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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
Wengi wetu tunaweza vigumu kufikiria kuwa mwenyeji kukutana na mtu
maarufu sana na wenye nguvu. Lakini sisi wote tunajua jinsi tupate kuguswa.
Tunatarajia kusema kwa wenyewe, " Je, mtu kuanzisha yangu ? Nivaa nini ?
Nifanye nini ? Nini niseme ? Ambao wanaweza kuonyesha me jinsi ya kutenda
wakati mimi nina huko ? "
Fikiria kuwa wewe walioalikwa katika utukufu kiti cha enzi cha Mungu .
Aliye umba kila kitu. Unaweza kuwa na majibu sawa , kwa kweli moja vastly na
nguvu. "Je, kuna mtu yeyote kuanzisha yangu kwa Mungu ? Nifanye nini ? Nini
niseme ? Ambao wanaweza kuonyesha me jinsi ya kutenda katika uwepo wa
Mungu ? "
Furaha , kuna mtu ambaye anaweza kuandaa sisi kukutana na Mungu ,
ambao wanaweza kuanzisha yetu na yake, na unaweza kusababisha Mungu kwa
kuangalia vibaya juu yetu ili sisi hawana haja ya kuogopa hukumu yake. Na bila
shaka, mtu huyu ni Yesu Kristo, na yeye ni Mkuu wetu Mkuu Mkuu.
Hili ni somo nne katika mfululizo wetu Tunaamini katika Yesu , na sisi
haki yake " Mkuu. " Katika somo hili, tutaweza kutafuta njia kwamba Yesu
anatimiza ofisi ya Biblia ya kuhani, upatanishi agano baina ya Mungu na watu
wake .
Kama tumeona katika masomo ya awali, 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 New Testament, wote watatu wa ofisi hizo kupata kutimiza
yao ya mwisho katika Yesu. 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 . Katika
somo hili, tutaweza kuzingatia ofisi ya Yesu ya kuhani.
Tutafasili kuhani kama :
Mtu ambaye mjumbe kati ya Mungu na watu wake ili Mungu watapata
mbele yake takatifu maalum ya kutoa baraka zake kwao.
Sisi wote tunajua kwamba Mungu ni invisibly sasa kila mahali wakati
wote . Lakini wakati fulani na maeneo, yeye pia hudhihirisha mwenyewe katika
maalum, njia inayoonekana. Kwa mfano, anafanya hii katika radiant uzuri wa
mbinguni kiti cha enzi yake. Na wakati mwingine gani hii duniani, pia . Na
wakati wowote viumbe kuja karibu aina hii ya ufunuo wa Mungu , sisi kuwa
tayari vizuri, kuwakilishwa na kuongozwa, ili tuweze kupokea kibali cha Mungu
na baraka. Katika Biblia, aina hii ya maandalizi , uwakilishi na kuongoza Ilikuwa
ni kazi ya makuhani.
Kama somo letu juu ya Yesu ofisi ya kinabii , somo hili juu ya Yesu
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ofisi ya kuhani itafikia mada kuu tatu. Kwanza , tutaweza kuchunguza
background Agano la Kale kwa ofisi ya kikuhani. Pili, tutaweza kuchunguza
kutimiza ofisi hii katika mtu na kazi ya Yesu. Na tatu, tutaweza kufikiria maombi
ya kisasa ya kazi ya Yesu ya kikuhani. Hebu tuangalie kwanza katika historia ya
Agano la Kale ofisi Yesu kikuhani.
II.
USULI AGANO LA KALE
Wakati Wakristo wengi kufikiria kuhusu ukuhani katika Agano la Kale ,
akili zao kwenda mara moja na Haruni na kizazi chake , ambao walikuwa
wamechaguliwa kama makuhani katika siku za Musa, kama tunavyosoma katika
Mambo ya Walawi sura ya 8-9.
Lakini ni muhimu kutambua kwamba hata kabla ya siku za Musa, tayari
kulikuwa na makuhani ambaye aliwahi Mungu . Kwa maana pana sana, hata
kabla ya kuanguka katika dhambi Mungu aliyeteuliwa Adam, baba wa wanadamu
kuwa kuhani wake. Na zifuatazo Adam, wote wa ubinadamu awali ilikuwa
inaitwa kuwa makuhani wa Mungu katika maana hii kwa ujumla.
Kwa maana zaidi ya kiufundi, sisi kupata watu kama Melkizedeki katika
siku Ibrahimu , ambaye ni zilizotajwa katika Mwanzo sura ya 14. Yeye alikuwa
mfalme na kuhani wa Salem. Ayubu sura ya 1 inaonyesha kwamba Ayubu
mwenyewe alitenda kama kuhani kwa familia yake. Na kulingana na Kutoka sura
ya 3 , Musa mwenyewe baba mkwe Yethro alikuwa Mkuu wa Mungu katika
Midiani. Hatimaye, Mungu imara rasmi na ya kipekee ya ukuhani katika ambayo
Haruni na kizazi chake badala ya aina nyingine zote za ukuhani. Lakini hizi aina
tofauti ya watu hao walikuwa makuhani wa kweli wa Bwana. Na kila mmoja ni
sehemu ya historia ya Ukuhani wa Yesu Agano la Kale.
Tutaweza kuchunguza background ya ukuhani wa Agano la Kale katika
njia tatu. Kwanza, tutaangalia sifa za makuhani. Pili, tutaweza kufikiria kazi zao.
Na tatu, tutaweza kuchunguza matarajio Agano la Kale kuundwa kwa
mustakabali wa huduma ya kipadre . Hebu tuangalie kwanza katika sifa kwamba
makuhani alikuwa na kukutana katika Agano la Kale.
Sifa
Makuhani kale walikuwa na kukutana na aina ya sifa, lakini tutaweza
kutaja mbili tu kwamba maandiko anasisitiza. Kwanza, tutaweza kuona kwamba
makuhani aliyeteuliwa na Mungu . Na pili , tutaweza kuonyesha wajibu wao wa
kuwa mwaminifu kwa Mungu . Hebu tuanze na ukweli kwamba makuhani
aliyeteuliwa na Mungu kumtumikia katika ofisi zao.
Aliyeteuliwa na Mungu
Katika Agano la Kale , Mungu wa pekee inaweza kuteua kuhani.
Makuhani walikuwa kamwe binafsi maalumu . Hawakuweza kura ndani ya ofisi.
Hawakuweza kuteuliwa na wafalme au viongozi wengine . Na hata makuhani
peke yao wasingeweza kuchagua watu ya ziada kutumika katika safu zao.
Kusikiliza Kutoka 28:1 , ambapo Mungu alitoa amri hii Musa
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" Je Haruni ndugu yako kuletwa kwenu ... pamoja na wanawe ... hivyo
wapate kunitumikia kama makuhani." (Kutoka 28:1)
Maelekezo ya kina kwamba kufuata katika Kutoka 28 kuonyesha
kwamba uteuzi wa Mungu ulikuwa sehemu ya lazima ya Haruni kuwekwa kama
kuhani mkuu. Na Hesabu 18:22-23 unaendelea hadi sasa kama kusema kwamba
kama ya Israeli yoyote kutoka kabila nyingine kudhaniwa kufanya kazi ya kuhani,
mtu huyo atakufa.
Waebrania 05:01 , 4 unathibitisha wazo hili kwa maneno haya:
Kila kuhani mkuu huchaguliwa kutoka kwa miongoni mwa watu na ni
maalumu kwa niaba yao katika masuala yanayohusiana na Mungu ...
Hakuna mtu anachukua heshima hii juu yake mwenyewe ; yeye lazima
kuitwa kwa Mungu, kama vile Haruni. (Waebrania 5:1 , 4)
Kanuni hiyo pia kutumika si tu kwa kuhani mkuu, bali kwa makuhani wote katika
Agano la Kale.
Licha ya kuteuliwa na Mungu , makuhani pia kuwa waaminifu kwa
Mungu ili wahitimu kwa ajili ya ofisi zao.
Waaminifu kwa Mungu
Kwa sababu makuhani mara nyingi aliwahi karibu na uwepo maalum ya
Mungu katika hema na hekalu, walikuwa na kuonyesha uaminifu maalum kwa
Mungu na kumwabudu na kumtumikia yeye peke yake, na kwa makini kutekeleza
majukumu yao. Pia alikuwa na kufanya mambo haya ili kuhakikisha kwamba
watu wa Mungu walikuwa waaminifu kwa Mungu , ili waweze kuwa alipokea
katika uwepo wake takatifu .
Sisi kujifunza kutoka kwa makuhani Agano la Kale kwamba kulikuwa na
kanuni sana hasa walikuwa na kufuata, na kulikuwa na njia sana hasa
walikuwa na hata kutoa moto wa sadaka, na kulikuwa na baadhi ya njia
walikuwa na kuchunguza wanyama kuletwa sadaka kuhakikisha kwamba
wao walikuwa kamili, kwamba haya walikuwa kasoro . Mungu kwamba .
Na kuhani alikuwa fulani mavazi kwamba alikuwa na kuvaa, na alikuwa
na kuosha hakika kwamba yeye alihitaji kwenda kupitia, na kitabu cha
Waebrania inasisitiza kwamba maelezo ya haya yote ikiwa ni pamoja na
maskani, na mambo yote katika hema , walikuwa kutokana na sababu wao
kuwakilisha kile walichokiita hema ya mbinguni , ambapo , ambayo ni
uwepo wa Mungu . Makuhani hiyo ni anayewakilisha Bwana Yesu Kristo.
Makuhani ni kuwakilisha aina ya Utakatifu, na aina ya kuridhika kwamba
lazima kutolewa na Mungu kama sisi ni kusamehewa ... Na hivyo kila kitu
katika mipango ya kikuhani, katika sheria kikuhani kutokana na
kuonyesha sisi ukamilifu wa ambao Kristo ni , na kwamba Yeye kweli
itakuwa ya kuziondoa dhambi za watu wake. Nguo kwamba wao walivaa,
na majina ya kabila imeandikwa juu yao, na ukamilifu wa sadaka , mambo
yote haya ni kutuonyesha jinsi kubwa Mungu inachukua hii , jinsi takatifu
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Yeye ni na kwamba wakati umefika mwisho wa huko ni kweli kwenda
kuwa njia moja tu katika wokovu wanaweza kuja. Kama kuna maelewano
yoyote ya kuwa njia moja kisha sisi ni kosa kwa na hakuna kuridhika.
Hivyo sheria ya kikuhani ni muhimu sana kwa kuanzisha ndani ya akili
zetu uzito wa utakatifu wa Mungu na haki na uchache wa sadaka ya
Kristo. [ Dr Thomas Nettles ]
Moja ya mifano makubwa zaidi ya haja ya makuhani kwa kuwa
inaonekana takatifu katika Mambo ya Walawi 10:1-2 . Huko, Mungu kuuawa
makuhani Nadabu na Abihu kwa sababu ya sadaka yao ya waovu . Na katika 1
Samweli sura ya 4, makuhani Hofni na Phineas walikufa kwa sababu ya kupuuza
yao kwa ajili ya Bwana.
Mbali na mifano hii, maandiko kama Zaburi 132:9 na Maombolezo 4:1113 kufanya ni wazi kwamba makuhani wenyewe alikuwa na kuwa waaminifu kwa
Mungu kama walikuwa na tumaini lolote la kuandaa na kuongoza watu wake
katika uwepo wake maalum katika ili kupata baraka zake. Vinginevyo, kuchora
karibu na Mungu bila kusababisha adhabu kali .
Baada ya kuona sifa kwa makuhani katika Agano la Kale, hebu tuangalie
kazi zao.
Kazi
Tutaweza kufikiria mambo matatu ya kazi ya makuhani. Kwanza, tutaangalia
uongozi wao zinazotolewa. Pili, tutaweza kuchunguza sherehe wao kazi. Na tatu,
tutaweza kufikiria maombezi yao kwa niaba ya wengine. Hebu tuanze na
makuhani uongozi zinazotolewa.
Uongozi
Makuhani wa Agano la Kale zinazotolewa uongozi kwa watu wa Mungu
kwa njia mbalimbali. Lakini kwa madhumuni yetu tutaweza muhtasari haya chini
ya vichwa tatu . Kwanza, ibada ni miongoni mwa maeneo maarufu zaidi katika
ambamo mapadre zinazotolewa uongozi.
Ibada ni sehemu muhimu ya kuandaa na kuongoza watu wa Mungu katika
uwepo wake takatifu maalum. Katika Israeli, makuhani na Walawi inayoongozwa
matukio ya ibada ya taifa yote, kama vile sikukuu ya kila mwaka ya Israeli. Wao
pia uliofanywa ibada katika hema na hekalu juu ya kila siku , kama vile huduma
maalum siku ya Sabato ya kila wiki. Basi, wakampeleka washiriki katika sifa na
kuimba. Sisi kupata aina hii ya maelezo katika maeneo kama vile 1 Mambo ya
Nyakati sura ya 15 ; sura ya 2 Mambo ya Nyakati 7, 8, 29 na 30 na Nehemia sura
ya 12.
Pili, makuhani zinazotolewa uongozi maalum katika mfumo wa hukumu
vya wenyewe kwa wenyewe na ibada. Walivyofanya hii kimsingi kwa kutumia
sheria ya Mungu na hali wao wanakabiliwa. Ukweli huu ni zilizotajwa katika
maeneo mengi , kama vile Kutoka 28:29-30 , Hesabu 21:27 , Kumbukumbu 21:05
na Ezekiel 44:24 .
Kwa mfano, kusikiliza kwa njia ya Musa ilivyoelezwa hukumu vya
wenyewe kwa wenyewe makuhani inaweza kutoa katika Kumbukumbu 17:8-9 :

Tunaamini Katika Yesu, Somo La Nne
Kuhani

-7-

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

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

Kama kesi kuja mbele ya mahakama yako kwamba ni vigumu sana kwa
ajili yenu kuhukumu - kama damu , kesi au mashambulizi ... Nenda kwa
makuhani, ambao ni Walawi, na mwamuzi ambaye ni katika ofisi wakati
huo. Kuuliza nao, na wao nitakupa uamuzi. (Kumbukumbu 17:8-9 )
Kama kifungu hiki inaonyesha, masuala ya kisheria walikuwa kawaida
kutatuliwa katika mahakama za ndani . Lakini katika kesi vigumu hasa , watu
wangeweza kwenda kwa makuhani au majaji maalum ambao kutoa hukumu.
Kwa kweli, katika Kutoka sura ya 18 Yethro kuhani wa Midiani alimwambia
Musa mwenyewe jinsi ya kupanga mahakama na waamuzi wa Israeli . Ukuhani
Yethro alikuwa mfanya mamlaka katika masuala hayo.
Maamuzi ya kikuhani na uongozi pia ni pamoja na kuchunguza , kutafsiri
na hukumu masuala yanayohusiana na afya na utakatifu. Makuhani kukaguliwa
mbele ya koga katika nyumba , magonjwa ya kukutwa na kutangaza watu au vitu
safi au mchafu kwa mujibu wa sheria za Mungu. Hizi ni aina ya majukumu ya
kikuhani ni waliotajwa katika vifungu kama Mambo ya Walawi sura ya 11-15 .
Haya yalikuwa mambo ya kikuhani kwa sababu matatizo ya afya binafsi
na ya umma iliingia ulimwenguni kama sehemu ya laana ya Mungu dhidi ya
dhambi ya Adamu, ambayo Adam ilikuwa kutengwa na mbele maalum ya Mungu
katika bustani ya Edeni. Laana zima la kifo aliweka katika Mwanzo 3:19 . Na
hukumu hii ya jumla kuingizwa hukumu nyingine kuhusiana na afya , kama
tunaona katika vifungu kama Mambo ya Walawi 26:16 na Kumbukumbu 28:2128 . Kwa sababu hii, masuala ya afya na jukumu muhimu katika kuandaa Israeli
kwa ajili ya inakaribia Mungu kwa baraka zake.
Njia ya tatu makuhani ameonyesha uongozi mara kwa kufundisha neno
la Mungu kwa watu , kama tunavyosoma katika 2 Mambo ya Nyakati 35:3 ,
Nehemia sura ya 8 na Malaki sura ya 2.
Kama mfano mmoja tu, kusikiliza maneno ya Bwana katika Malaki 2:7 :
" Maana midomo ya kuhani lazima kuhifadhi maarifa , na katika kinywa
watu wake wanapaswa kutafuta mafundisho - . Kwa sababu yeye ni
mjumbe wa Bwana wa majeshi " (Malaki 2:7 )
Mafundisho ya uongo ilikuwa ni matokeo ya dhambi katika dunia , na
ukiukaji wa neno la Mungu alifanya watu hatufai ya kuingia kwenye uwepo wake
maalum . Hivyo, makuhani walipewa kazi ya kufundisha neno la Mungu ili
kujiandaa na kuwaongoza watu wake katika uwepo wake maalum takatifu katika
njia ambayo ingeweza kusababisha baraka zake.
Baada ya kuijadili makuhani uongozi zinazotolewa, hebu angalia ujao
katika sherehe wao uliofanywa kwa watu wao.
Sherehe
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Katika maisha ya Agano la Kale waumini, matamasha mbalimbali ,
observances Sabato, dhabihu vilivyofanywa , wao jukumu muhimu sana .
Awali ya yote, wao yalikuwa ya kuwakumbusha Israel katika maisha yake
kama watu wa Mungu ilikuwa zawadi kwao. Kwa mfano , Pasaka maana
ya kuwakumbusha kwamba walikuwa mara moja watumwa katika Misri ,
na Mungu na Mungu peke yake kuwaweka huru. Lakini si tu
kuwakumbusha kwamba walikuwa huru, kwa sababu wao kuwekwa huru
kutoka Misri kuchukuliwa Sinai ambapo Mungu imara agano lake pamoja
nao. Hivyo tamasha maisha ya Israel ilikuwa na maana kuwa ni
mawaidha kwa wale Mungu na Mungu peke yake amewaita kuwa watu
wake , na kukumbuka matendo makuu ya Mungu kuwaokoa. Sabato
walikuwa na maana kwa kuwakumbusha mambo mawili, kwamba dunia ni
ya Bwana na kwamba hawakuwa na kujenga wenyewe, na hawakuwa na
kujikomboa kutoka utumwa. Katika Kutoka , Musa asema , " kuitunza
Sabato, kwa siku ya Sabato Mungu, anakaa ." Katika kitabu cha
Kumbukumbu , Musa asema kuitunza Sabato kwa sababu si tu kwamba
Mungu kupumzika siku ya Sabato, lakini kumbuka kwamba ulikuwa mara
moja watumwa katika Misri . Hivyo, wote wa sherehe walikuwa na maana
ili kuwakumbusha yale Mungu amefanya kuwakomboa na kuwakumbusha
kwamba wao ni peke yake watu wa Mungu kwa sababu ya wema wa
neema ya Mungu kwao , na nje ya mazoea ya hizo maisha yao umbo, yao
binafsi ufahamu umbo, ili waweze kuanza na kuendelea kujibu kwa
uaminifu Mungu katika maisha ya utii , uaminifu, upendo na huduma . [
Dr Steve Blakemore ]
Katika siku za Musa, na baadaye katika siku za Daudi, makuhani
uliofanywa aina mbalimbali ya sherehe kwamba walikuwa iliyoundwa kwa
kuandaa watu wa Mungu kuingia kwenye uwepo wake maalum . Sherehe hizo
kushiriki mara takatifu , matukio na vitu, kama tunaona katika maeneo kama vile
Mambo ya Walawi sura ya 1-7 , na 23; sura Hesabu 18-19 ; 1 Mambo ya Nyakati
sura ya 23 ; na 2 Mambo ya Nyakati sura ya 8.
Mara nyingi, sherehe hizo unaozingatia kuzunguka maeneo takatifu mahali ambapo uwepo wa Mungu pekee ingekuwa kuonekana na watu wake bila
kumwabudu. Kwa mfano, ni jukumu makuhani kuhakikisha kwamba maeneo
hema na hekalu walikuwa kama nzuri na kamilifu kama iwezekanavyo, ili
itakuwa ni sahihi kwa Mungu kwa kukaa huko katika utukufu wake maalum
inayoonekana. Tunasoma kuhusu hili katika vifungu kama Mambo ya Walawi
24:1-9 ; sura Hesabu 3-4; na 1 Mambo ya Nyakati 24:25-32 .
Lakini labda wengi maalumu sherehe hulka ya huduma ya kikuhani mara
ya kuwasilisha sadaka. Sadaka umetofautiana kutoka maneno ya shukrani, na
uzoefu wa ushirika, na upatanisho kwa ajili ya dhambi. Baadhi ya yaliwasilishwa
katika vipindi mara kwa mara maalumu , kama vile kila siku asubuhi na jioni
sadaka , na Siku ya kila mwaka ya Upatanisho. Wengine yaliwasilishwa wakati
hali maalum walikutana , kama kuwa na hatia ya dhambi. Na sadaka nyingine
walikuwa kuletwa kulingana na hiari ya wale wanaoabudu , kama vile sadaka za
hiyari. Mbalimbali ya sadaka kwa mujibu waliotajwa katika maeneo kama vile
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Mambo ya Walawi sura ya 1-7 na sura ya 16 .
Ya kazi zote sherehe ya makuhani, moja ambayo ilikuwa maarufu katika huduma
ya Yesu mwenyewe alikuwa kuwasilisha sadaka - hasa sadaka ya upatanisho.
Hivyo tutaweza kuzingatia zaidi ya tahadhari yetu kwa hao .
Leo sisi mara nyingi kusema ya sadaka kama kutoa up kitu ambacho ni
muhimu, kwa faida yetu kitu ambacho ni hata thamani zaidi. Nini hufanya hiyo
zawadi kuwa sadaka ni kwamba utoaji gharama sisi kitu ambacho sisi thamani .
Katika Agano la Kale , watu hakuwa na kutoa mambo ya Mungu kwa sababu
alihitaji yao. Sadaka kuruhusiwa watu wa Mungu kutoa kitu wao yenye thamani
ya kupata nini thamani zaidi -kama vile msamaha wa dhambi. Sadaka kuruhusiwa
waumini kuabudu Mungu , kueleza ukandamizwaji wao kwake , na hata kufikisha
shukrani yao kwake kwa ajili ya utoaji wake. Bila shaka, sadaka walikuwa daima
walidhani kuwa usemi wa imani , kufanyika kwa nia sahihi. Mungu hata
kukataliwa sadaka kwamba walikuwa si inayotolewa na moyo wa dhati. Ufanisi
wa sadaka mara zote hutegemea usafi wa moja kutoa sadaka kwa Mungu .
Sadaka upatanisho walikuwa sehemu muhimu ya huduma ya kipadre
hata kabla ya kina sheria ibada kutolewa kwa njia ya Musa. Kwa mfano, katika
Ayubu sura ya 1 , Job sadaka wanyama kwa niaba ya watoto wake katika kesi
walikuwa ovyo dhambi wakati wa maadhimisho ya zao pamoja. Kwa kweli,
sadaka upatanisho ni ya zamani kama kuanguka binadamu katika dhambi. Wakati
Adamu na Hawa ya kwanza dhambi, Mungu aliweka sadaka ya upatanisho kwa
njia ambayo yeye kusamehe dhambi na kutupatanisha mwenyewe kwa watu wake
. Aina hii ya sadaka ni kama ilivyoelezwa katika maeneo kama vile Mambo ya
Walawi sura ya 4-6, na Hesabu 15:25-28 .
Wazo la jumla nyuma ya upatanisho ni haki moja kwa moja : Kwa
sababu ya dhambi zetu , wanadamu wote wanastahili kuadhibiwa. Kwa hiyo, ili
kuepuka adhabu hii tu , waabudu kutoa sadaka kupokea adhabu ya Mungu kwa
niaba yao. Wanatheologia mara nyingi rejea hii kama " substitutionary
upatanisho" kwa sababu substitutes sadaka kwa ajili ya kuabudu katika sherehe za
upatanisho.
Katika matukio yote katika Agano la Kale , sadaka upatanisho walikuwa
mfano. Mungu kutumika msamaha kwa watu wake kwa njia ya sadaka upatanisho
, lakini si kwa misingi ya thamani au sifa ya sadaka yenyewe. Badala yake,
sadaka za Agano la Kale walikuwa ufanisi tu kwa sababu yalilenga mbele kwa
mali na sifa ya dhabihu ya Yesu katika Agano Jipya.
Agano la New anaelezea kuwa watu wa Mungu walikuwa kamwe
kudumu kusamehewa dhambi juu ya msingi wa Agano la sadaka Old wenyewe.
Sadaka za dhambi kuchelewa tu hukumu ya Mungu, na zinahitajika upya tena na
tena. Kifo cha Kristo juu ya msalaba ilikuwa ni sadaka tu kwamba Mungu milele
kukubalika kama kamili, ya kudumu malipo kwa ajili ya dhambi . Mungu
zinazotolewa Agano la Kale mfumo wa kafara kama chombo kwa njia ambayo
yeye neema kutumika uhalali wa kifo cha Kristo kwa waumini Agano la Kale.
Wakati sadaka upatanisho ulifanyika kwa niaba ya waumini waaminifu ,
wao zinazozalishwa matokeo angalau mbili muhimu , wote wawili ambao
kutegemewa juu ya sadaka ya baadaye ya Kristo kwa ajili ya ufanisi wao.
Matokeo ya kwanza tutaweza kutaja ni kafara .
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Kafara inahusu athari za sadaka juu ya kuabudu . Ni kuondolewa hatia ya
dhambi kutoka waja. Hii kulinda yao kutokana na hasira ya Mungu vinginevyo
kumwaga juu yao. Kupitia kafara , adhabu kwa ajili ya dhambi waja ' ni kuweka
juu ya mbadala, ili kwamba wao ni salama kutoka hukumu ya Bwana.
Kafara tajwa katika maeneo ambapo dhambi kusema ya kuwa
"kufunikwa " au " siri ," kama vile Job 14:17, na Zaburi 32:1,5 . Ni pia dhahiri
katika vifungu kwamba kusema ya dhambi au hatia kuwa " kuondolewa, " kama
vile Mambo ya Walawi 10:17, Zaburi 25:18, na Isaya 06:07 ; na tunaona katika
vifungu kwamba kusema ya dhambi kuwa "kuhamishwa " kwa mbadala , kama
vile Isaya 53:6 .
Pili sadaka matokeo ya kulipia zinazozalishwa kwa ajili ya waumini
ilikuwa suluhu . Anastahili inahusu athari sadaka ina juu ya Mungu . Anastahili ni
kuridhika ya haki ya Mungu na hasira dhidi ya dhambi. Anastahili inaonyesha
kwamba hasira ya Mungu kimepata nafasi ya kujieleza na imekuwa ameridhika.
Kwa sababu ya hiyo , Mungu ni uwezo wa kueleza wema na upendo kwa mcha
bila kukwepa haki yake .
Anastahili ni unahitajika kwa vifungu kwamba kusema ya hasira ya
Mungu kuwa ameridhika au akageuka kando, kama vile Hesabu 25:11-13 na
Kumbukumbu 13:16-17 .
Agano la Kale mfumo wa kafara ni maandamano kubwa ya idadi yote ya
ukweli kuhusu Mungu , lakini hasa huruma yake. Sisi kufikiria ni mara
nyingi katika utoaji wa wanyama kama substitutes kwa watu ili kukidhi
hasira ya Mungu , hukumu yake , hasira zake . Lakini tuna pia kukumbuka
kwamba motisha mzima wa hii inaendeshwa na upendo wake, huruma
yake, wakati sisi kufikiri ya huruma yake- huruma kwetu -amefungwa hata
neema yake ambapo tuna yaliyo sisi hawastahili . Mambo ya Walawi
17:11 ni sana , ni muhimu sana hapa ambapo mfumo wa kafara haipaswi
kutazamwa kama taifa la Israeli aina ya maamuzi juu ya mfumo huu ili
kuweka Mungu kwa upande wao. No , hii ni Mungu kuchukua hatua ,
katika upendo, ili kwamba kutakuwa na njia ambayo yeye itakuwa na
uwezo wa kukaa na taifa. Wangekuwa na uwezo wa kukaa katika uwepo
wake. Wangekuwa na watu wake; angekuwa Mungu wao. Yote hayo ni
maandamano ya huruma yake, upendo wake, wa neema yake. Na wote wa
hatimaye lilionyesha mbele riziki yake katika Yesu Kristo ambaye ni
kutimiza hili. Ili ndani yake nini sadaka hizi mfanowe sasa wamekuja na
ukweli ili sisi sasa kujua Mungu kwa maana agano jipya. Sisi sasa kupata
moja kwa moja naye kwa njia ya kafara yetu kubwa , Bwana wetu Yesu
Kristo . [ Dr Stephen Wellum ]
Agano la Kale mfumo wa kafara zilionyesha ni katika idadi ya njia ya
Mungu kwamba alionyesha huruma ya Mungu, lakini moja ya njia classic
mara juu ya Siku ya Upatanisho ... wakati walikuwa na lile hema yako au
hekalu , na sehemu ya ndani kabisa ya kwamba aliitwa takatifu ya yote, na
huko alikuwa sanduku la agano na Amri kumi , na juu ya sanduku
aliyeitwa kiti cha rehema. Na Siku ya Upatanisho, kuhani mkuu itachukua
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damu ya mwana kondoo na kutoa kondoo mbele ya madhabahu nje ya
Hekalu au maskani, kisha kuja kwa njia ya pazia ndani ya kuwa takatifu
ya yote sehemu na kuinyunyiza damu juu ya sanduku . Wazo ni kwamba
Mungu itakuwa na huruma wakati damu ya mwana-kondoo kufunikwa
sheria ilikuwa . Bila shaka, kwamba alisema na ukweli wa Yesu Kristo
alikuwa anaenda kuwa kondoo kweli ambao damu ingekuwa cover yetu
kuwa wamevunja sheria. Lakini, taarifa, huruma ya Mungu imejengwa juu
ya damu kufunika yetu kuwa wamevunja sheria. [ Dr Frank Barker ]
Kwa uelewa huu wa uongozi kikuhani na sherehe katika akili , tuko tayari
kurejea kwa kazi ya maombezi kwamba wao walifanya kwa niaba ya watu wao
kuwakilishwa .
Maombezi
Tunaweza kufafanua maombezi kama upatanishi , au wakitaka kwa
hisani mwingine niaba ya . Mwombezi ni mtu ambaye huchukua upande wako na
akipatikana na kesi yako wakati wewe ni katika taabu, au ambaye anajaribu
kupatanisha migogoro kati ya wewe na chama kingine.
Makuhani wa Agano la Kale mara nyingi aliomba kwa njia ya uongozi
na uongozi wao , kama vile kupitia sherehe kwamba Mungu alikuwa kwa ajili yao
. Kwa mfano, aliomba kati ya watu walipolowea migogoro ya kisheria , na kati ya
watu na Mungu wakati waliwasilisha sadaka kwa ajili ya upatanisho . Lakini
makuhani pia walifanya aina nyingine ya maombezi.
Moja mfumo wa kawaida maombezi mara dua kwa ajili ya msaada.
Makuhani mara nyingi zinazotolewa maombi ambayo Mungu atamponya ,
kuwaokoa au vinginevyo misaada na watu wake. Tunaona mifano ya hili katika 1
Samweli 1:17 na 1 Mambo ya Nyakati 16:04 .
Kama mfano mmoja tu, kusikiliza na rekodi ya maombezi ya Ayubu
kwa watoto wake katika Ayubu 1:5 :
Wakati kipindi cha karamu alikuwa kukimbia mkondo wake , Job kutuma
na kuwa na [ wanawe na binti ] kujitakasa. Asubuhi na mapema angeweza
sadaka sadaka ya kuteketezwa kwa kila mmoja wao, kufikiri, "Labda hawa
wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao ."
(Ayubu 1:5)
Kama kuhani juu ya nyumba yake , Job kuwaombea watoto wake na wa
kuwalinda na madhara ya dhambi yao .
Fomu ya kawaida mwingine wa maombezi mara tangazo ya baraka.
Makuhani heri watu , aliuliza Mungu na kuonyesha neema kwa watu . Tunaona
hili kwa njia ya Melkizedeki amembariki Ibrahimu katika Mwanzo 14:19-20 , na
katika baraka kwamba makuhani walikuwa kufundishwa kutamka juu ya watu
katika Hesabu 6:22-27 .
Kwa mfano, kusikiliza akaunti hii kutoka katika 2 Nyakati 30:27 :
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Makuhani na Walawi alisimama kubariki watu , na Mungu alisikia yao,
kwa maombi yao kufikiwa mbinguni, makao yake matakatifu . ( 2 Mambo
ya Nyakati 30:27 )
Wakati Nakala anasema kwamba Mungu alisikia yao, maana yake ni kwamba
yeye kuheshimiwa maombezi kikuhani kwa kupendelea watu wao heri. Hili suala
la huduma ya kipadre ni mara nyingi aliunga mkono katika siku zetu wakati wa
benedictions inayotolewa na mawaziri katika hitimisho la wamekusanyika ibada .
Makanisa mengi hata kurudia baraka ile ile ya kwanza kutokana na Haruni katika
Hesabu sura ya 6.
Kama tumeona , majukumu ya makuhani badala mbalimbali. Walitoa
uongozi , uliofanywa sherehe, na inayotolewa maombezi. Lakini kama
mbalimbali kama shughuli hizi walikuwa , walikuwa umoja na lengo mara kwa
mara. Wote walikuwa iliyoundwa kufanya watu wa Mungu fit kuishi katika
uwepo wake maalum, ili wapate baraka zote za agano lake.
Sasa kwa kuwa tumekuwa inaonekana katika sifa na kazi ya makuhani, tuangalie
mawazo yetu na matarajio Agano la Kale kuundwa kwa wizara baadaye kikuhani.
Matarajio
Katika siku za Agano la Kale, ofisi ya mkuu alikuwa nguvu na
kubadilika. Majukumu yake maalum na majukumu iliyopita katika wakati .
Ukuhani Melkizedeki hakuwa hasa sawa na Ayubu. Ayubu tofauti na Yethro ya .
Yethro ya tofauti na ile ya Haruni na kizazi chake . Na Agano la Kale pia
yaliyoelekezwa mabadiliko zaidi ambayo ingeweza kuchukua nafasi katika siku
zijazo.
Kuelewa matarajio kwamba ukuhani wa Agano la Kale kuundwa kwa
siku zijazo , tutaangalia katika pande mbili. Kwanza , tutaweza kuchunguza
maendeleo ya kihistoria ya ofisi katika Agano la Kale. Na pili, tutaweza
kuzingatia baadhi ya unabii maalum juu ya hatma ya ofisi ya kikuhani. Hebu
tuanze na maendeleo ya kihistoria ya ofisi ya kuhani .
Maendeleo ya kihistoria
Kwa sababu kumekuwa na haja ya binadamu na upatikanaji wa maalum,
takatifu mbele ya Mungu, kumekuwa na haja kwa ajili ya kazi ya kikuhani. Kwa
kweli, makuhani zimekuwa muhimu kwa mkakati wa muda mrefu wa Mungu kwa
binadamu na viumbe. Lakini kihistoria , jukumu la makuhani mara nyingine
kubadilishwa katika kukabiliana na hali ya mabadiliko ya watu wa Mungu.
Tutaweza kufikiria majukumu ya mabadiliko ya makuhani katika hatua nne
tofauti za historia, mwanzo na wakati wa uumbaji . Hii ni mara ya kwamba
sambamba na ahadi ya Mungu na Adam.
Uumbanji
Bustani ya Edeni, ambayo binadamu aliwekwa , yenyewe ilikuwa
patakatifu ambapo Mungu kutembea na kuongea na watu wake. Katika hali hii,
Adamu na Hawa aliwahi Mungu kwa njia ambazo zilikuwa kama huduma ya
makuhani Haruni katika hema na hekalu . Kwa sababu hii, tunaweza kusema
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kwamba ofisi ya kuhani ni ya zamani kama binadamu yenyewe.
Kusikiliza mambo ambayo Musa aliandika katika Mwanzo 2:15 :
Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni,
ailime na kuitunza . (Mwanzo 2:15)
Katika fungu hili, Musa ilivyoelezwa kazi ya Adamu na Hawa katika
bustani kwa maneno ya Kiebrania " avad ," kazi kutafsiriwa, na " shamar ,"
kutafsiriwa utunzaji . Katika Hesabu 3:7-8 , Musa kutumika mchanganyiko hiyo
ya maneno ya kuelezea kazi za Walawi katika hema. Na tunaona nyingine matusi
uwiano katika maeneo kama vile Mwanzo 03:08 na 2 Samweli 7:06 .
Kwa kutumia lugha hiyo kueleza kazi ya binadamu katika bustani ya
Edeni na kazi ya makuhani katika maskani, Musa zilionyesha kuwa Adamu na
Hawa walikuwa makuhani awali, na kwamba maeneo kama hema na hekalu
walikuwa lengo la kutimiza kazi moja kama bustani ya Edeni. Kwa kweli,
wasomi wengi wamependekeza kuwa vyombo na mapambo ya hema na hekalu
walikuwa hasa iliyoundwa na kukumbuka bustani ya Edeni.
Katika matukio yote , ukuhani binadamu katika Eden ilihusisha ya
huduma kwa Mungu katika bustani yake patakatifu , kutunza vitu vyake takatifu ,
na kuhakikisha kwamba mahali ilikuwa fit kwa ajili yake na kukaa ndani. Aidha ,
Mungu aliwaamuru Adamu, Eva, na watoto wao kwa kuwa ufalme wa makuhani,
kupanua kazi zao kwa mapumziko ya dunia , kama vile.
Kusikiliza maneno ya Mungu kwa binadamu katika Mwanzo 1:28 :
"Zaeni na kuongezeka kwa idadi ; . Kujaza dunia na kuitiisha " (Mwanzo
1:28)
Amri ya Mungu ya kujaza na kuitiisha dunia mara nyingi huitwa "
Maagizo ya utamaduni , " kwa sababu wajibu kwa binadamu kulima na
kuendeleza dunia nzima , ili kuifanya kufanana na bustani ya Edeni. Kutokana na
mtazamo wa kikuhani, kazi ya binadamu ni kugeuka dunia nzima katika
patakatifu Mungu na kumhudumia milele.
Wakati Mungu aliumba binadamu kwa mfano wake, yeye hakufanya hivyo
kwa sababu hakuna wakati wote . Alitupa nini mara nyingi huitwa
"kiumbe utamaduni mamlaka. " Ni manufaa kwa kuangalia kwamba , si tu
katika suala la utawala wetu juu ya dunia, mara nyingi nini tujiunge na
aina ya utawala, kifalme aina ya jukumu, lakini pia makuhani. Hata
ingawa dhambi hakuingia dunia , kuna picha katika Mwanzo 2 ya Edeni
kama aina ya hekalu , bustani patakatifu, ili wajibu wetu katika uumbaji
ulikuwa kushinikiza mipaka ya Edeni, akipiga kiwango cha dunia.
Hatimaye, kwamba anakuja katika Kristo, Mbingu Mpya na Dunia Mpya .
Katika moyo wa kazi ya kikuhani na pia ni ibada , ili wote kwamba sisi
kufanya ni kwa utukufu wa Mungu, kufanya hivyo viumbe mamlaka.
Huduma- na mawazo hayo mawili huko kuhusishwa na kazi ya kikuhani
kama vizuri kama aina ya kazi kifalme. Kwa hiyo, kuundwa kwa
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utamaduni wetu mamlaka ni kuwa mawakili , ni kuwa viumbe wa Mungu
katika uhusiano na yeye , kupanua mipaka ya kwamba bustani patakatifu ,
kwa kufanya hivyo katika ibada , ibada, utii, kuchunguza rasilimali zote za
viumbe wake, na kwamba , bila shaka, itakuwa ilichukua hatimaye katika
Mbingu Mpya na Dunia Mpya pia. [ Dr Stephen Wellum ]
Katika kitabu cha Mwanzo tunajifunza ya mamlaka ya kitamaduni. Ni
sehemu muhimu sana ya wito wa binadamu , je, sisi ni katika macho ya
Mungu kuwa juu ya kama sisi kuishi nje zawadi ya uhai. Sisi , bila shaka,
sidhani kwa njia yoyote kwamba mamlaka utamaduni lazima mbiu, au
kuongoza sisi kupuuza , uinjilisti mamlaka. Wote ni kutoka kwa Mungu ,
wote ni halali , wote ni muhimu . Kimsingi, Maagizo ya utamaduni ni
zawadi kubwa na upendeleo. Ni kimsingi Mungu wa riziki kuwakaribisha
watu wake kuundwa kwa mfano wake, kwa kuwa iliyokabidhiwa jukumu ,
kwa ajili ya huduma, kwa wakili , na kuendeleza uwezo mkubwa wa ili
kuundwa, kama mabalozi waaminifu au wawakilishi kutumwa ya Mungu
maongozi yake. Na hivyo , kama sisi ni kuwa watu wabunifu katika umbo
la Muumba , sisi ni kuwa neema, ukarimu, na kuwajibika kutoa watu
katika kutimiza kuundwa kwa mamlaka. [ Dr Glen Scorgie ]
Kuanguka
Mabadiliko kwanza kwa ofisi ya kuhani kilichotokea katika kuanguka binadamu
katika dhambi, wakati wakala haramu matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya
katika Mwanzo sura ya 3.
Katika hatua hii, Adamu na Hawa walifukuzwa kutoka Bustani ya Edeni na
alikuwa kuanza kutoa sadaka ya upatanisho kwa dhambi. Sisi kutafuta marejeo ya uwezo
wa zoezi hili kama mapema kama Mwanzo 3:21 , ambapo Bwana kufunikwa Adamu na
Hawa katika ngozi za wanyama . Na sisi kupata kumbukumbu wazi zaidi na tabia hii
katika Mwanzo 4:04 katika sadaka Abel ya mnyama kwa Bwana. Marejeo mengine
unaweza pia kupatikana katika kipindi hiki cha wakati , kama vile: sadaka Nuhu
inayotolewa baada ya mafuriko katika Mwanzo 8:20 ; kondoo Abraham sadaka katika
Mwanzo 22:13 ; na sadaka Jacob inayotolewa katika Mwanzo 31:54 . Wakati huo,
vichwa vya familia wakijifanya kumtumikia kama makuhani juu ya watoto wao , na
makuhani chache tu waliitwa waziri upana zaidi.
Mwingine mabadiliko ambayo yalitokea wakati huu ni eneo la huduma ya
kipadre . Kabla ya kuanguka , hii yaliyotukia peke katika bustani patakatifu pa Mungu
katika Edeni. Lakini wakati binadamu alifukuzwa kutoka katika bustani ya Eden katika
Mwanzo sura ya 3, Mungu moja kwa moja makuhani wake kutenga maeneo mengine ya
ibada yake, na kujenga vito vya ukumbusho kwa alama za nafasi ambako alikutana nao.
Tofauti na kipindi cha viumbe , katika hatua hii katika historia hakuna eneo moja
inaweza kuwa kama ilivyoelezwa Mungu makao duniani.
Kutoka
Kuu ya pili seti ya mabadiliko ulifanyika katika siku za msafara wa Israeli
kutoka utumwa wao katika Misri . Baada ya taifa la Israeli alikuwa watumwa na Farao
wa Misri kwa zaidi ya miaka 400 , walipiga kelele kwa Mungu na yeye iliyotolewa yao
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katika nguvu maonyesho ya miujiza. Tukio hili ni kama ilivyoelezwa katika kitabu cha
pili cha Biblia , haki Kutoka.
Wakati huo, Mungu dhiki wito wake wa kikuhani kutoka kwa kila binadamu
kwa taifa la Israeli. Kama alivyosema katika Kutoka 19:06 , Israel ilikuwa kuwa kwake
ufalme wa makuhani. Yeye pia kuweka kando kabila ya Lawi kama watumishi wake
maalum. Wengi wa kabila aliwahi katika majukumu kwamba mkono na idadi ndogo ya
Walawi ambaye alifanya kazi kama makuhani kwa taifa . Ndani ya Walawi, Haruni na
wana wake walikuwa kuchaguliwa kuwa makuhani, na mtu mmoja wakati kuwahudumia
kama kuhani mkuu. Tunaona maagizo ya Mungu kuhusu majukumu mpya ya Ukuhani
wa Haruni katika kitabu cha Walawi , kama vile katika baadhi ya maeneo ya kitabu cha
Hesabu.
Mungu pia dictated viumbe wa maskani katika kipindi hiki. Hema ilikuwa
kubwa , ornate hema kwamba wana wa Israeli walikuwa na uwezo wa kubeba pamoja
nao wakati wa safari yao. Aliwahi kimsingi kazi sawa kwamba bustani ya Edeni aliwahi
wakati wa uumbaji; ni patakatifu pa kidunia Mungu, mahali ambapo yeye alitembea na
kuongea na watu wake. Baada ya kuanguka , Mungu alikutana na watu katika maeneo
mbalimbali mara kwa mara . Lakini na kuundwa kwa maskani, Mungu kwa mara
nyingine tena umakini ibada yake katika eneo moja. Na sehemu hii ya ibada ilihudhuriwa
na kuimarishwa kwa watumishi wa Mungu waliochaguliwa , makuhani. Maelekezo kwa
maskani, na rekodi ya kuundwa kwake , inaweza kupatikana katika Kutoka sura ya 2540.
Mungu lengo mabadiliko katika ukuhani wakati wa Kutoka kuwa hatua kuelekea
kutimiza mpango wake wa awali kwa binadamu. Mpango wake ulikuwa kutumia
makuhani wa familia Haruni ya kwanza na mabadiliko Israel katika ufalme wa makuhani,
na kisha kupitia uaminifu na utumishi wa taifa hili maalum , kupanua ufalme wake na
kuingiza dunia .
Monakia
Mabadiliko ya mwisho ya ofisi ya kuhani katika Agano la Kale ilitokea wakati wa
kifalme wa Israeli, wakati taifa la Israel na makazi katika Nchi ya Ahadi na alikuwa
akiishi chini ya utawala wa mfalme . Kipindi monakia na kuanza uongo na Sauli, mfalme
wa kwanza wa Israeli . Lakini alianza kwa bidii na mrithi wa Sauli David na kizazi chake
.
Wakati wafalme wa Israeli kutawala, wao walikuwa karibu wanaohusika na
huduma ya kikuhani . Kwa mfano, Daudi akafanya mipango ya hekalu . Alihakikisha
kwamba huduma ya kikuhani ulifanyika. Yeye pia iliandaa familia ya kikuhani na kwa
ajili kazi maalum kwa ajili yao. Maendeleo haya yanaweza kupatikana katika vifungu
kama vile 1 Mambo ya Nyakati sura 15, na 16 , na 23 kupitia 28. David pia kwa ajili
wajibu kwa familia zingine Walawi, hasa kama walinzi na wanamuziki. Hata dhabihu na
baraka alitamka juu ya watu, kujiunga na makuhani mara kwa mara , kama
inavyoonekana katika 2 Samweli 6:17-18. Katika hatua moja, hata kubadilishana vazi
wake wa kifalme kwa Mlawi naivera ya kitani , kama kumbukumbu katika 1 Mambo ya
Nyakati 15:27. Maendeleo hayo iimarishwe hata siku za nyuma siku za Daudi, kama
tunaona katika Ezra 8:20 .
Katika siku za Daudi , familia kuruhusiwa kutumika kama kuhani mkuu dhiki
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kwa wawili tu: wale wa kizazi cha Haruni Sadoki na Abiathari . Habari hii ni
kumbukumbu katika 1 Mambo ya Nyakati 18:16 .
Baada ya Daudi , Sulemani mwanawe akatawala kama mfalme juu ya ufalme wa
Mungu, na yeye mwenyewe kushiriki katika huduma ya kikuhani hata zaidi ya Daudi
alikuwa . Solomon inayoongozwa ujenzi wa hekalu . Yeye inasimamiwa sadaka isitoshe.
Aliongoza watu katika maombi katika hekalu na baraka alitamka juu yao, kama baba
yake alikuwa . Maelezo haya yametajwa katika 1 Mambo ya Nyakati 21:28 ; 2 Mambo ya
Nyakati sura 3-6, na 1 Wafalme sura ya 8-9. Wao pia ni kudhani katika mengi ya zaburi
David aliandika, ikiwa ni pamoja na Zaburi sura 5, 11, 18, 27, 65, 66 na 68.
Solomon pia dhiki ya kuhani mkuu line mara moja zaidi . Kwa sababu Abiathari nia ya
uhaini, Solomon kutengwa yeye na familia yake kutoka huduma ya kikuhani , kama
tunaona katika 1 Wafalme 2:26 , 27, 35. Hii kutimia hukumu kupita juu ya nyumba ya Eli
, mapema waaminifu kuhani katika siku za waamuzi yaliyoandikwa katika 1 Samweli
2:27-36 .
Wakati baadhi ya huduma maalum katika hekalu walikuwa akiba kwa ajili ya
makuhani tu peke yao , wafalme wa Yuda mara nyingi ikifuatiwa mifano ya Daudi na
Sulemani kwa kuwashirikisha wenyewe katika aina ya kikuhani ya huduma. Walikuwa
katika athari, makuhani wa kifalme katika hekalu la Sulemani .
Kipindi cha kifalme hatimaye kumalizika wakati wa Babeli kuharibu
Yerusalemu na
Solomon ya hekalu mwaka wa 587 au 586 BC, na kufanyika watu
uhamishoni. Lakini karibu 515 BC, wakati wa juhudi marejesho baada ya uhamisho ,
hekalu la pili ilijengwa na wana wa Israeli kurudi. Kwa wakati huu, manabii Ezekiel na
Zakaria alitangaza kuwa Mungu walipanga Yeshua , kizazi cha Sadoki, kuhani mkuu .
Wao pia alitangaza kuwa Yeshua ingeweza kutumika pamoja na Zerubabeli, wa ukoo wa
Daudi , mwenye kuwaongoza na marejesho. Kwa bahati mbaya, juhudi za Zerubabeli, na
Yoshua hakuwa kuendelea kwa muda mrefu . Baada ya muda, makuhani wengi , na
Walawi, akageuka mbali na Mungu, na hivyo alifanya zaidi ya taifa . Ibada ya Israeli
kupotoshwa , na hukumu ya Mungu ilitua juu ya taifa kwa mamia ya miaka.
Hata hivyo, wakati huu watu wa Israeli iliendelea kuangalia nyuma kwa siku za
Daudi na Solomon. Mwaminifu kati yao ikumbukwe nini ilikuwa kama wakati wafalme
na makuhani aliwahi Mungu kama ni lazima. Na wao unaotarajiwa kwa siku mpya
wakati majukumu ya kifalme na kikuhani itakuwa kazi zaidi magnificently kuliko hapo
kabla na Mungu ingekuwa kuwakaribisha watu wake kujuta katika baraka za uwepo
wake maalum.
Sasa kwa kuwa tumekuwa kuchukuliwa matarajio kwamba viliumbwa kwa
maendeleo ya kihistoria ya ukuhani , tuko tayari kuona ni jinsi gani unabii wa Agano la
Kale maalum pia kuundwa matarajio ya makuhani siku zijazo.
Unabii maalum
Katika sehemu hii, tutaweza kuzingatia tatu unabii maalum la Kale juu ya ofisi
ya kuhani. Matarajio kwanza tutaweza kuzingatia ni kwamba kutakuwa hatimaye kuwa
kuhani mkuu ambao huduma kamwe mwisho.
Kwa njia mbalimbali, Agano la Kale zilionyesha kuwa siku moja ukuhani
itakuwa kilele chake katika moja kuhani mkuu ambao kutumika milele. Mungu alikuwa
alimtuma Haruni kuwa Kuhani Mkuu katika wakati wa Musa, lakini Agano la Kale pia
inaonekana mbele wakati ukuhani wake itakuwa kuzidi. Hivyo ukuhani wa Haruni
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alikuwa muda kudumu hadi siku wakati kuhani mkuu atakuja. Kwa kweli, matumaini ya
Agano la Kale ni kwamba ofisi hizo mbili itakuwa umoja ndani ya ofisi moja chini ya
Kuhani Mkuu na Mfalme wa Kimasihi .
Labda taarifa ya wazi ya wazo hili yanaweza kupatikana katika Zaburi 110:4 ,
ambapo tunasoma maneno haya:
Bwana ameapa wala hatabadili nia yake : "Wewe ni kuhani milele, katika
utaratibu wa Melkisedeki." (Zaburi 110:4)
Katika mazingira ya Zaburi hii, Mungu aliahidi kwamba huduma kama kuhani na Masihi
ya kamwe mwisho. Itakuwa mara milele.
Waebrania sura ya 7 inaongea juu ya wazo hili na uhusiano moja kwa moja
kwa Yesu katika ofisi yake ya kuhani mkuu juu ya watu wa Mungu. Sura hiyo hiyo pia
inaonyesha kwamba ukuhani wa kudumu Kristo umeonekana na ukweli kwamba ni
sambamba na agano jipya , ambayo Yeremia alitabiri katika Yeremia 31:31 . Katika
kifungu hicho , Yeremia zilionyesha kuwa maisha katika agano jipya itakuwa kamili na
ya ajabu. Na sambamba na hii , mwandishi wa Waebrania alisema kuwa ahadi hii bora
bila kuhitaji ukuhani bora - moja ambayo mara milele.
Kunukuu Zaburi 110:4 , mwandishi wa Waebrania kuweka njia hii katika
Waebrania 7:21-22 :
Bwana ameapa wala hatabadili nia yake : "Wewe ni kuhani milele. " Kwa sababu
ya kiapo hiki, Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi . (Waebrania
7:21-22 )
Kwa kumalizia , basi, Agano la Kale hasa ametabiri kwamba katika agano jipya,
Mungu kuteua Kuhani Mkuu ambaye huduma kamwe mwisho.
Matarajio ya pili kwa ajili ya ofisi ya kuhani ilikuwa hasa unabii katika Agano la Kale ni
kwamba kuhani mkuu angetawala kama mfalme .
Kama tuliona mapema , ubinadamu aliwahi kuwa makuhani na wafalme katika bustani ya
Edeni. Na Melkizedeki mwenyewe pia aliwahi katika uwezo zote mbili. Na ingawa ofisi
hizo walikuwa kugawanywa baadaye katika historia, Agano la Kale pia ametabiri
kwamba wao hatimaye kuwa reunited katika mtu wa Masihi.
Hebu tuangalie mara moja zaidi katika Zaburi 110 , wakati huu katika mistari ya
2 kwa njia ya 4 , ambapo Bwana alifanya ahadi hii kuhusu Masihi baadaye:
Bwana kupanua fimbo yako wenye nguvu kutoka Sayuni; utakuwa kutawala
katikati ya adui zenu ... Bwana ameapa wala hatabadili nia yake : "Wewe ni
kuhani milele, katika utaratibu wa Melkisedeki." (Zaburi 110:2-4 )
Hapa, Mungu aliahidi kwamba Masihi itakuwa ukoo wa Daudi ambao wote utawala
kama mfalme na kutumika kama kuhani.
Wazo hili huo pia ni kwa Zakaria 6:13 , ambapo tunaona unabii huu kuhusu
Masihi baadaye:
"Yeye ni kuhani juu ya kiti chake cha enzi . " (Zekaria 6:13)
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Kwa mujibu wa Agano la Kale , matarajio moja kwa ajili ya ofisi ya kuhani ni
kwamba Masihi kuungana ni pamoja na ofisi ya mfalme.
Tatu hasa unabii matarajio ya ofisi ya kuhani ni kwamba watu wa Mungu wenyewe bila
kuwa ufalme wa makuhani.
Kama tulivyoona katika Mwanzo 2:15 , ubinadamu alianza katika bustani ya
Edeni na kuwahudumia katika uwezo wa kikuhani. Hivyo, ni lazima si ajabu kwamba
katika marejesho yetu baada ya kuanguka katika dhambi, kukombolewa ubinadamu kwa
mara nyingine tena kutumika kama makuhani wa Mungu. Na kwa kweli, hii ni hasa
unabii katika maeneo kama vile Kutoka 19:06 na Isaya 61:6 . Wote wa vifungu hivi
zinaonyesha kwamba wakati Masiya Mfalme kama mfalme , watu wote wa Mungu
utatumika kama makuhani mwaminifu, na kuwa na umoja kama taifa moja au ufalme wa
makuhani. Wanatheologia mara nyingi rejea hii kama ukuhani wa waamini wote . Na
mtume Petro zilionyesha kuwa hii ilikuwa tayari kuja kupita katika siku yake mwenyewe.
Kusikiliza nini aliandika katika 1 Petro 2:05 :
Unaweza pia ... ni kuwa kujengwa katika nyumba ya kiroho kwa kuwa makuhani
watakatifu, kutoa sadaka za kiroho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu
Kristo.
(1 Petro 2:05 )
Kama reconcilers agano , makuhani katika Agano la Kale daima aliwakumbusha
watu wao juu ya umuhimu wa uhusiano wao agano na Mungu. Na kutokana na uharibifu
kwamba dhambi alikuwa amemwingiza viumbe, ukuhani ilikuwa muhimu na muhimu
kwa ajili ya maendeleo ya kuendelea ufalme wa Mungu na kwa ajili ya kutimiza
makusudi yake. Lakini madhumuni haya inaweza kutimizwa bila muhimu kikuhani ni
mfano wa historia yote - Masiya kwamba Agano lote la kale kutarajia.
Baada ya inaonekana katika background Agano la Kale kwa ofisi ya kuhani, tuko tayari
kurejea kwa pili mada yetu kuu : kutimiza ofisi ya kuhani katika Yesu.
I. KUTIMILIKA KATIKA YESU
Tunatakiwa kuanza kwa kubainisha kwamba Injili na nyaraka za Agano Jipya
wazi hali ya kuwa Yesu alitimiza matarajio Agano la Kale ofisi ya kikuhani.
Kwa mfano, katika Waebrania 3:01 , tunasoma uthibitisho huu wa wazi wa
huduma ya Yesu ya kikuhani :
Kurekebisha mawazo yako juu ya Yesu, ... kuhani mkuu ambaye sisi kukiri.
(Waebrania 3:01 )
Na Waebrania 4:14 kuiweka njia hii :
Tuna kuhani mkuu ... Yesu Mwana wa Mungu. (Waebrania 4:14)
Kama Mkuu wetu Mkuu Mkuu, Yesu ni moja kwamba mjumbe kati ya Mungu
na sisi , ili tuweze kuwa na kukubalika katika maalum, mbele takatifu ya Mungu. Yeye ni
mtu kuhakikisha kwamba sisi ni teule na takatifu ya Mungu, ili tuweze kuishi katika
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uwepo wa Mungu na kupokea baraka agano lake.
Tutaweza kuchunguza kutimiza ukuhani katika Yesu kwa kuangalia makundi
sawa sisi kutumika kujadili background yake Agano la Kale. Kwanza, sisi kuona ni jinsi
gani Yesu alitimiza sifa za ofisi . Pili, tutaangalia jinsi alifanya kazi yake. Na tatu,
tutaweza kuona jinsi alikutana na matarajio ya ofisi ya kuhani . Hebu tuangalie kwanza
jinsi Yesu hukutana sifa kwa ajili ya ofisi ya kuhani .
Sifa
Watu wengi alisema kuwa Yesu kamwe aliwahi katika Hekalu au
kuongozwa ibada , na alikuwa si wa ukoo wa Haruni. Hivyo , kwa nini waandishi wa
Agano Jipya kusema kwamba Yesu alifanya kazi ya kikuhani na huduma? Na kwa jinsi
gani yeye hata sifa ya kushika madaraka ya Mkuu? Kuweka tu , Yesu alikuwa hatimaye
sifa kwa ajili ya ofisi kwa sababu yeye ni kutimiza matumaini Agano la Kale kwa kuhani
kifalme ambaye Mungu mwenyewe angeweza kuteua juu ya huduma zote za kikuhani.
Tutaangalia sifa kama kuhani Yesu katika suala la sifa zile zile sisi
yalionyesha kwa nyuma ya ofisi ya kikuhani Agano la Kale. Kwanza , tutaweza kujua
kuwa Yesu aliteuliwa ukuhani wake na Mungu. Na pili, tutaweza kuona kwamba yeye
pia alikuwa mwaminifu kwa Mungu . Hebu tuangalie kwanza katika ukweli kwamba
Yesu aliteuliwa na Mungu .
Aliyeteuliwa na Mungu
Waebrania 5:4-10 wazi inasema kwamba Mungu maalumu Yesu kama Kuhani
Mkuu. Kusikiliza nini anasema :
Hakuna mtu anachukua heshima hii juu yake mwenyewe ; yeye lazima kuitwa kwa
Mungu, kama vile Haruni. Vivyo hivyo Kristo naye hakuwa na kuchukua juu yake
mwenyewe utukufu wa kuwa kuhani mkuu lakini ... alikuwa aliyeteuliwa na
Mungu kuwa kuhani mkuu . (Waebrania 5:4-10 )
Tangu Mungu alimteua , Yesu hakika alikutana kufuzu hii. Wakati huo huo,
tunapaswa kukubali kwamba uteuzi huo ilikuwa kiasi fulani kawaida kwa sababu Yesu
hakuwa na Walawi kikuhani nasaba. Itabidi kukumbuka kuwa katika mwanzo wa Agano
la Kale, Mungu alikuwa na kuruhusiwa aina nyingi za watu kuwa makuhani. Lakini, kwa
mwisho wa Agano la Kale , aliwapa ukuhani tu kwa watoto wa Sadoki. Hata hivyo,
uteuzi wa Yesu si kama kawaida kama inaweza kwanza kuonekana.
Katika bustani ya Edeni, Adamu ilikuwa kwa ajili ya kutawala juu ya nchi
kama kibaraka mfalme wa Mungu. Lakini utawala wake pia alikuwa huduma ya kikuhani
, iliyoundwa na kugeuka dunia nzima katika nafasi ambayo itakuwa kufaa kwa ajili ya
mbele ya uso wa Mungu. Na ofisi ya kuhani na mfalme walikuwa pia karibu kuhusiana
katika wafalme wa kipindi monakia .
Kwa njia ile ile , Kristo ni kuhani kifalme. Anatawala kama kamili kibaraka
mfalme wa Mungu. Lakini utawala wake ni pia huduma ya kikuhani kuandaa sisi na
dunia kwa ajili ya utukufu mbele maalum wa Mungu. Kwa njia hii, Kristo kweli
anatimiza nini Adam na wengine wa kizazi chake walishindwa kufanya.
Kusikiliza kwa mara nyingine tena kwa njia ya Daudi akamwambia Masihi
kubwa katika Zaburi 110 mstari wa 1 kwa njia ya 4 :
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Bwana anasema Bwana wangu: "Keti upande wangu wa kulia mpaka
nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako ." Bwana kupanua fimbo yako
wenye nguvu kutoka Sayuni; utakuwa kutawala katikati ya adui zenu ... Bwana
ameapa wala hatabadili nia yake : "Wewe ni kuhani milele, katika utaratibu wa
Melkisedeki." (Zaburi 110:1-4 )
Katika fungu hili, Masihi - ambao Daudi kuitwa " Bwana wangu" - ni kama ilivyoelezwa
wote na picha za kifalme ya fimbo yake makuu na utawala, na kama kuhani.
Unabii wa Daudi inaonekana mbele kwa siku wakati mmoja wa kizazi chake bila
kupanda kwa vile kifalme enzi kuwa angeweza kutimiza si tu kifalme huduma, lakini
huduma za makuhani wote kama , vile Melkizedeki waliyoyafanya. Hii ni kwa nini
Waebrania 7:14 anasisitiza ukweli kwamba Yesu ni kutoka kabila wa kifalme wa Yuda,
na si kutoka kabila la kikuhani ya Lawi. Ukweli kwamba Yesu alikuwa na Judahite
mfalme na Kuhani Mkuu ni uthibitisho kwamba yeye ni muda awaited mwana wa Daudi,
Masihi.
Pengine mengi ya unaendelea nyuma na Mwanzo 14 na Melkizedeki, ambaye ni
kama ilivyoelezwa wote kama mfalme na kuhani kwa sababu Ibrahimu akafanya
sadaka na Melkizedeki inapata wale kama kuhani ingekuwa. Lakini wakati huo
huo , yeye ni wazi mfalme wa Salemu. Hivyo kuna mambo mengi ambayo spins
mbali ya kwamba katika maeneo mengine ya maelezo ya kibiblia ambapo
wafalme na makuhani ni moja katika huo wakati mwingine. Ni Zaburi 110
ambapo mfalme inajulikana kama msimamizi wa haki . Naam, hiyo ni wazi got
masuala ya kiserikali kushikamana na hivyo , lakini kama wewe ni kusimamia
haki , wewe pia kushiriki katika kazi ya kikuhani, kwa sababu haki ya Mungu ni
mapenzi ya Mungu kwa dunia nzima kuwa waadilifu. Na hivyo kama mfalme
kushiriki katika kwamba, hata kama kuna makuhani mteule, mfalme bado
yanafanya kazi kwa njia ya kikuhani. Basi, bila shaka , wakati wewe kupata Yesu,
nimepata mito hizi converging , ili sisi rejea yake kama nabii, kuhani, na mfalme .
Ni karibu, vizuri, ni ... Katika kitabu cha Waebrania, yeye mpya Melkizedeki.
Yeye ni utambulisho katika agano jipya la nini Mungu kweli alikuwa juu katika
agano la kale. [ Dr Steve Harper ]
Baada ya kuona kwamba Yesu aliteuliwa na Mungu , tuko tayari kuangalia
ukweli kwamba yeye pia alikutana na mahitaji ya kuwa waaminifu kwa Mungu .
Waaminifu kwa Mungu
Kama sisi zilizotajwa hapo awali, makuhani walitakiwa kuonyesha kipimo
maalum wa uaminifu kwa Mungu na kumwabudu na kumtumikia yeye peke yake, na kwa
makini kutekeleza majukumu kwamba Mungu kwa ajili yao . Na moja ya sababu za
msingi kwa majukumu yao ni kuhakikisha kuwa watu wa Mungu walikuwa pia
waaminifu kwa Mungu , wote kimaadili na kidini , ili waweze kuingia uwepo wa Mungu
pekee bila hofu . Hii ilikuwa ni moja ya huduma kuu kwamba makuhani zinazotolewa.
Yesu alikutana na mahitaji hizi kwa ukamilifu kabisa. Yeye daima wakaabudu
na kutumikia Mungu na Mungu tu . Na yeye daima kutii amri ya Baba. Na kupitia
huduma hii ya kikuhani, Yesu ni uwezo wa kuandaa sisi kuingia kwenye uwepo maalum
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takatifu la Mungu .
Kwa maana ya jumla , tunaweza kuangalia maudhui kamili ya injili zote nne
kama ushahidi wa uaminifu wa Yesu kwa Mungu . Alifuata tume aliyopewa na Baba
yake; aliongea kile Baba yake alimpa kusema, na alifanya wale tu mambo ambayo aliona
baba yake kufanya. Lakini pia kuna vifungu vingi hasa katika Agano Jipyakuwa
muhtasari wa mawazo haya waziwazi, kama vile Mathayo 26:42 ; Yohana 5:19 , 14:31 ,
17:04 na ; na Waebrania 7:5-7 .
Uaminifu kamili ya Yesu kwa Mungu ni kipengele muhimu ya mafanikio yake
kama Mkuu wetu Mkuu Mkuu. Tu kwa kuwa kabisa waaminifu kwa Mungu anaweza
kufanya wafuasi wake kikamilifu takatifu , na kuwezesha sisi kukaa mbele ya pekee ya
Mungu takatifu kwa milele. Na tunapata mifano mingi ya hili katika maandiko. Kwa
mfano, akaomba mahsusi kwa ajili ya utakatifu wetu katika maombi yake ya kuhani
mkuu katika John 17:19. Na kwa mujibu wa vifungu kama Warumi 15:16 na 1
Wakorintho 6:11 , tayari Mungu amekwisha alijibu kwamba sala kwa kutufanya takatifu
mbele yake.
Baada ya kuona kwamba Yesu alikutana na sifa kwa ukuhani , tuko tayari
kurejea kwa njia alitimiza kazi ya kuhani.
Kazi
Tutaweza kuchunguza kazi ya Yesu kama kuhani kwa kuangalia wakati huo
majukumu ya kikuhani sisi kutambuliwa katika Agano la Kale: kwanza , kikuhani
uongozi juu ya watu wa Mungu; , sherehe ya kikuhani pili , na tatu, kikuhani maombezi.
Hebu tuangalie kwanza jinsi Yesu alitimiza kazi ya uongozi wa kikuhani.
Uongozi
Ingawa kuna mambo mengi ya Yesu uongozi tunaweza kuonyesha, tutaweza
kuzingatia tatu huo sisi zilizotajwa katika utafiti wetu wa asili ya Yesu Agano la Kale '
ofisi ya kikuhani, mwanzo na uongozi alitoa katika ibada .
Kama mtu ambaye itakuwa kuwafanya wawe kama Kuhani Mkuu , Yesu
alifanya mambo mengi ya kukuza ibada ya kweli na ya kiroho katika taifa la Israeli na
kati ya wafuasi wake. Kwa mfano, katika Mathayo 21:12-13 , akawafukuza
wafanyabiashara na wanavunja fedha kutoka hekalu kwa sababu wao walikuwa
wanaondoka nyumba ya Mungu ya maombi katika pango la wanyang'anyi.
Lakini muhimu zaidi, yeye alifanya hivyo inawezekana kwa watu wake kwa
njia ya Mungu katika Patakatifu ya hekalu la mbinguni . Katika Agano la Kale , maskani
na baadaye hekalu walikuwa maeneo ambayo mbinguni na duniani intersected .
Walikuwa maeneo maalum ambapo waja walikuwa wakati huo huo sasa duniani na
katika mahakama Mungu mbinguni . Lakini katika Agano Jipya, Yesu mwenyewe
imechukua juu ya kazi hii. Hivyo, badala ya kwenda jengo maalum kuingia mahakama
Mungu mbinguni , Yesu binafsi inachukua yetu huko. Kwa njia yake, sisi wamekuwa
kukubaliwa ndani ya maalum, takatifu mbele ya Mungu, ambapo sisi kupokea baraka ya
ushirika wake .
Kusikiliza kwa njia ya Waebrania 10:19-22 mazungumzo kuhusu hili:
Basi, ndugu zangu , kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia Patakatifu wengi kwa
damu ya Yesu , kwa njia mpya na kuishi kwa njia ya kufunguliwa kwa sisi kwa
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njia ya pazia , yaani, mwili wake, na kwa kuwa tuna kuhani mkuu juu ya nyumba
ya Mungu , tumkaribie Mungu kwa moyo wa dhati katika imani timilifu .
(Waebrania 10:19-22 )
Yesu pia inayotolewa uongozi kikuhani katika mfumo wa uongozi maalumu
katika hukumu vya wenyewe kwa wenyewe na ibada.
Kwa mfano, katika Mathayo 12:1-8 , Yesu alitoa hukumu ya kikuhani wakati huo
wanafunzi wake walikuwa watuhumiwa wa kukiuka sheria ya Sabato. Katika Marko
7:19, yeye alitamka hukumu juu ya usafi ibada ya chakula. Na baada ya uponyaji ukoma
katika Mathayo sura ya 8 , alitoa tamko kikuhani kwamba mtu huyo alikuwa najisi ,
akaamuru yake kuchukua sadaka sahihi kwa hekalu . Ingawa Yesu aliagiza mtu ili
ajionyeshe kwa makuhani , hii si kwa lengo la kuwataka kuhukumu hali yake. Badala
yake, kulingana na Mathayo 8:04 , ilikuwa kuwa na ushahidi wa nguvu na mamlaka ya
Yesu .
Aina ya tatu ya uongozi kikuhani tumetaja ni kufundisha. Na Yesu alifanya kazi
hii pia.
Sasa, ni kweli kwamba Israel alikuwa na aina nyingi za walimu. Manabii
walikuwa walimu waliotangaza ahadi ya Mungu na mapenzi. Wazazi kuwafundisha
watoto wao. Marabi na wazee kufundisha jamii zao. Makuhani, hata hivyo, walikuwa
hasa na wasiwasi na kufundisha toba na uaminifu ili watu wa Mungu itakuwa
kukaribishwa katika uwepo wake maalum . Tunaona mfano wa hii katika Nehemia sura
ya 8. Na mafundisho ya Yesu mara nyingi aliwahi kazi hii ya kikuhani, pia . Kwa mfano,
katika Hotuba ya Mlimani katika Mathayo sura ya 5-7 , Yesu alieleza nia ya kweli na
matumizi ya sheria ya Mungu ili kuongoza wale waliomsikia katika uaminifu wa agano.
Na wote wawili kutubu na uaminifu walikuwa refrains mara kwa mara katika mafundisho
yake, kama tunaweza kuona katika vifungu kama Mathayo 4:17 , Luka 5:32, na John
14:15-24 .
Sasa kwa kuwa tumeona kwamba Yesu kujazwa nafasi ya kikuhani ya uongozi,
basi tuangalie njia yeye pia alitimiza kazi ya kikuhani kuhusiana na sherehe.
Sherehe
Bila shaka, kifo cha Yesu msalabani alikuwa mkuu sherehe nyanja ya huduma
yake ya kikuhani.
Yesu mwenyewe walishiriki katika sherehe ya Israeli. Kwa kweli, wengi wao ni
yaliyotajwa katika Injili ya Yohana. Lakini hakuna sherehe hizo kukamilika ukombozi
kwa ajili ya watu wa Mungu ila Yesu sadaka juu ya msalaba. Bila shaka, kusulibiwa
kwake Yesu alikuwa mkuu sherehe nyanja ya huduma yake ya kikuhani. Sheria ya Musa
ilihitaji utii kutoka kwa Israeli, lakini kwa sababu Mungu alijua Israel itaendelea kutotii,
Mungu pia aliwaamuru Israeli kwa kutoa sadaka kwa Mungu ili kulipia kwa ajili ya
dhambi hizo. Lakini kama muhimu kama sadaka hizi walikuwa , walikuwa na kutolewa
mara kwa mara mwaka baada ya mwaka hakuna hata mmoja wao kikamilifu alichukua
mbali dhambi za Israeli. Basi, Yesu akatoka na alijitolea mwenyewe dhabihu kamilifu
kwa ajili ya dhambi . Dhabihu Yake ya kupatanisha yametimia ukombozi kwa njia
ambayo sadaka ya Israel kamwe kufanya . Na hivyo Yesu alitimiza matarajio ya kikuhani
ya Israeli katika mara moja -kwa-wote sadaka yake ya dhambi.
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Naam, sadaka Agano la Kale kutarajia siku wakati kutakuwa na sadaka ambayo
kuchukua dhambi mara moja na kwa wote. Na jukumu Yesu katika msalaba ni
ilivyoelezwa na Biblia kama kuwa wote sadaka ya dhambi , lakini pia mwenyewe
kama kuhani sadaka kwamba sadaka. Kwa maana yeye anatimiza wote wa kazi
hizo . Yeye hutoa mwana-kondoo wa Mungu ambao kuchukua dhambi za
ulimwengu . Lakini Yesu pia ni mchungaji ambaye ni kwa maana ya kufanya
kuwa sadaka ya mwenyewe kutoa sadaka mwisho sadaka mengine yote. [ Dr
Simon Vibert ]
Uhusiano kati ya kifo cha Yesu na sadaka Agano la Kale inaweza kuwa na
maendeleo katika jeshi lote la njia. Katika moyo , sadaka Agano la Kale lazima
kuwekwa ndani ya agano la kale ambayo Mungu aliwapa taifa la Israeli. Mfumo
wa kafara mara njia ambayo dhambi za watu ilikuwa kuondolewa , hasira ya
Mungu ilikuwa akageuka nyuma, kulikuwa na uhusiano kati ya Mungu na watu
wake. Wale sadaka , tunasema, ni aina, wao ni mifumo, wao uhakika mbele ya
kitu zaidi. Hata katika Agano la Kale kuna mengi ya mwanga kuwa na haki ya
sadaka ya mnyama kamwe kuwa kutosha kuchukua dhambi. Ni kamwe nia ya
kuwa hatimaye katika suala la kwamba ambayo kuondoa dhambi . Walikuwa
mifumo ya kitu zaidi. Lakini wao uhakika mbele kwenye dhabihu ya Kristo kwa
kuwa yeye ni mtu ambaye , kama dhabihu hiyo, ni mbadala yetu. Yeye ni mtu
ambaye huchukua nafasi yetu. Yeye ni mmoja ambaye anafanya hivyo kwa njia
mbali zaidi kwa sababu yeye ni binadamu. Inachukua ubinadamu wetu. Wale
sadaka za wanyama hakufanya hivyo. Hata hivyo, yeye pia ni Mungu Mwana ,
Mungu Mwana mwili, ili yeye sasa anatimiza matakwa ya haki yake mwenyewe
kuweka mbali dhambi zetu, amesimama kama mwakilishi wetu, kama mbadala
wetu , kama kuhani wetu mkuu . Na kutimiza yote ya nini dhabihu hizo alisema
mbele, kutayarisha sisi kwa uhusiano na Mungu, na unatuleta nyuma kwa nini
Mungu na kutufanya kuwa katika nafasi ya kwanza - watu wake , wanaoishi kwa
ajili yake, wakimtumikia , kufanya jukumu letu na wajibu kama picha viongozi
wake katika dunia hii. [ Dr Stephen Wellum ]
Kama tuliona mapema , makuhani wa Agano la Kale walikuwa na wajibu wa
aina ya sadaka , ikiwa ni pamoja sadaka kwa ajili ya dhambi , shukrani na ushirika. Na
katika kifo chake msalabani , Yesu akatoa sadaka moja ambayo sumu ya msingi
meritorious kwa kila sadaka aliyewahi kuwa inayotolewa katika historia. Kila sadaka
kabla ya kwa ajili ya upatanisho tu kivuli sadaka kwamba Yesu kulipwa wakati alikufa
juu ya msalaba. Ukweli huu ni kufundisha katika vifungu kama Warumi 3:25 na 8:03 , na
1 Yohana 2:02 na 4:10.
Kama mfano mmoja tu, kusikiliza maneno ya Waebrania 10:14 :
Sheria ni kivuli tu wa mambo mema ambayo ni kuja - si hali halisi wenyewe. Kwa
sababu hii hawezi , kwa dhabihu zile zile mara kwa mara bila kukoma mwaka
baada ya mwaka , kufanya kamili wale ambao kusogea karibu na ibada ... Lakini
dhabihu hizo ni kukumbusha ya kila mwaka ya dhambi, kwa sababu ni vigumu
kwa damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. (Waebrania 10:1-4)
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Sadaka Agano la Kale kunufaika waja si kwa misingi ya sadaka wenyewe, lakini
kwa njia wao kutarajia sadaka maalum kwamba Kristo hatimaye kutoa juu ya msalaba.
Aidha, faida zinazotolewa kamwe kuwa kamili mpaka Yesu alitoa sadaka moja ambayo
wengine wote alisema. Hii ni kwa nini sadaka ya Agano la Kale hawakuwa na uwezo wa
kuondoa dhambi moja kwa moja. Walikuwa tu njia ambayo Mungu kuahirishwa hasira
yake na kutekelezwa uvumilivu mpaka wakati Yesu alikufa juu ya msalaba.
Katika suala hili, Yesu alikuwa si tu mali ambayo sadaka zote za awali
upatanisho alikuwa alisema . Yeye pia alikuwa upatanisho wa mwisho. Sasa kwa kuwa
ukamilifu wa sadaka upatanisho imekuwa barabara katika Yesu, hakuna tena sababu
yoyote ya kutoa vivuli. Hii ni kwa nini Wakristo hawana matoleo ya kulipia ilivyoelezwa
katika Agano la Kale. Siyo kwa sababu tunaamini sadaka ya upatanisho ni ya lazima.
Kinyume chake , tunajua upatanisho ni muhimu kabisa. Sababu sisi si sadaka sasa kwa
ajili ya upatanisho ni kwamba tunaamini kafara ya Yesu umoja ina kabisa kukidhi
matakwa ya upatanisho kwa ajili ya watu wote waaminifu wa Mungu kwa wakati wote.
Na katika hili tendo moja , yeye kupata utakatifu wetu , na kufanya sisi uwezo wa kukaa
katika maalum, mbele takatifu ya Mungu.
Kama sisi kusoma katika Waebrania 10:10 :
Tumekuwa alifanya takatifu kwa njia ya sadaka ya mwili wa Yesu Kristo mara
moja kwa wote. (Waebrania 10:10 )
Kafara ya Yesu ulileta umri wa mwezi wa Utawala wa Mungu , ilikuwa mwanzo
wa mwisho wa uhamisho na hukumu ya watu wa Mungu. Hii sadaka moja alifanya
msamaha wa Mungu moja kwa moja kupatikana katika kila taifa duniani. Lakini pia
ilionyesha mwisho wa uvumilivu wa Mungu na uvumilivu kwa wasioamini wengi.
Kama sisi kusoma katika Matendo 17:30 , kabla ya sadaka ya Kristo Mungu
alikuwa mwepesi wa kuleta hukumu dhidi ya wale ambao walikuwa hawajui ukweli.
Lakini sadaka ya Kristo alitangaza ukweli kwa njia kwamba alifanya ujinga mbali kidogo
excusable . Matokeo yake, Mungu alianza kuleta hukumu dhidi ya wenye dhambi na
mzunguko mkubwa na ukali wakati walishindwa kutubu kwa sababu ya mahubiri ya
injili.
Baadhi ya wasiwasi kuona kifo cha Yesu kama kitu zaidi ya mwisho wa kutisha
kwa kazi wapotofu. Lakini kwa ajili ya waamini , kifo cha Kristo alikuwa
kukusudia, na muhimu, na ukombozi. Na sehemu ya jinsi sisi kuelewa mienendo
ya siri ya msalaba, sehemu ya jinsi sisi kuelewa kwamba, ni kwamba ni kutimiza
aina, au antecedent motif , na sadaka Agano la Kale. Sasa kwa mara nyingine
tena kuna watu wengi leo ambao ni wasiwasi sana juu ya mahitaji yoyote ya
damu . Inaonekana hivyo kwanza, inaonekana hivyo haikubaliki kwa watu
mwanga zaidi na kistaarabu. Nadhani ni muhimu kwa sisi kutambua kwamba
Mungu ni si baadhi vampire cosmic ambaye anahitaji damu kuwahakikishia
mahitaji yake. Sadaka Agano la Kale, Agano la Kale mfumo wa kafara , alikuwa
ujasiri, kikatili, na bracing, yote haya kwa kusisitiza uzito wa dhambi kuwa ni
anwani . Agano la Kale mfumo wa kafara mara mawaidha kwa watu wa kale
kwamba dhambi ni lazima kushughulikiwa ili kurejesha kama wewe, ulinganifu
wa maadili ya ulimwengu wa Mungu. Na Yesu Kristo huja kama kutimiza
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kwamba haja kwa namna kwamba mahitaji ya haki ya Mungu na ulinganifu wa
maadili ya ulimwengu ni kuridhika na tendo ya kipekee ya binafsi kutoa upendo .
Agano la Kale lilionyesha , na itakapokamilika katika Kristo haki ya chini kwa
maelezo ya kale ya mfumo wa sadaka. [ Dr Glen Scorgie ]
Baada ya kuona jinsi Yesu alitimiza jukumu lake la kikuhani kwa njia ya uongozi
na sherehe, sisi inapaswa kuangalia jinsi gani alitimiza kuhusiana kikuhani kazi ya
maombezi.
Maombezi
Mapema katika somo hili, sisi alisema kuwa maombezi ni upatanishi , au
wakitaka kwa hisani mwingine niaba ya . Hili ni jambo ambalo sifa huduma ya Yesu
hapa duniani, na kwamba inaendelea tabia huduma yake mbinguni.
Nina rafiki ambaye akaniuliza, "Naam, kama Yesu anapata yetu kwa Mungu, kwa
nini sisi bado haja Yesu? Mbona sisi tu hawaoni pamoja naye sasa kwamba yeye
kujipatia sisi kwa Mungu na tu kumwomba Baba ? Sisi si kweli haja Yesu tena. "
Naam, kwamba inakosa jukumu unaoendelea wa Yesu. Kwa sababu Agano
Jipyainasema kwamba Yesu ni mpatanishi kati ya Mungu na mtu, wakati uliopo ,
mtu Yesu, na kwamba yeye anaishi milele kwa maombezi kwa ajili yetu. Haina
maana katika angalau kuwa upatanisho kazi ya Yesu juu ya msalaba ilikuwa ni
upungufu katika baadhi ya njia. Kuwa na uhakika, upatanisho kazi ya Yesu ni
mara moja kwa wote, ni kamili , hakuna milele mahitaji ya kuongezwa kwa hivyo
tena. Lakini Yesu bado ina unaoendelea , binafsi, mahusiano nafasi ya kuwa yeye
anacheza katika maisha yetu kama wakili wetu, mpatanishi wetu , uwakilishi
wetu. Yeye ni mwanasheria yetu kwamba kila siku, daima huenda mbele ya
hakimu kubwa na akipatikana na kesi yetu. Habari kubwa ni kwa sababu ya
upatanisho kazi yake yeye kamwe kupoteza kesi. Yeye daima rufaa kwa kamili,
kumaliza kazi yake kwa niaba yetu katika jukumu lake maombezi kama Mkuu
wetu Mkuu Mkuu, na mara nyingi ni mafanikio, ni daima ufanisi. Lakini ni
unaoendelea, na kimahusiano, na nguvu. Na hivyo Yesu , kwa kuzingatia
upatanisho kazi yake ya kumaliza, inaendelea kama mpatanishi wetu , na
mwombezi wetu, kama yetu Kuhani Mkuu . [ Dr K. Erik Thoennes ]
Moja ya mifano ya wazi ya kazi ya kutetea Yesu katika Biblia ni maombi yake
kwa wanafunzi wake juu ya usiku wa kukamatwa kwake na kesi , kumbukumbu katika
Yohana sura ya 17. Kwa kweli, sala hii ni kawaida aliwaita " Kuhani Mkuu Maombi. "
Katika sala hii, Yesu pamoja na maombi mengi kwa mitume. Na katika Yohana 17:20-21
, yeye pia aliomba kwa niaba ya wale ambao kuwa wafuasi wake kupitia huduma zao
injili.
Yesu aliendelea kazi yake ya kutetea katika hatua ya kifo chake msalabani ,
ambapo aliloliombea kati ya Mungu na binadamu katika njia ya ufanisi zaidi
iwezekanavyo. Na kwa kuwa sasa yeye aliyepata kwenda juu mbinguni , sisi ni
kuwaambia kwamba anaendelea kufanya maombezi kwa ajili yetu katika hekalu la
mbinguni kwa kuwasilisha damu yake mwenyewe juu ya madhabahu na maombi mbele
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ya Baba kwa niaba yetu.
Kama sisi kusoma katika Waebrania 7:24-25 :
Kwa sababu Yesu anaishi milele , ana ukuhani wa kudumu. Kwa hiyo yeye ni
uwezo wa kuokoa wale ambao kuja kwa Mungu kwa njia yake, kwa sababu yeye
daima anaishi kwa maombezi kwa ajili yao. (Waebrania 7:24-25)
Wokovu wetu ni ya kudumu salama kwa sababu Yesu , Mkuu wetu Mkuu Mkuu, ni
daima maombezi kwa niaba yetu, kuuliza Baba kukubali sifa ya kifo Mwana katika
malipo kwa kila dhambi sisi kufanya.
Yesu kikamilifu alitimiza kazi ya ukuhani Agano la Kale. Alitoa uongozi ,
walifanya sherehe - ikiwa ni pamoja na sherehe muhimu zaidi wa wakati wote , sadaka
yake msalabani - na yeye inayotolewa maombezi kwa ajili ya watu wake. Kwa kweli,
anaendelea kufanya kazi hizi za msingi leo , kwa njia ya kanisa lake na kutokana na kazi
yake ya kuhani mkuu katika mahakama ya mbinguni. Kwa hiyo, kama wafuasi wake , ni
wajibu wetu kutambua na kutegemea Yesu kama upatikanaji yetu tu kwa Baba, na
kuwasilisha kwa huduma yake kama yeye huandaa sisi kuingia kwenye uwepo maalum
takatifu la Mungu .
Na sifa Yesu na kazi kama kuhani katika mawazo, hebu tuangalie jinsi alikutana
na matarajio Agano la Kale kwa ofisi ya kikuhani.
Matarajio
Kama tuliona mapema katika somo hili, maendeleo ya kihistoria ya ukuhani kuundwa
matumaini kuwa katika siku zijazo, ofisi ya kuhani ataendelea kupatanisha kati ya Mungu
na watu wake ili watu na kukubaliwa ndani ya maalum, mbele takatifu ya Mungu. Na
tumekuwa tayari kuona kwamba Yesu alitimiza matarajio haya na kutekeleza majukumu
ya ofisi ya kuhani . Hivyo, katika sehemu hii ya somo letu , tutaweza kuzingatia mawazo
yetu juu ya njia ya Yesu alitimiza unabii maalum la Kale juu ya hatma ya ofisi ya
kikuhani.
Mjadala wetu kugawanya katika sehemu tatu. Kwanza, tutaangalia unabii
kuhusu Kuhani Mkuu . Pili, tutaweza kuchunguza unabii kuhusu kuhani hii kubwa
kuwahudumia kama mfalme . Na tatu, tutaangalia unabii kwamba watu wa Mungu bila
kuwa ufalme wa makuhani. Hebu kuanza kwa kuona jinsi Yesu alitimiza unabii wa
Kuhani Mkuu .
Kuhani Mkuu
Kwa njia mbalimbali , wakati mwingine waziwazi, Agano la Kale ametabiri
kwamba kutakuwa na baadaye Kuhani Mkuu ambaye kukaribisha umri wa kimasiya , na
ambao kwa kweli kuwa Masihi mwenyewe . Kulingana na Zaburi sura 110 , hii Kuhani
Mkuu itakuwa ya " utaratibu wa Melkizedeki ," maana kwamba asingeweza atashuka
kutoka Haruni. Yeye ingekuwa pia kutumika katika ofisi yake milele , kwa maana ya
kwamba kifo hakuweza kumzuia kutimiza kazi yake . Na kwa mujibu wa mwandishi wa
Waebrania, unabii haya yote alikuja kweli katika Yesu.
Waebrania 7:21-22 ananukuu Zaburi 110 mstari wa 4, na maoni juu ya njia hii:
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"Bwana ameapa wala hatabadili nia yake : ` Wewe ni kuhani milele. "Kwa
sababu ya kiapo hiki, Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi .
(Waebrania 7:21-22 )
Mwandishi wa Waebrania alisema kwamba wakati Mungu aliapa kuwa Masiya ni kuhani
milele, yeye kulipwa ni hakika kwamba baadaye Kuhani Mkuu itakuwa Masihi ambayo
kuleta katika agano jipya. Na kwa mujibu wa fungu hili la maneno katika Waebrania,
Yesu ni kwamba Kuhani Mkuu .
Kwa kweli, Waebrania anataja jukumu Yesu kama hii unabii Kuhani Mkuu
angalau mara kumi tofauti. Pia mara kwa mara inahusu Yesu kama "Kristo" au "Masihi,"
na kupanga anasema kwamba yeye ni mmoja ambaye huleta agano jipya katika sura ya 8
, 9, na 12. Zaidi kuliko kitabu kingine cha Agano Jipya , barua kwa Waebrania
inathibitisha zaidi ya shaka yoyote kwamba Yesu anatimiza matarajio Agano la Kale
kuhani mkuu .
Pili la Kale matumaini kuwa Yesu alitimiza ni kwamba kuhani mkuu pia
kutawala kama mfalme .
Kuhani Kama Mfalme
Tumeona kuwa tangu wakati wa Adamu wakati wa Ibrahimu , ofisi ya kuhani na
mfalme mara nyingi umoja katika mtu mmoja. Na ingawa walikuwa kutengwa katika
siku za kifalme ya Israeli, Agano la Kale unabii kwamba wangeweza hatimaye kuwa
reunited katika mtu wa Masihi. Hatua hii iliwekwa katika wote Zaburi 110:2-4 , na
Zekaria 6:13.
Na kama sisi nimeona katika hii na masomo ya mwanzoni , lakini Yesu akaja
kama Masihi, alichukua wote ofisi ya mfalme na ofisi ya kuhani mkuu. Hii imeelezwa
katika vifungu kama vile Mark 8:29; Luka 23:03 ; na Waebrania sura ya 8-9.
Kabla ya Yesu akaja, Ukuhani wa Haruni aliwahi watu wa Mungu kwa vizuri
zaidi ya miaka 1000. Lakini huduma zao siku zote alisema zaidi ya yenyewe kwa kuja
kwa Masihi itakuwa kuhani na mfalme . Na kwa kweli, kulingana na Matendo 6:07 ,
makuhani wengi, katika Yerusalemu na Israeli kutambuliwa Yesu kama Masihi na akawa
wafuasi wake. Kwa kuwa Yesu wala imara ukuhani wa kujitegemea wala alithibitisha
huduma ya daima ya hekalu na ukuhani wa Haruni , msaada alipokea kutoka kwa
makuhani wana wa Israeli inaonyesha kwamba makuhani haya kueleweka Agano la Kale
kufundisha kwamba wakati Masihi alikuja, yeye ingekuwa kuungana ofisi ya kuhani
mkuu na mfalme katika nafsi yake . Na kama tumeona , hii ni hasa yale Yesu alifanya.
Tatu hasa unabii matumaini kuwa Ukuhani wa Yesu alitimiza ni kwamba
Kuhani Mkuu ingeweza kusababisha watu wa Mungu kuwa ufalme wa makuhani.
Ufalme wa Makuhani
Tumekuwa tayari kuona kwamba Kutoka 19:06 na Isaya 61:6 wote kutabiri
wakati watu wa Mungu bila kuwa taifa au ufalme wa makuhani. Hao wote walitaka
kutumika mbele takatifu ya Mungu kwa kufanya kazi yeye kwa ajili yao, kutoa sadaka ya
sifa na utii, na kufanya kazi nyingine ya kikuhani. Na kwa kiasi kikubwa, katika mahubiri
ya Yesu kumbukumbu katika Luka sura ya 4, Bwana imenukuliwa kutoka Isaya sura ya
61 na alidai kuwa kutimiza yake. Kwa njia hii, Yesu alisema kuwa yeye mwenyewe gani
kurejea watu wa Mungu katika ufalme wa makuhani. Na kwa mujibu wa sehemu
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nyingine za Agano Jipya, hii ni hasa yale aliyofanya.
Kwa mfano, katika 1 Petro 2:5, Peter inajulikana kanisa kama Na katika mstari
wa 9, akaiita Na sisi kupata wazo moja katika Ufunuo 01:06 , 5 "ukuhani mtakatifu ."
"Ukuhani wa kifalme ." : 10, na 20:06 .
Kama mfano mmoja tu, kusikiliza maneno haya kuhusu Yesu kutoka Ufunuo
1:06 :
[Yeye] kutufanya kuwa ufalme na makuhani kumtumikia Mungu , Baba yake.
(Ufunuo 1:6 )
Kama Masihi, Yesu ni Kuhani Mkuu ambaye sheria kama mfalme , na ambaye imemteua
wafuasi wake wote kumtumikia kama makuhani katika Ufalme wake.
Moja ya mambo sisi kujifunza kutoka Agano la Kale ni kwamba takwimu muhimu
wa dini walikuwa makuhani. Tunaona katika Agano Jipya ambayo si subset ya
Wakristo , lakini waumini wote ni sasa makuhani. Kweli hii ni mara nyingi
linajitokeza katika maneno utambuzi, ukuhani wa waamini wote . Hatua kuwa
alisisitiza ni kwamba kuna Wakristo wote wameitwa na uwezo wa waziri, kwa
kuwa mikono , moyo, miguu ya Yesu, mwili wa Kristo. Sasa, hii ni kweli kwa kiasi
kikubwa madaraka. Moja ya matokeo ya kihistoria makubwa ya kupata umiliki
wa ukweli huu wa ajabu ni kwamba hakuna mtu haja tena kufikiria binadamu
mwingine kuwa mfereji muhimu, au mjumbe baina yao na Mungu . Muundo
wowote kwamba unaweka middleman kati ya wewe na Mungu ni mkali na fursa
kwa ajili ya matumizi mabaya na udhibiti wa kijamii na utumwa. Hivyo hii ni kwa
kiasi kikubwa kuwawezesha ya heshima na ukombozi ukweli na bado , ni ukweli
kwamba haina kudhoofisha kwa njia yoyote ukweli complimentary kwamba
Mungu ana vipawa mwili wake kwa utofauti wa zawadi, na kuwa miongoni mwa
zawadi hizo mmoja wa wale kwamba nina kuja kufahamu kwa wengine ambao
ibada kwangu ni zawadi wafugaji. Zawadi ya wafugaji inahitaji moyo maalum.
Inahitaji moyo na ujuzi wa mchungaji . Kuongoza , kuhamasisha , ili kuwafariji .
Hii si kusimama kati ya mtu yeyote na Mungu wao. Hii si kudhoofisha haki yao ya
kutafsiri maandiko kama Mungu kuwaangazia akili zao wenyewe kama
wanavyofanya kazi yao nzuri na nidhamu wenyewe kwa kazi hii. Lakini ni neema
ya kwamba ni zinazotolewa kwetu, kutusaidia katika safari ambayo kila mmoja
wetu ni kuhani, na kila mmoja wa makuhani haya maadili na hazina huduma za
kichungaji . [ Dr Glen Scorgie ]
Kutimiza Yesu wa ukuhani inatukumbusha kitu muhimu sana. Madhumuni ya
awali Mungu katika uumbaji yamefanywa kuwa magumu na dhambi, lakini kamwe
kuzidiwa na dhambi. Kuwasili Yesu mwenyewe na utimilizo halisi ya mahitaji ya
kikuhani kuonyesha uaminifu wake wema wa mpango wa Mungu. Uimarishaji wake wa
kazi na maana yake ya mwisho inaonyesha umuhimu wake katika maendeleo ya mpango
wa Mungu. Na kama Kuhani Mkuu anayetawala kama mfalme , Yesu anatimiza masuala
ya awali na matarajio ya huduma ya kipadre . Hivyo, kama watu wake , tuna sababu
kubwa kwa heshima na ibada na kumtegemea Yesu , na kumtumikia kwa uaminifu kama
ufalme wake wa makuhani.
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Hadi sasa, tumekuwa kutalii background Agano la Kale kwa ofisi ya kuhani, na
ukamilifu wake katika Yesu. Hivyo, katika hatua hii, tuko tayari kufikiria maombi ya
kisasa ya Ukuhani wa Yesu . Nini maana haina nafasi ya Yesu kama Kuhani wetu Mkuu
Mkuu na kwa maisha yetu ya leo ?
I. MATUMIZI YA KISASA
Moja njia rahisi kwa njia ya matumizi ya kisasa ya kazi ya kikuhani ya Kristo
yanaweza kupatikana katika Westminster Mafupi ya Kiinjili ya , jibu namba 25 , ambayo
inasema:
Kristo atekelezaye ofisi ya kuhani, katika mara moja matoleo yake up mwenyewe
sadaka ili kukidhi haki ya Mungu, na kutupatanisha na Mungu , na katika kufanya
maombezi daima kwa ajili yetu.
Katika jibu hili , katekisimu muhtasari wa kazi ya kikuhani ya Kristo katika suala
la huduma yake kwa Waumini. Na anataja masuala angalau tatu ya kazi hii. Kwanza,
inazungumzia huduma ya Kristo ya kujinyima . Pili, anasema kuwa wizara yake mara
moja -kwa-wote wakati wa sadaka iliyosababisha maridhiano kati ya waumini na Mungu
. Na tatu , ni orodha ya maombezi yake daima kati ya waumini na Mungu .
Kuzingatia yetu ya matumizi ya kisasa ya ofisi ya Yesu ya kuhani kufuata msisitizo wa
Westminster Mafupi ya Kiinjili ya . Kwanza, tutaangalia dhabihu ya Kristo. Pili,
tutaweza kuzingatia kazi yake ya upatanisho. Na tatu, tutaweza kufikiria maombi ya
uombezi wa Kristo. Hebu kugeuka kwanza kwa kafara.
Sadaka
Tutaweza kuchunguza matumizi ya sadaka ya Kristo kwa kuangalia majibu tatu
tunapaswa kuwa na hiyo : imani kwake kwa ajili ya wokovu , huduma mwaminifu kwake
na wale anapenda ; na ibada . Hebu kuanza kwa kuangalia suala la uaminifu.
Uaminifu
Maandiko yanafundisha kwamba kafara ya Yesu msalabani ni bora tu kwa ajili ya
zawadi ya Mungu ya wokovu . Kristo alikufa msalabani kuwaokoa wenye dhambi. Kwa
kutumia misamiati tulivyojifunza mapema katika somo hili, yeye propitiated Mungu ,
kutosheleza Mungu , haki na ghadhabu , ili wataisafisha , au kuchukua mbali, hatia ya
kwamba kila mtu ana imani ndani yake.
Na imani kwamba ni muhimu . Ili kupokea msamaha wa dhambi Kristo inatoa ,
tuna imani naye, na yeye peke yake. Tuna kuamini kwamba yeye ni Mwana wa Mungu
ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, na kwamba sisi ni kusamehewa kwa sababu tu
ya yeye sadaka inayotolewa kwa ajili yetu. Maandiko yanafundisha juu ya imani hii
katika maeneo kama vile Yohana 20:31 , Warumi 10:9-10 , na 1 Yohana 4:14-16 .
Wafuasi wa Kristo lazima kuamini kwamba wokovu wetu ni msingi kafara ya
Yesu , na kwamba ni bora tu kwa sababu ya kazi yake. Hakuna mtu mwingine anaweza
kutuokoa.
Kama Petro alihubiri katika Matendo 4:12 :
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"Wokovu haupatikani katika hakuna mtu mwingine, kwa maana hapana jina
jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa. "
(Matendo 4:12)
Hatuwezi kupata wokovu . Hakuna kanisa au saint inaweza kutoa kwetu. Tunapaswa
kumwamini tu katika uhalali wa Kristo na sadaka yake ya kuokoa yetu.
Wakati sisi kuweka tumaini letu kwa Yesu peke yake, tunaweza kuwa na uhakika
na furaha mbele ya Mungu. Yesu alifanya uaminifu kila kitu Baba alivyoagiza. Na
tunaweza kuwa na uhakika kwamba yeye uaminifu kufanya kila kitu ameahidi sisi pia.
Kama sisi kusoma katika Waebrania 10:19-22 :
Tuna ujasiri wa kuingia Patakatifu wengi kwa damu ya Yesu ... kwa kuwa tuna
kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, tumkaribie Mungu kwa moyo wa dhati
katika imani timilifu . (Waebrania 10:19-22 )
Kujiamini zilizotajwa hapa inaweza pia kuitwa uaminifu. Ni imani imara kwamba kafara
ya Yesu inatosha kulipia dhambi zetu, na kwamba hakuna njia anaweza kushindwa
kutuokoa.
Moja ya dalili kwamba tumeokoka ni kwamba tuna maana ya kuokolewa. Tuna
maana ya kuwa sehemu ya familia ya Mungu. Biblia inasema kwamba Roho
Mtakatifu anajiunga na roho zetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Na hivyo,
watoto wa Mungu na hisia ya kwamba kupitishwa kwa . Lakini hiyo haina maana
hatuwezi kuwa na kushuka kwa thamani katika shahada ya uhakika au uhakika
kwamba hatuna kuhusu wokovu wetu. Tunataka kuwa na kuongezeka kwa uhakika
kwamba , lakini ni hakika wanaweza kuja na kwenda baada ya muda. Tunatakiwa
kutafuta kuelewa injili, kuhubiri kwa wenyewe kila siku ili tuweze kuelewa yale
Yesu amefanya kwa ajili yetu wakati yeye alichukua nafasi yetu , na kusaidiana.
Hiyo ni nini hatuna katika ushirika, sisi kusaidiana kuwa na uhakika zaidi ya
kufanywa yetu, ya wokovu wetu, msamaha wetu , ili Roho Mtakatifu mitambo ya
nyumba hii kwetu kama sisi kukaa chini ya mahubiri ya neno na sisi kukua katika
imani yetu katika Kristo na yale ya kufanyika kwa ajili yetu. Hivyo, uhakika wa
wokovu kila muumini ana inakuja na unaendelea siku hadi siku , lakini kuna haja
ya kuwa ujumla, ukuaji endelevu katika ni baada ya muda. [ Dr K. Erik Thoennes
]
Je, waamini wa kweli shaka wokovu wao? Kabisa. Na mtu anaona mifano yake
katika maandiko. Nadhani unaweza kuona katika kesi ya Eliya ameketi chini ya
mretemu , unaweza kuona David katika baadhi ya zaburi yake ya kuomboleza
kubwa kuuliza maswali kuhusiana na uhusiano wake na Mungu . Nadhani
unaweza kuona katika wasifu wa Peter labda mara moja baada ya kunyimwa
sehemu anapokwenda nje na analia . Uhakika. Waamini wa kweli kuwa na shaka
ya wokovu wao. Unajua, wokovu wetu ni Mimi si kuokolewa na kiasi cha uhakika
mimi. Wakati mwingine katika duru kiinjili, sisi huwa na kwenda katika mwelekeo
huo. Tunaomba watu kutoa ushahidi -I yao na ushahidi, nina kubadilika Paulkama kwa kuwa ilikuwa ni ya ghafla na makubwa. Naweza kukupa saa na dakika
kama vyombo vya habari yangu. Kulikuwa na siku moja wakati sikuweza kuamini
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Yesu alikuwepo wala mimi huduma, na ndani ya masaa 24 , niliamini alikuwa
Mwana wa Mungu na Mwokozi wangu. Lakini mimi kuokolewa kwa neema kwa
njia ya imani katika kumaliza kazi na accomplishment ya Kristo peke yake na si
juu ya kiasi cha uhakika mimi. Kuna kila aina ya mambo ambayo unaweza
kuwaibia yenu ya uhakika yako. Providences ghafla giza, wakati Bwana
inachukua mbali mwanamke au mwanaume kwamba upendo zaidi katika
ulimwengu wote , ambayo inaweza kutikisa wewe. Wakati mwingine kuna kimwili,
sababu psychosomatic . Baadhi ya watu ni kukabiliwa na kuona kioo nusu tupu.
Wao ni kuuliza maswali kikatiba . Sisi wote tunajua " Eeyores " ya dunia , na
nadhani mimi nina pengine mmoja wao, kuwa huelekea kuuliza maswali ya asili.
Kuna sababu , sababu ya Mungu , Westminster Kuungama, kwa mfano, katika
karne ya 17 alipendekeza kuwa Mungu wakati mwingine kujitenga mwanga wa
uso wake kutoka kwetu, kujiweka mbali mwenyewe ili kutufanya wanataka yake
zaidi, ni kwamba kitendo hicho cha kukosa yake kukua sisi na hatimaye
zinathibitisha imani yetu. Kwamba kamwe ni jambo la kupendeza na uzoefu.
Lakini wazazi wakati mwingine kufanya hivyo. Wao kuondoa mikono yao mtoto
ambaye ni mwanzo tu kutembea. Wao ni pale, tayari kuwakamata kama wao
kuanguka, lakini wao ni wao wenyewe kwa pili . Na kitu kama hicho, Mungu gani
na sisi , na kufanya sisi wanatamani kwa ajili yake na kusababisha yetu kukua
kama matokeo. [ Dr Derek Thomas ]
Sasa kwa kuwa tumekuwa kuchukuliwa imani kama kukabiliana na sadaka ya
Kristo , hebu kurejea kwa huduma sadaka yake unatuvuvia kutoa .
Huduma
Biblia inafundisha kwamba kafara ya Yesu kwa niaba yetu unatuvuvia
kumtumikia kwa uaminifu . Katika Warumi sura ya 6 , Paulo aliweka wazi kwamba kwa
sababu Yesu alikufa ili kuokoa yetu, sisi ni wajibu wa upendo na kumtii. Alifariki kutupa
maisha mapya - kwamba maisha ni huru kutoka utumwa wa dhambi. Na njia moja sisi
lazima kutoa shukrani zetu kwa ajili ya wokovu hii ni kupambana na dhambi katika
maisha yetu , kukataa kuwasilisha wenyewe kwa hivyo tena.
Kama Paulo aliandika katika Warumi 6:2-4 :
Sisi alikufa kwa dhambi; jinsi gani tunaweza kuishi ndani yake tena? ... Basi
tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti ili kama vile Kristo
alivyofufuliwa kutoka wafu kwa utukufu wa Baba , sisi pia tupate kuishi maisha
mapya . (Warumi 6:2-4 )
Yesu alikufa katika sehemu ili tuweze kuwa huru kutoka utumwa wa dhambi . Na tu
majibu sahihi kwa kuwa sadaka ni kuishi katika njia yanayompendeza.
Maandiko pia anataja njia nyingine nyingi kwamba tunaweza kumtumikia Kristo
katika mwanga wa sadaka yake. Ni wazi, tunapaswa kufuata mfano wa Kristo kwa kuwa
tayari kuteseka na hata kufa kwa makusudi yake. Kwa kweli, vifungu kama Matendo
5:41 na Wafilipi 1:29 zinaonyesha kwamba ni heshima kubwa na baraka wakati sisi
kuteseka kwa ajili ya Kristo.
Na Biblia pia moyo sisi kumtumikia Kristo kwa kutoa sadaka ya wenyewe kwa
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watu sawa kwamba Yesu alikufa ili kuokoa. Neema hiyo inatufundisha kuwa na subira na
huruma na kila mmoja katika Waefeso 4:32-05:02 . Instrueras sisi kutoa up uhuru wetu
kwa ajili ya wale ambao ni dhaifu katika imani katika Warumi sura ya 14 na 1
Wakorintho sura ya 8. Na hata anatuamrisha kuyatoa maisha yetu , kama Kristo
alivyofanya, kwa ajili ya waamini wengine.
Kama Yohana aliandika katika 1 Yohana 3:16 :
Hii ni jinsi gani sisi kujua upendo ni : Yesu Kristo aliyatoa maisha yake kwa ajili
yetu. Nasi vilevile tunapaswa kuyatoa maisha yetu kwa ndugu zetu. (1 Yohana
3:16)
Mara moja -kwa- muda wote kafara ya Yesu ya upatanisho juu ya msalaba ilikuwa ya
kutosha kabisa kwa ajili ya matumizi yaliyokusudiwa , yaani , kuchukua mwenyewe
adhabu ya haki Mungu kwa ajili ya dhambi . Sisi kamwe itakayotolewa kwa wenyewe ,
achilia mbali kwa binadamu mwingine . Lakini tunaweza kufuata mfano wa Yesu kwa
kuwekewa chini maisha yetu kwa ajili ya wengine .
Na kama sisi ni lazima awe tayari kufa kwa ajili yao , basi tunapaswa pia kuwa
tayari kufanya sadaka mdogo kwa ajili yao, zimefunguliwa na wakati wetu, fedha zetu,
faraja yetu , na mali yetu ili kuwahudumia.
Ni rahisi majadiliano kuhusu jinsi ya muhimu ni kupenda wengine , na kuchinja
kwa ajili yao. Lakini wakati mwingine ni vigumu kwetu kufuata njia na mawazo haya.
Kupenda watu vizuri , tuna sadaka mambo sisi mara nyingi kushikilia sana wapendwa
wetu - wetu wakati , fedha zetu, na faraja yetu . Hizi ni chache tu ya sadaka muhimu
upendo kwa wengine . Ni vigumu mno kwa ajili yetu kwa thamani ya Utawala wa Mungu
na haki yake, zaidi ya starehe yetu wenyewe. Lakini wakati sisi kufanya hivyo, sisi miss
nje juu ya ukweli mmoja muhimu : sisi kupata zaidi kwa kutoa sadaka hizi kuliko sadaka
wenyewe. Sisi kupata nafasi ya kuabudu Mungu na kuona utawala wake kupanua katika
dunia hii kwa njia ya sisi kutoa ya maisha yetu kwa ajili ya wengine .
Sasa kwa kuwa tumekuwa kuchukuliwa uaminifu na huduma kama mbili
maombi ya kisasa ya sadaka ya Kristo , hebu kugeuka usikivu wetu kwa ibada .
Ibada
Kama wakristo, mara nyingi kujikuta motisha kuabudu Yesu wakati sisi kufikiri
juu ya alichofanya kwa ajili yetu juu ya msalaba. Dhabihu ya wazi sawa kuwahamasisha
mioyo yetu kumsifu kwa upendo mkubwa alionyesha kwetu. Na ni hatua sisi
kumshukuru tena na tena kwa baraka ya ajabu ya wokovu ambayo yeye kununuliwa kwa
ajili yetu.
Na kafara ya Yesu lazima pia kuwahamasisha yetu kuabudu Baba na Roho .
Baada ya yote , kwa mujibu wa vifungu kama John 14:31, kafara ya Yesu ilikuwa
mpango wa Baba. Na Waebrania 9:14 inatufundisha kwamba Yesu alitoa sadaka yake
kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Hivyo, Baba na Roho wanastahili sifa sawa na ibada
kwamba sisi kutoa kwa Yesu.
Na badala ya kuwahamasisha sisi kwa ibada , kafara ya Yesu pia hutumika
kama mfano wa kuigwa kwa ibada .
Kusikiliza kile ambacho Paulo aliandika katika Warumi 12:01 :
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Kwa hiyo , nawasihi , ndugu zangu, katika mtazamo wa huruma ya Mungu, itoeni
miili yenu iwe dhabihu iliyo hai , takatifu, ya kumpendeza Mungu - hili ni kitendo
cha ibada yenu yenye maana . (Warumi 12:1)
Kifungu hiki kwa kawaida inaleta maswali mawili. Kwanza, ni jinsi kifo cha
Yesu msalabani kitendo cha ibada ? Na pili , jinsi gani sisi mfano ibada yetu wenyewe
baada ya hilo?
Katika jibu swali la kwanza, Yesu , mauti ya msalaba lilikuwa ni tendo la ibada
kwa sababu kutimia aina Agano la Kale na foreshadows kuweka na sadaka katika Agano
la Kale. Katika Agano la Kale , ibada Mungu unaozingatia kuzunguka sadaka. Na
Waebrania sura ya 9 inatufundisha kwamba kafara ya Yesu ilikuwa mali ambayo haya
sadaka zote za Agano la Kale alisema. Pia anasema kwamba Yesu hakuwa passively
sadaka kwa ajili yetu. Badala yake, yeye kikamilifu sadaka mwenyewe. Yeye ni Kuhani
Mkuu iliyofuata kanuni ibada ya agano la kale , akajitokeza kwa Mungu kama kitendo
cha ibada sadaka. Na kwa sababu hiyo, matendo yetu ya sadaka pia kuanzisha ibada .
Lakini jinsi gani sisi mfano ibada yetu baada ya kafara ya Yesu ? Ni aina gani ya
vitendo ya sadaka tunapaswa kutoa? Naam, maandiko inaonyesha mambo mengi
tunaweza kufanya hivyo Mungu makosa kama sadaka. Kama tumekuwa tayari kuona ,
Warumi 12:01 inasema kwamba njia moja sisi kuiga sadaka ya Kristo ni kwa kutoa miili
yetu kwa Mungu . Lakini mstari wa 2 unaendelea kueleza maana ya hii : Sisi ni si
kuendana wenyewe na tabia ya dunia , badala yake, sisi ni kwa kuruhusu akili zetu upya
katika Kristo kutuongoza katika mwelekeo mpya wa tabia. Sisi ni kujiepusha na
matumizi ya dhambi ya miili yetu, na kuishi katika njia mpya kwamba heshima Mungu .
Waefeso 5:1-2 inafundisha kuwa njia ya pili sisi kuiga sadaka ya Kristo ni kwa
kuishi maisha ya upendo. Kifo cha Yesu msalabani lilikuwa ni tendo la mwisho la
upendo. Hivyo, wakati sisi ni aina na huruma kwa kila mmoja, sisi ni mpangilio katika
maisha yetu wenyewe baada ya dhabihu ya upendo wa Kristo.
Na Wafilipi 4:18 unaonyesha njia ya tatu tunaweza kumwabudu Mungu kwa njia
ya sadaka : kwa kutoa fedha zetu, rasilimali na wakati kusaidia waumini wengine. Paulo
alisema kwamba zawadi Wafilipi kwake walikuwa sadaka na dhabihu kwa Mungu kwa
sababu walikuwa gharama kubwa kwa Wafilipi na kwa sababu wao kunufaika wale
Mungu anapenda.
Sasa, bila shaka , mapendekezo haya si kutolea nje uwezekano wa kuabudu
Mungu kwa njia ya sadaka . Lakini wao ni mwanzo mzuri kwa sisi kama sisi kufuata
nyayo ya Kristo ya kuabudu Mungu kwa njia ya sadaka ya upendo.
Sasa kwa kuwa tumekuwa inaonekana katika baadhi ya njia tunapaswa kuteka maombi
ya kiutendaji kutoka kwa kafara ya Yesu , tuko tayari kuona ni jinsi gani maridhiano yake
ya kikuhani lazima yanayoathiri maisha yetu.
Maridhiano
Tutaangalia matumizi ya kisasa ya kazi ya Yesu ya upatanisho ya kikuhani kwa
njia tatu. Kwanza tutaweza kuona kwamba huleta sisi amani na Mungu. Pili, tutaangalia
umoja ni kukuza . Na tatu, tutaweza kufikiria ujumbe ni inateua kwetu. Hebu tuangalie
kwanza katika amani yetu na Mungu.
Amani
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Wakati Yesu reconciles sisi kwa Mungu , yeye hufanya amani kati yetu na
Mungu . Kabla ya maridhiano hii, uasi wetu dhidi ya Mungu na kutufanya adui zake,
kama sisi kusoma katika maeneo kama vile Warumi 5:10 na Waefeso 2:02 . Wakati huo,
sisi alistahili haki ya Mungu na hasira. Lakini kwa akiupatanisha sisi kwa Mungu, Yesu
kukomesha uadui huu . Yeye hautazimika ghadhabu ya Mungu, na alifanya amani kati
yetu.
Sasa, badala ya kuwa maadui wa Mungu, sisi ni watoto anayempenda, na
wananchi waaminifu katika ufalme wake. Na hii ina maana kwamba sisi kamwe haja ya
kuogopa Mungu kwa njia tunaogopa maadui. Sisi kamwe haja ya kufikiri kwamba
anataka kutuangamiza. Maisha yetu ni siri katika Kristo, ili amani hiyo ambayo ipo kati
ya Mungu Baba na Mungu Mwana pia lipo baina yetu na Mungu . Na aina hii ya amani
ni lazima kwa hoja mioyo yetu sifa, mikono yetu kutenda, na akili zetu kujua zaidi na
zaidi juu ya Mungu wetu mkuu.
Kusikiliza jinsi Paulo alizungumzia katika Wakolosai 1:19-22 :
Mungu alikuwa radhi kwa kuwa na ukamilifu wake wote ukae katika [Yesu], na
kwa yeye kuvipatanisha mwenyewe mambo yote ... kwa kufanya amani kwa damu
yake, iliyomwagika msalabani. Mara baada ya walikuwa wametengwa mbali na
Mungu na walikuwa maadui katika akili yako kwa sababu ya tabia yenu maovu.
Lakini sasa yeye amewapatanisha na mwili wa Kristo kwa njia ya mauti kwa sasa
wewe takatifu mbele yake, bila dosari na huru kutokana na mashtaka. (Wakolosai
1:19-22 )
Yeah , suala la , " Tuna amani na Mungu ," Mimi maana kwamba sana, wazi
sana. Kwa nini basi nidhamu ya watoto wake, ya waumini? Nadhani jibu rahisi ni
kwa sababu anatupenda. Kuwa na amani na Mungu ina maana kwamba sisi ni
kurudishwa katika uhusiano pamoja naye. Tuliumbwa kujua Mungu, kumtumikia,
na kumpenda, kumtii , kujua naye kwa njia ionekane. Na dhambi zetu
kupunguzwa sisi mbali na hilo. Wokovu unatuleta nyuma ya amani , maridhiano,
picha nyingine kwamba kufikisha nini wokovu ni - ili kwamba sisi ni sasa katika
uhusiano pamoja naye. Wakati sisi dhambi , yeye anapenda sisi kuwa yeye hana
twende njia yetu wenyewe. Yeye pulls sisi nyuma. Mungu anatuadhibu . I mean,
picha kwamba kutumika katika maandiko kama ya mzazi kwa mtoto. Ili pamoja
na watoto wangu , mimi si kuwatunza , upendo wao , kama mimi waache kufanya
mambo ambayo kuwadhuru, kufanya mambo ambayo kugeuka kutokana na kile
nimekuwa alivyowaagiza. Baba yetu wa mbinguni kwa njia ya Bwana wetu Yesu
Kristo, nidhamu yetu ili sisi sasa ni kufanana na Kristo. Hiyo ni kwa manufaa
yetu. Ili kwamba kama sisi hawana uzoefu nidhamu ya Mungu , kwamba lazima
kuwa na wasiwasi na sisi. Nidhamu ni si jambo baya ; ni jambo jema , na
inaonyesha upendo wa Mungu kwa watoto wake. [ Dr Stephen Wellum ]
Amani sisi kuwa na Mungu lazima hoja mioyo yetu kwa kumtukuza Mungu kwa
njia ya kuitangaza na kumshukuru yeye kwa wema wake kubwa kwetu. Ni lazima
kuhamasisha sisi kusema maneno ya na juu ya Mungu na tabia yake katika sala . Ni
lazima kuwahamasisha sisi kutafakari juu ya mambo makubwa amefanya katika maisha
yetu, kufikiria njia mpya ambayo tunaweza kupenda na kumtii. Na ni lazima kutupa
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hamu ya moyo wale walio karibu nasi kwa kuwakumbusha amani kwamba waumini
tayari kuwa na Mungu , na kwamba wasioamini waweze pia kuwa kama wao
wanarejeshwa kwake.
Amani yetu na Mungu anapaswa pia hoja mikono yetu kutenda. Tunapaswa
kufanya amani kwa wanadamu wengine. Tunapaswa kuonyesha baraka za ufalme amani
Mungu katika mfumo wa maadili na haki za kijamii, na huduma kwa ajili ya masikini .
Na sisi lazima kuwafariji na shauri wenye nyoyo kuvunjwa na ukosefu wa amani na
baraka katika maisha yao wenyewe.
Na amani sisi kuwa na Mungu anapaswa pia kuwahamasisha sisi kujua na
kuelewa zaidi na zaidi juu ya Mungu mkuu na Mwokozi wetu . Neno lake anatwambia
kufanana katika akili zetu na njia ya Mungu ya kufikiri kwa kufikiri mawazo wake baada
yake. Na kupumzika kwa amani katika uwezo wake, si hofu kwamba Mungu anaweza
kuachana na sisi kwa dunia , lakini iliyobaki ujasiri katika maarifa kwamba anatupenda
na inachukua huduma ya sisi .
Njia ya pili huduma ya kipadre Yesu ya upatanisho inatumika kwa maisha yetu ni
katika maonyesho ya umoja kati ya watu wa Mungu.
Umoja
Kisa kimoja kwamba mara nyingi inaonekana katika Agano Jipyani wale wenye
mapenzi ya Mungu pia wapenda watu wa Mungu anapenda.
Kama sisi kusoma katika 1 Yohana 4:21 :
Anayempenda Mungu anapaswa pia kumpenda ndugu yake . (1 Yohana 4:21)
Wakati Mungu ni kupatanishwa kwa mtu , tunapaswa kupatanishwa na mtu
kwamba pia.
Hii ni kwa nini Mtume Paulo aliwahimiza wasomaji wake kutambua zawadi
kubwa ya maridhiano wamepokea kutoka kwa Mungu, na kwa kueleza kuwa katika
umoja na waumini wengine. Katika kanisa la kwanza , yeye mara nyingi kutumika wazo
hili na uhusiano uliopo kati ya Wayahudi na watu wa mataifa mengine katika kanisa .
Kusikiliza nini alisema katika Waefeso 2:13-16 :
Lakini sasa, kwa Kristo Yesu, ninyi ambao hapo awali mlikuwa mbali,
mmekaribishwa kwa njia ya damu ya Kristo ... kusudi lake ni kujenga ndani yake
mpya mtu mmoja kati ya [ Wayahudi na watu wa mataifa mengine ] , na hivyo
kufanya amani , na katika mwili huu moja kupatanisha wote wawili Mungu kwa
njia ya msalaba , na ambayo yeye kuuawa uadui wao . (Waefeso 2:13-16)
Tunaona mkazo sawa juu ya umoja katika maeneo kama vile Yohana 17:23 ,
Warumi 15:05 na Waefeso 4:3-13 .
Kanisa wa kisasa ni mara chache wanakabiliwa na suala maalum ya mahusiano ya
haki kati ya Wayahudi na watu wa mataifa mengine . Lakini tuna matatizo mengi ambayo
ni sawa na hii . Sisi mapambano na uadui rangi, kabila, na ya kitaifa miongoni mwa
Waumini. Na huduma ya Yesu ya maridhiano unaweza kutusaidia kujiingiza umoja
katika maeneo hayo. Sisi wote wamekuwa kupatanishwa na Mungu na kwa kila mmoja
kwa njia muungano wetu na Kristo . Na umoja hii lazima walionyesha katika uhusiano
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wetu katika kanisa . Ni lazima kufanya sisi Cherish na kutekeleza lengo la Mungu la
kanisa umoja , ingawa kwamba wakati mwingine ina maana acheni mambo ambayo
kutofautisha sisi kutoka kwa kila mmoja .
Licha ya amani na umoja , maombi ya tatu tunaweza kujifunza kutokana na
huduma ya kipadre Kristo ya upatanisho ni ujumbe tumekuwa kwa ajili ya kutimiza
huduma yetu wenyewe ya maridhiano katika dunia .
Misheni
Huduma ya Yesu ya upatanisho kikuhani ni bado kamili . Sadaka yake
kununuliwa na uhakika maridhiano. Lakini hiyo maridhiano bado kutumika kwa dunia
nzima. Hivyo, katika hatua hii ya historia, Yesu amemteua kanisa kwa zaidi ya huduma
yake ya upatanisho. Sisi ni mabalozi wake wa maridhiano. Na ni kazi yetu kutangaza
injili kwamba reconciles wenye dhambi kwa Mungu.
Kusikiliza jinsi Paulo alieleza dhamira yetu katika 2 Wakorintho 5:18-20 :
Mungu ... kutupatanisha sisi naye kwa njia ya Kristo, akatupa nasi jukumu la
kuwapatanisha : Mungu aliupatanisha ulimwengu na nafsi yake katika Kristo ,
bila kuhesabu dhambi za watu dhidi yao. Na yeye ina nia ya yetu neno la
upatanisho . Kwa hiyo sisi ni mabalozi wa Kristo , kana kwamba Mungu anasihi
kwa njia yetu. Sisi tunawasihi ninyi kwa niaba ya Kristo: mpatanishwe na Mungu
. (2 Wakorintho 5:18-20)
Kutoa ya hatima ya Mungu inaendelea kuwa huduma muhimu ya kanisa . Paulo
aliwaambia Wakorintho kwamba Mungu kutupatanisha sisi naye kwa njia ya Kristo, na
kwamba yeye ni kuendelea kupatanisha dunia nzima mwenyewe. Na ni wajibu wetu
kama wafuasi wa Kristo kutangaza ujumbe huu kwa wengine, ili waweze pia
kupatanishwa na Mungu kwa njia yake. Sisi kufanya hivyo kimsingi na kutangaza habari
njema ya kwamba kwa njia ya Kristo ya maisha , kifo, ufufuo na kupaa, wenye dhambi ,
tunaweza kupata amani na Mungu.
Sasa kwa kuwa tumekuwa inaonekana katika Yesu huduma ya kipadre katika
suala la sadaka na maridhiano, tunapaswa kurejea kwa matumizi ya kisasa ya Yesu
maombezi ya kikuhani.
Maombezi
Tutaweza kuchunguza matumizi ya kisasa ya maombezi Yesu kikuhani chini ya
vichwa mbili. Kwanza, tutaweza kuona kwamba unatuwezesha kukata rufaa kwa Mungu
kwa wenyewe. Na pili, tutaweza kuona kwamba maombezi Kristo wajibu kwa sisi
kutetea kwa watu wengine. Hebu tuangalie kwanza jinsi unatuwezesha kukata rufaa kwa
Mungu kwa ajili ya mahitaji yetu wenyewe.
Rufaa
Kama tumeona , Yesu maombezi kwa ajili yetu kwa kuwakumbusha Mungu,
Baba wa sadaka yake kwa niaba yetu, na kwa kuuliza Baba kusamehe na kubariki sisi
kwa misingi ya dhabihu hii. Na kwa sababu Baba anampenda Mwana na maadili sadaka
yake, yeye anajibu vyema na maombezi Mwana kwa ajili yetu. Husikia na kuwajibu
maombi ya kikuhani ya Kristo, ili kwamba msamaha , utakaso, maisha , na baraka
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mengine yote ya wokovu unaweza kuendelea kutumiwa kwetu.
Na maana moja ya hii ni kwamba tunaweza mbinu Baba kila siku na mahitaji
tukijua kwamba yeye anasikiliza sala zetu kwa sababu Mkuu wetu Mkuu Mkuu ni
kuomba kwa ajili yetu. Tunaliona hili katika Waefeso 3:12, Waebrania 10:19 , na maeneo
mengine mengi .
Kama mfano mmoja tu, kusikiliza Waebrania 4:14-16 :
Kwa kuwa tuna kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu Mwana wa Mungu ,
na tuyashike imara imani tunakiri . Kwa hatuna kuhani mkuu ambaye ni hawezi
kutuunga mkono katika unyonge wetu, lakini tuna moja ambaye amekuwa
kujaribiwa katika kila namna, kama vile sisi ni - lakini bila kufanya dhambi. Basi
na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema, na kupata neema ya
kutusaidia wakati wa mahitaji. (Waebrania 4:14-16)
Kama mwandishi wa Waebrania alisema, Yesu " wamekwenda kupitia
mbinguni." Yaani , yeye iliingia kwa hema ya mbinguni kwa damu yake mwenyewe ili
kufanya maombezi kwa ajili yetu. Na kwa sababu ya maombezi yake, tunaweza kuwa na
imani kwamba Mungu neema yetu, na ni kutega kutupa huruma na neema wakati sisi
kumwomba Mungu.
Sisi anaweza kukata rufaa kwa Muumba wa vitu vyote kwa mahitaji yote ya yetu,
kama wao ni mahitaji kama kina kama kwa msamaha na wokovu , au kama kawaida
kama sala kwa ajili ya chakula kila siku, mavazi na malazi. Hakuna haja ya ni ndogo sana
kwamba iko nje ya wigo wa maombezi ya Kristo kwa niaba yetu. Na hakuna haja ya ni
kubwa sana kwamba thamani ya sadaka yake haitoi yake. Na kwa sababu hii, sisi lazima
kuwa na moyo kuwa na ujasiri na kujiamini katika maombi yetu , rufaa kwa upendo Baba
yetu wa mbinguni kwa mahitaji yetu yote na tamaa ya haki.
Kwa uelewa huu wa jinsi maombezi Kristo inatupa haki na ujasiri wa kukata
rufaa kwa Mungu kwa wenyewe, hebu tuangalie ni jinsi gani moyo sisi kutetea kwa
wengine.
Mtetezi
Pamoja na Yesu tayari maombezi , kwa nini sisi bother kuomba kwa ajili ya watu
wengine? Nadhani sababu kuu ni maneno kufuata mbili Me . Kama Yesu
maombezi , anasema mimi nataka wewe nifuateni mimi, na mimi nataka wewe
maombezi pia. Mimi pia kuamini kwamba maombi yetu wala kuwa na athari.
Mimi pia kuamini , na nadhani Maandiko yanafundisha , si tu kufanya wao kuwa
na athari , lakini kuna kwenda kuwa wakati huna kuomba na baadhi ya mambo si
kupata kufanyika kwa sababu hakuwa kuomba. Hivyo, tunaamini katika maombi?
Ndiyo. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu Yesu alisema nifuateni mimi, na akaomba
. [ Dr Matt Friedeman ]
Moja ya masomo muhimu ya maombezi mbinguni Kristo ni kwamba tunapaswa
kufuata mfano wake na kutetea kwa ajili ya wengine katika maombi. Upendo wetu na
wasiwasi kwa wengine inatumotisia kuzungumza na Mungu kwa niaba yao , akimtaka
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kuonyesha huruma na upendo wake kwao katika kila hali wao ni yanayowakabili.
Kusikiliza kile ambacho Paulo aliandika katika Waefeso 6:18 :
Kuomba katika Roho juu ya wakati wote na kila aina ya sala na maombi. Na hili
akilini , kuwa macho na daima kuendelea kuwaombea watakatifu wote . (Waefeso
6:18)
Hapa, Paulo aliwashauri waamini wote kwa njia ya Mungu kwa niaba ya wengine. Na
bila shaka , wakati sisi kufanya hivyo, utetezi yetu ni msingi sadaka ya Kristo kwa niaba
yao , kama vile utetezi mwenyewe Yesu kwa ajili yetu .
Hivyo wakati mimi kuuliza mwenyewe , kwa nini Yesu kuomba , anajua mahitaji
yangu , anaelewa mahitaji yangu , kwa nini yeye na kufanya maombezi kwa ajili
yangu? Lazima kuna kitu chini ya maombezi kwamba ni mfano wa moyo wa
Mungu, na kwamba ni kwamba yeye huzaa , yeye hubeba. Katika Bwana maisha
mwili, katika maisha ya utatu , kuna kuzaa, upendo inapata mahitaji ya
mwanadamu. Huo ndio msingi wa msalaba , msingi wa kutembea yangu na Yesu.
Na hivyo Bwana anasema mimi katika fomu amri kwa sababu anataka mimi
kuelewa hali halisi, lakini yeye pia sadaka nafasi yangu ya kubeba mtu mwingine
katika moyo wangu. Kama naweza kusema hivyo kwa njia hii , jibu la haja kila
mtu linapatikana katika mtu mwingine. Sasa jibu kwa mahitaji yote ya yetu ya
shaka ni kupatikana katika moyo wa Yesu. Lakini yeye , na kufanya sisi kwa
mfano wake na kutuita kuwa wafuasi wake , amesema Mimi nataka wewe pia
kubeba. Mimi nataka wewe kuwa makuhani kama makuhani Israeli. Mimi nataka
wewe kubeba katika moyo wako kama Haruni. Mimi nataka wewe kubeba katika
moyo wako kama mimi, mahitaji ya ulimwengu. Na hivyo maombezi ni usemi wa
moyo sana wa Mungu. [ Dr Bill Ury ]
Sala za maombi ya utetezi inaweza kutumika kwa kipengele chochote cha maisha
. Kwa mfano, sisi ni moyo kuomba kwa ajili ya mafanikio ya wizara Mkristo katika
maeneo kama vile Warumi 15:30 , Waefeso 6:20 , Wakolosai 4:04 , 1 Wathesalonike
5:25; na Waebrania 13:19 .
Sisi ni kufundishwa kwa kuomba kwa ajili ya wale walio katika hatari ya kiroho
au dhambi, kama sisi kuona katika 1 Yohana 5:16. Tunapaswa kuomba kwa ajili ya
wengine kupata ulinzi na majaribu , kufuatia mafundisho ya Yesu katika Mathayo 6:13,
na mfano wake katika Luka 22:32 . Na sisi wanapaswa kuomba kwa ajili ya afya zao,
kumuomba Mungu kuponya majeraha ya mwili na akili .
Kusikiliza maelekezo haya kutoka Yakobo katika Yakobo 5:14-16 :
Ni moja yoyote ya kwenu amekuwa hawezi? Na awaite wazee wa kanisa
wamwombee na kumpaka mafuta katika jina la Bwana. Na sala inayotolewa kwa
imani kumfanya mtu kuwa mgonjwa vizuri , Bwana atamwinua . Kama amefanya
dhambi , atasamehewa . Ungameni dhambi zenu na kila mmoja na kuomba kwa
ajili ya kila mmoja ili mpate kuponywa. Sala ya mtu mwema ni nguvu na ufanisi .
( Yakobo 5:14-16)
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Yakobo kufundishwa kwamba wakati sisi kutetea kwa ajili ya wengine katika jina
la Bwana, kwamba ni , wakati sisi maombezi kwa ajili yao na kuwakumbusha Bwana
wao ni wa Kristo, Bwana ni kutega kupokea kazi yetu ya utetezi vibaya , na kutoa
maombi yetu . Na kwa sababu hiyo, tunapaswa kuchukua faida kamili ya fursa hii , mara
kwa mara kutetea kwa wale wanaohitaji.
Nina imani unshakable katika uhuru wa Mungu . Nina imani kabisa kwamba Yesu
Kristo hivi sasa ni maombezi kwa ajili yangu na kwa waumini wote mbele ya kiti
cha Baba. Nina imani kabisa kwamba wote kwamba mimi haja ni katika Kristo.
Hivyo, itakuwa ni kuumiza kitu kama sikuwa kuomba sala ya kuombea kwa wale
najua ni katika haja ya ... basi mimi nawaambia , hakuna mtu anauliza swali hilo
wakati yeye au yeye ni katika mahitaji. Nimekuwa katika hali ya haja kubwa .
Nimekuwa katika hali ambapo maisha yangu, medically kuzungumza, mara nyingi
sana kwenye mstari. Nilijua kuwa sala za waamini zilikuwa muhimu sana. Nilijua
kwamba ndugu zangu na dada katika Kristo kuomba kwa ajili yangu walikuwa
kufanya kitu ambacho ni muhimu kwa maisha yangu. Imani yangu ya mwisho na
uaminifu ni katika Mungu huru na Kristo mtukufu, lakini uaminifu wetu kwa
Kristo inahitaji sisi kufanya kile ambacho Kristo amri, na hiyo ina maana
kuomba kwa ajili ya waaminifu. Najua sababu moja ni muhimu. Mimi nina
Mkristo mwaminifu zaidi wakati mimi nina kuomba kwa ajili ya wale najua ni
katika mahitaji. [ Dr R. Albert Mohler , Jr ]
Na bila shaka , tunapaswa pia utetezi kwa niaba ya wengine kwa ajili ya mambo
ya maisha ya kila siku. Kwa mfano, kama sisi kuomba kwa ajili ya mkate kwa wenyewe ,
tunapaswa pia kutetea kwa wengine, kumuomba Mungu ili kukidhi mahitaji yao ya kila
siku pia . Tunapaswa kumwomba kutoa kila aina ya baraka kwa watu wake, ikiwa ni
pamoja na mambo kama afya , utoaji kwa kazi , na mafanikio katika mahusiano yao. Kila
hali katika maisha yetu wenyewe kupima juu ya mioyo yetu, sisi lazima kukata rufaa kwa
Mungu kutusaidia. Na kwa njia hiyo, sisi lazima wakiongozwa na kuomba kwa ajili ya
mahitaji ya wengine, kama mahitaji hayo ni kubwa au ndogo.
Mara nyingi watu ajabu juu ya siri ya maombi. Kwa nini tunahitaji kuomba?
Kama Mungu tayari anajua mambo yote, na kama Yesu ni tayari maombezi , kwa
nini tunahitaji kuomba ? Ni kitu chochote amekosa, au gani kuumiza kitu kama
hatuombi na maombezi kwa ajili ya dunia na wengine? Naam nadhani jibu la
swali ni ndiyo, kitu ni kuumiza , na hapa ni kwa nini. Awali ya yote, kama hatuna
maombezi, sisi ni kutomtii Mungu , kwa Mungu ametuamuru kuomba. Kwa
upande mmoja, kwamba wote sisi haja ya kujua . Hatuna haja ya kuelewa siri ya
jinsi kazi. Mungu ametuamuru kuomba. Na kama sisi kumwamini na kumpenda,
sisi kuomba. Lakini pili, Mungu si tu ametuamuru kuomba, lakini kwa namna
fulani katika siri ya haya yote, yeye ni pamoja na sala za watu wa maombezi sana
wa Yesu. Mimi nina akampiga kwa picha hii katika kitabu cha Ufunuo ambayo
kuna uvumba hii nzito na kuongezeka kwa Mungu ambayo ni kama ilivyoelezwa
maombi ya watakatifu. Ni kana kwamba kama hatuwezi kuomba, sisi pia kuumiza
uhusiano wetu wenyewe kwa Mungu katika kwamba Mungu anataka sisi kuwa
wanaohusika pamoja naye katika kile anachokifanya katika dunia . Hivyo
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anatuita katika zaidi na kamili uhusiano naye kwa kuona wenyewe kama wenzake
wafanyakazi, kama Paulo anaelezea mwenyewe na wengine , co- wafanyakazi
pamoja na Mungu katika kazi hii ya ukombozi kwa njia ya maombezi yetu. Hivyo
uhusiano wetu na Mungu ni kuumiza . Lakini tatu , hapa siri kubwa kuliko zote .
Kwa namna fulani Mungu imeamua kumkomboa dunia si kwa kutenda juu yake
kutoka bila , lakini kujenga uwezo wa neema yake ndani ya . Na hivyo kama sisi
maombezi pamoja na Yesu, siyo hivyo kiasi kwamba tunapaswa kufikiria
wenyewe kama kujaribu kuwashawishi Mungu kwa kufanya kitu ambacho hataki
kufanya, au kujaribu kuongeza kitu na maombi ya Yesu. Tunapaswa kuona
maombezi yetu kwa dunia au kwa ajili ya wengine zaidi kama hii. Sisi ni kujaribu
kuchukua dunia au watu wengine na kuvuta yao na maombi yetu mahali ambapo
Mungu anataka kuwa hivyo baraka wake na neema yake inaweza akamwaga juu
yao. Na hivyo , ndiyo, katika mpango wa Mungu wa ajabu , kitu ni kukosa kama
hatuwezi kuomba, kwa sababu kutoka ndani ya viumbe wake, ameacha watoto
wake kukombolewa kuwa si wale tu ambao ni kusubiri juu ya wokovu yao ya
mwisho, lakini kazi sasa, kuunganisha na kuchora kwa maombi, dunia na
wengine sehemu ambapo Mungu anaweza kuwaokoa. [ Dr Steve Blakemore ]
V.
HITIMISHO
Katika somo hili juu ya Yesu Mkuu, Tumeangalia background Agano la Kale na
Yesu ofisi , kwa kuwa Mungu aliyeteuliwa makuhani kuandaa na kuwaongoza watu wa
Mungu katika maalum , uwepo wake takatifu ili waweze kupokea baraka zake.
Tumekuwa pia kuona jinsi Yesu alitimiza ofisi hii katika Agano Jipyakwa kuwa Mkuu
wetu Mkuu Mkuu. Na tumekuwa kuchukuliwa baadhi ya njia tunaweza kutumia kanuni
za huduma ya Yesu ya kikuhani kwa maisha yetu katika dunia ya kisasa.
Yesu ni utimilifu wa mwisho wa ofisi ya Biblia ya kuhani. Kama Mkuu wetu
Mkuu Mkuu, yeye ni kuandaa sisi kuishi katika uwepo takatifu ya Mungu, na kubarikiwa
na Mungu kwa njia ajabu. Na baraka hizo si zimehifadhiwa kabisa kwa siku zijazo. Kwa
njia ya Yesu sadaka na maombezi, Baba ni tayari kutupatia foretaste ya maisha yetu ya
milele sasa hivi, katika ulimwengu wa sasa. Kwa sababu hii, wafuasi wa Kristo
kuzifurahia katika huduma ya Yesu ya kikuhani na ya muda mrefu kwa siku wakati sisi
kukaribishwa katika uwepo maalum ya Mungu katika mbingu mpya na dunia mpya na
Yesu mwenyewe. Tunapaswa pia kutegemea na kunufaika na huduma wa Kristo uliopo
kama Mkuu Kuhani wetu Mkuu , ambaye hata sasa ni tunamwombea kwa ajili yetu
katika mahakama ya mbinguni .
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