . Chini ya dhiki ya hali hiyo, wanafunzi wa Yesu kutelekezwa yake, na
Petro alimkana mara tatu. Na Yesu mwenyewe alipigwa, wakamdharau , na kuhukumiwa
kifo. Matukio hayo ni kumbukumbu katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 31 kupitia sura
ya 27 mstari wa 31 , Marko sura ya 14 mstari wa 32 kupitia sura ya 15 mstari wa 20 ,
Luka sura ya 22 mstari wa 39 kupitia sura ya 23 mstari wa 25 , na Yohana sura ya 18 aya
1 hadi sura ya 19 mstari wa 16.
Yesu alisulubiwa karibu saa sita mchana siku iliyofuata kukamatwa kwake.
Alikuwa misumari msalabani na hadharani Hung kutoka mpaka akafa. Katikati ya
uchungu hii kubwa na mateso , aliahidi huruma kwa mwizi aliyetubu, zinazotolewa kwa
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ajili ya huduma ya mama yake , akaomba msamaha wa Mungu kwa wale waliokuwa
wanamuua . Karibu 03:00 , alipiga kelele kwa Mungu na kufa. Matukio hayo ni
kumbukumbu katika Mathayo sura ya 27 mistari 32 kupitia 54; mistari Marko sura ya 15
21 kupitia 39; mistari Luka sura ya 23 26 kupitia 47; na mistari Yohana sura ya 19 16
kupitia 30.
Wakati huo, tetemeko la ardhi shook ardhi na nyumba ya pazia likapasuka
vipande kutoka juu hadi chini . Baada ya askari wa Kirumi waliomchoma mkuki na
kuthibitisha kwamba alikuwa amefariki dunia, mwili wa Yesu kuchukuliwa toka
msalabani . Kwa sababu sabato ilikuwa karibu kuanza, baadhi ya wafuasi wake haraka
tayari mwili wake kwa ajili ya mazishi na kuwekwa ndani ya kaburi zilizokopwa. Rekodi
ya hii alasiri kutisha yanaweza kupatikana katika mistari Mathayo sura ya 27 51 kupitia
61; mistari Marko sura ya 15 38 kupitia 47; mistari Luka sura ya 23 44 kupitia 56; na
mistari Yohana sura ya 19 34 kupitia 42.
Tutaweza kufikiria ' mateso na kifo kwa kuzingatia matukio ya tatu kutoka
kipindi hicho : Yesu Yesu kuingia kwake katika Yerusalemu, taasisi yake ya meza ya
Bwana , na kusulubiwa . Hebu tuangalie kwanza katika kuingia wake ushindi .
Kuingia Kwa ushindi
Yesu alipoingia Yerusalemu wanaoendesha mwana wa punda ili kutimiza unabii
wa Zekaria sura ya 9. Punda ilikuwa muhimu kwa sababu ilikuwa ni mlima kulea na
wafalme wakati wa amani , wakati wao walikuwa na uhakika kwamba kulikuwa hakuna
vitisho dhidi yao. Hatua hii ni ishara ilikuwa na lengo la : kuonyesha kujiamini Yesu
kama mfalme halali wa Israeli; kuthibitisha wale waliokuwa waaminifu kwa ujumbe
wake ufalme, na kukemea wale waliokuwa si .
Yesu alikaribia mji , watu walianza kumtambua na kumkaribisha . Ili na
wakamhishimu, na matawi mengi aliweka mitende na hata mavazi yao barabarani , na
wao walimsifu kwa sauti kubwa. Kama sisi kusoma katika Marko sura ya mistari 11 9 na
10,
Wale waliotangulia na wale waliofuata kelele, "Hosana! " "Heri yeye anayekuja
kwa jina la Bwana !" "Heri Ufalme ujao wa baba yetu Daudi !" " Hosana juu
mbinguni! " ( Mark 11:9-10 )
Lakini si kila mtu kukaribishwa Yesu. Alikataliwa na kinyume na uongozi
Wayahudi , kama vile makuhani na walimu wa sheria - wale sana ambao wanapaswa
kuwa zaidi msisimko na kuwasili kwake . By kumkataa Mungu ya Mpakwa mafuta , wao
imeonekana kuwa huduma zao wenyewe walipinga Mungu na kazi yake. Kusikiliza
maneno ya Yesu Yerusalemu alipoingia mji , kumbukumbu katika Luka sura ya 19
mistari 42 kwa 44 :
Kama wewe, hata wewe , alikuwa tu kujulikana juu ya siku hii gani kuleta amani lakini sasa ni siri kutoka macho yako. Siku atakushukia ambapo adui zako ... si
kuondoka jiwe moja juu jingine, kwa sababu hamkunyita wakati wa Mungu kuja
kwenu. (Luka 19:42-44 )
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Kukataliwa hii iliendelea kama viongozi wa dini alitumia sehemu ya kwanza ya
wiki ya mwisho ya Yesu kuuliza kila aina ya maswali katika jitihada zao za kudhoofisha
mbele ya watu . Pia walijaribu kumfanya mamlaka ya Kirumi kumpinga , na kurudia
changamoto utambulisho na mamlaka ya Yesu kama Kristo.
Katika kuingia wake ushindi na kwa siku baada ya hapo, watu kusifiwa na
kukubalika Yesu wakati viongozi wa dini nimemkataa. Kwa nini watu na kama
athari mbalimbali kwake? Naam, tunaweza kuelewa katika ngazi mbalimbali.
Awali ya yote , wale walio katika mamlaka walikuwa wengi kupoteza. Na
tunaweza kuona kuna mwelekeo wa jumla kwa nguvu na mamlaka. Ni tu asili ya
binadamu, na viongozi wa Wayahudi walikuwa hakuna tofauti kuliko nyingine
yoyote binadamu . Wale ambao wana uwezo wanataka kushikilia yake, na Yesu
alikuja kama tishio kwa nguvu zao. Hawakuelewa Ufalme wa Mungu katika njia
nyembamba , kwa njia ya uzalendo , kwa njia ethnocentric , kwa njia ya kikabila,
na wao walikuwa wengi kupoteza. Na kama ilivyo aliambiwa Mary katika Injili ya
Luka , mtoto huyu atakuwa sababu ya kupanda na kuanguka kwa wengi katika
Israeli na ishara kuwa kinyume. Injili ya Yohana huanza na kutarajia kwamba hii
ni mwanga ambayo alikuja ulimwenguni na giza hakuwa , tafsiri fulani kusema, "
kuelewa yake," lakini nadhani, badala yake, tunapaswa kuelewa , " kumshinda
yake. " Yesu alikuja kama mwanga wa ulimwengu , na giza alikuwa na kila kitu
cha kupoteza. Na hivyo viongozi wa dini wazi kwamba . Lakini pia tunapaswa
kukumbuka kwamba si muda mrefu sana, ni kuchelewa katika wiki takatifu , kama
sisi kuiita , ambapo kila mtu, hata umati wa watu walioandamana Yesu, kelele
kwa ajili ya kutolewa Baraba badala ya Yesu. Kwamba Yesu alikuja si kutimiza
matarajio ya watu wa nini walitaka Mungu kufanya. Badala yake, yeye alikuja
kudhihirisha kile ambacho Mungu alikuwa na nia ya kufanya, na hiyo ina maana
tishio kwa uhuru wetu wenyewe, tishio kwa uhuru wetu wenyewe. Na sisi si kama
kufa kwa ubinafsi, na hivyo Yesu kuletwa tishio la kupindua ataka yetu binadamu,
na kwamba ni kwa nini alikuwa hatimaye , kutoka ngazi ya binadamu,
kukataliwa. [ Kasisi Michael Glodo ]
Baada ya inaonekana katika Triumphal Entry, tuangalie pili tukio kubwa kutoka
wiki ya mateso na kifo cha Yesu : taasisi yake ya meza ya Bwana.
Meza ya Bwana
Kama tumekuwa zilizotajwa , shauku na kifo cha Yesu ulifanyika wakati wa wiki
ya Pasaka. Kwa hiyo, moja ya mambo ambayo Yesu alifanya wakati wa wiki hii ilikuwa
kula mlo wa Pasaka pamoja na wanafunzi wake . Yeye alifanya hivyo mara moja kabla
ya kukamatwa kwake na mateso, na tukio inajulikana kama mlo wa mwisho. Wakati huu
karamu ya mwisho, Yesu alifanya kitu maalum sana kwamba Wakristo wamekuwa
kukumbuka tangu yeye aliweka meza ya Bwana kama sakramenti ya Kikristo au sheria.
Kama tumekuwa alisema , karamu ya mwisho ilikuwa mlo wa Pasaka. Ni
kuadhimisha ukweli kwamba Mungu waliokoa taifa la Israeli kutoka utumwa katika
Misri . Lakini mwishoni mwa chakula hiki, Yesu alitumia mfano wa sikukuu ya Pasaka
kuteka makini na kazi yake mwenyewe kama Kristo. Hasa, yeye vitu kuchaguliwa wawili
kutoka chakula cha jioni - mikate isiyotiwa chachu na kikombe cha mvinyo - na kwa ajili
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maana mpya kwao. Kulingana na Luka sura ya 22 mistari 17 mpaka 20, Yesu kuhusishwa
mkate na mwili wake , ambayo yeye alikuwa juu ya kuwasilisha Mungu kama sadaka
kwa ajili ya dhambi. Na yeye kuhusishwa kikombe cha mvinyo kwa damu yake , ambayo
pia kuwa sehemu ya sadaka hiyo kwa ajili ya dhambi . Aidha, wakati sisi kuchanganya
mafundisho yake katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 29 na Mark sura ya 14 mstari wa
25 na maelekezo yake katika Luka sura ya 22 mstari wa 19 , tunaona kwamba Yesu
aliwafundisha wanafunzi wake kwa kutumia mambo haya kwa misingi ya kudumu kama
kumbukumbu yake, mpaka yeye anarudi na alimaliza kazi alianza .
Meza ya Bwana katika Utamaduni wa Kikristo mara nyingi imekuwa kama
maneno inayoonekana ya Kristo ilivyoelezwa kwa sababu wao kutoa
maandamano Visual ya kile kilichotokea juu ya msalaba. Mkate hivyo kuvunjwa ,
mvinyo akamwaga , uhakika sisi na Kristo ambaye mwili , misumari msalabani,
kumwaga damu yake kwa ajili yetu, na njia ambayo mfano kazi , au matendo ya
sakramenti, ni kwa uhakika yetu nyuma Kristo, ili kuwawezesha sisi kushiriki
faida ya kifo chake na kula na kunywa katika kumbukumbu ya yote aliyoyafanya
kwa ajili yetu. Na kuna hisia katika waamini pia wanaona kuwa kuna kuimarisha
kubwa ya kiroho ambayo hufanyika wakati sisi kula na kunywa, sisi kushiriki
katika faida ya wote kwamba Kristo amefanya kwa ajili yetu katika hatua hiyo. [
Dr Simon Vibert ]
Kuna mambo mawili ya maana ya meza ya Bwana kwamba sisi kutaja hasa,
mwanzo na kumbukumbu yake upatanisho wa Kristo.
Upatanisho
Mfano ya msingi ya meza ya Bwana ni rahisi kuelewa. Mkate mwili wa Yesu, na
mvinyo damu yake. Lakini kwa nini haya ni muhimu? Kwa sababu mwili wake alipewa
kwa ajili yetu, kulingana na Luka sura ya 22 aya ya 19, na damu yake ilimwagika kwa
ajili ya wengi kwa msamaha wa dhambi, kama sisi kusoma katika Mathayo sura ya 26
aya ya 28. Kwa maneno mengine, mwili wake na damu ni muhimu kwa sababu wao ni
kile kutolewa kwa Mungu juu ya msalaba, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi
zetu. Tutaweza kuchunguza mada hii katika muda tu wakati sisi kujadili kusulubiwa.
Agano Jipya
Hatua ya pili ya maana ya meza ya Bwana tutaweza kutaja ni kwamba ni
kunaashiria uzinduzi wa agano jipya. Kusikiliza nini Yesu alisema katika Luka sura ya 22
mstari wa 20 :
Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, inayomwagika kwa ajili yenu.
(Luka 22:20)
Hapa, Yesu inajulikana upya wa agano nabii Yeremia alikuwa ametabiri katika Yeremia
sura ya 31 mistari 31 kupitia 34.
Agano jipya ni wote dhamana na utengenezaji upya wa agano ahadi awali
yaliyotolewa na Mungu katika siku za Adam, Nuhu, Ibrahimu, Musa na Daudi . Hizi
tawala kabla ya ahadi ya Mungu walionyesha ukarimu wa Mungu kwa watu wake, lakini
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pia wanatakiwa utii wao waaminifu , na kuahidi baraka wale waliotii Mungu na laana
dhidi ya wale ambao waliasi yake. Na kama Kristo , Yesu alikuwa mtawala wa hatua ya
mwisho ya ahadi ya Mungu na watu wake - hatua ambayo agano " kuridhiwa " au "
muhuri" kwa kumwaga damu yake. Kama sisi kusoma katika Waebrania sura ya 9 mstari
wa 15 :
Kristo ni mjumbe wa agano jipya , ili wale walioitwa waipokee ahadi ya uridhi
wa milele - sasa kwamba yeye amefariki dunia kama fidia kwa kuwaweka huru
kutoka dhambi nia ya chini ya agano la kwanza. (Waebrania 9:15)
Sasa kwa kuwa tumekuwa inaonekana katika Yesu kuingia kwake na taasisi yake
ya meza ya Bwana , tuko tayari kurejea kwa kusulubiwa kwake .
Kusulibiwa
Kusulibiwa ulikuwa ni aina ya adhabu ya kifo kutumika katika kale ya Kirumi.
Waathirika wake walikuwa amefungwa kwa msalaba , au misumari hiyo, kama katika
kesi Yesu, na kisha msalabani mpaka kufa, kawaida na hewa. Kusulibiwa kwake Yesu
ilikuwa ya kipekee , bila shaka , kwa sababu pia aliwahi kuwa upatanisho sadaka kwa
ajili ya dhambi. Kama Kristo , ilikuwa ni wajibu wake kufa kwa niaba ya watu wake,
kama sisi kusoma katika Waebrania sura ya 9 mistari 11 hadi 28.
Kuna mafundisho wengi mno kuhusishwa na kusulubiwa kwa ajili yetu kutaja
watu wote , hivyo tutaweza kupunguza wenyewe kwa wawili tu: Kuwekewa dhabi ya
dhambi zetu kwa Yesu; na ukweli kwamba alikufa kama matokeo ya hukumu ya Mungu
dhidi ya dhambi. Tutaweza kuanza na wazo la Kuwekewa dhabi .
Kuwekewa dhabi
Kuwekewa dhabi tu maana kazi au hisabu. Lakini wakati sisi kuzungumza kuhusu
Kuwekewa dhabi ya dhambi zetu Yesu juu ya msalaba, sisi ni akimaanisha kitendo
ambacho Mungu kwa ajili hatia ya dhambi ya mtu na Yesu. Hivyo, wakati sisi kusema
kwamba dhambi zetu ilihesabiwa Yesu, tuna maana kwamba Mungu kulaumiwa yake
kwa dhambi zetu. Yesu kamwe kweli dhambi, na mtu wake kamwe kupotoshwa na
dhambi. Lakini upande wa kisheria, Mungu kuhesabiwa Yesu kama alikuwa binafsi nia
ya kila dhambi alimkubali kuwa .
Katika mwendelezo wa mifumo ya sadaka za dhambi Agano la Kale, Yesu alijitoa
mwenyewe juu ya msalaba kama mbadala kwa ajili ya watu wake. Kitabu cha Waebrania
inazungumzia hii sana katika sura ya 9 na 10. Jukumu kama mbadala wetu Kristo ni
yalijitokeza katika ukweli kwamba mara nyingi Biblia inahusu yeye kama kafara yetu,
kama ilivyo katika Warumi sura ya 3 mstari wa 25 , Waefeso sura ya 5 mstari wa 2 ; na 1
Yohana sura ya 2 mstari wa 2. Ni pia ni kwa nini yeye kuitwa fidia wetu katika maeneo
kama vile Mathayo sura ya 20 mstari wa 28 , 1 Timotheo sura ya 2 mstari wa 6 ; na
Waebrania sura ya 9 mstari wa 15 .
Kabla ya dhambi zetu ilihesabiwa , Yesu alikuwa mkamilifu na kamilifu. Lakini
jambo la ajabu kama inaweza sauti, mara moja dhambi zetu ikahesabiwa akaunti yake,
Mungu kutazamwa kuwa yeye kama hatia ya dhambi wote waliokuwa kwa ajili ya yake.
Hii ni nini Paulo alikuwa kuzungumza juu katika 2 Wakorintho sura ya 5 mstari wa 21
aliposema:

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

Mungu alimfanya yeye ambaye hakuwa na dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu. (2
Wakorintho 5:21 )
Na hivyo wakati sisi kuanza kuuliza swali kama hili : " Je, ni kuwa tu , itakuwa ni
haki , itakuwa ni haki kwa Mungu kwa kumbukumbu ya dhambi zetu kwa Kristo"
Naam, sisi huwa na kwenda kwa sheria mahakama ya kibinadamu na kufikiri, "
Je, sisi kumbukumbu ya hatia ya mtu mwingine katika kesi ya mauaji kwa mtu
ambaye hakuwa kufanya mauaji ?" jibu itakuwa "hapana." Kutoka wadogo
binadamu ya kwamba haki itakuwa ni makosa . Lakini jambo la kwanza sisi kujua
kuhusu haki ya Mungu ni kwamba ni kamilifu na hivyo , kwa sababu yeye ni
kamili , tunajua kwamba kila anachofanya ni sahihi. Lakini, unajua , Biblia kweli
inatuambia ni kwa nini ni haki . Sasa, kwa mfano, kama Mungu alikuwa tu
waliochaguliwa mtu random, na alikuwa tu kiholela tafsiriwa hatia yangu kwake,
bila kuwa na haki, kwamba bila kuwa na tu. Hiyo si kufikia kiwango Mungu
mwenyewe ya haki . Lakini nini kama kabla ya binadamu ilikuwa milele aliumba
Mungu nia ya kuwakomboa wanadamu dhambi kwa njia ya Mwana wake
mwenyewe, moja tu ambao kwa kweli inaweza kubeba dhambi zetu na kufanya
upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu kwa sababu ya haki yake kamili , utii wake
kamili? Na nini kama hii ilikuwa si kazi kiholela, na kazi nia ya mtu ambaye tu
aliambiwa , "Wewe ni gonna kubeba dhambi. " Ni nini kama Yesu alisema katika
Injili , "Hakuna mtu inachukua maisha yangu kutoka kwangu, lakini mimi
nayatoa maisha yangu kwa hiari kwa kondoo wangu. " Basi kuja kuelewa
kwamba haki ya Mungu ni kamwe kuonyeshwa kuliko katika mpango wake kamili
kikamilifu zaidi kuwakomboa binadamu dhambi kwa njia ya Mwana wake
mwenyewe, ambaye kwa hiari kutoa maisha yake mwenyewe na ingekuwa kubeba
dhambi zetu ili tuweze kuwa na amani na Mungu. Haki ya Mungu ni kamilifu.
Kamwe kamilifu zaidi kuliko katika picha ya kile kinachotokea juu ya msalaba. [
Dr R. Albert Mohler , Jr ]
Sasa kwa kuwa tumekuwa kuchukuliwa Kuwekewa dhabi ya dhambi zetu kwa
Kristo, tuangalie mada yetu ya pili kuhusiana na kusulubiwa : hukumu ya Mungu.
Hukumu
Kifo cha daima ni hukumu ya Mungu dhidi ya dhambi. Tunaona katika Mwanzo
sura ya 3 mistari 17 kupitia 19; Ezekiel sura ya 18 mstari wa 4 ; na mistari Warumi sura
ya 5 12 hadi 21. Kifo aliingia wanadamu Adamu alipofanya dhambi katika Mwanzo sura
ya 3. Na imeendelea tangu milele kwa sababu ya dhambi ya Adamu imekuwa tafsiriwa
kwetu.
Kifo cha Yesu pia alikuwa hukumu ya Mungu dhidi ya dhambi. Kabla ya Mungu
aliweka hatia yetu juu yake, Yesu hakuweza kufa. Lakini mara moja dhambi zetu
ilihesabiwa kwake kuwa ni juu ya msalaba , kifo chake akawa si tu inawezekana lakini
muhimu. Ilikuwa tu majibu Mungu inaweza kufanya na hatia kama kubwa. Kama sehemu
ya hukumu hii , Yesu pia kuwa chini ya nguvu za mauti kwa siku tatu kabla ya kufufuka
kwake. Lakini habari njema ni kwamba ana yanayotokana na ghadhabu kamili ya Mungu
dhidi ya dhambi zetu, hivyo kwamba hakuna hukumu ya Mungu yoyote iliyobaki
kutishia yetu. Kama Yesu alisema katika Yohana sura ya 5 mstari wa 24 :
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Anayesikia neno langu, na kumwamini yule aliyenituma, anao uzima wa milele na
hatahukumiwa ; Amevuka kutoka kifo na maisha . (Yohana 5:24)
Kama mimi kufafanua dhambi , napenda kuja kwa lengo la warped ya kile
ambacho ni . Lakini akili ya Mungu ya dhambi na uzito wake wanaohitaji hukumu
yake ni kweli habari bora kuwa mimi wanaweza kupata. Bila shaka , sijui kama
kuangalia dhambi yangu. Mimi si kama madhara ya dhambi katika maisha yangu
au katika dunia . Lakini kama Mungu , hakimu , ni kweli kamwe ni
kushughulikiwa. Nitajaribu kutafuta njia yoyote naweza kukwepa asili ya dhambi.
Lakini hukumu ya Mungu ina maana anayejua hasa nini dhambi, na kile
nimekuwa na nia, lakini pia kile kutenda dhambi karibu yangu kwangu. Na hivyo
Bwana kutoa mwenyewe katika sadaka ya kifo chake ili kukidhi mahitaji hayo na
wale matatizo yote na matatizo ni hasa jibu la tatizo wangu dhambi . Bila hukumu
hiyo, bila kuelewa kwamba na kwamba wenye haki kukabiliana na kwamba jambo
kutisha iitwayo dhambi, hakutakuwa na ukombozi. Hivyo upatanisho wa Kristo ni
tu habari nzuri kuna . Kila dini nyingine katika dunia amejaribu kukabiliana na
kitu kinachoitwa dhambi, au maono ya dhambi, ili kujikwamua , ili sublimate
yake, kusema haina kutokea, kukataa mwili . Lakini Yesu kuja na hukumu yake
kamili haki, na anatuambia nini hasa dhambi. Na kama yeye anafanya hivyo, basi
yeye anachukua yote ya ndani ya nafsi yake juu ya msalaba. Hivyo kwa Wakristo,
na kwa mtu yeyote , hii ni habari bora ya yote. [ Dr Bill Ury ]
Yesu ni neno la Mungu aliyevaa mwili. Yeye ni Neno lililofanywa mwili. Neno
ambaye alikuwa pamoja na Mungu , Neno ambaye alikuwa Mungu. Yeye ni
Mwana ambaye amekuja kutoka katika moyo wa Baba kufanya Baba kujulikana.
Ni muhimu kwamba sisi kukumbuka kwamba, kwa sababu wakati huo, wakati sisi
kumwona kutoa uhai wake juu ya msalaba, kuchukua hukumu yetu, hukumu ya
Mungu dhidi ya dhambi zetu na hukumu yetu katika maisha yake mwenyewe, ni
Mungu mwenyewe katika Mwana ambaye kuzaa yake hukumu mwenyewe dhidi ya
dhambi zake mwenyewe katika uso wa uasi wetu na usaliti wetu kwa Mungu. Nini
habari njema? Mungu anakupenda sana kwamba yeye si kusubiri kwa ajili yetu
kwa kulipia dhambi zetu ili tuweze kujua kwake. Yeye si kusubiri kwa ajili yetu ili
kuziba pengo kwamba hutenganisha sisi kutoka kwake. Lakini yeye anakuja kwetu
na atabeba katika nchi yake mwenyewe kuwa ubaya, unyonge , uovu na
madhambi ya dhambi zetu ili aweze kisha kumwaga nje ya mwenyewe si tu
msamaha wake lakini uwepo wake Mungu na maisha yake ya kimungu na upendo
wake Mungu ndani ya mioyo yetu. Hiyo ni habari nzuri sana. [ Dr Stephen
Blakemore ]
Hadi sasa katika somo letu , tumekuwa inaonekana katika ofisi Yesu wa Kristo au
Mesia wakati wa vipindi vitatu vya wakati : kuzaliwa kwake na maandalizi, huduma yake
ya hadharani , na mateso yake na kifo. Hivyo, katika hatua hii , tuko tayari kushughulikia
mada yetu ya mwisho : kipindi cha kuadhimishwa kama Kristo Yesu '.
V. KUADHIMISHWA
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Tutaweza kuelezea kuadhimishwa Yesu kama kipindi cha muda kukaza mwendo
kutoka kufufuka kwake njia yote ya inayoonekana kurudi kwake siku zijazo. Tutaweza
kuanza na muhtasari wa matukio kuanzia wakati huu, na kisha kuchunguza baadhi yao
kwa undani zaidi.
Siku ya kwanza ya wiki baada ya kusulubiwa na kuzikwa, Yesu kufufuka katika
wafu . Kipindi cha siku arobaini , yeye alionekana wengi wa wafuasi wake .
Aliwafundisha juu ya ufalme wa Mungu , alielezea jukumu lake katika kutimiza
maandiko , na kuanzisha uongozi wa kanisa lake kwa njia ya mitume . Matukio hayo ni
kumbukumbu katika Mathayo sura ya 28, Mark sura ya 16 , Luka sura ya 24, Yohana
sura ya 20 na 21, na matendo sura ya 1 mstari wa 1 hadi 11 .
Mwishoni mwa siku hizi arobaini , Yesu amewabariki watu wake na kupaa
kuonekana ndani ya mbinguni , wakati malaika alitangaza kwamba atarudi tena . Mambo
haya ni taarifa katika Luka sura ya 24 mistari 36 kupitia 53, na matendo sura ya 1 mstari
wa 1 hadi 11 .
Juu ya kupaa mbinguni , Yesu alitoa kifo chake kwa Mungu kama sadaka ya
upatanisho na ameketi mkono wa kulia wa Mungu. Huyu alianza utawala wake au
"kikao" juu ya mambo ya watu wake , ambayo itaendelea hadi yeye anarudi katika
utukufu kutoa hukumu dhidi ya maadui zake na kubariki watu wake na mbingu mpya na
dunia . Tunaona maelezo haya katika maeneo kama vile Waefeso sura ya 1 mstari wa 20
kwa njia ya 22; 2 Wathesalonike sura ya 1 mstari wa 7 kwa njia ya 10 ; na Ufunuo sura
ya 20 mstari wa 11 kupitia sura ya 22 mstari wa 7.
Tutaweza kuchunguza vipengele vinne ya kuadhimishwa Yesu. Kwanza,
tutaangalia kufufuka kwake. Pili, tutaweza kutaja kupaa kwake . Tatu, tutaweza kufikiria
kikao wake wa mbinguni. Na nne, tutaweza kuzingatia kurudi kwake inayoonekana.
Hebu tuanze na kufufuka kwake kutoka wafu.
Ufufuo
Kifo ni kubwa janga kwamba binadamu uzoefu , na mbaya zaidi udhihirisho wa
dhambi katika dunia hii. Lakini habari njema ni kuwa Kristo wa Mungu mafuta alishinda
mauti kwa sisi wote. Wakati yeye alifufuka kutoka kaburini kwa nguvu ya Roho ,
alithibitisha kwa kila kiumbe kuwa yeye kweli ni Mwana wa Mungu Maria na mrithi wa
ufalme wake. Na hata zaidi ya ajabu kuliko huu, yeye kuhakikisha ufufuo ujao na baraka
ya wafuasi wake wote waaminifu .
Kuna mambo mengi muhimu kwa ufufuo wa Yesu kwamba hatuwezi kutaja yao
yote. Hivyo, tutaweza kuelekeza nguvu zetu kwenye mbili tu, mwanzo na njia ni zaidi
kwa mpango wa Mungu wa ukombozi.
Mpango wa Ukombozi
Mpango wa Mungu kuwakomboa wanadamu na wengine wa kuundwa kwa
wanategemea yake kutimiza agano lake ahadi kuanzisha ufalme wake duniani chini ya
utawala wa kifalme ya ukoo wa Daudi , inayojulikana kama Kristo. Lakini hakuweza
kufanya hili kama Yesu akakaa wafu. Kwa maana hii, ufufuo wa Yesu ilikuwa hatua
muhimu kwamba kuwezeshwa Mungu kutimiza ahadi ahadi zake. Hii ni moja ya sababu
ya kuwa Agano Jipyawito ufufuo uthibitisho wa jukumu Yesu kama Kristo, kama
tunaona katika Luka sura ya 24 mistari ya 45 na 46; Yohana sura ya 2 mistari 17 kupitia
22 , Matendo sura ya 17 mstari wa 3 ; na Warumi sura ya 1 mstari wa 1 hadi 4 .
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Hatua ya pili ya ufufuo wa Yesu tutaweza kutaja ni kwamba inatoa waumini na
baraka nyingi mbalimbali ya wokovu.
Baraka za Wokovu
Agano Jipya washirika ufufuo wa Yesu na aina mbalimbali ya baraka sisi kupokea
kama sehemu ya ukombozi wetu. Ni matokeo katika haki yetu, ambayo ni msamaha wa
dhambi zetu , katika Warumi sura ya 4 mstari wa 25 . Ni chanzo cha kuzaliwa upya wa
roho zetu , na kuufungua mlango kwa urithi wetu wa milele katika 1 Petro sura ya 1
mstari wa 3 kwa njia ya 5 . Ni mambo mema na shahidi wa kweli kwa Kristo katika miili
yetu na maisha ya watu, kama tunavyosoma katika 2 Wakorintho sura ya 4 aya 10 kwa
18. Na ni chanzo cha baadaye mwili ufufuo wa waamini , wakati tutakuwa na miili ya
utukufu tu kama moja Yesu ana , kama sisi kusoma katika Warumi sura mstari wa 6 4 na
5 na 1 Wakorintho sura ya 15 mistari 42 kupitia 53. Ingawa Wakristo mara chache
kufikiria ni katika maneno haya , ufufuo wa Yesu ni muhimu kwa wengi wa baraka ya
wokovu sisi tayari kufurahia , kama vile kwa wale tutaweza kupokea katika siku zijazo.
Ufufuo wa Yesu Kristo kutoka kwa wafu ni hatua ya kati ya Agano Jipya. Na nje
ya mtiririko baraka nyingi. Kwanza, ufufuo inatufundisha Yesu ni nani. Ni
uthibitisho wa yeye kama Masihi, na Bwana, na Mwana wa Mungu. Hivyo
inatufundisha mambo mengi juu ya Yesu, na kuna baraka kubwa katika hilo.
Lakini basi, kuhama, jambo muhimu kwa Wakristo ni kwamba hii ina maana
kwamba Yesu Kristo ni hai leo . Yeye kufufuka kutoka wafu , na hii ina maana
kwamba yeye ni mtu ambaye tunaweza kweli kujua na kukutana na sasa . Zaidi ya
hayo , kwa kweli, maana yake ni kwamba nguvu za Yesu , uwezo wake kufufuka ,
ni kwa ajili yetu. Na kwa kweli sisi kuamini kwamba kwa Roho Mtakatifu maisha
mapya kweli inakuja kuishi ndani yetu. Hivyo ina maana kwamba kuishi kama
Wakristo ni si kuwa anajaribu kumfuata Yesu katika nguvu zetu wenyewe. Ina
maana sisi kweli kuwa uwezo wake kufufuka ndani yetu. Lakini kuna zaidi kuliko
hiyo. I mean, ufufuo inatupa matumaini ya ajabu kwa siku zijazo, na ufufuo ni
kielelezo cha kile kinachotokea na yetu wakati sisi kufa. Na tunaona katika ufufuo
wa Yesu ahadi ya Mungu kwamba kifo sio mwisho , baada ya kaburi inakuja
mpya ya maisha, ufufuo mwili maisha . Na kwamba, bila shaka , kwa Wakristo
kwa vizazi, imetoa matumaini ya ajabu kama wao- sisi uso kifo binadamu. Ni
imani katika Yesu kwamba ataleta kwetu kwa njia ya kifo na kuingia katika
maisha yake. Na ningependa tu kusema mtu mwingine kitu - kwamba ufufuo ni pia
ahadi ya Mungu kwa upya viumbe wake. Mwili wa Yesu ni mwili, na haonekani
kama tu kuwa kiroho baada ya kuwa, ana mwili . Na hiyo ni ishara kwamba
Mungu inachukua jambo binadamu na ni kwenda kuikomboa na upya yake.
Kuundwa kwa si mbaya, ni kitu ambacho kinaendelea kuwa upya. Na sisi kupata
wazi kwamba kufundisha katika Warumi 8 Paulo anaposema kwamba nzima ya
kuundwa kwa ni kwenda kuwa upya. Ni ufufuo ambayo inatupa fununu kwamba
na kuwa na imani . [ Dr Peter Walker ]
Pamoja na ufufuo wa Yesu katika akili , hebu kuchunguza kupaa kwake
mbinguni.
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Kupaa
Kupaa Yesu ilitokea wakati alikuwa na kimiujiza lile mbinguni, katika uwepo
maalum wa Mungu. Sasa , bila shaka, katika asili yake ya kimungu , Mwana wa Mungu
ni sasa katika maeneo yote wakati wote. Lakini kulingana na asili yake ya mwanadamu ,
kupaa wakiongozwa mwili wa Yesu na roho yake kutoka ulimwengu wa wetu wa kidunia
katika moja ya mbinguni wenyeji na malaika na ya nafsi za waumini zake. Maandiko
rekodi ya tukio hili katika aya Luka sura ya 24 50 53 kupitia na matendo sura ya 1 mstari
wa 9 hadi 11, na rejea katika maeneo mengine mengi .
Tutaweza kuchunguza mambo mawili ya jukumu kama Kristo Yesu ' ambayo
inaweza kuhusishwa na kupaa kwake : mamlaka ya kitume Yesu nafasi ya mitume wake
na Kutawazwa yake mwenyewe upande wa kulia wa Mungu . Hebu tuangalie kwanza
katika suala la mamlaka ya kitume .
Mamlaka Ya Kitume
Kama matokeo ya mafanikio yake ya kipekee katika upatanisho kwa ajili ya
dhambi na kutimiza haki yote, Mungu alimpa Yesu mamlaka unparalleled na nguvu juu
ya viumbe wote . Kama Yesu aliwaambia wanafunzi wake katika Mathayo sura ya 28
mstari wa 18 :
Mamlaka yote mbinguni na duniani amepewa kwangu. (Mathayo 28:18)
Aidha, katika kupaa kwake Yesu kutumwa baadhi ya mamlaka ya mitume wake
juu ya nchi, ili waweze kuzungumza na mamlaka dosari kwa niaba yake , ili kuanzisha na
kujenga kanisa . Mitume ambao walipata mamlaka hii walikuwa wanafunzi awali kumi
na moja mwaminifu, Matthias ambao kubadilishwa msaliti Yuda katika Sura ya 1 mstari
wa 26, na Paul ambao walipata mamlaka yake kwa kipindi maalum. Kama matokeo ya
mamlaka hii kutumwa , mitume hayo kuwezeshwa kuandika na kupitisha maandiko
mpya, na kusema infallibly katika masuala ya mafundisho. Kama sisi kuona katika
Matendo sura ya 1 mistari ya 24 hadi 26 , mamlaka hii ilikuwa ya kipekee ya mitume
ambao walipata moja kwa moja kutoka kwa Kristo, na hakuweza kufikishwa kwa njia ya
binadamu. Matokeo yake, kuna hawajawahi mitume nyingine yoyote kwamba
mwendawazimu ngazi hii ya mamlaka . Mtume Paulo alluded na ukweli huu katika
Waefeso sura ya 2 mistari ya 19 na 20 , ambapo alisema kuwa Kanisa la mara :
Nyumba ya Mungu, umejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii , na Kristo
Yesu mwenyewe kama jiwe kuu la msingi . (Waefeso 2:19-20)
Mitume mamlaka walikuwa jamii maalum ya maafisa wa kanisa , mali tu kwa Kanisa la
ya kipindi msingi.
Kwa uelewa huu wa mamlaka ya kitume katika akili , tuko tayari kuangalia
kipengele wa pili wa Yesu kupaa mbinguni : Kutawazwa yake.
Kutawazwa
Sasa, kikao cha Kristo na Mungu mbinguni ina maana kwamba Kristo imekuwa
mshindi wote juu ya maadui wa Mungu na watu wake wote. Na hasa katika kitabu
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cha Waefeso ambapo Paulo anasema hii katika sura ya 2, maadui Paulo
kuzungumza juu ya ni adui wa mfungamano wa ulimwengu, watawala na
mamlaka ya giza huu wa sasa. Wale vikosi vya alishinda kwa ufufuo wa Kristo
kutoka wafu, na Kristo aliko, ameketi upande wa kulia wa Mungu. Na ajabu
habari njema ni kwamba sisi ni ameketi pia upande wa kulia wa Mungu. Kwa
hiyo, kama Wakristo sisi pia kuwa na ushindi juu ya yote nguvu za mapepo na
uovu wa ulimwengu. Hatuna haja ya kuogopa nguvu asiyeonekana kwamba
baadhi ya watu wanadai kuwa na nguvu juu yetu. Hatuna haja ya kuogopa hayo
kwa sababu Kristo alishinda yao, na sisi ni ushindi pamoja naye. [ Dr Frank
Thielman ]
Wakati Yesu kupaa mbinguni , yeye iliyotolewa sadaka yake katika hekalu la
mbinguni , na kisha akaketi upande wa kulia wa Mungu. Utaratibu huu wa matukio
yaliyotajwa katika Waebrania sura ya 1 mstari wa 3, Sura ya 9 aya 11 hadi 14, na mistari
sura ya 10 12 hadi 14.
Kitendo cha kukaa chini upande wa kulia wa Mungu kilitokana Kutawazwa Yesu
kama kibaraka Mungu Baba au mtumishi wa mfalme mbinguni. Hii mahali kimasiya ya
heshima kwa mara ya kwanza unabii kwa Mfalme Daudi katika Zaburi 110 . Na Agano
Jipyamara nyingi anataja kwamba sasa ni mali ya Yesu. Kwa mfano, sisi kuona hii katika
Marko sura ya 16 mstari wa 19 , Luka sura ya 22 mstari 69; Waefeso sura ya 1 mstari wa
20 na 21; na 1 Petro sura ya 3 mstari wa 22 .
Kutawazwa kukamilika dhana ya Yesu ya ofisi ya Kristo. Yeye alikuwa
amechaguliwa kabla ya mwili wake na mafuta katika ubatizo wake. Lakini haikuwa
hivyo mpaka kupaa kwake kwamba yeye kweli alichukua kiti cha enzi na alianza
kutawala katika uwezo rasmi.
Na kila nyanja ya vitendo Bwana na yote ya harakati zake , wote wa uhusiano
wake katika kila nyanja ya muda wetu ni muhimu kwa ajili ya ukombozi . Ukweli
kwamba yeye ni upande wa kulia wa Baba juu ya kiti cha enzi , akizungumza
kiroho, ni uthibitisho kubwa kwetu kwamba kuna ushindi katika mwisho wa
historia ya binadamu wote kwa ajili yetu. Yeye ni mfalme ambaye alishinda kila
vita. Sisi hawatambui sasa , lakini katika hali halisi ana . Hiyo ni dhana cosmic.
Mabadiliko ya ulimwengu wote , ubwana wake jumla , kwamba ni wote picha kwa
sisi kama uongozi wake wa kutawala juu ya kiti cha enzi. Lakini jambo kubwa juu
ya kukumbuka Yesu ni nani, ni moja kwamba Mfalme ni Mtu ametukuzwa .
Mwana wa Mungu ambaye alikuwa Mwana wa Mtu. Ili mwili wake haachi kamwe
. Yeye hakuwa na kuwa baadhi roho peke yake. Yeye imechukua binadamu
mbinguni, na mtu ambaye ni upande wa kulia wa Mungu Baba ni seremala
Wayahudi ambao ni Mwana wa Mungu. yeye anaishi milele kwa maombezi kwa
ajili yetu. Kuna mchanganyiko huu ya ajabu ya uongozi wake, enzi yake , utawala
wake , ushindi wake kamili juu ya yote imetokea. Lakini pia urafiki hii ya ajabu ,
hii kuchukua sisi katika nafsi yake, kwamba maisha yake ya kutetea, sala hii
nguvu na wasiwasi kwa maisha yetu inaendelea. Hivyo Mwokozi hii kamili ni ,
mfano kwetu juu ya kiti cha enzi. Ndiyo, yeye ana worthiness wote kuabudiwa na
akapiga magoti mbele , lakini worthiness yake ni pia, kama wewe, uwiano
kutokana na mtizamo wetu kwa hii ya ajabu binafsi kutoa, dhana hii ya ajabu.
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Mimi kuwa na mawazo ya nyimbo wote kwa miaka kwamba majadiliano karibu
kutisha katika wakati uliopo fomu kuhusu majeraha yake kutokwa na damu.
Majibu yangu kwa mara ya kwanza ilikuwa , pamoja na yeye aliimwaga damu na
akafa. Lakini wakati kuimba juu ya kiti cha enzi ukweli wake , wanasema
majeraha kutokwa na damu tano atabeba , alipokea pale Kalvari. Na nadhani
wanajaribu kusema usisahau mwili wake, kwamba kiti cha enzi maisha yake ni
Kristo aliyefanyika mwili ambaye ni Bwana wa mbingu na ardhi ila pia Bwana
wa mahitaji yako ya kila siku. Na hivyo kuna maana kubwa kwa Mkristo kama
unafikiri kuhusu kazi yake juu ya kiti cha enzi hata leo. [ Dr Bill Ury ]
Baada ya Kugundua kuadhimishwa Yesu katika suala la ufufuo na kupaa kwake,
tuangalie kikao wake unaoendelea mbinguni.
Kikao
Neno "kikao" ni neno la kiufundi katika teolojia kwa utawala wa Yesu
unaoendelea na uongozi kutoka sehemu ya enzi na nguvu mbinguni. Ni inahusu mambo
yote Yesu anafanya katika utawala wake sasa kama kibaraka mfalme wa Mungu.
Wakati maandiko kueleza kile Yesu anafanya sasa , mara nyingi kusema kwamba yeye
ameketi upande wa kulia wa Mungu Baba. Lugha hii inaweza kupotosha kwa baadhi ya
wasomaji kisasa. Yesu si tu kukaa karibu na Baba kusubiri kwa muda wa kurudi kwake ;
yeye ameketi juu ya kiti cha enzi. Na hiyo ina maana kwamba yeye kutawala juu ya
ufalme wake. Yeye ni kibaraka mfalme ambaye ameketi mkono wa kulia wa Mungu. Na
yeye itabidi kuweka kutawala juu yetu na tunamwombea kwa ajili yetu mpaka
atakaporudi. Kikao cha Yesu inathibitisha kwamba yeye ni ushindi juu ya dhambi na
mauti , na mamlaka ya kumpa watu wake faraja daima katika katikati kila tatizo sisi uso
katika maisha .
Hivyo maandiko yanatueleza kwamba Kristo aliko, ameketi upande wa kulia wa
Mungu . Hii ni kujieleza anthropomorphic ambayo inaonyesha kwamba Kristo
alipokea uenyekiti wa serikali ya kanisa na wa ulimwengu. Katika kupaa kwake,
yeye ni kwa kushiriki katika utukufu sambamba kwamba huenda na hii. Lakini
kumbukumbu hii kwa kuwa ameketi , hata hivyo, haimaanishi kuwa Yesu alipaa
kwa mahali ya mapumziko. Anaendelea katika kazi yake kama mfalme wetu na
nabii, na kuhani . [ Kasisi Jim Maples ]
Tutaweza kusema kitu Yesu anafanya wakati wa kikao cha wake wa mbinguni
katika suala la tatu pande ndogo ya jukumu lake kama Kristo kupandishwa : Kwanza,
neno zake za kinabii na Roho. Pili, maombezi ya ukuhani mbele ya Baba. Na tatu,
utawala wake wa kifalme juu ya watu wake. Hebu tuangalie kwanza katika neno la Yesu
kinabii na Roho.
Neno na Roho
Kama sisi kuona katika Matendo sura ya 2 mstari 33, moja ya njia wa kwanza wa
Yesu kutekelezwa huduma yake ya unabii ni kwa kutuma Roho Mtakatifu kama zawadi
kwa kanisa . Vitendo sura ya 2 kumbukumbu kwamba, wakati Roho wa kwanza
walipofika, yeye ulihudhuriwa na lugha za moto , sauti ya kasi ya upepo, na sifa
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exuberant ya Mungu katika lugha za Wayahudi kutawanywa . Hii ilikuwa ni kazi ya
unabii kwa sababu Roho Mtakatifu uwezo kanisa kama shahidi wa kinabii Yesu katika
dunia . Petro alielezea kuwa ishara hizi kutimia utabiri kufanywa katika Joel sura ya 2
kwamba katika nyakati za mwisho , Roho itakuwa kuwawezesha watu wake wote
waaminifu kwa ajili ya huduma .
Tangu Pentekoste , Yesu imeendelea kumtuma Roho kwa waziri wa kanisa katika
njia ya unabii , ingawa maonyesho ya ajabu ya Pentekoste wamekuwa mbali na suala la
kawaida. Pengine mfano wa kawaida ni kwamba anatuma Roho kutoa kuja na ufahamu
tunaposoma maandiko.
Huduma ya kinabii ya Yesu wakati wa kikao cha yake pia ni pamoja na uvuvio
wa maandiko. Alimtuma Roho kuhamasisha Mitume kuandika neno dosari Kristo kwa
watu wake, kama sisi kusoma katika maeneo kama vile 2 Timotheo sura ya 3 mistari ya
16 na 17, na 2 Petro sura ya 3 mistari 15 na 16. Na Yesu anaendelea waziri wa kanisa
yake kwa njia ya neno kwa kuhifadhi maandiko kwa ajili yetu, na kwa kutuma Roho
wake kwa mawaziri zawadi kuhubiri neno kwa sharika zao na kuinjilisha waliopotea ,
kama tunaona katika maeneo kama vile Wafilipi sura ya 1 mstari wa 14 , 1
Wathesalonike sura ya 2 mstari wa 13, na Waebrania sura ya 13 mstari wa 7.
Licha ya neno zake za kinabii na Roho , kikao Yesu pia ni pamoja na maombezi
yake ya kikuhani .
Maombezi
Katika kupaa kwake, Yesu alitoa damu yake mwenyewe kwa Baba kwa ajili ya
upatanisho wa dhambi za watu wake . Hatua hii ni unrepeatable . Lakini faida yake kama msamaha, utakaso na uponyaji - haja ya kutumika kwa maisha yetu katika msingi
endelevu . Hatimaye, sisi kufurahia ukomo usafi, afya na ustawi katika mbingu mpya na
dunia . Lakini wakati huo huo , Yesu maombezi na sisi mbele ya Baba , na kumwomba
kuomba sehemu ya baraka hizo kwetu wakati wa maisha yetu katika dunia . Maombezi
yake imetajwa katika vifungu kama Waebrania sura ya 7 mistari ya 25 na 26, sura ya 9
aya 11 hadi 26, na mistari sura ya 10 19 22 kupitia , kama vile 1 Yohana sura ya 2 mstari
wa 2.
Kristo kuwasilisha kazi yake yote kama kuhani wetu mkuu inahusisha mambo
mawili ndani yake . Inahusisha wake kuweka chini maisha yake kwa ajili yetu ,
ambayo sisi kufikiria katika suala la msalaba - yeye anakwenda kama mbadala
wetu , yeye anachukua nafasi yetu , yeye anachukua dhambi zetu juu yake
mwenyewe , na wakatoa kwa kuwa katika full. Mkuu pia alikuwa ni mmoja
ambaye kuwaombea watu , ambaye alikuwa mjumbe, go- kati, kati ya Mungu na
watu , na kuomba kwa ajili yao, anayewakilisha yao. Kristo gani wote wa kazi
hizo . Siyo kama msalaba wake ni kosa na kazi yake ya kikuhani ya maombezi
haina kuchukua nafasi. Hakuna msalaba wake ni kosa. Yeye ni mbadala wetu ,
mwakilishi wetu, lakini yeye bado anaendelea kuomba kwa ajili yetu, maombezi
kwa ajili yetu. Kwa nini kufanya hivyo? Si kwa sababu ya msalaba ni ufanisi,
lakini kwa sababu yeye ni kuomba kazi kwetu kwa njia unaoendelea. Tunaendelea
dhambi; sisi ni bado katika hali tukufu. Anaendelea kuwasihi nini amefanya
mbele ya Baba kwa niaba yetu. Anaendelea kuomba kwa Roho katika njia
kwamba hatuna hata kujua jinsi ya kuomba, na anafanya kwamba kama yetu go-
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kati, kama mpatanishi wetu , kama moja ambaye anawakilisha sisi katika kila
nyanja ya maisha yetu na anafanya hivyo kama wote kafara yetu na mwombezi. [
Dr Stephen Wellum ]
Cha kusikitisha, Wakristo wengi kazi chini ya hisia ya uongo kwamba wakati wao
dhambi, kusimama udhaifu mbele ya Mungu juu yao wenyewe, kuwa na kujibu kwa
makosa yao . Lakini ukweli wa ajabu ni kwamba kama vile Kristo kulipwa kwa dhambi
zetu juu ya msalaba, yeye sasa maombezi kwa sisi mbele ya Baba yetu aliye mbinguni ,
kuhakikisha kwamba Baba itaendelea kusamehe na kutubariki. Sisi ni kamwe peke yake
katika mahakama mbinguni wa Mungu, kwa sababu Yesu daima anaomba kwa niaba
yetu.
Bado Yesu ana unaoendelea , binafsi, mahusiano nafasi ya kuwa yeye anacheza
katika maisha yetu kama wakili wetu, mpatanishi wetu , uwakilishi wetu. Yeye ni
mwanasheria yetu kwamba kila siku, daima huenda mbele ya hakimu kubwa na
akipatikana na kesi yetu. Habari kubwa ni kwa sababu ya upatanisho kazi yake
yeye kamwe kupoteza kesi. Yeye daima rufaa kwa kamili, kumaliza kazi yake kwa
niaba yetu katika jukumu lake maombezi kama kuhani wetu mkuu kubwa , na
mara nyingi ni mafanikio, ni daima ufanisi. [ Dr K. Erik Thoennes ]
Na ' neno la Yesu na Roho na maombezi katika akili, tuangalie utawala wake
kama mfalme .
Utawala
Utawala wa Yesu unaoendelea lina sehemu ya uongozi kanisa , ambayo Biblia
anaileza kama bibi yake, katika maeneo kama vile Waefeso sura ya 5 mistari ya 23
kupitia 29, na mwili wake, kama tunaona katika 1 Wakorintho sura ya 12 mstari wa 27 .
Kama mwana na mrithi wa Daudi, Yesu pia sheria ya mataifa, subduing yao ya
utawala wake haki na utawala bora. Tunaona wazo hili maendeleo katika Mathayo sura
ya 28 mistari ya 19 na 20 , 1 Wakorintho sura ya mistari 15 24 kupitia 28; na Ufunuo sura
ya 22 mstari wa 16.
Aidha, kama mfano halisi wa Mungu na mfano wa kweli wa kurejeshwa
binadamu, Yesu haki sheria kama Bwana wa viumbe vyote, kama tunaona katika
Waebrania sura ya mistari ya 2 7 na 8.
Na zaidi ya hayo, Yesu ni hivyo ametukuka sana kwamba ana mamlaka kamili
juu ya nguvu zote nyingine na mamlaka, kama vile malaika na mapepo. Tunaliona hili
katika Warumi sura ya 8 mistari ya 38 na 39; na Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16, na
sura ya 2 mstari wa 15 . Kusikiliza jinsi Paulo muhtasari utawala wa Yesu wa kifalme
katika Wafilipi sura ya 2 mistari ya 9 hadi 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 )

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

Yesu inasimamia mambo yote - kanisa , na mataifa, viumbe, na ulimwengu wa
kiroho wa malaika na mapepo. Utawala wake haina daima wanaonekana kutabirika
kwetu. Lakini yeye sheria kwa mujibu wa mpango wa Mungu siri. Biblia inatuhakikishia
kwamba kwa sababu ya utawala wa Kristo juu ya wote, wafuasi wake hawana hofu .
Ushindi wetu baadaye ni uhakika. Hakuna yanaweza kutokea kwa sisi kwamba zaidi ya
udhibiti na mamlaka yake. Kila kitu kilichopo ni chini ya mamlaka na nguvu zake kutoka utendaji kazi wa ulimwengu mzima kwa tiniest ndogo atomic chembe. Na
hatimaye, wafalme wote na watu wa nchi, na viumbe wote wa kiroho, atakubali ukuu
wake na kumsujudia .
Baada ya Kugundua ufufuo wa Yesu, kupaa na kikao, tuko tayari kurejea
kipengele baadaye ya nini Yesu atafanya kama Kristo kurudi kwake inayoonekana.
Kurudi
Agano Jipya inafundisha kuwa kwa sababu Yesu ni Kristo , atarudi kuonekana na
katika mwili wake watukufu ili kukamilisha ufalme wa Mungu duniani. Kurudi kwa
Kristo ni uthibitisho wa imani ya wakristo , na ni kufundisha katika vifungu kama vile
Matendo sura ya 1 mstari wa 11 , 1 Wathesalonike sura ya 4 aya ya 13 kwa 18 , 2
Wathesolonike sura ya 1 mstari wa 5 kwa njia ya 10 , na 1 Wakorintho sura ya 15 mstari
wa 23 .
Tutaweza sura mjadala wetu wa kurudi ya mwisho ya Yesu kwa kuangalia saa
mbili tu ya mambo yeye itabidi kukamilisha kisha hukumu ya roho yake yote na
ubinadamu ; na upya wa viumbe. Hebu tuangalie kwanza katika hukumu ya roho na
ubinadamu.
Hukumu
Kama Kristo na mfalme , moja ya majukumu Yesu ni kutenda kama hakimu siku
ya mwisho , na kuwapa kila malaika , binadamu pepo na kuwa ni kutokana na . Kama
Yesu mwenyewe alisema katika Mathayo sura ya 25 mistari 31 kupitia 46, kila binadamu
ambaye alikufa watafufuliwa , na kisha wanadamu wote watahukumiwa kwa misingi ya
matendo yao. Wale ambao wamefanya kazi nzuri watalipwa na milele, heri maisha .
Lakini wale ambao wamefanya kazi mabaya ahukumiwe adhabu ya kudumu . Hukumu
pia alieleza katika maeneo kama vile Yohana sura ya 5 mstari wa 22 hadi 30; Sura ya 10
aya ya 42, na sura ya 17 mstari wa 31 ; na 2 Wakorintho sura ya 5 mstari wa 10.
Sasa , bila shaka, Biblia pia hufundisha kwamba watu wanaweza tu kufanya kazi nzuri
kama Roho Mtakatifu huishi yao kwa nguvu. Na lau kuwa si kwa ukweli kwamba
waamini kuwa haki katika Kristo, hata hawa haitakuwa na thamani . Kuna kitu kabisa
kuhusu waamini wenyewe kwamba inawafanya bora kwa wasioamini. Kama Paulo
aliandika katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 kwa njia ya 10 :
Ni kwa neema mmeokolewa kwa njia ya imani - na hii si kutokana na nafsi zenu ,
ni zawadi ya Mungu - si kwa matendo, kwamba hakuna mtu anayeweza kujivunia
. Kwa sisi ni kazi ya Mungu , tuliumbwa katika Kristo Yesu kufanya matendo
mema, ambayo Mungu aliyatengeneza ili tufanye. (Waefeso 2:8-10)
On yetu wenyewe, wanadamu wote ni hatia mbele ya Mungu . Lakini katika
hukumu ya mwisho , wale wa kwetu ambao imani katika Kristo kuhesabiwa kama baada
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ya kufa kwa dhambi zetu katika kifo cha Kristo. Hivyo, badala ya kuhukumiwa ,
tutaweza watalipwa kwa matendo mema Mungu amefanya kupitia kwetu.
Katika hali yetu heri , tutaweza kuwa huru kabisa kutokana na hofu ya kifo.
Miili yetu utukufu wake itakuwa kama moja Yesu tayari. Na tutaweza kuishi milele
katika amani na mafanikio, huru kutokana na hatia , rushwa na uwepo wa dhambi. Zaidi
ya yote, tutaweza kuona Mungu wetu na Mwokozi uso kwa uso, na kupumzika katika
neema yake.
Kama sehemu ya malipo yetu, tutaweza pia kupewa mamlaka katika mbingu
mpya na dunia , ili kutawala juu yake pamoja na Kristo. Tunaliona hili katika Warumi
sura ya 8 mstari wa 17 na 2 Timothy sura ya 2 mstari wa 12 . Na moja ya njia ya kwanza
tutaweza mamlaka hii ni kwa kujiunga na Yesu katika ameketi katika hukumu juu ya
malaika na mapepo , kama Paulo alifundisha katika 1 Wakorintho sura ya 6 mstari wa 3.
Matokeo yake inafanana na hukumu juu ya binadamu. Malaika haki watalipwa , na
mapepo waovu kuwa na hatia, tu kama sisi kusoma katika Mathayo sura ya 25 mstari wa
41 .
Kwa uelewa huu hukumu ya roho na ubinadamu katika akili, tuangalie upya wa
kuundwa kwa kuwa pia utafanyika katika kurudi kwa Yesu .
Upya
Kama Paulo alifundisha katika Warumi sura ya 8 mistari 19 kupitia 22, wakati
Mungu aliilaani ardhi katika kukabiliana na dhambi ya Adamu, walioathirika viumbe
vyote. Matokeo yake, ulimwengu wote ni chini ya rushwa. Lakini kama sisi kusoma
katika Warumi sura ya 8 mstari wa 21 , na Ufunuo sura ya 22 mstari wa 3, wakati Yesu
atakaporudi yeye itabidi kuondoa utumwa wa dhambi na kifo kutokana na viumbe. Kisha
sisi kurithi na kutawala nzuri na kamilifu duniani kwamba ni bora hata kuliko kuumba
mara ya kwanza . Manabii wa Agano la Kale visualized ulimwengu huu kurejeshwa
katika suala la chakula kwa wingi, amani kati ya watu na wanyama, na ibada furaha na
utumishi wa Mungu. Tunaona hii katika vitabu vya Isaya, Yeremia na Zekaria. Upya hii
ya kuundwa kwa kwanza zinahitaji utakaso wa dunia kwa moto, kama mtume Petro wazi
katika 2 Petro sura ya 3 mistari 10 kwa 13. Lakini matokeo itakuwa ya ajabu. Kama Peter
alisema katika 2 Petro sura ya 3 mstari wa 13 :
Katika kufuatana na ahadi yake sisi ni kuangalia mbele na mbingu mpya na nchi
mpya, ambayo imejaa uadilifu. ( 2 Petro 3:13)
Picha ya mbingu mpya na dunia mpya ambayo sisi kupata katika kitabu cha
Ufunuo kwa mfano ni kwamba itakuwa wote bustani na mji . Kuna miti pale
kwamba aina ya kukumbuka mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima
hasa . Lakini kuna pia mji mkubwa. Kubwa Jipya Yerusalemu ashukaye kutoka
mbinguni na mto inapita kwa njia hiyo , ambayo tena anapata yetu nyuma bustani
. Hivyo kutakuwa na furaha wote na mvuto wa bustani, lakini sophisticatedness
wote, ustaarabu wote kwamba wewe d kutarajia katika mji . Na tunatarajia
kwamba . Hakutakuwa na majanga yoyote. Sasa, nadhani asili itaendelea kuwa
maandamano nguvu sana ya Mungu ni nani na kutakuwa labda kuwa na kazi
kubwa ya kuvutia ya nguvu za Mungu katika anga na katika ardhi, lakini
hawatakuwa majanga kwa sababu hakutakuwa na huzuni , hakutakuwa na huzuni
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na Mungu kulinda watu wake kutoka yote. Hivyo kivitendo kusema, sisi kuangalia
mbele kwa mbingu mpya na dunia mpya, anasema Peter , ambayo imejaa
uadilifu. Itakuwa mwenye haki , jamii kikamilifu tu. Kutakuwa na kuwa kitu
ambacho itakuwa nzuri kwa kila mmoja wetu. Huzuni zetu kwamba sisi hapa
duniani, majanga yetu wote kwamba sisi kuomboleza leo na ni sawa, kwamba
halitafanyika tena wakati sisi kwenda kwa utukufu , na kila kitu zitafanywa haki.
Yote ya haki ya Mungu atashinda, na tutaweza kuwa hivyo kushukuru kwa
huruma ya Mungu. [ Dr Yohana Frame ]
Fikiria juu ya njia hii. Sisi wote tunajua kwamba kuundwa kwa inaweza kuwa
mahali pa ajabu . Hata kama viumbe bado ni chini ya laana ya dhambi , wakati bado
tunaweza staajabiwa kwa uzuri wake , tunaweza kuwa inafanyika kwa matatizo yake ,
tunaweza kuwa na kuzidiwa na furaha huleta yetu. Sasa, kufikiria nini kuundwa itakuwa
kama bila laana ya dhambi , bila maumivu, bila ugonjwa huo, bila vita, na hata bila ya
kifo. Fikiria ajabu ya kuishi katika umbo jipya wakati Yesu atakaporudi - uzuri wake,
utata, na furaha. Kwa sababu Yesu ni Kristo, ambaye Mfalme juu ya yote , yeye ana
mamlaka yote na uwezo wa kufanya dunia kamilifu kwa ajili yetu, ambapo tutaweza
kumtukuza Mungu na kufurahia naye milele.
Kama wafuasi wa Yesu Kristo , matumaini yetu kubwa ni kwamba atarudi na
utupe baraka za ufalme wake. Hii maono ya baadaye ni lazima kuwahamasisha sisi
kumtumikia Mungu kwa hisia ya uharaka kama sisi kutangaza injili yake kwa
waliopotea. Ni lazima kuhimiza sisi kujiingiza katika maisha ya usafi , ingawa tunajua
tunaweza kamwe kuwa na hatia kwa dhambi zetu kwa sababu sisi ni agizo salama katika
Kristo. Na ni lazima kuhimiza sisi kumpenda na kumshukuru kwa ajili ya baraka kubwa
ameahidi yetu.
VI. HITIMISHO
Katika somo hili juu ya Yesu Kristo , tumekuwa utafiti ukweli na umuhimu wa
maisha ya Yesu duniani na huduma kwa kuangalia katika vipindi ya kuzaliwa kwake na
maandalizi, huduma yake ya hadharani , mateso yake na kifo, na hatimaye kuadhimishwa
yake. Kila moja ya sehemu hizi za maisha ya Yesu inatupa ufahamu mkubwa katika Yesu
jukumu kama Kristo wa Mungu.
Yesu Kristo ni nguvu zaidi, kusisimua mtu ambaye amewahi kuishi. Nini hata zaidi
ya kusisimua ni kwamba yeye bado anaishi leo , kuwahudumia kama Mtume wetu ,
kuhani na mfalme kutoka kiti chake cha enzi mbinguni. Na kama sisi kumtumikia kwa
uaminifu , yeye huonyesha sisi katika Neno lake kwamba baraka zetu katika dunia ya pili
itakuwa mbali zaidi matumaini yetu kubwa. Katika masomo yetu ya baadaye katika
mfululizo huu, tutaweza kuchunguza ofisi ya Yesu ya nabii, kuhani na mfalme katika
kina kubwa. Lakini hata katika hatua hii, tumekuwa tayari kuona zaidi ya sababu za
kutosha kwa ajabu katika ajabu na ukuu wa Kristo na kufanya maisha yetu kwake.

