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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
Wakati watu wanakabiliwa na matatizo au kufanya maamuzi muhimu , mara
nyingi kurejea kwa wengine kwa ajili ya ushauri. Kama suala ni ndogo au utambuzi,
wanaweza kuuliza familia zao au majirani nini cha kufanya. Lakini, wakati suala ni
kubwa na kutakuwa na madhara ya muda mrefu, watu mara kwa mara kuangalia kwa
mtaalam, mtu ambaye anaweza kuaminiwa na kutoa mwongozo mamlaka na kweli
kuhusu nini kifanyike . Katika historia ya maandiko, Mungu mara nyingi zinazotolewa
aina hii ya uongozi kikamilifu kuaminika kwa njia ya manabii wake. Hawa wanaume na
wanawake kwa mamlaka kutumika agano la Mungu na hali watu wake wanakabiliwa.
Hii ni somo la tatu katika mfululizo wetu Tunaamini katika Yesu , na sisi haki
yake " Mtume. " Katika somo hili, tutaweza kutafuta njia kwamba Yesu anatimiza ofisi
ya kinabii , kwa mamlaka kutumia ahadi ya Mungu kwa maisha yetu.
Kama sisi zilizotajwa katika somo kabla, katika Agano la Kale aliweka ofisi tatu
kwa njia ambayo yeye kusimamiwa ufalme wake : ofisi ya nabii, kuhani na mfalme . Na
katika hatua ya mwisho ya ufalme wa Mungu , ambayo sisi kawaida kuwaita umri Jipya
Testament, wote watatu wa ofisi hizo kupata kutimiza yao ya mwisho katika Kristo. Kwa
sababu hii, kusoma umuhimu na kazi ya ofisi hizo katika historia inaweza kutusaidia
kuelewa sasa utawala wa Yesu wa ufalme wa Mungu , kama vile baraka na wajibu wa
wafuasi wake waaminifu .
Wakati watu wengi kusikia neno " nabii ," wao huwa na kufikiri wa mtu ambaye
hufanya utabiri kuhusu siku zijazo. Na hii ni hata ya kweli ya Wakristo wengi . Lakini
wakati ni kweli kwamba manabii wa Biblia hakuwa wakati mwingine kutabiri mambo
yajayo , hii si lengo kuu la huduma yao. Wengi kimsingi, manabii wa Mungu walikuwa
mabalozi wake . Kazi yao ilikuwa kueleza agano la Mungu , na kuwatia moyo watu wake
kuwa waaminifu kwake. Na hii ilikuwa pia moyo wa kazi ya Yesu kinabii.
Sambamba na ufahamu huu wa yale ambayo manabii hivyo, tutaweza kufafanua
nabii kama :
Balozi wa agano la Mungu , ambaye anatangaza na inatumika neno la Mungu,
hasa kuonya ya hukumu dhidi ya dhambi, na kuhamasisha aina ya huduma
waaminifu kwa Mungu ambayo inaongoza kwa baraka zake.
Somo letu kuchunguza mada tatu kuhusiana na Yesu katika nafasi yake kama
nabii . Kwanza , tutaweza kuchunguza Usuli Agano la Kale kwa ofisi yake ya kinabii.
Pili, tutaweza kuchunguza mafundisho ya Agano Jipya juu ya kutimiza ofisi hii katika
Yesu. Na tatu, tutaweza kufikiria maombi ya kisasa ya kazi ya Yesu kinabii. Hebu tuanze
na Usuli Agano la Kale kwa ofisi Yesu kinabii.
II. USULI WA AGANO LA KALE
Kila Wakristo kufikiri juu ya Yesu kama nabii wetu, ni muhimu kukumbuka
kwamba hakuwa nabii kwanza kwamba aliyepata kutumikia Mungu na agano lake.
Katika historia ya Biblia, kulikuwa na mamia ya manabii wa Bwana . Hawakuwa sawa na
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Yesu katika nguvu au mamlaka. Lakini utumishi wao kwa Mungu kivuli njia zote Yesu
alitimiza ofisi hii ufalme . Hivyo, kama tunataka kuelewa nini Yesu alifanya kama nabii ,
inasaidia kuanza na manabii waliokuja kabla yake.
Mjadala wetu wa asili ya ofisi Yesu kinabii la Kale kugawanya katika sehemu
tatu. Kwanza , tutaweza kutaja sifa kwa ofisi ya kinabii . Pili, tutaangalia kazi ya manabii.
Na tatu, tutaweza kufikiria matarajio Agano la Kale kuundwa kwa ofisi . Hebu tuangalie
kwanza katika sifa kwa ofisi ya kinabii .
Sifa
Kama sisi tayari alipendekeza, manabii wa Agano la Kale walikuwa mabalozi au
wajumbe wa agano la Mungu . Katika ahadi yake, Mungu alijitambua kama Mtemi
kubwa ya watu wake, na manabii wake aliwahi kuwa wajumbe au wajumbe wa mamlaka
ya mahakama ya kifalme mbinguni. Wakamleta neno la Mungu kwa watu wa Israeli na
mataifa mengine mbalimbali, na kuwahimiza watu kuwa waaminifu kwa Mungu kama
mfalme wao.
Bila shaka, wengi wa mataifa jirani Israel pia alikuwa na manabii wa zao
ambazo zilikuwa kama manabii wa Mungu kweli kwa njia ya juu juu. Lakini manabii
hawa wa uongo kutumika hila , ushirikina, na nguvu za mapepo kuwakilisha miungu yao
ya uongo .
Manabii wa uongo katika siku ya Biblia, katika Israeli na kuzunguka katika nchi
nyingine , alifanya na alisema na inaonekana na tabia mengi yote kama manabii
wa kweli. Lakini nadhani juu ya yote, jambo ambalo hutoka nje wakati ukiangalia
Biblia katika vitabu kama Wafalme na Mambo ya na vitabu vingine vya unabii ni
ukweli kwamba manabii wa Agano la Kale itakuwa kutofautisha wenyewe
manabii kama kweli kutoka kwa watu wengine kwa sababu wao kusema kwa jina
la Bwana mwenyewe . Na kama wao kusema kwa jina la Bwana mwenyewe ,
hawana wanaokiuka kile Mungu amesema katika neno lake. Wao si kukiuka yale
ambayo manabii wengine wa kweli wamesema, na wao wenyewe kutofautisha
kwa njia hiyo. Nadhani jambo jingine muhimu sana , hata hivyo, ni kwamba
manabii katika Agano la Kale walikuwa na kawaida ya watu waliokuwa
wamesimama kinyume na imani maarufu, na kwa bahati mbaya, hasa katika
kaskazini mwa Israel , kulikuwa na kipindi cha muda wakati manabii walikuwa
juu ya mishahara. Wakati Amos anasema katika Amos sura ya 7 , "Mimi wala
nabii wala mwana wa nabii ," nini yeye kuwaambia kuhani mkuu huko katika
ufalme wa kaskazini ni kwamba yeye ni kweli si juu ya mishahara ya mfalme au
kuhani mkuu. "Mimi si nabii ," maana nabii wa kitaalamu , " wala mimi si mwana
wa nabii , " maana " wala mimi si katika shule ya unabii. Na hivyo huwezi
kuniambia nini cha kufanya "Na sababu Amos anasema hii ni kwa sababu kuhani
mkuu kumwambia," Nenda nyumbani na kuacha bothering us up hapa katika
kaskazini ; . . Kurudi kusini "Na Amos anasema," siwezi kufanya hivyo kwa
sababu Mungu ameniagiza kufanya hivyo. "Na sisi kupata mara nyingi sana
kwamba manabii kama Yeremia, Mika, na wengine kweli kukutana manabii hawa
wa uongo ambao ni juu ya mishahara ya wafalme. Kama kuna jambo moja
kwamba tunaweza kusema sociologically kuhusu manabii , ni hii: wao si juu ya
mishahara ya wafalme. Wao si juu ya mishahara ya kuhani. Kusimama kwa
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Mungu kama shahidi dhidi ya ukiukwaji , na uhalifu , na uovu kimsingi kuwa ni
kuwa vinavyotokana na watu kama wafalme na makuhani. [ Dr Richard L. Pratt ,
Jr ]
Katika dunia ambapo kulikuwa na manabii wengi wa uongo , ilikuwa ni muhimu
sana kwa wana wa Israeli na uwezo wa kutofautisha manabii wa kweli wa Mungu kutoka
manabii wa uongo. Kwa sababu hii, Agano la Kale zilizowekwa sifa kadhaa kwa ajili ya
manabii wa kweli wa Mungu.
Mahitaji hayo yametajwa katika Kumbukumbu 18:17-22 , ambapo Musa aliandika
maneno haya :
Bwana alisema ... "Nitainua kwa ajili yao nabii kama wewe kutoka miongoni
mwa ndugu zao , nami nitatia maneno yangu katika kinywa chake, na yeye
atawaambia yote mimi amri yake ... Lakini nabii ambaye presumes kusema kwa
jina langu kitu chochote mimi si akaamuru kusema, au nabii atakayenena katika
jina la miungu mingine, lazima wauawe . "... Kama kile nabii anatangaza katika
jina la Bwana hautokei au kuja kweli, kwamba ni ujumbe wa Bwana hakusema .
(Kumbukumbu 18:17-22 )
Katika fungu hili , tunaweza kuona sifa angalau nne kwa manabii wa kweli wa Mungu.
Kama Musa kufundishwa hapa , manabii wa kweli waliitwa na Mungu . Walipewa neno
la Mungu kwa kuzungumza na watu . Wao alionyesha uaminifu wao kwa Mungu kwa
kusema katika jina lake tu kwa mujibu wa amri zake. Na huduma yao ilikuwa
kuthibitishwa na kutimiza ujumbe wao.
Utafutaji wetu wa sifa za manabii wa Agano la Kale kuzingatia kila moja ya
mahitaji nne Musa 'zilizotajwa : Kwanza, manabii wa kweli na kuitwa na Mungu. Pili ,
walikuwa na kupewa neno la Mungu kwa kusema. Tatu, walikuwa na kuwa mwaminifu
kwa Mungu kwa kusema kulingana na amri yake tu . Na nne, huduma yao ilibidi
kuthibitishwa na kutimiza ujumbe wao. Tutaangalia kila vigezo haya kwa undani zaidi ,
kuanzia na ukweli kwamba manabii wa kweli waliitwa na Mungu .
Kuitwa na Mungu
Katika Agano la Kale , Mungu aliwaita watu wengi kumtumikia kama manabii.
Wito huu hakuwa mwaliko , ilikuwa wito wa Mungu. Mungu , mfalme wa Mungu,
akaamuru mmoja wa raia wake kutumika kama balozi wake. Tunaona hii wito wa Mungu
kila wakati Agano la Kale kumbukumbu wito wa nabii .
Kwa mfano, fikiria wito wa nabii Ezekiel katika Ezekiel 2:1-2:
Akaniambia , "Mwana wa mtu, kusimama kwa miguu yako na mimi nitaongea na
wewe ." Alipokuwa akiongea, Roho alikuja ndani yangu na kukulia mimi miguu
yangu, na nilimsikia akizungumza na mimi. (Ezekiel 2:1-2)
Hapa, tunaona kwamba wakati Mungu aliamuru Ezekiel kusimama na kusikia tume, yeye
pia alimtuma Roho wake ili kuhakikisha kwamba Ezekiel zilikusanywa . Wito wa nabii
lilikuwa ni zoezi la ya uchaguzi mamlaka ya Mungu kama mfalme wa mbinguni ya watu
wake.
Mungu mara nyingi iliyotolewa simu hizi kinabii moja kwa moja kwa Mtume -
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mara nyingi audibly . Mungu moja kwa moja akamwita Samweli katika 1 Samweli sura
ya 3 , Isaya katika Isaya sura ya 6, Amos katika Amos sura ya 7, na Yeremia katika
Yeremia sura ya 1.
Lakini wakati mwingine, Mungu utakamilika manabii moja kwa moja, na
kuwafundisha nabii moja kuwaita mwingine. Kwa mfano, katika 1 Wafalme 19:16,
Mungu aliamuru Eliya tume ya mrithi wake Elisha. Huu mwito wa kutumwa pia sheds
mwanga juu ya kampuni ya manabii au wana wa manabii kuonekana katika maeneo
kama vile 1 Wafalme sura ya 20, na 2 Wafalme sura ya 2 , ambayo na makundi ya
manabii unaozingatia kuzunguka imara na Mungu kujiita Mtume . Lakini kama simu
alikuja moja kwa moja kwa Mtume kutoka kwa Mungu, au kwa njia ya mtumishi
mamlaka ya Mungu , wito nabii hatimaye alikuja katika mpango wa Bwana. Bila wito
huu isiyo ya kawaida, hakuna mtu inaweza kuwa nabii , bila kujali nia yake nzuri, ibada
kwa Mungu, au maarifa ya neno la Mungu.
Licha ya kuitwa na Mungu, manabii wa Agano la Kale pia alikuwa na kupewa
neno la Mungu kwa kusema.
Kutokana na neno la Mungu
Roho Mtakatifu aliongoza manabii kusema chochote Mungu alivyowaagiza.
Manabii wa kweli inaweza kufanya kitu kingine wakati walitabiri. Lakini wakati sisi
kulinganisha njia ya manabii mbalimbali katika maandiko alisema, tunaweza kuona
kwamba uongozi wa Mungu hakuwa na maana kwamba manabii sikuwa na mamlaka juu
ya maneno yao. Kinyume chake, Roho Mtakatifu itatumika haiba manabii ' na mitazamo
kama yeye infallibly iliyotolewa ujumbe wake wa kinabii kwa njia yao. Katika suala hili,
uongozi wa unabii ilikuwa sawa na uongozi wa Maandiko yote nyingine.
Kusikiliza kwa njia Peter aliongea juu ya uvuvio wa Roho Mtakatifu ya manabii
katika 2 Petro 1:20-21 :
Hakuna unabii katika maandiko upatao nabii tafsiri wenyewe. Kwa sababu
hakuna unabii uliokuja kwa matakwa ya binadamu, bali watu alizungumza kutoka
kwa Mungu kama walikuwa kufanyika pamoja na Roho Mtakatifu. ( 2 Petro 1:2021)
Kama tunaona hapa , Roho Mtakatifu superintended maneno ya manabii wa kweli katika
Agano la Kale. Na hii uhakika kwamba maneno yao yalikuwa mamlaka na dosari.
Roho Mtakatifu kazi kwa njia ya utu na mtazamo wa nabii fulani kwamba alikuwa
anashughulikia . Mimi nadhani kwamba mfumo wa jadi kwa ajili ya kuelewa
kwamba kiteolojia ni " msukumo hai, " kwamba Mungu hufanya kazi kupitia
watumishi wake , kwa njia ya manabii wake, na anatumia utu wao, matumizi ya
hatua yao fulani la mtazamo, anatumia elimu yao na kukosekana kwa makusudi
yake. Nadhani mtu anaweza pia kufikiria kuhusu kutumia mafundisho ya utakaso
na kuelewa jinsi Mungu inachukua mambo ambayo ni ya binadamu, duniani na
kimwili, na takatifu kwa ajili ya makusudi yake mwenyewe kwa matumizi yao kwa
njia yake mwenyewe, na anafanya kwamba pamoja na manabii kama vizuri . Kwa
kuwa alisema, ingawa, nadhani kuna matukio ndani ya maandiko ya kinabii
ambapo utaona Mungu kweli na kulazimisha manabii , unajua, "Wewe haja ya
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kwenda na kusema hii kwa watu ," na Isaya au Yeremia au Ezekiel, wao kwenda
na wanasema . Hivyo, kuna , kuna mambo ndani ya maandiko ya kinabii ambapo
Mungu kulazimisha mapenzi kwa manabii wake, lakini wakati huo huo, Mungu
anatumia walikuwa akina nani, na hakuwa kupuuza haiba yao katika kuleta nje
ya kazi zake za kinabii kwa wote wawili yaani Israeli , kale Israeli, na kanisa . [
Dr Mark Gignilliat ]
Kufuzu ya tatu ya manabii Agano la Kale ilikuwa kwamba walikuwa na kuwa
mwaminifu kwa Mungu na kufanana unabii wao kwa Sheria yake .
Waaminifu kwa Mungu
Ingawa manabii hakuwa tu kuchukua dictation kutoka kwa Mungu , Roho
Mtakatifu hakuwapa uhuru kamili kusema walivyotaka . Si tu hawakuwa na kufikisha
nini Mungu aliwaamuru kusema, lakini wao pia alikuwa na kuhakikisha kwamba unabii
wao walikubaliana na ufunuo wa Mungu zilizopo, hasa kama ilikuwa kumbukumbu
katika maandiko.
Kusikiliza maneno ya Musa katika Kumbukumbu 13:1-4 :
Kama nabii ... atangaza kwenu ishara au ajabu, na kama ishara au ajabu ambayo
amesema unafanyika, na anasema, " Hebu kufuata miungu mingine ... na hebu
ibada yao ," ni lazima si kusikiliza maneno ya kwamba nabii, au mwotaji ... Ni
Bwana Mungu wako lazima kufuata , na yeye lazima stahi . Kuweka amri zake na
kumtii ; kumtumikia na kushikamana naye . (Kumbukumbu 13:1-4)
Musa kufundisha kitu muhimu sana hapa : Hata kama nabii inaweza kufanya
miujiza na kutabiri mambo yajayo , alikuwa kukataliwa kama maelekezo yake kukiukwa
amri za Mungu.
Tunaona mkazo hiyo katika Maombolezo 2:13-14, ambapo Yeremia huzuni juu ya
ukweli kwamba manabii wa uongo katika Israel ilisababisha taifa kupotea. Yeremia
alisema kuwa manabii hao walishindwa " nje ... dhambi," kwamba ni , walikuwa
kupitishwa ukiukaji wa watu wa sheria ya Mungu. Badala ya kufanya watu kuwajibika
kwa ahadi ya Mungu , walikuwa moyo uasi. Na kwa njia hii, wao alikuwa alionyesha
kwamba walikuwa manabii wa uongo.
Hatimaye, kufuzu ya nne ya manabii wa Agano la Kale ni kwamba unabii wao
ilibidi kuthibitishwa na Utimilivu. Hiyo ni kusema , utabiri wao alikuwa na kweli.
Kuthibitishwa na Utimilifu
Kusikiliza maneno ya Musa katika Kumbukumbu 18:22 :
Kama kile nabii anatangaza katika jina la Bwana haina kuchukua nafasi au kuja
kweli, kwamba ni ujumbe wa Bwana hakusema . Nabii amesema kwa kujikinai.
Je, si kuwa na hofu ya yake. (Kumbukumbu 18:22)
Maneno yote ya manabii wa Mungu inaweza kuwa wanategemea kwa sababu wao
usahihi ilipeleka maneno ya Mungu, ambaye tabia na ahadi ahadi ni kabisa kuaminika.
Unabii wa kweli ni usio kwisha kwa sababu Mungu ina wawili nguvu na haki ya kuleta

Tunaamini Katika Yesu, Somo La Tatu
Nabii

-8-

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

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

yao kupita katika njia yoyote anatarajia , na kwa sababu yeye ni nia ya kuweka neno lake.
Wakati mwingine, unabii walikuwa kuthibitishwa na kutimiza kiasi haraka . Kwa mfano,
katika 1 Wafalme 17:01 , Eliya alitangaza kwamba hakutakuwa na mvua au umande
mpaka yeye alitoa neno . Na kama sisi kujifunza katika 1 Wafalme sura ya 18 , kutua
kavu kwa muda wa miaka mitatu kabla ya Mungu hatimaye kumalizika ukame. Na katika
2 Wafalme 7:17-20 , tunaona kutimiza haraka ya unabii wa Elisha kwa afisa mfalme
atakufa.
Wakati mwingine, fulfillments kinabii si hivyo haraka. Kwa mfano, karibu mwaka
930 KK nabii wa kweli alitabiri kuzaliwa wa Yosia, ambaye atakuwa mrithi mwaminifu
katika nyumba ya Daudi . Unabii huu ni yaliyoandikwa katika 1 Wafalme 13:02 . Lakini
alitabiri mtoto Josiah hakuwa amezaliwa mpaka juu ya 630 BC - Karibu miaka 300 baada
ya unabii - kama tunavyosoma katika 2 Wafalme 22:01 . Na unabii kuhusu kuzaliwa kwa
Yesu alichukua hata tena kwa kutimiza.
Sasa , katika hatua hii sisi tungetulia kutaja kwamba wakati mwingine hata
maneno ya manabii wa kweli hakuwa itatokea hasa kama wao alisema yao. Lakini katika
mwanga wa mafundisho Musa , ni jinsi gani hii kutokea? Ili kujibu swali hili, ni muhimu
kutambua kwamba wakati sisi kusoma unabii wa Agano la Kale , sisi wakati mwingine
kupata hisia ya makosa ya utabiri wao. Ingawa watu wengi wanafikiri kwamba manabii
alitabiri baadaye hasa kama ingekuwa kufunua, katika hali halisi, hii si mara zote kesi.
Kwa sehemu kubwa, manabii alionya ya laana kwamba atakuja kama watu
wakawa katika dhambi, na wakatoa baraka kwamba atakuja kama watu alitenda kwa
uaminifu. Lengo la unabii huu ilikuwa kuwahamasisha watu watubu dhambi zao na
kudumu katika uaminifu kwa Mungu na agano lake. Tu wakati manabii wa kweli
unahitajika ya kuwa Mungu amemwapia kwa kufanya kitu fulani walikuwa utabiri wao
kabisa.
Matokeo yake, njia halali moja kwa unabii kutimia mara kwa watu kubadili tabia
zao na hivyo kuathiri matokeo ya unabii. Katika kesi hizi, unabii walikuwa kweli kutimia
vizuri , ingawa maonyo yao au hutoa hakuwa itatokea kama ilivyoelezwa.
Kuna mifano mingi ya hili katika Maandiko, lakini kanuni ya msingi ni
ilivyoelezwa katika Yeremia 18:7-10 , ambapo tunasoma maneno haya:
Kama wakati wowote mimi kutangaza kwamba taifa au ufalme ni kwa utang
`olewa , lenye chini na kuharibiwa, na kama taifa kwamba mimi alionya
anapotubu ya uovu wake, basi mimi akapokea na si namna ya kuadhibu kwake
juu yake maafa nilipanga . Na kama wakati mwingine mimi kutangaza kwamba
taifa au ufalme ni kwa kujengwa na kupanda, na kama ni gani mabaya machoni
pangu na haiheshimu yangu, basi mimi upya nzuri nilikuwa nia ya kufanya kwa
ajili yake. (Yeremia 18:7-10 )
Hivyo, kuna kanuni hiyo alitangaza sisi katika Yeremia 18 ambapo Mungu ufanisi
anasema, "Kama mimi kutishia hukumu juu ya taifa au watu na wao kutubu, nami
kutotoa hukumu kwamba mimi nia ya kufanya kwao. " Na flipside ni alisema pia,
" Kama mimi ahadi baraka juu ya watu au mfalme au taifa, na wakiacha kutii
amri yangu, basi mimi ataleta hukumu ambapo mimi hapo awali alikuwa
ameahidi baraka ." na kanuni hii basi inaonekana kupata kazi nje katika vile njia
kwamba hali hii ni dhahiri alisema hapa , na inaonekana unafanywa katika
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vifungu vingine kwa njia ambazo ni thabiti , hasa katika mazingira ambapo
Mungu ni vitisho hukumu au baraka kuahidi, na pengine ni mfano classic ni
katika kitabu cha Yona , ambapo Mungu atatuma Yona kutangaza hukumu juu ya
watu wa Ninawi. Yona gani hii na watu wa Ninawi kutubu, kutaja kigezo hii ya
toba ya binadamu, ambayo inaonekana ni nini Mungu alikuwa anajaribu
kuchochea katika nyoyo zao katika nafasi ya kwanza. [ Dr Rob Lister ]
Katika njia moja au nyingine , maneno ya manabii wa kweli daima kutimia.
Wakati mwingine wanakuja kwa kupita kama ilivyoelezwa. Wakati mwingine , binadamu
kukabiliana na unabii na hivyo kuleta matokeo tofauti. Lakini katika matukio yote,
matokeo ya unabii wa kweli ni sambamba na ahadi ya Mungu na tabia, na kuthibitisha
utumishi wa manabii yake ya kweli.
Musa alieleza sifa ya ofisi ya kinabii kama njia ya watu wa Mungu kutambua
ambayo manabii kweli alizungumza kwa niaba ya Mungu . Yeye alifanya hivyo kwa
sababu alitaka kuwafundisha kupambanua na kutii ujumbe wa manabii wa kweli, na
kuishi katika uaminifu kwa ahadi ya Mungu . Na ni muhimu kwa sisi kuweka sifa hizi
katika akili, pia , kwa sababu walikuwa sifa zile zile kwamba Yesu walikutana wakati
yeye aliwahi kuwa nabii wa Mungu katika umri Jipya la Kale.
Sasa kwa kuwa tumekuwa inaonekana katika sifa za manabii , tuko tayari kufikiria
kazi ya ofisi zao.
Kazi
Tutaweza kutaja mambo matatu ya kazi ya manabii. Kwanza , tutaweza kusema
ya mamlaka yao. Pili, tutaweza kutaja kazi yao. Na tatu, tutaweza kugusa juu ya njia
walizotumia kufanya kazi hii . Hebu tuangalie kwanza katika mamlaka yao.
Mamlaka
Kama sisi zilizotajwa mwanzoni mwa somo hili, nabii ni :
Balozi wa agano la Mungu , ambaye anatangaza na inatumika neno la Mungu,
hasa kuonya ya hukumu dhidi ya dhambi, na kuhamasisha aina ya huduma
waaminifu kwa Mungu ambayo inaongoza kwa baraka zake.
Katika Agano la Kale , Mungu iliwasilishwa kama mfalme kubwa imetawala watu
wake kupitia maagano. Na manabii wake walikuwa mabalozi wa maagano hawa ambao
alieleza kile Mungu alikuwa wazi kwao katika mahakama wake wa mbinguni.
Katika Mashariki ya Karibu kale , watawala wenye nguvu au " suzerains " mara
nyingi ilitawala juu ya mataifa madogo au " waminifu " katika umbali kutoka mitaji yao.
Suzerains hizi kwa kawaida zilizowekwa mkataba juu ya waminifu kwamba ilikaririwa
suala la uhusiano wao. Kwa kawaida, Biblia inahusu aina hii ya mkataba kama agano.
Kusimamia na kutekeleza ahadi hizo, suzerains mabalozi walioajiriwa kwamba
alizungumza kwa jina lake na iliyopewa mamlaka yao kutumwa. Ilikuwa ni kazi ya
balozi wa kuwakumbusha mataifa kibaraka wa masharti ya mkataba , na kuwaonya ya
laana kwamba atakuja kama walikuwa waaminifu na masharti ya mkataba huo, na
kuhimiza waminifu kutii maneno haya ili kupata baraka za mkataba huo.
Kujua ya kale historia hii Karibu -Mashariki ni muhimu kwa sababu katika Agano
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la Kale, Mungu mara nyingi ilivyoelezwa uhusiano wake na watu wake katika suala la
suzerain - kibaraka agano. Na kama suzerain , alimteua manabii kuwa mabalozi wa
mamlaka kwamba aliwakumbusha watu wake kibaraka wa suala la agano lake.
Kwa sababu manabii walikuwa mabalozi wa Mungu , maneno yao walikuwa na
kupokelewa kama Mungu alikuwa amesema yao mwenyewe . Roho Mtakatifu pia
aliongoza manabii ili waweze usahihi kutangaza mawazo ya Mungu na nia katika
kukabiliana na watu wa Israeli. Kwa njia hii, Mungu kuhakikisha kwamba manabii wake
wote ingekuwa daima kusema kwa mamlaka na kweli wakati wao kuwakilishwa yake.
Kwa nini sisi kuchukua maneno ya manabii wa kweli umakini? Kwa sababu
manabii wa kweli kusema kwa Mungu , kama mawakala wake. Kwa hiyo, kama
hatuwezi kuchukua maneno yao umakini, sisi ni msiotahiriwa mioyo wala
masikio, kama Biblia inaeleza yake. Hii ina maana kwamba mioyo yetu
haijabadilishwa bado. Sisi , kwa kweli, ni uasi dhidi ya Mungu. Hivyo, kama sisi
kukataa kusikiliza maneno ya manabii, sisi kukataa kusikiliza neno la Mungu. Na
sisi ni uasi dhidi ya Mungu mwenyewe. Hivyo, ni suala kubwa sana . [ Dr Peter
Chow ]
Kwa uelewa huu wa uwezo wa unabii katika akili, tuangalie Mungu kazi kwa ajili
ya manabii wake.
Kazi
Kuelewa kazi ya manabii , hebu tuangalie tena Karibu kale -Mashariki suzerain kibaraka mikataba. Wakati suzerains zilizowekwa ahadi kwa mataifa kibaraka katika
Mashariki ya Karibu kale , na maagano haya yameandikwa nje maelezo ya utaratibu kati
yao. Wao waliotajwa: ukarimu suzerain katika siku za nyuma , yaani, mambo mema
suzerain alikuwa tayari amefanya kwa kibaraka ; uaminifu kwamba kibaraka alitakiwa
kutoa kwa suzerain , ikiwa ni pamoja na sheria nyingi au masharti kibaraka alitakiwa
kufuata; na matokeo ambayo ingeweza kusababisha kulingana na utii kibaraka au uasi na
masharti ya mkataba , yaani, baraka kwa kibaraka kama kibaraka walitii sheria, na
adhabu au laana kama kibaraka kutii.
Na mienendo sawa sana yalikuwa ya kweli ya uhusiano wa Mungu na agano na
watu wake. Hivyo, kama mabalozi wa agano la Mungu , manabii walikuwa kwa ajili ya
kazi ya kuwakumbusha watu wa Mungu wa maelezo ya agano lake, na ya kutumia
vitisho vya hukumu na inatoa wa baraka kuwatia moyo kutii masharti yake.
Wakati Israeli ilikuwa katika msimamo njema mbele ya Mungu , manabii aliwakumbusha
matokeo ya matendo yao kuwahamasisha kudumu katika uaminifu. Kwa mfano, tunaona
mifano ya hii katika Yeremia 7:5-7 , 21:12, na 22:4-5.
Lakini wakati Israeli ilikuwa si katika msimamo njema mbele ya Mungu kwa
sababu ya uasi kubwa au wa muda mrefu maneno ya agano , manabii akawaonya kwa
uasi na uhaini . Wao alielezea dhambi ya Israeli na aliwakumbusha watu ya laana agano
ili gari yao ili wapate kutubu. Tunaona mifano ya hili katika Yeremia sura ya 8 na Amos
4:1-3. Na katika kesi nyingi, manabii hata inayotolewa Israel baraka kama taifa
zilikusanywa na mahitaji ya toba. Sisi kupata aina hii ya unabii katika Joel 2:12-27 , na
maeneo mengine mengi .
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika mamlaka na kazi ya manabii wa Biblia,
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tunapaswa kwa ufupi kutaja njia walizotumia kukamilisha kazi zao.
Mbinu
Bila shaka, njia ya kawaida manabii kutumika kukamilisha kazi yao alikuwa
akizungumza. Manabii walifanya kazi yao kimsingi na kutangaza maneno ya Mungu kwa
watu wake. Mtuhumiwa watu wa dhambi, aliwaamuru kutii, kuwatia moyo kuvumilia,
aliwaonya ya hukumu, na aliwapa baraka. Wao aliiambia mifano. Wao alitabiri siku
zijazo. Waliomba . Na hata kuwaombea watu wa Mungu. Tunaona huu, mamia ya mara
katika maandiko. Aidha, manabii wengi wa pia waliandika maneno yao, ambayo ni kwa
nini sisi kupata vitabu vingi kinabii na maandiko mengine katika Biblia .
Lakini manabii pia kutumia mbinu nyingine kwamba kutegemewa zaidi juu ya
hatua maalumu kuliko juu ya mawasiliano ya matusi. Kwa mfano, Roho Mtakatifu
alimpa baadhi manabii uwezo wa kufanya ishara kinabii na maajabu. Kazi hizi miujiza ya
nguvu ushahidi wa uhalali wa nabii kama mabalozi wa Mungu , na alionyesha nia ya
Mungu kwa nyuma hadi onyo na inatoa manabii alitangaza.
Kama mfano mmoja , nabii Musa alitangaza mapenzi ya Mungu kwa Israeli na
Wamisri, na maneno yake yalihudhuriwa na miujiza isitoshe na ishara , kama vile mapigo
kumi juu ya Misri, zimefunguliwa ya Bahari ya Shamu , na wengi miujiza mingine
kumbukumbu katika vitabu vya Kutoka, Walawi, na Hesabu. Kazi hizi za nguvu za Roho
Mtakatifu alisema waziwazi kwamba, Musa alikuwa nabii wa kweli , na alionya wote
Wamisri na Waisraeli kumtii.
Wizara ya manabii Eliya na Elisha pia ni pamoja na matukio mengi ya miujiza,
kama tunaona katika 1 Wafalme sura ya 17 kwa njia ya 2 Wafalme sura ya 13. Nabii
Samweli pia alifanya miujiza, kama vile wito radi na mvua katika 1 Samweli sura ya 12.
Na nabii unnamed katika 1 Wafalme sura ya 13 alitoa ishara na withering mkono wa
mfalme Yeroboamu .
Mbali na miujiza, manabii wengi wa pia walifanya vitendo ishara kwamba
alithibitisha ujumbe wao matusi. Na hata kushiriki katika kukutana kiroho kama wao
wito kwa watu wa Mungu kutii suala la agano lake.
Kuona manabii kama wajumbe wa agano la Mungu inatusaidia kuelewa kwamba
vitisho vya Biblia ya laana na inatoa wa baraka wote ni msingi katika uhusiano wa agano
kati ya Mungu na watu wake. Mungu ni si hazibadiliki katika shughuli zake na watu
wake ; yeye hana kutenda katika njia wildly haitabiriki. Badala yake, inataka kutekeleza
masharti ya agano lake - na maneno haya ni si siri . Yeye neema inatupa sheria yake, na
yeye alimtuma mabalozi kutuonyesha jinsi ya kuomba na mabadiliko ya hali zetu. Mungu
hufanya hivyo ni rahisi kwa watu wake kujua yeye inahitaji kwa sababu yeye anataka
tutembee mbele yake kwa uaminifu, na uzoefu wa baraka zake, na ili kutimiza malengo
yake kwa ufalme wake.
Sasa kwa kuwa tumekuwa inaonekana katika sifa na kazi za ofisi ya kinabii ,
hebu kugeuka mawazo yetu na matarajio Agano la Kale kuundwa kwa wizara baadaye
kinabii.
Matarajio
Matarajio Agano la Kale kwa ajili ya baadaye ya ofisi ya kinabii walikuwa wa
aina mbili za msingi. Kwa upande mmoja, baadhi ya matarajio viliumbwa kwa njia ya
asili ya maendeleo ya kihistoria ya ofisi. Kwa upande mwingine, matarajio mengine
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viliumbwa kwa njia unabii maalum kuhusu manabii siku zijazo. Tutaangalia aina zote za
matarajio, mwanzo na wale msingi wa maendeleo ya kihistoria ya ofisi ya kinabii .
Maendeleo ya kihistoria
Kwa sababu ya uhusiano wake na ubinadamu daima imekuwa serikali na ahadi
yake, kumekuwa na jukumu kwa manabii kuwakumbusha watu wa suala la ahadi hizo.
Lakini katika historia, jukumu hili ina mara kwa mara iliyopita. Kama ufalme wa Mungu
kubadilishwa na kukulia katika historia, wajibu wa mitume kubadilishwa kwa kukidhi
mahitaji yake ya kubadilika.
Tutaweza kufikiria wajibu wa mitume katika hatua nne tofauti za historia,
mwanzo na kipindi kirefu cha historia kabla ya Israel na mfalme , ambayo tutaweza wito
kabla ya kifalme. Hiki ni kipindi cha wakati kwamba sambamba na ahadi ya Mungu na
Adam , Nuhu, Ibrahimu na Musa.
Kabla ya Mtawala
Katika mwanzo wa kipindi cha kabla ya utawala, ufalme wa Mungu alikuwa na
si kuweka mbali na maeneo mengine ya dunia katika taifa fulani. Na hata wakati taifa
ilianzishwa mbali katika siku za Ibrahimu , bado hakuwa na mfalme . Katika hatua hii
katika wakati , manabii walifanya aina ya kazi na waliitwa na idadi ya majina ya
kujieleza. Kwa ujumla, tunaweza kusema kwamba wao alizungumza na Mungu , alipokea
maono, na uliofanyika binadamu kuwajibika kwa ahadi ya Mungu.
Kwa mfano, wakati Mungu kwanza aliumba ulimwengu , aliongea moja kwa
moja na Adam na Hawa, wao alipokea ufunuo wake kwa kutembea na kuzungumza na
Mungu , kama sisi kusoma katika Mwanzo sura ya 2-3. Wao kutimia wajibu wao wa
kinabii na kuwafundisha watoto wao kuhusu Mungu na agano lake. Na baadhi ya watoto
wao pia alikuwa na mahusiano sawa na Mungu , kama vile Henoko ambaye anatajwa
katika Mwanzo 5:24 .
Katika siku za Nuhu, Mungu alizungumza moja kwa moja na Nuhu pia, kama
sisi kusoma katika Mwanzo sura ya 6-9. Lakini pia aitwaye Nuhu kwa unabii hukumu
agano dhidi ya ulimwengu kwa sababu alitenda dhambi hivyo sana dhidi yake, kama
Peter kufundisha katika 2 Petro 2:05 . Zaidi ya hapo, Nuhu kazi hatua za umma sana ya
kinabii ya kujenga safina na kujaza na wanyama kuthibitisha ujumbe wake.
Mungu pia alizungumza moja kwa moja Ibrahimu, na amemfunulia mipango
yake ya baadaye. Kupitia mazungumzo yake na Mungu na mawasiliano yake ya wale
mazungumzo na watu wengine , Ibrahimu pia aliwahi wadhifa wa unabii , ambayo ni
zilizotajwa katika maeneo kama vile Mwanzo 20:07 . Wana wa Ibrahimu Isaka, Yakobo
na Joseph pia aliwahi kuwa manabii wa Mungu. Walipata ndoto na maono kutoka kwa
Mungu, na pia malaika visitations . Kila moja ya manabii hawa uliofanyika watu
kuwajibika kwa ahadi ya Mungu na kutangaza neno wake kwao , na kwa moyo wao
kuwa waaminifu kwa Bwana .
Katika siku za Musa , tunaona kipindi nyingine muhimu ya shughuli kabla ya
monakia kinabii. Kwa mujibu wa Hesabu 12:06 , Musa mwenyewe alikuwa preeminent
nabii wa Mungu kwa wakati huu. Katika hatua hii katika historia, Mungu aliwapa watu
wake agano yaliyoandikwa katika fomu ya amri kumi na Kitabu cha Agano katika
Kutoka sura ya 20-23. Na ikawa wajibu Musa kusimamia ahadi hii kwa kueleza kwa
watu , uongozi yao kulingana na masharti yake , na kuwaonya kuwa waaminifu kwa

Tunaamini Katika Yesu, Somo La Tatu
Nabii

-13-

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

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

Mungu ili kupokea baraka agano badala ya laana agano. Manabii mengine ya kisasa na
Musa na baada yake iliendelea kufanya kazi hizi , ingawa hakuna na upeo na ushawishi
wa huduma ya Musa.
Wakati ofisi ya kinabii alikuwa pana sana wakati wa kabla ya kifalme, ikawa wazi rasmi
katika siku za kifalme, wakati taifa la Israel na makazi katika Nchi ya Ahadi na alikuwa
akiishi chini ya utawala wa mfalme .
Monakia
Kipindi monakia alianza na Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli . Lakini ni
karibu zaidi zinazohusiana na mrithi wa Sauli Daudi na kizazi chake .
Katika kipindi monakia , Ofisi ya nabii akawa ililenga katika viwanja kati ya
nguvu, hasa mahakama ya kifalme na mji wa Yerusalemu , na idadi ya manabii
kuongezeka. Pamoja na mfalme kama kitovu cha Mungu kibaraka watu , kazi manabii '
kuwakumbusha watu wa suala la ahadi ya Mungu ilikuwa kawaida kukamilika kwa
kuwasiliana moja kwa moja na mfalme.
Katika kipindi hiki, jukumu la msingi la mitume lilikuwa ni kuwakumbusha
wafalme na mahakama yao ya wajibu taifa ya kumtumikia Mungu kwa uaminifu . Kwa
mfano, vitabu vya 1 na 2 Wafalme na 2 Mambo ya Nyakati rekodi ya mwingiliano wengi
kati ya manabii na wafalme wa Israeli na Yuda. Hata hivyo, manabii pia iliendelea
kusema kwa watu kwa ujumla, kuwakumbusha ya mahitaji ya agano la Bwana na
matokeo ya tabia zao. Manabii pia aliamuru mataifa jirani na kuishi kwa amani na Israeli
na Yuda.
Sababu kwamba Biblia inataja Israeli na Yuda kama mbili tofauti falme - bila
shaka, wao walikuwa ni ufalme moja awali, lakini kisha Ufalme wowote chini ya
mwana Solomon Rehoboamu . Hiyo ilikuwa ni karibu 920 BC au kitu kama hicho
, na ufalme wa kaskazini na kabila 10 , kusini mwa wawili. Ufalme wa kaskazini
aliitwa Israeli. Kabila kubwa kulikuwa na Ephraim , lakini 10 nzima got kuitwa
Israeli. Na Kusini mwa aliitwa Yuda, kabila kubwa huko, na mji mkuu wa kusini
ulikuwa , bila shaka, Yerusalemu. [ Dr Frank Barker ]
Baada ya zama Solomoni , kulikuwa na mgawanyiko kati ya ufalme wa kaskazini
na ufalme wa kusini. Ufalme wa kaskazini ilikuwa inajulikana kama Israeli, na
walikuwa kati mahali yao wenyewe ya ibada pia. Na kisha ufalme wa kusini
ilikuwa inajulikana kama Yuda. Na baada ya mgawanyiko wa falme utasikia
mara kwa mara kuona ya manabii ambao kwenda maeneo mbalimbali, kama wao
utakuwa , Hosea alikuwa nabii wa Israeli, na itabidi Isaya ambaye ni nabii wa
Yuda. Na hivyo kuna ulimwengu wa husika ya huduma ambayo ni kuhusiana na
falme hizi mgawanyiko wa kaskazini na kusini . [ Dr Mark Gignilliat ]
Cha kusikitisha, wafalme na watu wa Israeli na Yuda hawakuitii manabii. Na
matokeo yake, walikuwa hatimaye wanakabiliwa na laana ahadi ya uhamisho kutoka nchi
ya ahadi.
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Uhamisho
Ufalme wa kaskazini wa Israeli alikuwa uhamishoni katika 723 au 722 BC na
kuchukuliwa utumwani katika Ashuru. Ufalme wa kusini wa Yuda waliohamishwa katika
587 au 586 BC na kuchukuliwa utumwani Babeli .
Ofisi ya kinabii iliendelea kuwa huhusiana na wafalme wa watu wa Mungu, hata
wakati wa uhamisho . Lakini katika hatua hii ya historia, hapakuwa na mfalme , hivyo
mkazo mara ya kurejesha mfalme na ufalme kwa watu wa Mungu.
Ili kufikia lengo hili, manabii moyo watu wa Mungu kutubu dhambi zao, na
kurudi uaminifu wa agano , ili Mungu kuwapa baraka agano lake. Manabii pia alitangaza
kwamba kama watu kurudi kwa Mungu , angeweza kuimarisha wao kuendelea agano
lake ili waweze si kuanguka chini ya agano lake laana tena . Kama sisi kusoma katika
Yeremia 31:33-34 , Bwana bila hata kufanya kuwa vigumu kwa wao kuvunja agano
milele tena, ili waweze kuishi kwa sheria yake na shauku kubwa. Kwa huduma hii,
manabii na matumaini ya kuwashawishi Mungu kurejesha ufalme wao katika Nchi ya
Ahadi chini ya utawala wa kifalme ya ukoo haki ya Daudi.
Hatimaye, kipindi cha uhamisho alikuja mwisho sehemu wakati wa kipindi cha
marejesho.
Matengenezo
Hii exilic au marejesho era alianza karibu 539 au 538 BC Kulikuwa na bado
hapana mfalme katika Israeli au Yuda kwa wakati huu, lakini Yerusalemu na hekalu
walikuwa hatimaye upya, na familia nyingi akarudi kuishi katika Nchi ya Ahadi.
Kuna bado walikuwa manabii wachache kwa wakati huu. Lakini manabii baadhi
mwaminifu, kama Hagai na Zekaria , naendelea kuangalia juu ya viongozi na jamii kwa
ujumla ili kuwatia moyo kuwa waaminifu kwa Mungu . Wao kuwahimiza taifa kuwa
waaminifu wakati wa jaribio marejesho ili Mungu kuona ni kwa njia ya kukamilika .
Kwa bahati mbaya, watu hawakuwa makini onyo la kinabii , na juhudi za marejesho
umesitishwa .
Katika kipindi cha marejesho , matarajio ya ufalme yalikuwa kwamba Mungu
hatimaye kutimiza ahadi zake kwa Daudi na kurudi mmoja wa warithi wake kwa kiti cha
enzi cha Israeli na Yuda. Tunaona tumaini hili walionyesha katika maeneo kama vile
Zakaria sura 12-13. Katika mwanzo, Matumaini ni kwamba utii wa watu bila hoja Mungu
awabariki . Lakini kama marejesho umesitishwa , tumaini akawa kwamba Mungu
hatimaye kuwa na huruma juu ya watu wake licha ya dhambi zao, na kurejesha ufalme
kwa ajili ya jina lake mwenyewe ya .
Na kufuatilia maendeleo ya kihistoria ya ofisi ya kinabii , tunaweza kuona
kwamba manabii walikuwa daima mabalozi mamlaka Mungu ambao walikuwa na kazi
ya kazi ya kufanya watu wa Mungu kuwajibika kwa agano lake. Na msimamo huu
ulioumbwa matarajio maalum kwa ajili ya wizara baadaye kinabii. Hasa, ni zilionyesha
kuwa manabii wote wa Mungu baadaye pia kuwa wajumbe wake mamlaka , ambaye kazi
yake itakuwa kuwakumbusha watu wake wa ukarimu wake mbele yao , ya uaminifu yeye
required yao , na matokeo ya baraka na laana.
Lakini pia kulikuwa na matarajio kuundwa kwa njia ofisi ya kinabii iliyopita
baada ya muda . Katika mwanzo, manabii wa Mungu walikuwa si karibu kuhusishwa na
ofisi ya mfalme. Lakini mara moja Israel na mfalme , tunaona kwamba wajibu wa
mitume ilikuwa karibu amefungwa na ofisi ya kifalme , na kwamba kila wakati
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mabadiliko makubwa walioathirika ofisi ya mfalme , kulikuwa na madhara katika ofisi ya
kinabii . Kwa hiyo, hii inaonyesha kwamba matarajio ya ofisi ya kinabii katika kipindi
Agano Jipya walikuwa inayotolewa hasa kutoka hatua ya mwisho ya Agano la Kale ,
yaani marejesho exilic , wakati watu wa Mungu walikuwa bado wanasubiri kwa mfalme
Daudi kurudi kwa kiti cha enzi. Hasa , matarajio ni kwamba manabii baadaye ashiria na
kuongozana na mfalme kimasiya, ushering katika umri wa mwezi wa uaminifu kwa ahadi
ya Mungu .
Licha ya matarajio Agano la Kale kwa manabii baadaye kwamba walikuwa
msingi wa maendeleo ya kihistoria ya ofisi , pia kulikuwa na matarajio kuundwa kwa
unabii maalum kuhusu manabii siku zijazo.
Unabii maalum
Kuna unabii wengi mno Agano la Kale kuhusu manabii baadaye kwa ajili ya sisi
kutaja yao yote. Hivyo kwa madhumuni yetu katika somo hili , tutaweza kupunguza
mjadala wetu kwa tatu tu. Moja kwanza tutaweza kutaja ni matumaini kwamba Mungu
hatimaye kutimiza unabii exilic kwamba nabii maalum itakuwa mtangazaji wa Bwana
mwenyewe .
Kulingana na Isaya 40:3-5 , nabii pekee ingekuwa kutangaza kwamba Bwana
alikuwa anakuja kushinda adui zake wote na kurejesha kifalme wa Daudi. Na mara moja
mhubiri hii alionekana , marejesho itakuwa imminent.
Pili, watu pia bado alingojewa nabii wa mwisho kama Musa, ambaye kupanda
hadi kusababisha watu katika haki , kama Musa alivyofanya katika kipindi cha kabla ya
monakia .
Kumbuka maneno ya Bwana Musa katika Kumbukumbu la Torati 18:18 :
"Nitainua kwa ajili yao nabii kama wewe kutoka miongoni mwa ndugu zao , nami
nitatia maneno yangu katika kinywa chake, na yeye atawaambia yote mimi amri
yake. " (Kumbukumbu 18:18)
Katika Agano la Kale , tuna kutarajia kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo katika
suala la kazi yake , katika suala la nabii, kuhani na mfalme . Kumbukumbu 18 ni
kifungu sana , ni muhimu sana ambayo inazungumzia nabii katika siku zijazo
kuja, kama Musa. Katika mazingira Agano la Kale, kama Musa alikuwa ni mmoja
ambaye , kama Musa , alikutana na Mungu uso kwa uso , ambaye kipekee
kupokea ufunuo wa Mungu. Kwa kweli, Musa alisimama kama aina ya mnara wa
manabii wote. Kama wewe kazi kwa njia ya Agano la Kale, hasa hata mwisho wa
Kumbukumbu 34, kuna tangazo huko kwamba hakuna nabii kama Musa bado
ametokea. Na hii seti sisi up kwa moja kuja ambao watakuwa kama Musa, lakini
zaidi, ambao kusema neno la Mungu, ambao kutupa ukweli wa Mungu, ambao
kujua Mungu uso kwa uso, na kwamba kwa kweli ni kilele katika Bwana wetu
Yesu Kristo . Yohana 1 tar hii juu, Bwana wetu ambaye alijua Baba tangu milele
yote, ambao discloses yake. Vitendo 3 tar hili pamoja na kwamba hii ni kutimiza
hili, hivyo kwamba Yesu ni yule ambaye huleta ufalme wa Mungu ; yeye huleta
ufunuo wa Mungu kwa kupita. Yeye ni mmoja ambaye kutimiza jukumu Musa
bado katika njia zaidi. Na Waebrania 1 hasa msisitizo kwamba Mungu
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akizungumza kwa njia ya manabii , ikiwa ni pamoja Musa, sasa ni kilele katika
Yesu, Mwana wake ambaye huleta ufunuo kupita. [ Dr Stephen Wellum ]
On baadhi ya kiwango , watu wa Mungu siku zote inatarajiwa Mola wao kutuma
nabii hii kama Musa. Kwa bahati mbaya, hakuna nabii Agano la Kale ilikuwa na uwezo
wa kuonyesha sawa zawadi nguvu ya kiroho ambayo Musa mwendawazimu, au kuleta
baraka kamili ya agano la Mungu. Lakini Katika siku za marejesho, kulikuwa na
matumaini upya kwamba Mungu alikuwa hatimaye kuhusu kutuma nabii hii kurejesha
ufalme .
Tatu, kulikuwa na matumaini kwamba wakati ufalme ukawa kikamilifu katika
siku zijazo, pia kutakuwa marejesho ya unabii. Manabii wa uongo itakuwa takaswa ardhi
, na idadi ya manabii wa kweli itaongeza .
Kama marejesho nabii Zekaria aliandika katika 13:2 ya kitabu chake :
"Katika siku hiyo, mimi kukomesha majina ya sanamu katika nchi, na wao
atakumbukwa tena," asema Bwana Mwenyezi. " Nami kuondoa manabii na roho
ya uchafu kutoka kwenye ardhi. " (Zekaria 13:2 )
Aidha, watu walikuwa bado wanatarajia Utimilivu wa unabii wa Joel kuhusu
ongezeko la manabii wa kweli wa Mungu kwamba itakuwa kuhudhuria baraka kamili wa
agano la Mungu .
Kusikiliza nini Joel unabii katika Yoeli 2:28-29 :
"Na baada ya hayo, nitawamiminia Roho yangu juu ya watu wote. Wana wenu na
binti zenu watatabiri, wazee wenu wataota ndoto , na vijana wenu wataona
maono . Hata watumishi wangu , wanaume na wanawake , nitawamiminia Roho
wangu, siku hizo. " (Yoeli 2:28-29)
Siku hizi baadaye, ambayo Joel pia inatazamwa na neno " baadaye, " walikuwa
nyakati za mwisho , siku za mwisho , wakati Mungu kikamilifu kuanzisha ufalme wake
juu ya dunia nzima na kumwaga baraka yake ya mwisho juu ya watu wake. Ilitarajiwa
kwamba wakati huo , unabii itakuwa ya kawaida sana miongoni mwa watu waaminifu wa
Mungu , kama wote kukuzwa ahadi ya Mungu , na moyo kila mmoja kumwabudu.
Agano la Kale kufunga na Israel katika disarray na matumaini kidogo kwa ajili ya
mafanikio ya haraka ya ufalme. Hata hivyo, waaminifu katika Israeli iimarishwe na imani
kwamba Mungu hatimaye kutimiza matarajio ya Agano la Kale kwa ufalme wake, na
kwamba atakuwa na kukamilisha hili katika sehemu kupitia ofisi ya nabii . Na kama
tutaona , hii ni nini hasa kilichotokea katika huduma ya Yesu.
Baada ya kuchunguzwa Usuli Agano la Kale na majukumu na huduma ambayo
Mungu alimpa manabii wake , tuko tayari kurejea kwa pili mada yetu kuu : kutimiza ofisi
ya kinabii katika mtu wa Yesu.
III. UTIMILIVU KATIKA YESU
Agano Jipya anaweka wazi kwamba Yesu ni ya mwisho nabii wa Mungu. Yeye
ni kikamilifu sifa ya kutumika kama balozi wa agano la Mungu mamlaka. Yeye
kikamilifu executes kazi ya ofisi. Na ndani yake, Agano la Kale kinabii matarajio yote ni
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kutimia.
Mjadala wetu wa kutimiza Yesu wa ofisi ya kinabii kuzingatia makundi sawa sisi
kutumika kuelezea manabii wa Agano la Kale na kazi zao , hasa: sifa, kazi, na matarajio
kwa ajili ya ofisi . Hebu kugeuka kwanza kwa njia ya Yesu alikutana na sifa za nabii .
Sifa
Kama tuliona mapema , manabii wa kweli katika Israeli alikuwa na kukutana na
sifa nne : Walikuwa na kuitwa na Mungu. Walipewa neno la Mungu kwa kuzungumza na
watu . Walitakiwa kuwa mwaminifu kwa Mungu kwa kusema tu kile alivyoagiza. Na
ujumbe wao ilibidi kuthibitishwa na kutimizwa. Na kama tutaona , Yesu akakutana kila
sifa hizo . Kwanza, Yesu aliitwa na Mungu .
Kuitwa na Mungu
Yesu ilikuwa hasa kuitwa na Mungu kuwa nabii wake. Tunaweza kuona hii wazi
kabisa katika matukio yanayozunguka ya kuzaliwa kwake , ubatizo, na kubadilika .
Kwa kuanzia, kusikiliza nabii maneno Simeon ya wakati wa kuzaliwa Yesu
katika Luka 2:30-35 :
" Macho yangu nimeuona wokovu utokao kwako , ambao umeutayarisha mbele ya
watu wote, Mwanga utakaowaangazia watu wa mataifa, na utukufu kwa watu
wako Israeli ... Mtoto huyu atakuwa ... kwa kuwa ni ishara kwamba itakuwa
itakayopingwa na watu; hivyo hivyo mawazo ya watu wengi yataonekana wazi .
"(Luka 2:30-35 )
Simeoni wazi kwamba tangu wakati wa kuzaliwa kwa Yesu, Bwana wetu aliitwa
kuwa mafunuo ya kinabii na ishara kwa watu wake.
Zaidi ya hapo, katika ubatizo wa Yesu kwa Mungu Baba na Roho Mtakatifu
wote ilionyesha kuwa Yesu alikuwa hujulikana kama nabii . Katika Mathayo sura ya 3-4 ,
sura ya Marko 1, na Luka sura 3-4, Mungu Baba alizungumza kwa sauti na Roho
Mtakatifu alionekana kama njiwa kuonyesha kwamba Yesu alikuwa Mwana wa Mungu
ambaye alikuwa ameteuliwa huduma maalum. Katika sura hayo yote, ubatizo wa Yesu
akamweka mbali kwa huduma yake ya hadharani ya kutangaza ujumbe wa kinabii ya
toba na ujio wa ufalme wa Mungu .
Lakini labda hatua hiyo wazi zaidi kutambuliwa Yesu kama nabii kubadilika
yake, ambayo ni ilivyoelezwa njia hii katika Mathayo 17:2-3 :
[Yesu] uso ukang'aa kama jua, na nguo zake zikawa nyeupe kama mwanga ...
Musa na Elia [ walikuwa ] wakizungumza na Yesu. (Mathayo 17:2-3 )
Yesu alionekana na manabii kubwa ya Agano la Kale : Musa, sheria mtoaji na
kiwango kwa wale ambao kusema neno la Mungu na watu wake; na Eliya, miujiza
mfanyakazi ambaye kuhubiri aitwaye kisicho nyumba ya Daudi kutubu. Tu kwa uwepo
wake na watu hawa wawili , Yesu alionyeshwa kuwa nabii kubwa .
Lakini taarifa ni nini kilitokea baadaye katika Mathayo 17:4-5 :
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Petro akamwambia Yesu, "Bwana , ni vizuri kwa sisi kuwa hapa. Kama unataka ,
mimi kuweka vibanda vitatu ." Alipokuwa bado anasema hivyo, wingu jeupe
likatanda juu yao na sauti ikatoka kwenye wingu akasema, " Huyu ni Mwana
wangu , mpendwa wangu ; . Pamoja naye nimependezwa naye, msikilizeni !"
(Mathayo 17:4-5 )
Mungu akamwambia Petro na wanafunzi wengine kusikiliza si kwa manabii wote tatu ,
lakini tu kwa Yesu. Walikuwa kwa makini yake juu ya Musa na Eliya. Kwa njia hii,
Mungu mwenyewe alionyesha kwamba Yesu alikuwa nabii wa wakati wote kabisa.
Ni jambo la kushangaza katika hadithi ya kubadilika kwamba amri ya Mungu au
inataka wanafunzi kumsikiliza Yesu . Nadhani ni muhimu kutambua kwamba
hakuwa na kuwafundisha kuachana na Musa au Eliya , lakini kutoa ubora kwa
Yesu. Hatua nzima , nadhani, ya wakati huo lilikuwa kuanzisha ukweli kwamba
Yesu Kristo ni kilele ya ufunuo wa Mungu . Utamaduni wa Wayahudi ilikuwa
kutambua na kuheshimu Musa kama mfano halisi wa sheria, na Elia kama moja
ya wengi maarufu wa manabii. Siyo kwamba Sheria ni ya kizamani, au manabii ni
kizamani. Hakika, sisi si unataka kuachana na yetu Agano la Kale. Lakini ni
quintessential na mkuu na kushinda asili ya ufunuo katika Yesu Kristo kuwa ni
kuwa alisisitiza hapa . Ni badala kama sura ya kwanza ya waraka kwa
Waebrania amesema ambapo Mungu na sisi katika mara nyingi na kwa njia
mbalimbali kwa njia ya manabii wake, lakini sasa , sasa sisi kuja safi na fullest.It
' s si Mungu, kwa kumtuma Mtume ila Mungu mwenyewe kati yetu. Hiyo ni ,
nadhani, subtext ya msingi ya amri ya kubadilika . [ Dr Glen Scorgie ]
Kwa ajili ya kufuzu pili , Yesu hasa alisema kwamba alikuwa amepewa neno la Mungu
kwa kusema.
Kutokana na neno la Mungu
Chukua, kwa mfano , maneno ya Yesu katika Yohana 14:24
" Haya ndiyo maneno kusikia ni si yangu mwenyewe; wao ni Baba aliyenituma . "
(Yohana 14:24)
Yesu alifanya kauli kama hizi katika maeneo kama vile Yohana 12:49, na 14:10. Kwa
kweli, katika Yohana sura ya 1 Yesu ni kweli inajulikana kama neno la Mungu.
Neno "neno" kutumika katika Yohana sura ya 1, neno la Kigiriki " logos "
imekuwa kujadiliwa sana na wasomi chini ya miaka , na ni hakika inaweza pia
kuwa kweli kwamba kuna inaweza kuwa baadhi ya ufahamu Kigiriki na wazo la
Mungu kama sababu , au Mungu ni hekima , lakini ni wazi wazo la neno la
Bwana, neno la Mungu ni mandhari kubwa sana katika Agano la Kale, na
Yohana inaweza pia kuwa kuokota ndoto kwamba sisi kutumika katika falsafa ya
Kigiriki , lakini kwa kweli pia kuitumia kwa Yesu kama Neno la Mungu, kufumbua
wa Mungu, Mungu ambaye alisema, " Hebu kuna mwanga " aliongea na
kilichotokea, na labda Yohana ni kusema tu kwamba wakati neno alifanyika
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mwili, akakaa kwetu , yeye alikuja ili kwa kila mamlaka na mawasiliano nguvu
ambazo Mungu kutekelezwa katika nchi yote ya Agano la Kale pia . [ Dr Simon
Vibert ]
Awali ya yote , tunaweza kuona neno la Mungu kama mtu , Bwana Yesu Kristo ,
na kisha pili kama hotuba ya Mungu . Lakini Yohana anwani yake kama " neno la
Mungu. " Na nini yeye kimsingi gani katika suala hilo ni kimsingi kuwasiliana na
sisi jukumu Bwana wetu katika kufanya inayojulikana , Baba kwetu. Na
mwandishi Kiebrania kusema kwamba hakuna mtu ameona Bwana wakati
wowote, lakini Yesu Kristo ambaye alikuwa katika kifua, unajua , ni wazi
waliofika na imemfanya inayojulikana kwetu. [ Dr Larry Cockrell ]
Yohana, kama yeye kufanya kitu chochote uinjilisti, ni kuendesha gari tu hatua
hiyo kwamba hii ni Mungu , una kukabiliana nayo. Na kwamba ni kufikia Yohana
20:28, ambapo Yohana anataka sisi tumeona Yesu kama Mungu , akizungumza
neno la Mungu kwetu. Tunaweza kumwamini hivyo kwa sababu yeye ni Neno la
Mungu. [ Dr Yohana McKinley ]
Tatu, Yesu alitimiza kufuzu ya kinabii ya kuwa waaminifu kwa Mungu
Waaminifu kwa Mungu
Katika huduma yake, Yesu daima alisisitiza kuwa alikuwa amebeba nje mapenzi
ya Baba . Pia aliongea na wale walio mambo ambayo Baba alivyoagiza. Tunaliona hili
katika maeneo mengi , kama vile Yohana 5:19,30 , na 8:28.
Yesu pia aliweka wazi kwamba maneno yake yote na kazi walikuwa sambamba na wale
wa manabii waliokuja kabla yake.
Kwa mfano , aliongea approvingly ya huduma ya Yohana Mbatizaji katika
Mathayo 11:9-14 . Alikubaliana na Yona katika Mathayo 12:38-45 . Yeye kuapishwa
huduma yake mwenyewe katika Luka sura ya 4 kwa kudai kutimiza Isaya sura ya 61 na
kuwasili ahadi ya nabii mafuta. Kwa kweli, Yesu mara kwa mara na akasisitiza ukweli na
uhalali wa lote la kale maandiko ya Agano la kudumu.
Kama yeye alisema katika Mathayo 5:17:
" Msidhani kwamba nimekuja kufuta sheria au manabii ; Sikuja kutangua bali
kutimiliza. " (Mathayo 5:17 )
Katika njia hizo na nyingine , Yesu alionyesha kwamba kila kitu alisema na alifanya
ilikuwa ni mfano wa uaminifu jumla ya Mungu .
Hatimaye, Yesu pia alikutana na sifa ya kuwa na ujumbe wake wa kinabii kuthibitishwa
na kutimizwa.
Kuthibitishwa na Utimilifu
Injili mara nyingi kuthibitisha hali ya Yesu kama nabii halisi kwa kusema kwamba
unabii wake kutimia. Wakati mwingine maneno yake alikuja kweli mara moja, kama pale
alipokuwa mafanikio kudhibitiwa asili , walifanya exorcisms , akawaponya wagonjwa ,
na kufufua wafu . Katika kesi hizi, mambo kama hali ya hewa , mapepo , magonjwa, na
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hata kifo yenyewe mara moja walitii mamlaka, kinabii amri zake. Wakati mwingine,
unabii wake walikuwa kutimia baadaye, kama wakati alikadiria siku zijazo.
Kwa mfano, katika Yohana 18:09 , Yohana zinazotolewa maoni :
Hii ilitokea ili kwamba maneno yeye alikuwa amesema yapate kutimia : " .
Sikumpoteza hata mmoja wa wale ulionipa " (Yohana 18:9 )
Hapa , Yohana inajulikana kitu ambacho Yesu alisema katika maombi yake ya kuhani
mkuu katika Yohana 17:12 , na alionyesha kwamba maneno ya Yesu yamekamilika.
Na bila shaka, maneno ya Yesu alizungumza kuhusu impending yake mwenyewe
kifo na ufufuo walikuwa pia kutimia, kama tunaona katika maeneo kama vile Mathayo
16:21 na 20:18-19 , na Yohana 18:32 . Kupitia kutimia kama hayo, Yesu alionyeshwa
kuwa nabii wa kweli wa Mungu .
Lakini si wote wa unabii wa Yesu walikuwa kutimia katika maisha yake. Wengi
wao walikuwa kufanya na baadaye, na mara nyingi kwa siku zijazo mbali. Katika baadhi
ya matukio , kutimiza unabii huu ni kumbukumbu mahali pengine katika historia.
Kwa mfano, kusikiliza na unabii wa Yesu alitoa katika Luka 21:5-6 :
Baadhi ya wanafunzi wake walikuwa wakicomment vile hekalu lilivyopambwa
kwa mawe mazuri na pamoja na zawadi wakfu kwa Mungu. Lakini Yesu akasema,
"Kama kwa nini kuona hapa , wakati unakuja ambapo hakuna hata jiwe moja
litakalobaki juu ya jingine, yote mmoja wao kitaharibiwa. " (Luka 21:5-6 )
Yesu alisema kwamba hekalu la Wayahudi wangeangamizwa kwa sababu
Wayahudi walikataa kutubu dhambi zao. Lakini hekalu alikuwa bado amesimama wakati
Yesu alikufa. Iliharibiwa muda mfupi baadaye , ingawa, wakati Warumi akaiteka
Yerusalemu mwaka 70 AD .
Ni wazi , si wote wa unabii wa Yesu wamekuwa kutimia. Kwa mfano, yeye bado
akarudi ili kukamilisha ufalme wa Mungu. Lakini yeye. Kwa kweli , tunaweza na lazima
kuwa na ujasiri kabisa kwamba Yesu hatimaye kutimiza ahadi yake yote . Kwa sababu
katika kila kesi ambapo tunaweza kutathmini unabii wake dhidi ya maandiko na wengine
wa historia, maneno yake zimekuwa kuthibitishwa na kutimizwa. Na tangu maneno yake
daima kuja kweli katika siku za nyuma , tunapaswa kutarajia kwao kuja kweli katika siku
zijazo, pia .
Nadhani imani kwamba sisi ni kwamba kama sisi kurudi nyuma katika Agano la
Kale tunaweza kuona jinsi Mungu amekamilisha ahadi zake katika kuja mara ya
kwanza Bwana Yesu Kristo. Hatua kwa hatua kupitia njia yote kutokana na ahadi
yake ya kwanza katika Mwa 3:15 kwa njia ya ufunuo wa kinabii tuna , Mungu
amekuwa unatarajia ujio wa mtoto wake, Masihi. Yote hayo yalitokea. Yote hayo
ilitimia sasa miaka 2000 iliyopita. Yesu kisha anasema , katika mwanga wa kuja
kwake na kazi yake ya kumaliza, kwamba atarudi , kwamba hili litatokea ,
tunaweza kuwa na uhakika katika mwanga wa Mungu kutimiza ahadi yake katika
kipindi cha kwamba ataendelea kufanya hivyo katika siku zijazo . [ Dr Stephen
Wellum ]
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Baada ya kuona kwamba Yesu alikutana na sifa za ofisi ya kinabii , tuko tayari
kuangalia kutimiza yake ya kazi ya ofisi hiyo.
Kazi
Kama tumekuwa alisema katika somo hili, manabii walikuwa mabalozi wa agano
la Mungu . Walieleza mapenzi yake kwa watu wake, moyo watubu na uasi wao, na
kuwatia moyo kumtumikia Mungu kwa uaminifu . Hasa, sisi inaonekana katika nyanja
tatu ya kazi yao mamlaka yao, kazi yao, na mbinu zao.
Katika hatua hii katika somo letu , tutaweza kuelezea kazi ya Yesu kama nabii
katika njia ambazo sambamba kazi ya manabii Agano la Kale. Kwanza, tutaweza kuona
kwamba Yesu pia alikuwa na mamlaka ya kuzungumza kwa Mungu . Pili, tutaweza
kuona kwamba kazi yake ilikuwa sawa na ile ya manabii Agano la Kale. Na tatu,
tutaweza kuonyesha kwamba mbinu zake zilikuwa sawa na yao. Hebu tuangalie kwanza
katika mamlaka ya Yesu kuwakilisha Mungu .
Mamlaka
Agano la Jipya hufanya hivyo kwa wingi wazi kwamba Yesu alikuwa na
mamlaka ya kuzungumza kwa niaba ya Baba yake. Tunaona hii katika vifungu kama
Yohana 7:16-19 , 12:49-50 , na 14:24. Katika mafungu haya , Yesu alizungumza na
mamlaka kwamba alikuwa yamepewa na Mungu Baba .
Kama Yesu aliwaambia umati wa watu katika Yerusalemu Yohana 7:16-19 :
" Mafunzo yangu si yangu mwenyewe. Ni linatokana na yeye aliyenituma ... Yeye
ambaye anazungumza juu ya anafanya hivyo kwa kupata heshima kwa ajili yake
mwenyewe , lakini yeye ambaye anafanya kazi kwa heshima ya yule aliyemtuma,
huyo ni mtu wa ukweli wake mwenyewe; . Hakuna kitu cha uongo juu yake "(
Yohana 7:16-19 )
Mamlaka ya Yesu kwa Baba pia ni dhahiri katika mafundisho yake kwamba kila
mtu alimpokea pia alipata Baba, na yeyote kukataliwa kwake pia kukataliwa Baba. Hii ni
wazi katika wengi, wengi vifungu, kama vile Mathayo 10:40, Mark 9:37, Luka 9:48 , na
Yohana 13:20, na 00:44 .
Kama mfano mmoja tu, kusikiliza maneno ya Yesu katika Luka 10:16 :
"Yeye ambaye anakataa kunipokea, anakataa yeye aliyenituma . " (Luka 10:16)
Wale ambao kugeuka kutoka mtu na ujumbe wa mjumbe wa Mungu mamlaka
hatimaye kutambua uhalisi wa ujumbe. Lakini cha kusikitisha, na wakati ili wapate
wamepoteza nafasi yao ya kujibu.
Kusikiliza akaunti hii ya Yesu mapambano na wapinzani wake katika Yohana
8:26-28 :
"Nina mengi ya kusema katika hukumu ya wewe. Lakini yule aliyenituma ni wa
kuaminika, na yale niliyosikia kutoka kwake nawaambia dunia . " Hawakuelewa
kwamba alikuwa akiwaambia juu ya Baba yake. Yesu akasema, " Mtakapokwisha
mwinua Mwana wa Mtu , basi nanyi mtajua ya kuwa mimi ni mmoja mimi kudai
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kuwa na kwamba sifanyi chochote kwa mamlaka yangu mwenyewe lakini nasema
tu yale Baba aliyonifundisha . "(Yohana 8:26-28)
Kwa uelewa huu wa uwezo wa unabii wa Yesu katika akili, tuko katika nafasi ya
kuangalia kazi Yesu alitumwa kukamilisha.
Kazi
Kama sisi ilivyoelezwa awali, kwa sababu manabii walikuwa mabalozi wa agano
la Mungu , walikuwa kwa ajili ya kazi ya kuwakumbusha watu wa Mungu wa maelezo ya
agano lake, na kuwatia moyo kutii masharti yake. Na katika nafasi yake kama nabii , hii
ilikuwa pia kazi kwa ajili ya Yesu. Tunaona hii hasa katika njia ya Yesu alitangaza habari
njema ya kwamba hatua za mwisho za ufalme wa Mungu walikuwa ijayo.
Kwanza, katika mafundisho yake yote juu ya ufalme wa Mungu , alitangaza
ukweli wa utawala wa kifalme na mamlaka ya Mungu, na hivyo anashikilia kuwepo kwa
ahadi ya Mungu na watu wake. Tunaliona hili katika maeneo mengi, ikiwa ni pamoja na
Sala ya Bwana katika Mathayo 6:10 , ambapo Yesu aliwafundisha wanafunzi wake
kuomba kwa ajili ya ufalme wa Mungu uje duniani, na kwa mapenzi yake kufanyika.
Pili, Yesu pia alithibitisha kuwa maneno ya agano bado walikuwa katika nguvu,
na kwamba watu walishindwa kutii yao. Hii ni wazi kutoka mawaidha yake kwamba
watu watubu dhambi zao , kama vile Mathayo 4:17 na Marko 1:15 .
Na tatu, Yesu anashikilia matokeo ya agano. Kwa mfano, katika ole saba ya
Mathayo sura ya 23 , Yesu aliwahimiza watu wa Mungu kutii Mungu ili kuepuka
hukumu yake. Na katika Heri yanayoanza Hotuba ya Mlimani katika Mathayo 5:3-12 ,
yeye moyo watu wa Mungu kulalamikia Mungu kwa huruma , ili kupokea baraka zake.
Kusikiliza kwa njia ya Yesu muhtasari kazi yake mwanzoni mwa huduma yake ya
hadharani katika Luka 4:17-21 :
Kitabu cha nabii Isaya alikabidhiwa kwake. Unrolling yake, akakuta mahali
ambapo imeandikwa : "Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu yeye mafuta
niwahubirie maskini habari njema Amenituma kuwatangazia wafungwa na ahueni
ya mbele kwa ajili ya . vipofu , na kutolewa kudhulumiwa , na kutangaza mwaka
wa neema ya Bwana. " ... [ Akasema ], "Leo maandiko haya yametimia masikioni
mwenu. " (Luka 4:17-21 )
Hapa, Yesu hasa kutambuliwa mwenyewe kama mhubiri au mtangazaji wa marejesho ya
ufalme wa Mungu kwamba alikuwa ametabiri katika Isaya sura ya 61.
Isaya kufundishwa kwamba wakati Mungu alikuja kuleta hukumu ya mwisho juu
ya adui zake na kupanua ufalme wake kupitia Israeli kwa dunia nzima, yeye itaanza kazi
hii kwa njia ya nabii maalum. Nabii Hiyo kutangaza habari njema, au injili , kwamba
ufalme wa Mungu hatimaye kuwasili. Na katika mwendo wa tangazo kwamba , nabii pia
kuwakumbusha agano la Mungu watu wa majukumu yao - kuwatia moyo kutubia dhambi
yao ili kuepuka laana agano, na kudumu katika uaminifu ili kupokea baraka agano la
Mungu. Na kulingana na ushuhuda wa Yesu mwenyewe , Bwana wetu mwenyewe
alikuwa nabii .
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Ni uhusiano kati ya injili na Utawala wa Mungu? Katika injili ya Marko sura ya
1, maneno ya kwanza ya kumbukumbu ya Yesu ni , " Wakati umetimia, na Ufalme
wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. " Injili ni habari njema
kutangaza kwamba nguvu dhidi ya ufalme wa Mungu amekuja katika dunia hii.
Hivyo , miujiza yote Yesu alifanya ishara ya ufalme ujao. Tangu utawala na
Utawala wa Mungu ni hapa dhambi zetu . Vipofu unaweza kuona . Vilema
unaweza kutembea. Wenye ukoma wanatakaswa . Mapepo ni kutupwa nje , na
wafu wanafufuliwa . Hiyo ni habari njema . Habari njema ya shaka, msingi wake
, ni msalaba - kifo na ufufuo wa Yesu Kristo . Kama Yesu hakuwa na kufa na
kufufuka , hakutaka kuwa mshindi wa wokovu kwa ajili yetu. Asingekuwa
kushinda nguvu ya kifo. Na Utawala wa Mungu bila kuwa kuja kwetu. Kwa hiyo,
Injili ni habari njema . Kuja kwa Ufalme wa Mungu ni baraka kubwa na raha na
furaha kwa binadamu. [ Dr Peter Chow ]
Moja ya maswali ya kweli katika Agano Jipyani nini ni uhusiano kati ya Utawala
wa Mungu na injili? Kama sisi kuanza kwa kuelewa kwamba Ufalme wa Mungu
ni utawala na utawala wa Mungu katika mioyo ya wanaume na wanawake, na
kwamba utawala na utawala kudhihirisha yenyewe katika kila nyanja ya maisha
ambayo maisha yao kugusa. Njia ambayo wao kuja katika kuwa utawala na
utawala ni kwa njia ya ujumbe wa Injili , euangelion , habari njema , kwamba
Kristo ameweka maisha yake juu ya msalaba kwa dhambi zao. Na kwa njia ya
nguvu ile inayogeuza ya Injili, kisha wao ni kuitwa kwa kubadilisha dunia
inayowazunguka na kuleta katika kazi ya Mungu ya ufalme kwa kila eneo la
maisha yao. [ Dr Jeff Lowman ]
Sasa kwa kuwa tumekuwa kutalii mamlaka ya Yesu kinabii na kazi, hebu
tuangalie katika njia alitumia kutimiza huduma yake.
Mbinu
Kama manabii wa Agano la Kale , njia ya msingi ya Yesu kwa ajili ya
kukamilisha kazi yake ya kinabii alikuwa akizungumza. Hiyo ni kusema , yeye
uliofanyika watu kuwajibika kwa ahadi ya Mungu hasa kwa kutangaza maneno ya
Mungu kwao. Yeye watuhumiwa hao wa dhambi; akaamuru watubu na kutii mapenzi ya
Mungu kama ni wazi katika maandiko ; aliwashawishi kudumu katika uaminifu;
aliwaonya ya kuja hukumu; na yeye inayotolewa baraka wale waliokuwa waaminifu .
Aliwaambia mifano. Alitabiri siku zijazo. Aliomba . Na kuwaombea watu wa Mungu.
Cha kushangaza , jambo moja kwamba Yesu hakufanya mara kuandika
mafundisho yake kwa ajili yetu katika maandiko. Lakini, kama baadhi ya manabii wa
Agano la Kale , yeye alikuwa na wanafunzi kwamba alifanya hivyo kwa ajili yake.
Agano Jipya lina nne injili - Mathayo, Marko, Luka na Yohana katika ambayo wanafunzi
wa Yesu kumbukumbu huduma yake amesema kinabii.
Na kama manabii wa Agano la Kale , Yesu pia kutumia mbinu nyingi badala ya
kuzungumza na kufanya huduma yake ya unabii - njia kwamba kutegemewa zaidi juu ya
hatua maalumu kuliko juu ya mawasiliano ya matusi. Pengine njia ya wazi zaidi hii ni
kweli ni miujiza yake. Yesu alifanya miujiza zaidi ya nabii mwingine wowote katika
historia ya watu wa Mungu . Na kazi ya miujiza ya Yesu ya nguvu ushahidi wa uhalali
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wake kama balozi wa Mungu; wao alionyesha kibali nguvu ya Mungu ya kila kitu
ambacho Yesu alisema.
Kama Yesu alisema katika Yohana 10:25 :
"Miujiza mimi kwa jina la Baba yangu kusema kwa ajili yangu. " (Yohana
10:25)
Yesu pia walifanya vitendo ishara kama manabii wa Agano la Kale . Kwa mfano
, alipokea ubatizo kutoka kwa Yohana Mbatizaji kama tendo la kihistoria katika Mathayo
3:15-17 . Na, kama manabii wa Agano la Kale , Yesu pia kushiriki katika kukutana
kiroho. Kwa mfano, ushindi dhidi ya majaribu na shetani katika Mathayo 4:1-11 , na
Luka 4:1-13 . Na, yeye exorcised mapepo katika Mark 1:25-26 , na 5:13.
Kwa kuangalia Yesu kinabii mamlaka , kazi na mbinu, tunaweza kuona kwamba
yeye kweli kujazwa ofisi ya kinabii . Na kwa sababu ya hii, tunaweza kuwa na uhakika
kwamba kila kitu yeye unabii itakuwa zimetimia; maneno ya Yesu ni amini na kweli. Na
kwa hiyo tuna wajibu wa kumsikiliza na kutii yao. Kwa wale wa kwetu ambao ni katika
jamii ahadi ya Mungu , utii wetu kwa maneno ya Yesu inaongoza kwa baraka ahadi ya
Mungu , wakati uasi wetu inaongoza kwa nidhamu yake. Na kwa wale ambao si ni
sehemu ya watu wa Mungu , maneno ya Yesu kinabii wote Tahadhari ya hukumu dhidi
ya wale walio kufuru yake, na kutoa ya maisha kwa wale wote ambao watakuwa kutubu
dhambi zao na kupokea kwake kwa imani.
Baada ya kuona kwamba Yesu itakamilika sifa na kazi ya ofisi ya kinabii , hebu
tutazame jinsi alitimiza matarajio Agano la Kale kwa ajili ya baadaye ya ofisi ya kinabii.
Matarajio
Mapema katika somo hili, sisi alisema kwamba mwishoni mwa Agano la Kale ,
kulikuwa na matarajio angalau tatu kwa manabii wakati wa hatua za mwisho za ufalme
wa Mungu : kwamba kutakuwa na mhubiri wa unabii wa Bwana, kwamba kutakuwa na
nabii wa mwisho kama Musa; na kwamba kutakuwa na marejesho ya unabii. Na kama
tutaona , matarajio haya yote alikuja kutimiza katika mtu na huduma ya Yesu. Hebu
tuangalie katika kila moja ya matarajio haya katika uhusiano na Yesu , mwanzo na
mtangazaji wa Bwana.
Kunja Kwa Bwana
Inatarajiwa mhubiri kinabii alikuwa ametabiri katika Isaya 40:3-5 , ambapo
tunasoma maneno haya:
Sauti ya mtu imesikika : . " Katika jangwa kuandaa njia kwa ajili ya Bwana;
kufanya moja kwa moja katika jangwa kuu kwa Mungu wetu Kila bonde
itainuliwa , kila mlima na kilima kitashushwa; ardhi mbaya watakuwa ngazi,
maeneo rugged wazi. na utukufu wa Bwana utafunuliwa , na watu wote kwa
pamoja kuona kwa kuwa kinywa cha Bwana kimesema hivi. ". (Isaya 40:3-5 )
Nabii maalum ametabiri hapa ilikuwa kutangaza kuwasili kwa Bwana , ambao kisha
kushinda adui zake wote na kurejesha kifalme wa Daudi.
Na kwa kweli , Yesu mwenyewe mara zote Bwana aliyekuja ya kuwashinda
maadui zake, na mfalme ambaye alikuwa mrithi wa kiti cha Daudi . Kupitia Yesu ,
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Mungu alikuwa kutimiza unabii wote kuhusu siku za mwisho na ufalme wa Mungu.
Lakini ambaye alikuwa mhubiri yake? Jinsi gani unabii kuhusu mtangazaji wa Bwana
kutimia katika Yesu? Ilikuwa ni Yohana Mbatizaji , ambaye alitangaza kuja kwa Yesu.
Kusikiliza maneno ya Yohana Mbatizaji katika injili ya mtume Yohana 1:23 :
Yohana alijibu kwa maneno ya nabii Isaya: " Mimi ni sauti ya mtu imesikika
jangwani: Nyoosheni njia ya Bwana . " (Yohana 1:23)
Yohana Mbatizaji alikuwa ajili ya jukumu la kutangaza kuwasili kwa Mungu ,
ambaye atakuja kama shujaa kushinda adui zake na baraka watu wake. Na mtu ambaye
Mbatizaji alitangaza na kotekote Yesu.
Kusikiliza akaunti hii kutoka Injili ya Yohana 1:32-34 :
Kisha Yohana [ Mbatizaji ] akatoa ushuhuda huu: . "Nilimwona Roho akishuka
kutoka mbinguni kama hua, akakaa juu [Yesu] mimi nisingalijua yake , ila kwa
kuwa yule aliyenituma nikabatize watu kwa maji ali kuwa ameniambia , `Yule mtu
utakayemwona Roho kuja chini na kubaki ni yeye ndiye atakayebatiza kwa Roho
Mtakatifu. Mimi nimeona na mimi kushuhudia kwamba ni Mwana wa Mungu. "
(Yohana 1:32-34)
Yohana kutimia ujumbe wake wa kinabii kwa kutambua Yesu kama Mwana wa
Mungu waliokuja kuleta katika ufalme wa Mungu kwa kuwashinda maadui wa Mungu na
kurejesha kiti cha enzi katika nyumba ya Daudi .
Matarajio pili la Kale kwa unabii baadaye kwamba Yesu alitimiza ni kwamba
kutakuwa na nabii wa mwisho kama Musa.
Nabii kama Musa
Katika Kumbukumbu la Torati 18:15 , Musa alisema maneno hayo kwa Israeli:
Bwana, Mungu wako yawe kwa nabii kama mimi kutoka katika ndugu zenu
wenyewe. Lazima kumsikiliza. (Kumbukumbu 18:15)
Katika Matendo 3:22-23 , Peter wazi kufundisha kwamba Yesu alikuwa nabii
kama Musa ambaye Agano la Kale ilitarajia.
Yesu alifanya miujiza kwa kiwango kwamba alikuwa na si kuonekana tangu
Musa. Alitabiri na maarifa zaidi kuliko mtu tangu Musa alikuwa mwendawazimu. Alijua
Mungu uso kwa uso kama Musa alikuwa nayo. Yesu kuhakikisha kwamba wale wote
ambao waliitikia katika imani mafundisho yake ya kinabii itakuwa kuhesabiwa kama
walinzi kamili agano , na hivyo kurithi baraka kamili ya ufalme wa agano la Mungu .
Kama sisi kusoma katika Waebrania 3:5-6 :
Mose alikuwa mwaminifu kama mtumishi katika nyumba yote ya Mungu , kutoa
ushahidi kwa nini itakuwa alisema katika siku zijazo. Lakini Kristo ni mwaminifu
kama Mwana mwenye mamlaka juu ya nyumba ya Mungu . Na sisi ni nyumba
yake, ikiwa sisi tukishikilia sana kwenye ujasiri wetu na lile tumaini
tunalojivunia. (Waebrania 3:5-6)
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Kwa kweli, Agano Jipyainafundisha kuwa Yesu hakuwa tu nabii kubwa tangu
Musa, lakini nabii mkuu wa wakati wote . Waebrania 1:1-2 kuwafundisha kwamba kabla
ya Yesu , shughuli Mungu kwa njia ya manabii wake ulifanyika juu ya span kubwa ya
muda na umezungukwa aina ya njia na mbinu. Lakini katika siku hizi za marejesho ya
ufalme wa Mungu, Mungu aliyotufunulia hata zaidi kupitia kwa mwana wake , nabii
kubwa kuliko zote. Kama tunaona katika Yohana 1:18 na 14:09 , Yesu ni Utimilivu na
wazi ufunuo wa utambulisho wa Baba , mapenzi na wokovu. Kwa kweli, kwa mujibu wa
Yohana 1:14, Yesu ni neno la Mungu aliyefanyika mwili.
Ubora wa ufunuo wa Yesu na manabii wengine wote waliokuja kabla liko katika
ukweli kwamba Yesu anatangaza si tu neno la Mungu, lakini ni Neno lililofanyika
mwili sana wa Mungu. Yeye linajumuisha neno la Mungu. Manabii wengine wote
waliokuja kabla , kama ajabu kama huduma yao ilikuwa , walikuwa wasemaji wa
neno la Mungu. Yesu wakati atakapokuja , hakika ni msemaji wa neno la Mungu;
bila ya shaka yeye akihubiri Ufalme wa Mungu; kuhubiri toba; yeye kuhubiri
amri za Mungu , lakini anafanya hivyo kwa namna ambayo , kwa sababu ya
mwili, yeye pia linajumuisha utambulisho wa Mungu . [ Dr Rob Lister ]
Hivyo, wakati Yesu anakuja kama nabii , na anakuja kama nabii, kuhani na
mfalme , kutimiza yote ya majukumu haya katika Israeli, wote ofisi zimetimia
katika Kristo. Kama nabii Yeye ni mtu Ilitabiriwa na Musa mwenyewe , ambaye
atakuja kama mimi. Kisha kweli kukomesha wote unabii nyingine. Kwa sababu
sababu kwamba Mungu amesema katika njia ya mwisho na mwana wake, ni kwa
sababu hakuna manabii wengine walikuwa Mungu , na hakuna manabii inaweza
kunyonya ndani yao ufunuo kamili wa Mungu . Lakini sasa mtu anakuja ambao
kwa kweli ni kufumbua . Mmoja anakuja ambaye anajua Mungu ni nani kwa
sababu yeye ni Mungu . Yeye anajua mipango yote ya Mungu , anajua utakatifu
wa Mungu. Yeye anajua just nini kifanyike ili propitiate Mungu . Basi huzaa
ndani yake kila wasiwasi kwamba Mungu ana , kila kitu Mungu ni nia ya anajua
kwa sababu yeye ni Mungu . Na hivyo, neema ya ufunuo wa Kristo katika nafsi
yake , na kisha kwa maneno yake, kama Mtume wetu , inaonyesha sisi kwamba
hakuna swali nyingine sisi haja ya kuuliza kuliko ile ambayo Kristo mwenyewe
umebaini kwa sababu yeye ni hekima ya kutosha kujua nini anaweza yatangaza
na nini anapaswa si yatangaza. Na yeye ni kikamilifu ujuzi wa kutosha kutupatia
kweli kabisa na mfano kamili katika yote kwamba yeye hana . Yeye ni nabii
kamilifu. [ Dr Thomas Nettles ]
Umuhimu kama kutimiza ofisi ya kinabii ya Yesu hayawezi kuelezeka . Yeye ni
wazi , uhakika ufunuo wa mapenzi na madhumuni ya Baba , akifafanua wote madai
Mungu na ahadi za Mungu kwa ajili ya marejesho ya ufalme wake.
Njia ya tatu kwamba sisi kuona matarajio ya unabii kutimia katika Yesu Agano la Kale
ina nini na marejesho ya unabii.
Marejesho ya Unabii
Kama tulivyoona , Agano la Kale kutarajia siku wakati manabii wa uongo itakuwa
kuondolewa na manabii wa kweli itakuwa mara kwa mara sana miongoni mwa watu wa
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Mungu. Na kwa njia ya Yesu , matarajio hii akaanza kuwa na barabara. Kwa upande wa
wingi wa manabii wa kweli, hii ilianza wakati Yesu aliyeteuliwa mitume wake wengi
kuhubiri neno kwa nguvu duniani kote. Na iliendelea siku ya Pentekoste wakati yeye
akamwaga Roho yake juu ya kanisa , na matokeo yake ni kwamba wote alianza unabii
katika lugha.
Kusikiliza maelezo ya tukio hili katika Matendo 02:04 , ikifuatiwa na maelezo ya
Petro katika Matendo 2:14-18 :
Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine , kama
Roho alivyowajalia yao ... Petro ... kushughulikiwa umati wa watu : "Wananchi
wa Wayahudi na wale wote ambao wanaishi katika Yerusalemu , napenda kueleza
kwako ... [T ] yake ni yale yaliyosemwa na nabii Yoeli: 'Katika siku za mwisho ,
asema Mungu, nitawamwagia roho yangu juu ya watu wote wana wenu na binti
zenu watatabiri, vijana wenu wataona maono, wazee wenu wataota ndoto. . hata
watumishi wangu , wanaume na wanawake , nitawamiminia Roho wangu, siku
zile, nao watatoa unabii . ' "(Matendo 02:04 , 14-18)
Katika kanisa la kwanza , Yesu alimtuma Roho wake ili kuwawezesha kanisa kwa unabii.
Ingawa makanisa ya kisasa mara nyingi kujadili mbele ya kuendelea unabii hiyo, hakuna
mtu anaweza shaka kwamba ni huduma nguvu na imefikia kwamba Yesu kutumika
kuanzisha kanisa lake katika siku za mwanzo wa ufalme.
Lakini ni nini habari unabii wa uongo ? Jinsi gani matarajio ya mwisho wa unabii
wa uongo Agano la Kale kutimia katika Yesu? Baada ya yote, vifungu vingi Agano
Jipyakutambua unabii wa uongo kama tatizo unaoendelea kwa kanisa . Tunaliona hili
katika Mathayo 7:15 na 24:11,24 , 2 Petro 2:01 , 1 Yohana 4:01 , na idadi ya vifungu
vingine .
Naam, jibu ni mara mbili. Kwa upande mmoja, unabii wa uongo akaanza kuwa na
kuwazuia kwa njia ya kuzidisha wa manabii wa kweli , ambaye kazi yake ilikuwa
kugundua na kulaani unabii wa uongo.
Kusikiliza mafundisho ya Paulo juu ya jambo hili katika 1 Wakorintho 14:29 :
Manabii mbili au tatu wanapaswa kuzungumza , na wengine lazima kupima kwa
makini kile alisema. (1 Wakorintho 14:29)
Paul aliweka wazi kwamba kazi ni mmoja wa manabii wa kweli wa kanisa lilikuwa na
mizizi nje na kudhibiti unabii wa uongo .
Kwa upande mwingine, ni wazi kwamba unabii wa uongo ni tatizo kuendelea.
Lakini hatimaye, Yesu kabisa kufanya mbali na manabii na maneno yao ya uongo.
Atakaporudi katika hukumu na consummates ufalme wake, yeye hatimaye na mwishowe
kuharibu manabii wa uongo . Mpaka wakati huo, sisi kuishi na mvutano wa kujua
kwamba Yesu kuapishwa ufalme wake na kuanza kuzuia unabii wa uongo , bali kwamba
yeye bado uliofanywa hukumu ambayo mwisho wa unabii wa uongo milele.
Yesu ni kikamilifu waliohitimu kwa ofisi ya kinabii , yeye uaminifu na kweli
hufanya kazi ya nabii ; na yeye anatimiza matarajio Agano la Kale kwa ofisi ya kinabii .
Na kwamba ni habari njema. Katika Agano la Kale , Mungu aliahidi watu wake kwamba
siku moja nabii kama Musa watatoka kuwaongoza watu wake katika uaminifu wa agano .
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Na sasa, katika Yesu , ahadi kuwa ni kuwa kutimia. Kwa sababu hii, sisi kutambua na
kuheshimu Yesu kama nabii mkuu wa wakati wote , sisi kusikiliza na kuamini maneno
yake; na sisi kuwasilisha na kutii mafundisho yake. Na sisi kufanya hivyo katika imani
kwamba neno zake za kinabii ni uhakika, na kwamba itasababisha ya starehe yetu ya
milele ya baraka agano la Mungu.
Baada ya kuchunguza wote Usuli Agano la Kale na Jipya kutimiza ofisi ya
kinabii , tuko tayari kurejea kwa mada yetu ya tatu, matumizi ya kisasa ya kazi ya Yesu
kinabii.
II.UTENDANJI WA KISASA
Moja njia rahisi kwa njia ya matumizi ya kisasa ya kazi ya unabii wa Kristo
yanaweza kupatikana katika Westminster Kubwa Catechism , jibu idadi 43, ambayo
inasema:
Kristo atekelezaye ofisi ya kinabii , katika akifafanua wake kwa kanisa , katika
miaka yote, na Roho na neno lake, na katika mbalimbali njia ya utawala, mapenzi
yote ya Mungu , katika mambo yote yanayohusu kuwajenga na wokovu.
Katika jibu hili , katekisimu muhtasari wa kazi ya unabii wa Kristo katika suala la
ufunuo wake kwa kanisa . Na anataja masuala angalau wawili wa kazi revelatory Kristo.
Kwanza, inazungumzia kiwango cha ufunuo wa Kristo, hasa, katika miaka yote, na Roho
na neno lake, na katika njia mbalimbali za utawala. Na pili, ni kubainisha maudhui ya
mafunuo ya kinabii Kristo , yaani, mapenzi yote ya Mungu , katika mambo yote
yanayohusu kuwajenga na wokovu.
Kwa sababu muhtasari inayotolewa na Westminster Kubwa Catechism ni hivyo
kusaidia , tutaweza kutumia kama kielelezo kwa ajili yetu maombi mwenyewe ya kisasa
ya kazi ya Yesu kinabii. Kwanza , tutaweza kufikiria kiwango cha mafunuo ya kinabii
Kristo hutoa, na athari zake kwa maisha yetu. Na pili, tutaweza kuzingatia maudhui ya
mafunuo ya kinabii sisi kupokea kutoka kwa Kristo, na majukumu ni sehemu juu yetu.
Hebu kugeuka kwanza kwa kiwango cha ufunuo sisi kupokea kutoka kwa Mtume wetu
Kristo.
Kiwango cha Ufunuo
Wakati katekisimu inasema kwamba Kristo hutoa ufunuo kwa kanisa lake katika
miaka yote, na Roho na neno lake, na katika njia mbalimbali ya utawala, ni zinathibitisha
ukweli wa Biblia kwamba Kristo ni yule anayezungumza kwa sisi kwa njia zote za
maandiko na unabii wa kweli .
Yesu alisema maneno mengi ya unabii mwenyewe, lakini pia alimtuma Roho
wake Mtakatifu kuhamasisha manabii wa kweli kabla na baada yake, ambao wao
wenyewe uliofanywa huduma zao kwa njia mbalimbali. Na jambo muhimu zaidi kwa
ajili yetu na kudai kutoka mchakato huu ni kwamba Biblia nzima, Kale na Jipya , ni neno
la unabii wa Kristo kwa kanisa lake.
Sasa, inaweza kuonekana geni kwa kufikiri kwamba Biblia nzima ni neno la
Kristo . Baada ya yote, Yesu hakuwa na kuandika vitabu yoyote ya maandiko. Na hata
katika Injili , kuna mengi ya vifaa badala ya Nukuu ya mambo alisema. Lakini hii
imekuwa mafundisho thabiti katika historia ya kanisa.
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Kwa mfano, baba wa kanisa la kwanza Origen aliandika kazi ya unabii wa Yesu
wa msukumo maandiko katika Utangulizi wa kazi yake ya Kanuni ya kwanza ,
iliyoandikwa katika karne ya tatu. Kusikiliza nini alisema:
Kwa maneno ya Kristo, hatuna maana ya wale tu yale aliyosema wakati akawa
mtu ... kabla ya wakati huo, Kristo, Neno wa Mungu, Musa na manabii ... Aidha
... baada ya kupaa kwake mbinguni, akasema katika mitume wake.
Maneno Origen , ambayo wamekuwa anashikilia katika historia ya kanisa , hali ya
kuwa maandiko , katika maeneo yake yote, ni neno la unabii wa Kristo. Na wazo hili ni
Biblia kabisa .
Kwa jambo moja, Biblia inafundisha kwamba huduma ya Yesu ya kinabii kweli
kabla ya mwili wake na huduma duniani kwa sababu yeye aliongoza manabii Agano la
Kale.
Kusikiliza maneno ya Mtume Petro katika 1 Petro 1:10-11 :
Kuhusu wokovu huu, manabii, ambaye alizungumza juu ya neema hiyo ilikuwa
kuja kwenu , tafuta kwa makini na kwa uangalifu mkubwa, kujaribu kujua wakati
na hali ambayo Roho wa Kristo ndani yao akizungumzia wakati alikadiria mateso
wa Kristo na utukufu ambayo kufuata. (1 Petro 1:10-11)
Peter kufundisha kwamba Kristo alikuwa alimtuma Roho Mtakatifu kuhamasisha
na kuwahamasisha manabii wa Agano la Kale kama wao alisoma na kujiuliza kuhusu
kutimiza ahadi ya Mungu ya ukombozi. Kwa maana hii, zima la Kale ni neno la Kristo.
Katika njia sawa kwamba huduma ya Yesu ya unabii ilianza kabla ya huduma yake
duniani, pia kuendelea baada ya yeye kupaa mbinguni , kwa sababu Yesu pia alimtuma
Roho wake kuhamasisha mitume na waandishi wengine wa Agano Jipya katika kazi zao.
Kama Yesu alisema katika Yohana 16:13-15 :
"Roho wa kweli ... atawaongoza kwenye ukweli wote ... yote ni mali ya Baba ni
yangu. Hiyo ni kwa nini mimi alisema Roho kuchukua kutoka yaliyo yangu na
kufanya hivyo na wewe. " (Yohana 16:13-15)
Ni muhimu kwa sisi kutambua kwamba Biblia nzima ni neno la Kristo kwetu kwa
sababu ni unathibitisha kwamba kila kitabu cha maandiko ni mamlaka na muhimu kwa
maisha ya kanisa ya kisasa. Kumpokea Kristo kama Mtume wetu ni kupokea maneno
yake yote kwa sisi kama ishara ya ufalme wa Mungu na ahadi , ikiwa ni pamoja Kale na
Jipya . Hatuwezi kuwa na kuridhika kwa kufuata tu Nukuu ya Yesu katika Injili , au hata
wa Agano Jipya . Tuna kusoma, kuelewa na kutii kila kitu katika Biblia kwa sababu ni
neno la Kristo wote wa kwetu.
Sasa, bila shaka , tuna kufanya hivyo kwa njia kwamba akaunti kwa ajili ya
mabadiliko muhimu ya kihistoria. Kwa mfano, ufunuo baadaye, kama vile Jipya
Testament, mara nyingi anatuonyesha jinsi ya kuelewa na kutumia mapema ufunuo ,
kama vile Agano la Kale. Lakini kanuni ya msingi bado unchanged: Biblia nzima ni neno
la Kristo kwa kanisa lake katika miaka yote.
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Wakati sisi kuja Biblia , sisi sote , nadhani, kujua kwamba tuna favorite maeneo ,
tuna sehemu favorite wa neno, na watu wengi sawa ni inayotolewa kwanza ya
yote Injili na maneno ya Yesu . Ni Hata hivyo, kesi kama neno zinathibitisha na
kama Wakristo wa kwanza na awamu ya kwanza mara kwa mara anashikilia
kwamba Maandiko yote ni pumzi ya Mungu , na hivyo ni faida , ni muhimu kwa
mafundisho, na muhimu kwa ajili ya kurekebisha makosa katika maisha yetu na
kuonyesha sisi ni kwa njia gani sahihi , ni njia moja kwa moja na kiwango ni njia
ya uzima . Hivyo hata kama sisi ni kuruhusiwa kuwa na upendeleo fulani na kuwa
inayotolewa na vitabu fulani na maneno , shahidi yote ya maandiko ni muhimu
kwa sababu sisi ni watu wote na kama sisi kuhusiana na wengine , hii kutuelekeza
pamoja na neno la Mungu kama katikati. [ Dr James D. Smith III]
Vizuri kuelewa Yesu kama Mtume wetu , ambaye ni kutimiza nzima ya kinabii
ufunuo, ndani yake ahadi zote za Mungu wamekuja kupita , ina maana kwamba
ufunuo wa Agano la Kale ni neno wake pia. Ujumbe wa injili ambapo yeye moja
kwa moja anaongea ni neno lake. By ugani kama vile, wito wake Mitume wao
kutenda kama wajumbe wake , kitendo kama mmoja kwa Roho chini ya uongozi
kwa kutupa neno lake na kutufundisha yeye ni nani na nini amefanya, ili kama ni
Agano la Kale, kama ni Injili , kama ni Nyaraka Biblia nzima ni kwa ajili yetu na
kwa mafundisho yetu . Ni neno la Mungu kwamba sisi ni kufuata kabisa na
kusoma yote sasa katika mwanga wa kuja kwa Yesu Kristo na yote aliyokuwa
amekamilisha kwa ajili yetu. [ Dr Stephen Wellum ]
Kwa uelewa huu wa kiwango cha mafunuo ya kinabii Kristo katika akili,
tuangalie na maudhui ya mafunuo ya kinabii sisi kupokea kutoka kwa Kristo, na
majukumu ni sehemu katika maisha yetu.
Maudhui ya Ufunuo
Westminster Kubwa Catechism muhtasari wa maudhui ya maandiko kwa kusema
kwamba Kristo unabii wazi kwa kanisa lake " mapenzi yote ya Mungu , katika mambo
yote yanayohusu kuwajenga na wokovu. " Sasa , kwa maana moja , hii ni taarifa pana
sana kuthibitisha uwezo ya maandiko. Lakini wakati sisi kuona ni katika mazingira
maalum ya ofisi ya Kristo ya nabii , inatusaidia kuona kwamba Biblia nzima ilikuwa
mikononi kwetu na Kristo, wakuu mjumbe wa agano la Mungu , ili kuwafundisha sisi
kuhusu masharti ya agano lake; na ili kuwahamasisha sisi ili kuepuka laana yake, na
kujiingiza baraka yake kwa njia ya utii mwaminifu . Mapenzi ya Mungu , basi, ni suala la
agano lake na matumizi yake katika maisha yetu. Na kujenga yetu ni ufahamu wetu
sahihi ya maneno ya agano kwamba, wakati wokovu wetu lina baraka agano.
Biblia nzima ni neno ahadi ya Mungu kwa watu wake. Na kwa kuwa Kristo ni
Mungu , Biblia nzima ni pia neno lake. Kwa mfano, Yesu mara nyingi anashikilia uhalali
wa milele wa Agano la Kale. Na karibu na mwisho wa huduma yake, yeye aliahidi
kumtuma Roho Mtakatifu wale mitume yake ya awali ili waweze kuandika na
kuidhinisha maandiko ya ziada, ambayo sisi sasa kuwa katika Agano Jipya. Pia Yesu
aliwafundisha wafuasi wake jinsi ya kutumia masharti agano la Mungu katika siku yao
wenyewe. Na yeye motisha yao kutii mapenzi ya Mungu ili wao d kupokea baraka agano
na kuepuka hukumu ya Mungu. Kama Paulo baadaye aliandika, Maandiko yote amepewa
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kanisa ili kuwapa kuwatumikia na kutii Bwana wetu.
Katika line na mawazo haya , tutaweza kuzingatia mambo mawili ya maudhui ya
mafunuo ya kinabii Kristo katika maandiko. Kwanza , tutaweza kuelezea jinsi ufahamu
sahihi wa ofisi yake ya nabii inaweza kutusaidia kutafsiri yote ya maandiko, ili kwamba
sisi ni popote kuhusu mapenzi ya Mungu. Na pili , tutaweza kuelezea jinsi ufahamu
sahihi wa ofisi ya unabii wa Kristo wanaweza kuongoza sisi kama sisi ni Waislamu na
maandiko , ili sisi kupokea baraka ahadi ya wokovu. Hebu kuanza na wazo kwamba
jukumu kama nabii Kristo ina maana kwa njia ya sisi kutafsiri maandiko.
Kutafsiri maandiko
Katika Mashariki ya Karibu kale , watu kutambuliwa wajibu wao wa kukabiliana
na ujumbe kuwa wafalme suzerain kutumwa kwa njia ya mabalozi wao . Matokeo ya
kupuuza ujumbe huu yalikuwa ni makubwa. Na hiyo ni ya kweli ya ufunuo wa Mungu.
Wakati Mungu inaonyesha mapenzi yake kwa watu wake , anatarajia sisi kwa kusikiliza
maneno yake ili tuweze kuelewa kile inahitaji, na kukabiliana na yeye utii ili sisi kupokea
wokovu wake. Kuonekana katika mwanga huu, maneno ya maandiko ambayo Kristo
alitoa njia ya Roho Mtakatifu ni si mitazamo tu mtu binafsi juu ya masuala, au ukweli
unaonyesha. Wao ni ujumbe ahadi ya mfalme kubwa , na wao wanahitaji majibu mtiifu.
Kama sisi kusoma katika Waebrania 2:2-3 :
Kama ujumbe amesema na malaika ilikuwa kisheria, na kila ukiukaji na uasi
kupokea adhabu yake tu, sisi je? Tutaepukaje kama sisi kupuuza kama wokovu
mkuu ? Wokovu huu ... mara ya kwanza alitangaza na Bwana. (Waebrania 2:2-3)
Wale walio kufuru neno la Yesu ni wamepotea na kuteseka laana ya milele agano.
Lakini wale ambao kupokea ujumbe wake katika imani na utii kupokea baraka agano la
wokovu na uzima wa milele.
Kwa sababu neno la Kristo katika yote ya maandiko daima imekuwa nia ya
kusimamia ahadi ya Mungu na watu wake , njia bora ya kutafsiri ni kwa mujibu wa
muundo wa agano. Kama tulivyoona , mambo ya msingi ya muundo huu ni ukarimu wa
Mungu kwetu sisi, uaminifu yeye inahitaji wetu, na matokeo ya ahadi ya baraka kwa ajili
ya utii na laana kwa ajili ya uovu .
Kama tuliona mapema katika somo hili, mambo haya walikuwa maarufu katika
Agano la Kale kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Mitume wa Kristo pia aliandika kuhusu
mandhari haya mara nyingi kabisa baada ya Kristo kupaa mbinguni. Na zaidi ya hii ,
tunaweza kuona mandhari sawa katika huduma ya kinabii cha Kristo wakati wa huduma
yake duniani . Kwa mfano, Yesu alizungumzia ukarimu wa Mungu katika vifungu kama
vile Mathayo 5:45 na 6:26-33 . Alifundisha matarajio ya uaminifu binadamu, kama
tunaona katika Mathayo 25:14-30. Na alisisitiza matokeo ambayo kufuata majibu ya
binadamu, kama tunaona katika Luka 13:1-8 na 12:35-38 .
Kama sisi kuendelea miundo agano katika akili kama sisi kusoma Biblia ,
itasaidia sisi kuelewa maana ya maandiko matakatifu ya . Kama sisi ni kusoma hadithi za
kihistoria, au mashairi , au kwa hekima maandiko , au nyaraka , au matendo ya unabii ,
tunapaswa daima kuuliza maswali kama : Ni jinsi gani fungu hili yatangaza ukarimu wa
Mungu kwa watu wake? Jinsi gani yatangaza uaminifu yeye inahitaji watu wake? Ni nini
kusema kuhusu laana kuja juu ya wale wanaokataa kuwa mwaminifu? Baraka ni nini
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kutoa kwa wale ambao kusikia na kutii ? Kila kitu Maandiko yanafundisha inahusiana na
ukarimu wa Mungu, neema na kusaidia; na mahitaji na sheria anatarajia sisi kutimiza
katika uaminifu wetu kwake; na tuzo matokeo kwa utii, na adhabu kwa kutotii.
Wafuasi wa Kristo wanakabiliwa na maswali isitoshe na uchaguzi katika dunia
ya kisasa. Kila siku, sisi kufanya maamuzi kuhusu sisi wenyewe, familia zetu, kazi zetu ,
uhusiano wetu , makanisa yetu , hata siasa za kitaifa. Ukweli ni kwamba neno la unabii
wa Kristo kwetu anwani mada yote haya na zaidi . Ahadi ya Mungu inashughulikia kila
nyanja ya maisha yetu. Na wakati sisi kuelewa kwamba Kristo ametupa neno lake kama
njia ya kuishi katika utii kwa Mungu ndani ya agano hilo, sisi ni bora tayari kuelewa
neno hilo, na kuishi katika njia kwamba heshima Mungu na kusababisha baraka zake.
Kwa uelewa huu wa jinsi jukumu kama nabii Kristo anaweza kutusaidia kutafsiri
maandiko , hebu fikiria njia inaweza kutusaidia kuwasilisha na maandiko ili tuweze
kupokea baraka ahadi ya wokovu.
Kujitiisha Kwa Maandiko
Kuna njia nyingi za tupate muhtasari wa wajibu wetu wa kuwasilisha Mapenzi
ya Mungu iliyodhihirishwa katika Kitabu, na tutaweza kugusa baadhi yao katika
mfululizo huu. Lakini katika somo hili tunataka kuangalia masuala haya kutoka katika
mtazamo wa ofisi ya Kristo ya nabii .
Tutaweza kuzingatia mawazo mawili manabii kawaida alisisitiza : kutubu
dhambi ili kuepuka laana agano; na imani katika Mungu kwa kupata baraka agano. Hebu
tuangalie kwanza katika toba.
Kama wewe utakuwa kukumbuka, moja ya kazi ya msingi ya manabii katika
Agano la Kale ilikuwa kutishia laana agano ili kuendesha wenye dhambi. Na hii ilikuwa
pia ni sehemu ya Yesu huduma katika Agano Jipya .
Kusikiliza jinsi Mathayo muhtasari Yesu kuhubiri katika Mathayo 4:17 :
Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, " Tubuni, maana ufalme wa
mbinguni ni karibu ." (Mathayo 4:17)
Kwa kweli , mada hii inaweza kupatikana katika Kale na Jipya . Ni moja ya mada
ya kawaida katika yote ya maandiko. Na kwa sababu kila kidogo ya maandiko
inaonyesha mapenzi ya Mungu sisi toba ya njia tunashindwa kuishi hadi mapenzi yake ni
maombi halali wa kila maandishi.
Kama sisi sote tunajua , toba ni tendo la kugeuka kutoka uasi dhidi ya Mungu na
kuwasilisha mapenzi yake. Sisi kugeuka kutoka dhambi zetu, na katika mwendo huo sisi
kugeuka kwa Mungu kwa imani . Toba ya awali unafanyika wakati wanaume na
wanawake kwanza kuja kwa Kristo katika imani ya kuokoa. Tumesikia neno la Injili na
kutubu dhambi zetu. Lakini pia ni kweli kwamba toba lazima kutokea katika maisha ya
Kikristo.
Kiprotestanti Reformer Martin Luther ilichukua juu ya wazo hili katika kwanza
ya 95 yake maarufu theses , imeandikwa katika AD 1517 . Kusikiliza nini alisema:
Wakati Bwana na Mwalimu wetu Yesu Kristo alisema, "Tubuni ," alisema taka
maisha yote ya waumini kuwa moja ya toba.
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Luther alitambua kuwa kuanguka binadamu mara kwa mara dhambi, na kwa hiyo
kwamba hata waamini haja ya kufanya toba mazoezi ya kila siku .
Moja ya njia ya kuhamasisha toba ni kufuata mfano wa Yesu na manabii wa
Agano la Kale na kutangaza suala la agano la Mungu. Wakati sisi tunasema wasioamini
yale ambayo Mungu anataka , tunaweza kuwahimiza watu kuachana na dhambi zao ili
kuepuka hukumu ya laana ya Mungu. Na Waumini walipo kusikia neno la Mungu na
kugundua mapungufu yao wenyewe, sisi pia haja ya kutubu. Bila shaka , waamini wa
kweli kamwe haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu kuanguka chini ya laana ya milele ya
Mungu - Yesu alifanya kuhakikisha ya kwamba wakati alikufa msalabani kwa ajili yetu .
Lakini bado ni kweli kwamba Mungu wakati mwingine anatuadhibu kwa njia ambayo
inafanana na laana agano lake, kama tunaona katika vifungu kama Waebrania 12:5-11 .
Kwa kuhimiza na kufanya mazoezi toba katika maisha yetu ya kila siku ,
waumini heshima kazi ya unabii wa Kristo na kujiingiza baraka za agano la Mungu.
Lakini kama sisi kufanya hivyo, ni muhimu kutambua kwamba toba mcha Mungu si
jambo la wallowing katika kukata tamaa juu ya dhambi zetu. Wakati uandikishaji hii ya
hatia inaweza kuleta huzuni , siyo iliyoundwa na kusababisha kukata tamaa. Badala yake,
ni nia ya kurejesha uhusiano wetu na Mungu , na furaha yetu ndani yake.
Kama sisi kusoma katika 2 Wakorintho 7:10:
Kiungu huzuni huleta toba ambayo inaongoza kwa wokovu lisilo na majuto . (2
Wakorintho 7:10)
Kila Mkristo , nadhani, anaitwa maisha ya toba mara kwa mara , kwamba kukiri
dhambi zetu, na kuja safi mbele za Bwana. Yesu mwenyewe anasema tunahitaji
kuchukua msalaba wetu kila siku, ambayo ni ladha hakika kwamba sisi siyo tu
wanatakiwa kuwa tayari kuteseka, lakini kwamba sisi ni maana ya kwenda njia ya
msalaba ambayo ni kufa kwa dhambi zetu na kutafuta msamaha wa Mungu ,
msalaba ni wote juu ya hilo. Na hivyo ingawa , ndiyo, kuna ukweli kubwa
kwamba wakati mtu anakuja Bwana kwa mara ya kwanza na kukiri dhambi zao ,
ndiyo, ni mtu mpya na wao ni nikanawa safi , na wale ni ukweli mkubwa ambayo
tunahitaji kushikilia . Hata hivyo, ukweli , sisi wote chafu nguo wetu juu ya
msingi pretty kila siku, na kama tunataka kuoshwa nyeupe tunahitaji kurudi kwa
ajili ya kutakasika , kwa upya. Na zilizo wazi katika Agano la Kale ambayo
kusema, unajua, kuna baraka kubwa kwa kuwa wale walio tubu na kurudi kwa
Bwana, ambao si cherishing uovu au maficho yake katika mioyo yao , au Zaburi
32 , unajua, " heri ni mtu ambaye Bwana haina akaunti dhambi zao ... kushikilia
kwao kuwajibika kwa dhambi zao. " na unaona katika Zaburi , unajua, furaha
kubwa kama mtu kweli hupata msamaha. Na kwamba uzoefu kwamba Wakristo
siku kwa siku unaweza kuwa, furaha ya dhambi kusamehewa. Kwa hiyo, baraka
ajabu kama sisi kujiingiza kwamba nidhamu , toba na kusababisha maisha
mapya. [ Dr Peter Walker ]
Kwa uelewa huu kutubu dhambi katika mawazo, hebu tuangalie suala la imani
katika Mungu .
Yesu na manabii wengine wa Biblia moyo imani kuendelea katika Mungu na
kutii sheria ya agano wake ili watazamaji wao watapewa baraka za Mungu. Na kanuni hii
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inatumika kwa Wakristo wa kisasa , kama vile. Kama sisi matumaini ya kupata baraka za
wokovu wakati ufalme wake huja katika Utimilivu wake wote, ni muhimu kwa sisi
kudumu katika imani , na kuonyesha imani yetu kwa kutii sheria ya agano la Mungu.
Tunaliona hili katika maeneo mengi katika Agano Jipya , kama vile Waefeso 2:8-10 2
Wathesalonike 1:4-12 , Waebrania 12:1-11 , na James 2:14-18 .
Kama mfano mmoja tu, kusikiliza maneno ya 1 Yohana 5:3-4 :
Huu ni upendo kwa Mungu : kwa kutii amri zake. Na amri zake si nzito , kwa kila
mtu aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu . Hii ni tunavyoushinda
ulimwengu, hiyo imani yetu. ( 1 Yohana 5:3-4)
Kama Yohana kufundishwa hapa , imani ya kweli ya Kikristo wanaoshinda - ni
huvumilia - katika ahadi yake ya Mungu , na katika usemi wake katika kutii amri ya
Mungu.
Hakika, ni mapambano ya kudumu katika imani na utii kama sisi kusubiri kwa
Mungu kwa kutimiza ahadi zake. Lakini changamoto hiyo kutokana na kukabiliwa na
watu wa Mungu katika kila umri . Ni kweli katika Agano la Kale, katika Agano Jipya, na
katika historia ya kanisa . Lakini tunajua kwamba ahadi za Mungu ni uhakika, na
kwamba Kristo hatimaye kurudi kumaliza kile yeye kuanza.
Unajua , mtume Paulo ni kweli wazi katika barua yake kuhusu motisha yetu kwa
ajili ya uaminifu katika Kristo. Ni kukumbuka kile ambacho Kristo amefanya kwa
ajili yetu, kumbuka wokovu wetu. Hiyo ni motisha ya msingi sana. Lakini, unajua
, maandiko ni pia nia sana kuwajulisha sisi kuhusu motisha nyingine. Awali ya
yote , ni waaminifu sana kuhusu ukweli kwamba kuna siku ya hukumu ijayo .
Tunakwenda kutoa jibu kwa kila neno wavivu na kila tendo wavivu. Naam,
kwamba mnapaswa kuwa na motisha kwa uaminifu. Sisi pia kuwa picha kubwa
ambayo ni kwamba sisi kupata furaha yetu kubwa katika utii yetu ya ndani kabisa
. Ambao si unataka kuwa furaha ? Kwa nini sisi kuiba wenyewe ya kwamba
furaha kujua kwamba motisha yetu ni si tu ili kuepuka adhabu na hukumu ya
Mungu, lakini badala ya kupokea baraka ambayo Mungu anatoa kwetu kwa njia
ya utii? Maandiko pia wazi juu ya kitu kingine. Tunaishi kabla ya dunia
kuangalia, na uaminifu wetu katika ushuhuda wa kikristo ina mpango mkubwa
kwa kufanya na kama dunia unaweza kuona sisi kuishi kwa uaminifu katika
Kristo. Unajua, kwamba kweli huwafufua vigingi, hivyo kusema, na
kuwakumbusha sisi tuna motisha mbalimbali kwa ajili ya uaminifu katika Kristo. [
Dr R. Albert Mohler , Jr ]
Siku moja, imani yetu itakuwa kabisa vindicated , wakati Yesu atakaporudi na sisi
kupokea baraka kamili sababu ametabiri . Toba kuwa kitu cha zamani , na imani yetu
watalipwa. Wakati huo, wote tutaweza kuishi katika kutekeleza na kukamilishwa ufalme
wa Mungu duniani , kufurahia baraka zote za agano lake. Lakini mpaka basi, maisha yetu
katika agano na Mungu ni kwa kuwa na sifa ya kutubu dhambi, na kwa uvumilivu katika
imani . Na kama tunaishi katika uaminifu kwa Bwana wetu, nidhamu yetu sasa itakuwa
nyepesi, na baraka wetu siku zijazo kuongezeka.
V. HITIMISHO
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Katika somo hili , tumeona jinsi Yesu wa Nazareti anatimiza na hubeba nje ya
ofisi ya kinabii . Tulizingatia Usuli Agano la Kale kwa ofisi ya kinabii . Tumeangalia
katika kutimiza ofisi hii katika Yesu, na kubainisha kuwa yeye hukutana sifa kwa ajili ya
ofisi , hufanya kazi ya ofisi, na ni kuleta kutimiza matarajio yote Agano la Kale kwa ajili
ya ofisi . Na tumekuwa kutalii matumizi ya kisasa ya mawazo haya kwa kuzingatia
kiwango na maudhui ya mafunuo ya kinabii Kristo katika maandiko.
Kuelewa ofisi ya Kristo ya nabii ni muhimu sana kwa kila muumini. Inatusaidia
tujifahamishe kwa ufalme wa Mungu na makusudi yake. Neema hiyo inatufundisha
kusikiliza na kuwasilisha kwa mafundisho ya Yesu katika Biblia. Ni inatupa mfumo kwa
ajili ya kuelewa ufunuo wake kwetu. Na huonyesha sisi kwamba Mungu bila ya shaka
kutimiza utabiri wa Yesu kuhusu kurudi kwake na wokovu wetu wa milele.
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