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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
Historia ya ubinadamu ni mara nyingi yameandikwa utawala wa wafalme wenye
nguvu. Tumekuwa wote kusikia ya wafalme ambao ilitawala sehemu kubwa ya Asia ,
Ulaya, Afrika na Amerika ya Kusini. Baadhi yao kuwashinda maadui wengi kwamba
himaya yao walionekana kunyoosha pembe mbali ya dunia. Na wote hao angalau jambo
moja katika kawaida. Wao ni gone, wao ni wafu ; wao si utawala wa yoyote zaidi .
Majeshi yao nguvu na kutoweka, na nguvu zao umetoweka.
Kuna tu kuwa ubaguzi moja kwa utawala huu. Kuna mfalme mmoja ambaye
nguvu hajawahi Faded, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na kwamba mfalme , bila
shaka, ni Yesu.
Hili ni somo tano katika mfululizo wetu, tunaamini katika Yesu , na sisi haki
yake " Mfalme." Katika somo hili, tutaweza kuona jinsi Yesu anatimiza ofisi Agano la
Kale mfalme , chama tawala cha kama mtumishi mwaminifu na Mwana wa Mungu.
Kama tumeona katika masomo ya awali, katika hatua mbalimbali za Agano la Kale
Mungu aliweka ofisi tatu kwa njia ambayo yeye kusimamiwa ufalme wake : ofisi ya
nabii, kuhani na mfalme . Na katika hatua ya mwisho ya ufalme wa Mungu , ambayo sisi
kawaida kuwaita umri Jipya Testament, wote watatu wa ofisi hizo kupata kutimiza yao ya
mwisho katika Yesu. Katika somo hili, tutaweza kuzingatia ofisi ya Yesu ya mfalme .
Kwa madhumuni yetu, tutaweza kufafanua mfalme kama binadamu kuwa imara
na Mungu kwa zoezi utawala kwa niaba ya Mungu juu ya ufalme wake. Kama ufafanuzi
huu inaonyesha, Mungu daima imekuwa na siku zote utakuwa na madaraka ya mwisho
juu ya viumbe wote . Lakini yeye pia maalumu binadamu kutumika kama makamu wake
wa Regents . Wafalme hawa binadamu kumtumikia chini yake, na zaidi madhumuni na
malengo ya ufalme wake wake. Kama sisi kuweka ufafanuzi hii ya msingi katika akili,
sisi itakuwa na uwezo wa kupata ufahamu wengi katika ofisi ya Biblia ya mfalme , na
jinsi ya Yesu anatimiza ofisi hii.
Somo hili kufuata format sawa na masomo yetu juu ya ofisi ya Yesu ya nabii, na
kuhani . Kwanza, sisi kuchunguza Usuli Agano la Kale kwa ofisi ya mfalme. Pili, sisi
kuchunguza kutimiza ofisi ya mfalme, katika Yesu. Na tatu, sisi kuchunguza matumizi ya
kisasa ya ufalme wa Yesu katika maisha yetu wenyewe. Hebu tuangalie kwanza katika
historia ya Agano la Kale ofisi ya Yesu ya mfalme .
II.
USULI WA AGANO LA KALE
Katika kitabu chake Repabliki, mwanafalsafa wa Kigiriki Plato alisema kuwa bora ya
serikali zote iwezekanavyo mara ya utawala wa Mwanafalsafa mfalme . Katika maoni
yake, wafalme kweli kupendwa hekima, badala ya mali na nguvu , itakuwa moja kwa
moja mataifa yao kuelekea faida nyingi. Katika njia sawa, maandiko inaonyesha kuwa
wakati wafalme wa Israeli waliogopa Mungu na kufuatiwa amri zake, mataifa yao iliishi
chini ya baraka za Mungu. Lakini kinyume pia ni kweli : Wakati wao waliasi dhidi ya
Mungu , taifa zima mateso chini ya hukumu ya Mungu. Kwa maana hii, wafalme wa
Israeli ni muhimu kwa ustawi wa ufalme wa Mungu duniani.
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Tutaweza kuchunguza Usuli Agano la Kale kwa ofisi ya mfalme kwa kuangalia mada
tatu : kwanza , sifa kwa ajili ya ofisi ya mfalme; pili , kazi ya wafalme , na tatu, matarajio
Agano la Kale kuundwa kwa mustakabali wa utawala wa kifalme katika Israeli. Hebu
tuanze na sifa kwa ajili ya ofisi ya mfalme.
Sifa
Katika Agano la Kale , Mungu alijitambulisha sifa kwa ajili ya wafalme katika hatua
mbili. Kwanza, katika sheria ya Musa , Mungu alijitambulisha viwango kwa ajili ya
utawala wa kifalme hata kabla ya Israel na mfalme . Na pili, ahadi ya Mungu na David
zinazotolewa muhimu kufuzu ya ziada mara moja kifalme ilikuwa katika nafasi. Hebu
tuangalie kwanza katika kanuni za utawala waliotajwa katika Sheria ya Musa.
Sheria ya Musa
Ni jambo la kushangaza wakati kusoma Agano la Kale, hasa vitabu vitano vya
kwanza , vitabu vya sheria, kwamba tayari kuna una kutarajia ujio wa mfalme .
Una nini mfalme lazima kama na wanapaswa kufanya kwa muda mrefu kabla ya
kuna milele wafalme. Kwa nini hii ni kesi? Vizuri, nadhani tunahitaji kuweka
wale aina ya vifungu, Kumbukumbu 17 hasa , ambapo una kutarajia mfalme na
nini mfalme lazima kufanya , katika mwanga wa mpango wa Mungu. Wewe kweli
na kurudi hadi kwa Adamu. Adam kazi kama aina ya nabii, kuhani, mfalme .
Mamlaka yake juu ya dunia hii , kuwa utawala na utawala , kwa maana ya
baadhi waliopotea. Ni ilichukua katika taifa la Israeli kwa njia ya agano la
Ibrahimu. Hata katika Mwanzo 17 kuna ahadi kwamba kwa line wafalme wa
Ibrahimu atakuja. Ndipo huanza kuwa barabara katika Israel na ya kipekee
mfalme . Mfalme katika Agano la Kale, hata kama ni alitangaza miaka mingi
kabla ya muda katika kusema, Kumbukumbu 17 na Musa, ni kuweka sisi kwa ajili
ya kurudi kwa madhara ya dhambi juu ya dunia hii , marejesho kwamba kuja kwa
njia ya wafalme , wafalme Daudi. Lakini hata zaidi ya hapo, kuja kwa Bwana
Yesu Kristo, ambaye sasa inachukua majukumu haya, kutimiza jukumu Daudi ,
kutimiza jukumu Israeli, anatimiza hatimaye jukumu la Adamu, na kutayarisha
sisi nyuma kwa nini sisi yalifanywa kuwa, ili yote haya ni katika kutarajia. Yote
hii ni kuweka sisi up kwa zaidi katika suala la mpango wa Mungu kama hueneza ,
na kutuongoza kutenda mandhari kimasiya ya " Hii ni nini kuja. Hii ni nani
utafanyika. Hii ni jinsi gani mfalme kutimiza majukumu hayo. " [ Dr Stephen
Wellum ]
Kama Musa tayari taifa la Israeli ili kuingia na kushinda Nchi ya Ahadi, yeye
alieleza kuwa Mungu hatimaye kuteua mfalme juu yao. Na yeye waliotajwa kanuni nne
walikuwa kuongoza mfalme kwamba Mungu maalumu. Kusikiliza mambo ambayo Musa
aliandika katika Kumbukumbu sura ya 17 mistari 14 kupitia 19:
Wakati ... wamechukua milki yake na makazi ndani yake ... kuteua juu yenu
mfalme Bwana, Mungu wako anachagua. Ni lazima awe miongoni mwa ndugu
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yako mwenyewe ... Mfalme , zaidi ya hayo , ni lazima si kupata idadi kubwa ya
farasi kwa ajili yake mwenyewe au kufanya watu kurudi Misri kupata zaidi ya
watu ... Yeye lazima kuchukua wake wengi ... Ni lazima si kukusanya kiasi
kikubwa cha fedha na dhahabu ... [H] e ni kuandika ... nakala ya sheria hii ... na
yeye ni kusoma yake siku zote za maisha yake, hivyo ili apate kujifunza kwa stahi
Bwana, Mungu wake na kufuata kwa makini maneno yote ya sheria hii na amri
hizi. (Kumbukumbu 17:14-19 )
Musa waliotajwa kanuni nne zinazohusiana na sifa kwa utawala wa kifalme .
Kwanza, alisema kwamba mfalme wa Israeli ilibidi waliochaguliwa na Mungu . Watu
walikuwa na sifa za kuchagua mfalme ambayo ingeweza kusababisha yao kwa njia
ambayo Mungu alidai si . Na hawakuwa na haki ya fulana mtu kwa mamlaka ya Mungu
iliyokabidhiwa. Mungu pekee ndiye angeweza kugawa mamlaka yake mwenyewe. Na
angeweza tu kutoa kwa mtu wa uchaguzi wake .
Jambo la pili Musa alitaja katika Kumbukumbu sura ya 17 ni kwamba mfalme
alikuwa na kuwa Israeli. Hiyo ni kusema , yeye alikuwa na kuwa na asili ya taifa wateule
wa Mungu . Hii ilikuwa kutimiza ahadi ahadi ya Mungu alifanya kwa Ibrahimu katika
Mwanzo sura ya 17 mstari wa 1 hadi ya 8 , ambapo aliapa kwamba warithi wa Ibrahimu
itakuwa wafalme juu ya watu wao.
Kufuzu tatu katika Kumbukumbu sura ya 17 ni kwamba mfalme alikuwa
kumtegemea Mungu badala ya mikakati ya binadamu kwa ajili ya kupata amani na
ustawi. Musa waliotajwa njia nne kuwa wafalme wapate kurejea kutoka kwa utegemezi
wa Mungu .
• Mfalme ilikuwa ni marufuku kupata idadi kubwa ya farasi pengine kwa sababu
walikuwa muhimu kwa jeshi lake. Mfalme ilikuwa hutegemea nguvu za Mungu,
na si kwa nguvu za binadamu, ili kupata taifa .
• Kkupiga marufuku kurudi Misri inajulikana kuwasilisha himaya ya kubwa kwa
ajili ya ulinzi na ugawaji wa , badala ya kuwasilisha kwa Mungu .
• Mmarufuku dhidi ya wake wengi pengine kutumika hasa kwa ushirikiano wa
kisiasa kughushi kupitia ndoa za kupangwa . Hii ni tatizo si tu kwa sababu
alifanya Israel tegemezi kwa nchi za nje badala ya Mungu , lakini pia kwa sababu
wake wa kigeni walikuwa na uwezekano wa kuitumikia miungu wa kigeni, na
kwa kumjaribu mfalme kufanya hivyo.
• Na amri dhidi ya kukusanya kiasi kikubwa cha dhahabu na fedha pengine
inajulikana haki kodi. Ilikuwa si vibaya kwa mfalme kuwa tajiri. Lakini ilikuwa ni
makosa ya jinai kwa yeye kuwa tajiri kwa kuwakandamiza watu wa Mungu.
Kwa ujumla , vikwazo hivi kuhakikisha kwamba mfalme ingekuwa wanategemea Mungu
kwa ajili ya mafanikio ya utawala wake na usalama wa taifa .
Kitu ya nne Musa alisisitiza katika Kumbukumbu sura ya 17 ni kwamba mfalme
alitakiwa kuonyesha uaminifu agano Mungu na kupokea , kuiga na kutafakari juu ya
sheria agano la Mungu. Hatua hizi walikuwa iliyoundwa kwa ajili ya kulima heshima
binafsi , unyenyekevu sahihi na utawala waaminifu.
Wafalme wa Israeli na wafalme wa Yuda walikuwa mwakilishi wa watu kwa
Mungu , ili katika njia nyingi wao alikuwa mbele ya sakramenti huko , wote kama
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mwakilishi wa Mungu duniani na mwakilishi wa watu kwa Mungu . Hivyo,
kwamba hasa hali ya swing kwamba walikuwa ilikuwa muhimu katika jinsi
Mungu alijibu kwa mfalme na kisha hatimaye jinsi akaanguka nje kwenye taifa
kwa ujumla. Na alikuwa na historia hii yote , nadhani, ndani ya Israeli na Yuda.
Kuna mfalme yeyote mzuri katika Israeli. Wote walikuwa mbaya. Na kisha ,
akaanguka kwanza katika 722 BC Lakini basi ndani ya Yuda , alikuwa aina hii ya
kwenda na kurudi , ambapo utaweza kuwa na mfalme nzuri , alifanya haki katika
macho ya Bwana, na kisha mfalme mbaya ambao walifanya yaliyo maovu mbele
ya Bwana . Lakini wakati wafalme mbaya walifanya yaliyo maovu mbele za
Bwana , kulikuwa na madhara makubwa kwamba alikuja kutoka hiyo. Hii ilikuwa
ambapo Mungu " No " ya hukumu ya Mungu itakuwa kotekote dhidi ya wote
mfalme na kisha pia watu vilevile. Na inaonekana kuwa kulikuwa na kuna
uhusiano hai kati ya hadhi ya mfalme na namna ambayo watu wa kufuatwa katika
hiyo. Kama mfalme alikuwa kuanzisha mahali pa juu na kuabudu miungu ya
kigeni , watu walikuwa pia. Na kisha kinyume chake , wakati kulikuwa na
mageuzi, kama tulikuwa na Mfalme Yosia, kwamba alikuwa mkubwa madhara ya
taifa kwa njia ambayo watu alijibu kwa Mungu na sheria yake. Hivyo, mfalme
alikuwa na jukumu kubwa katika anayewakilisha wote watu na Mungu kwa watu.
[ Dr Mark Gignilliat ]
Baada ya kuona sifa kwa utawala wa kifalme wazi na Musa , tuko tayari kufikiria kufuzu
ziada Mungu imara katika agano lake na Daudi.
Agano na Daudi
Mungu imara agano lake na Daudi katika 2 Samweli sura ya 7 mistari 8 kwa njia
ya 16 , na masharti yake yametajwa katika maeneo kama vile Zaburi 89 na 132. Agano
hili imara ukoo wake kama nasaba ya kudumu Israeli. Mungu alionyesha ukarimu kubwa
Daudi, na Israel kwa kuhakikisha kwamba ukoo ingekuwa kutawala , na Israeli ingekuwa
kufurahia utulivu wa dynastic mfululizo. Kusikiliza ahadi ahadi ya Mungu kwa Daudi
katika 2 Samweli sura ya 7 mistari 8 kwa njia ya 16 :
Mimi alichukua kutoka malisho na kutoka yafuatayo kundi kuwa mkuu juu ya
watu wangu Israeli ... Sasa nitafanya jina lako kubwa ... Nami kutoa nafasi kwa
watu wangu Israeli ... mimi pia nitawapumzisha kutoka adui zako wote ... mimi
itakuwa amzalie yako ya kufanikiwa wewe, ambao watakuja kutoka mwili yako
mwenyewe, na mimi ataimarisha ufalme wake ... nyumba yako na ufalme wako
kuvumilia milele mbele yangu; kiti cha enzi yako itakuwa imara milele. (2
Samweli 7:8-16)
Kwa mujibu wa ahadi hii ya Mungu, Mungu aliongeza kufuzu mpya kwa ajili ya
wafalme katika Israeli : Kutoka wakati huu , watu wa Mungu walikuwa kuongozwa na
mwana wa Daudi. Tu nyumba yake angeweza kudai kuwa halali , utawala daima juu ya
taifa zima.
Kama mapema kama kitabu cha Mwanzo, Mungu heri kabila la Yuda na utawala
wa kifalme wa Israeli. " Fimbo hataiacha Yuda, " Jacob alisema katika Mwanzo sura ya
49. Na tangu Daudi alikuwa wa kabila la Yuda , ahadi ya Mungu kwa Daudi alikuwa
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kutimiza baraka hii katika kitabu cha Mwanzo. Mungu daima lengo kwamba Israel siku
moja na mfalme wa kabila la Yuda . Na kwa sababu ya heshima ya Daudi na ibada kwa
Mungu, akaahidi kuwa utawala wa kifalme Israel ingekuwa daima kuwa chanzo chake ni
kupitia mstari wa Daudi. Hakuna mtu anayeweza kihalali kudai kuwa mfalme katika
Israeli isipokuwa mara kutoka nyumba ya Daudi . Hiyo ni kwa nini ni muhimu sana kwa
waandishi wa Injili kuthibitisha, si tu kwamba aliitwa na Mungu, lakini kwamba alikuwa
kizazi moja kwa moja wa Daudi, kwa madai halali kwa kiti cha Daudi .
Sasa kwa kuwa tumekuwa inaonekana katika sifa kwa utawala wa kifalme , hebu
kurejea kwa mada yetu ya pili , kazi ya wafalme katika Agano la Kale.
Kazi
Katika Agano la Kale , wafalme wa Israeli kutekelezwa utawala mwaminifu katika
watu wa Mungu hasa na utekelezaji na kusimamia sheria ya Mungu. Kama tumeona
katika masomo ya awali, ilikuwa ni kawaida kwa watawala wenye nguvu au suzerains
katika Mashariki ya Karibu kale kushinda na kudhibiti falme na nguvu , maamuzi yao
watumishi wao au waminifu . Suzerains haya kwa kawaida hupewa uhusiano wao na
waminifu zao kwa njia ya mikataba au ahadi , ambayo inahitajika falme kibaraka
kutumikia suzerain mshindi kwa kuwasilisha kwa sheria zake. Na kitu kimoja ni kweli ya
uhusiano wa Israeli kwa Mungu . Taifa zima alikuwa na wajibu wa kutii ahadi ya Mungu
, na mfalme lilikuwa ni kuhakikisha kuwa walivyofanya.
Wafalme uliofanyika watu wao kuwajibika kwa sheria ahadi ya Mungu kwa njia
nyingi. Lakini kwa madhumuni yetu katika somo hili , tutaweza kuzingatia juu ya nini
Yesu aliwaita mambo muhimu zaidi ya sheria. Kama Yesu alisema katika Mathayo sura
ya 23 mstari wa 23 :
Mambo muhimu zaidi ya sheria [ ni ] haki, huruma na imani. (Mathayo 23:23)
Kulingana na Yesu, na kwa kulinganisha na kwa lengo Mafarisayo juu ya sherehe na
mila, sifa muhimu ya sheria ni haki, huruma na imani.
Tutaweza kufikiria njia wafalme Agano la Kale kunyongwa na kusimamiwa
sheria za Mungu kulingana na kila moja ya tabia hizi muhimu zaidi. Kwanza, tutaangalia
ni jukumu la mfalme kutekeleza haki. Pili, tutaweza kuona kwamba mfalme alikuwa
kuomba huruma . Na tatu, tutaweza kuzingatia ukweli kwamba mfalme ilikuwa ni kukuza
uaminifu. Hebu tuangalie kwanza katika hafla ya mfalme ya kutekeleza haki.
Haki
Katika mazingira ya majukumu mfalme , haki unaweza kuelezwa kama hukumu
kila mtu kama yeye anastahili , kwa mujibu wa sheria ya Mungu.
Kama watu binafsi au watawala , tuna haki, uhuru , na mapenzi kuchagua njia
salama au njia ya dhambi. Katika mwisho hukumu ya Mungu kuanguka juu yetu
wote. Kama matokeo watawala hao watahukumiwa. Wakati Yesu anakuja kuweka
mambo yote ambapo wanapaswa kuwa . Hadi wakati huo sisi kuwa na dhamira .
Na kwamba ni kuishi kama watu ambayo ni ya ufalme wa Mungu, na kama
wananchi katika nchi ya mbinguni. Kwa wakati huu, sisi mazoezi haki na usawa ,
kuheshimu wengine, kuheshimu dhaifu, kuwa na haki na wasio haki, na sisi
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kujaribu kwa bidii ili kufikia haki kujua kwamba bado tunaishi katika ulimwengu
wa dhambi , dunia kuvunjwa, katika ulimwengu chini ya Mungu hukumu, katika
ulimwengu ambapo ukatili, umaskini , ujinga na rushwa bado zipo. Sisi ni kama
taa ambayo inatoa mwanga , kuwakumbusha wengine kwamba kuna kumpenda
Mungu mbinguni ambaye wasiwasi juu ya haki na kwamba ukatili hii , rushwa, na
kiburi , bila kujali ni muda gani huchukua duniani, ni muda mfupi, na mdogo
katika ni wakati kwa sababu kuna Mungu ambaye , mwisho , kurekebisha kila
kitu. [ Dr Jonathan Kuttab ]
Wafalme wa Israeli walikuwa na kutekeleza haki ya Mungu katika ngazi angalau
mbili tofauti. Katika nafasi ya kwanza, wao kuuawa sheria za kimataifa Mungu ,
utekelezaji wa sheria ya Mungu kati ya Israel na mataifa mengine.
Moja ya njia ya wafalme kuzingatiwa haki kwa kiwango cha kimataifa ilikuwa na
amani na kufanya mazungumzo na mataifa mengine, kama Solomon alivyofanya kwa
Hiramu mfalme wa Tiro katika 1 Wafalme sura ya 5 mstari wa 1 kwa 12 .
Wafalme pia walifuata sheria za kimataifa kwa njia ya vita . Walifanya hivyo kwa
kuwaadhibu mataifa maovu kama Saulo katika 1 Samweli sura ya 14 mistari 47 na 48, na
kama Daudi alivyofanya katika 2 Samweli sura ya 8 mistari 1 hadi 13. Mfalme pia
alitetea Israel walipokuwa kushambuliwa, kama Daudi alivyofanya katika 2 Samweli
sura ya 5 mstari wa 17 kwa njia ya 25 , na kama Hezekia, katika 2 Wafalme sura ya 19 .
Zaburi 2 muhtasari wa haki ya kuwa wafalme wa Israeli walikuwa na kutoa kuelekea
mataifa waliasi dhidi yao na Bwana. Kusikiliza nini anasema katika mstari wa 6 kwa 12 :
[Bwana akasema], " Mimi kuwa imewekwa Mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima
wangu mtakatifu ." ... Yeye akaniambia, "Wewe ni Mwana wangu; . Leo
nimekuwa baba yako Uniombe, nami nitakufanya kuwa mataifa urithi wako,
mwisho wa dunia kuwa milki yako Wewe atawachunga kwa fimbo ya chuma ; .
Ninyi utawaseta vipande vipande kama kufinyanga. " Kwa hiyo, watawala, kuwa
na hekima ; alionya kuwa , wewe watawala wa dunia. Kumtumikia Bwana kwa
hofu na Shangilieni kwa kutetemeka. Mbusuni Mwana, asije akafanya hasira na
kuharibiwa katika njia yako, kwa hasira yake inaweza bimbiriza katika wakati
huu. Heri wote ambao kuchukua kimbilio kwake. (Zaburi 2:6-12 )
Aya hizi kufuata Karibu kale -Mashariki desturi ya akimaanisha suzerain kama baba na
kibaraka wake mfalme kama mtoto wake. Katika kesi hiyo, Mungu alikuwa suzerain na
mfalme Daudi alikuwa mwana . Na mpango wa Mungu kwa ulimwengu ilikuwa kwa ajili
ya mataifa kumtumikia na kumtii mfalme Daudi. Walikuwa na hofu na heshima kwa
sababu alikuwa chombo cha Mungu ya haki katika dunia .
Katika nafasi ya pili , wafalme walikuwa na wajibu wa kutekeleza haki ya Mungu
kwa kiwango cha kitaifa , ndani ya Israel pia . Wafalme kutekelezwa haki ya taifa na
kuongoza watu wa Mungu maalumu katika utii wa sheria yake. Hii ni pamoja na mambo
kama kutoa kwa ajili ya ustawi na ulinzi wa wanyonge, kama tunaona katika Mithali sura
ya 29 mstari wa 14 ; kutetea dhidi ya waovu , kama Daudi inatokana katika 2 Samweli
sura ya 4 mstari wa 9 kwa 12; mashtaka wahalifu, kama katika 2 wafalme sura ya 14
mstari wa 5 ; na kuanzisha utulivu kwa ajili ya ukuaji na ustawi wa wananchi , kama
Zaburi ya 72 kuwafundisha . Aidha, wafalme hawakuwa na kupotosha haki kwa neema
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tajiri au maskini, nguvu au dhaifu. Maandiko yanafundisha juu ya wajibu huu wa
wafalme katika maeneo mengi, ikiwa ni pamoja na Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari
wa 15 na mistari Isaya sura ya 11 1 kwa 5 .
Kuchora mara nyingine tena kutoka kitambulisho Yesu ya mambo muhimu zaidi
ya sheria , pili njia wafalme kuu ungekuwa na kuomba sheria ya Mungu ilikuwa katika
huruma .
Huruma
Huruma ni kuiga ya huruma ya Mungu kwa viumbe wake . Mungu mara nyingi
chipsi viumbe wake na uvumilivu wakati wao wamefanya dhambi, na katika uelewa wa
udhaifu wao. Yeye humpa mambo mazuri katika maisha , na misaada kutoka kwa mateso
, kwa sababu tu yanayompendeza kuwa mwema kwa nini amefanya. Maandiko husema
huruma ya Mungu katika maeneo mengi, kama vile Zaburi 40 mstari wa 11 , Zaburi 103
mstari wa 8 ; na Yona sura ya 4 mstari wa 2.
Kama kwa haki, tutaweza kuonyesha ukweli kwamba wafalme kuonyesha huruma
katika nyanja angalau mbili , kwa kuanzia na mahusiano ya kimataifa. Katika ngazi ya
kimataifa , wafalme kutumika huruma kwa mataifa hayo na watu ambao kuwasilishwa
kwa Mungu wa Israeli. Kwa mfano, katika 2 Samweli sura ya 10 aya ya 19, waminifu
wengi wa moja ya maadui wa Israeli kupokea huruma kutoka Daudi wakati walifanya
amani pamoja naye. Na katika 2 Samweli sura ya 10 mstari wa 1 na 2 , Daudi alionyesha
huruma kwa mfalme wa Waamoni .
Aidha, manabii wa Agano la Kale ametabiri kwamba mataifa hatimaye
kuwasilisha Yerusalemu. Wangeweza kuleta kodi kwa mji mkuu wa ufalme wa Mungu,
na kupokea huruma na ulinzi kutoka mfalme wa Mungu. Mambo haya ni unabii katika
maeneo kama vile mistari Isaya sura ya 60 1 kupitia 22 na sura ya 66 mstari wa 18
kupitia 23 , aya ya Mika sura ya 4 1 kwa 8 , na Sefania, sura ya 2 mstari wa 11.
Bila shaka, kama tumeona katika mjadala wetu wa haki, Mungu daima haina
wanataka kuonyesha huruma . Na wakati mwingine alidai kwamba mfalme kuzuia
rehema kutoka mataifa maovu . Kwa mfano, katika 2 Samweli sura ya 5 mstari wa 17
kwa njia ya 25 , Mungu alimwagiza David kuharibu Wafilisti, Daudi alifanya bila
huruma. Uovu wao ilikuwa kubwa sana kwamba walikuwa si kwa kuwa zimeachwa.
Hivyo, sehemu ya wajibu ya mfalme ilikuwa ni kutambua wakati Mungu ingekuwa
aonyeshe huruma , na wakati Mungu kuwa naye kuizuia .
Licha ya kuonyesha huruma katika mahusiano ya kimataifa, mfalme alikuwa na
wajibu wa kusimamia sheria ya Mungu kwa kuonyesha huruma katika ngazi ya kitaifa
pia . Kwa sababu mfalme alikuwa kibaraka wa Mungu, alitakiwa kutibu watu wa Mungu
katika njia sawa kwamba Mungu kutibu yao. Na hii maana kutibu yao kwa rehema .
Kama sisi kusoma katika maeneo kama vile Hosea sura ya 6 mstari wa 6 , Mungu alitaka
watu wake kuonyesha huruma hata zaidi ya alitaka sadaka inahitajika katika sheria. Hii si
kwa sababu sheria ya Mungu ni muhimu, bali kwa sababu huruma ni moja ya mambo
muhimu zaidi ya sheria. Kwa sababu hii, mfalme huruma alikuwa kiongozi bora , ambaye
imaged mfano wa Mungu mwenyewe wa huduma. David , mfano hii katika maeneo
kama vile 2 Samweli sura ya 19 mstari wa 18 kupitia 23, ambapo alionyesha huruma kwa
maadui in kwake.
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Huruma ni katika sheria Agano la Kale. Kama tunaweza kupata juu ya upendeleo
wetu wakati mwingine kuwa sheria ni mbaya na kwa kweli kusoma sheria kama
chombo cha upendo - wema wa Mungu , tutaweza kuanza kuona kila mahali.
Hivyo hata kama sisi kuangalia Amri kumi kama kianzio, unaweza kuona sheria
kama vile amri ya nne kuweka takatifu ya Sabato. Tuna kusoma zaidi kwamba
sehemu ya kwanza ya amri kuona kwamba si tu ni sisi kupumzika siku ya Bwana,
au Sabato, lakini sisi ni kuruhusu watumishi wetu kaya , mifugo yetu , kila kitu
chini ya milki yetu . Katika dunia yetu ya kisasa, tunataka kusema mcha Mungu
au mwanamke ambaye ana biashara lazima huruma kwa wafanyakazi wake na si
kutibu yao kama rasilimali kuwa kuchimbwa kwamba ni nimechoka, lakini badala
kutibu yao kama watu . Kuwa wakili juu ya watu wa Mungu ameweka juu yetu.
Hivyo kuna utoaji huruma huko. Unaweza kuona mengi ya sheria ya mtu binafsi
kina katika hotuba ya Kale kwamba rehemu. Amri katika Kumbukumbu kuondoka
masazo katika pembe za shamba , ili wale walio masikini inaweza kuja pamoja na
kuwa na kitu cha kula, ili waweze kuchukua kile kushoto juu. Una sheria kama
vile amri si kwa malipo ya riba kwa mwananchi Agano la Kale. Katika dunia
kwamba si ubepari uwekezaji uchumi, na kumshutumu ya riba mara nyingi njia
ya dhuluma na kuchukua faida ya watu . Itakuwa kuwa mbadala kwa ukarimu.
Kama mtu anaweza kufanya faida mbali ya wenzake masikini Israeli, unajua,
yeye inaweza kuimarisha mwenyewe, lakini yeye kuishia kunyima nyingine. Hivyo
amri anasema , wala kufanya hivyo. Badala yake, kuwa wakarimu na si kutoza
riba , na kutoa mikopo kwa wale ambao wanahitaji. Sheria ya kutolewa kutoka
indenturement kila baada ya miaka saba . Au sheria ya Jubilee kwamba
kurejeshwa watu kwa nchi bahati mbaya providences alikuwa kuchukuliwa yao
mbali, hali bahati mbaya. Hivyo sheria hizi za marejesho, Mungu alikuwa
mwenye huruma kwa watu wake, na kisha yeye waamrisha kutafakari tabia yake
mwenyewe katika sheria za Agano la Kale. [ Ufunuo Mike Glodo ]
Mbali na haki na huruma , njia ya tatu mfalme alikuwa kutekeleza sheria ya
Mungu ilikuwa kwa kukuza uaminifu kwa Mungu .
Uaminifu
Uaminifu unaweza kuelezwa kama uaminifu kwa Mungu , alionyesha kwa njia ya
imani za dhati na utii. Uaminifu inahusisha kuamini kwamba Mungu ni nani anasema
yeye ni , uaminifu kuwahudumia yake na miungu mingine, na utoaji naye kutii kwa
upendo.
Kama tulivyofanya kwa haki na huruma , tutaweza kufikiria njia mbili mfalme
alikuwa na wajibu wa kukuza uaminifu, mwanzo na nyanja ya kimataifa. Wafalme wa
Israeli walikuwa na kusababisha watu wa Mungu kwenye uaminifu kwa Mungu katika
namna ambayo mataifa jirani watatubu ya ibada ya sanamu wao na dhambi , na kuanza
kumtumikia Mungu. Wafalme kutimia jukumu hili hasa kwa kuanzisha ibada mwaminifu
katika taifa la Israeli, kama tunaona katika sala Solomon ya wakfu hekalu katika 1
Wafalme sura ya 8 mistari 41 kupitia 43. Hii mamlaka ya kimataifa ya kufuasa na
nidhamu mataifa pia unahitajika katika vifungu kama Zaburi mistari 72 8 hadi 11, na
Zekaria sura ya 8 mistari ya 20 kwa njia 23.
Licha ya kuendeleza uaminifu kwa Mungu kimataifa , mfalme alikuwa na pia
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kuhamasisha uaminifu katika ngazi ya kitaifa . Mfalme ilikuwa ni kukuza uaminifu ndani
ya taifa la Israeli hasa kwa kuhakikisha na kutoa kwa ajili ya usafi katika kuabudu .
Wafalme wazuri zinazotolewa rasilimali na mipango kwa ajili ya ibada , iliyoandaliwa
wafanyakazi , dictated sera kwa ajili ya matengenezo ya hekalu , na mara nyingi alicheza
nafasi muhimu katika maadhimisho ya umma ya ibada. Kwa mfano, Daudi alifanya
mambo haya katika 1 Mambo ya Nyakati sura 15, 16, na 23 kupitia 28.
Ahadi ya mfalme kukuza uaminifu Israel walioathirika taifa kwa njia ya
kushangaza. Kwa sababu yeye alikuwa mwakilishi wa taifa mbele ya Mungu, watu mara
nyingi uzoefu baraka umeiweka chini ya uongozi wa wafalme mwaminifu, na umeiweka
hukumu chini ya wafalme na mashaka . Mungu heri wafalme mwaminifu na mafanikio
katika Israel na upanuzi wa kimwili wa mipaka ya Israeli . Wafalme Unfaithful
ataadhibiwa kama vizuri . Kwa kweli, kitabu cha wafalme sehemu kulaumu uhamisho wa
Yuda juu ya uasi wa wafalme wa Israeli. Kusikiliza maneno ya Mungu kwa King
Solomon katika 1 Wafalme sura ya mstari wa 9 6 na 7:
Kama wewe au wana wenu kugeuka mbali na mimi na hawazingatii amri na amri
Nimewapeni na kwenda mbali na kutumikia miungu mingine na kuiabudu , basi
mimi kukatwa Israeli kutoka nchi Mimi nimewapa na kukataa Hekalu hili mimi
wakfu kwa jina langu . Israel kisha kuwa dharau na kitu cha maskhara miongoni
mwa watu wote . (1 Wafalme 9:6-7)
Kwa bahati mbaya, si kila mfalme wa Israeli na Yuda alikuwa mwaminifu kwa
Mungu , na watu mara nyingi mateso kama matokeo . Lakini hata wakati hekalu lilikuwa
limepuuzwa au watu imeanguka katika ibada ya sanamu , wafalme mwaminifu walikuwa
mara nyingi na uwezo wa mageuzi na kurejesha ibada ya taifa . Tunaona huu kwa
Hezekia katika 2 Wafalme sura ya 18 mstari wa 1 hadi ya 8 , na Yosia katika 2 Wafalme
sura ya 22 aya 1 hadi sura ya 23 mstari wa 25 . Juhudi zao mageuzi ya moyo na hata
zinazozalishwa uaminifu kati ya watu wa Mungu, na hivyo moyo Mungu kubariki taifa
wakati wa utawala wao.
Baada ya kuona sifa na kazi ya wafalme Agano la Kale , tuko tayari kuangalia
matarajio Agano la Kale kuundwa kwa siku zijazo za utawala wa Israel.
Matarajio
Agano la Kale imara matarajio ya wengi kwa ajili ya wafalme baadaye, na hasa
kwa moja maalum mfalme wa kimasiya kwamba kulitabiliwa kutimiza lengo la Mungu la
kuanzisha ufalme wake duniani. Na bila shaka, Agano Jipyainaonyesha kwamba, huyu
mfalme wa kimasiya Yesu. Hivyo, tunapaswa kuangalia hizi anticipations Agano la Kale
katika baadhi ya kina .
Tutaangalia matarajio ya baadaye ya utawala wa kifalme katika Israeli kwamba
viliumbwa na vyanzo mbili: kwanza, maendeleo ya kihistoria za utawala wa Agano la
Kale; na pili , unabii maalum kuhusu mfalme baadaye juu ya Israeli. Hebu tuangalie
kwanza katika matarajio kuundwa kwa maendeleo ya kihistoria za utawala .
Maendeleo ya kihistoria
Tutaweza kuanza kwa kuangalia jukumu muhimu ya binadamu utawala wa
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kifalme alicheza katika mpango wa Mungu kabla ya kifalme katika Israeli, tangu siku za
kuundwa kwa wakati wa waamuzi wa Israeli.
Kabla ya Monakia
Wakati Mungu alipoumba dunia , aliweka Adamu na Hawa katika bustani ya
Edeni kutumika kama makamu wake wa Regents juu ya viumbe. Mungu alionyesha
jukumu hili kwa ajili ya binadamu katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27 , ambapo
alipanga na kuundwa Adamu na Hawa kwa mfano wake.
Katika siku za Agano la Kale, suala kama sanamu ya mungu , mfano wa miungu,
na Mwana wa Mungu walikuwa kawaida hutumiwa kwa kutaja wafalme na watawala .
Istilahi hii walionyesha imani kwamba wafalme walikuwa wawakilishi kidunia au
kufanyeni makhalifa wa miungu yao. Ilikuwa ni kazi mfalme kuhakikisha kwamba
mapenzi ya Mungu yake ilikuwa ukamilike duniani. Hivyo, wakati Biblia wito Adamu na
Hawa picha ya Mungu , jambo moja maana ni kwamba Mungu maalumu jamii yote ya
wanadamu kuwa makamu wake wa Regents duniani. Katika maana pana zaidi, basi,
binadamu wote walikuwa kuundwa kwa kuishi kama mrahaba, kama mtumishi wafalme
wote wa Mungu walio kuhakikisha kwamba mapenzi yake yafanyike duniani . Wazo
kwamba picha ya Mungu walikuwa takwimu kifalme husaidia kueleza Mwanzo sura ya 1
mstari wa 28 , ambapo Mungu alitoa agizo hili la kwa wazazi wetu wa kwanza :
Zaeni na kuongezeka kwa idadi ; kujaza dunia na kuitiisha . Kutawala juu ya
samaki wa bahari na ndege wa angani na juu ya kila kiumbe chenye uhai
kiendacho juu ya ardhi. (Mwanzo 1:28)
Mungu alitaka kugeuza dunia nzima katika ufalme wake. Hivyo , alimteua makamu wake
wa Regents , wanadamu wote, mbele ya kujaza dunia na picha ya ziada ya Mungu , na
zoezi mamlaka au kutawala juu ya viumbe wote. Amri hii ni mara nyingi huitwa Maagizo
ya utamaduni kwa sababu amri yetu ya kujenga ufalme wa Mungu kwa kuanzisha
tamaduni na ustaarabu duniani kote.
Baada ya Adamu na Hawa akaanguka katika dhambi, wao na watoto wao
amepotea mbali na majukumu yao ya awali kwamba hukumu ya Mungu ubinadamu
dhambi katika gharika ya Nuhu . Hata hivyo, Mungu hakuwa kufuta ubinadamu wa
kifalme kazi katika dunia . Baada ya Nuhu na familia yake exited sanduku, Mungu
alisaini Maagizo ya utamaduni , jeshi sanamu zake wote wa kifalme kueneza Mungu kuheshimu ustaarabu duniani kote.
Lakini makamu wa Regency ya binadamu kubadilishwa katika njia muhimu
katika siku za Ibrahimu. Mungu kukombolewa Ibrahimu na kumfanya baba wa watu
wake wateule, Israeli. Ingawa binadamu wote bado walikuwa makamu wa Regents wa
Mungu kwa maana ujumla, Bwana alimchagua Ibrahimu na kizazi chake kuwa mzaliwa
wa kwanza wa jamaa zote za dunia . Mungu alifanya agano maalum pamoja na Ibrahimu
katika Mwanzo sura ya 15 na 17 , kuonyesha kwamba Israeli walikuwa maalum , kifalme
fursa ya kujenga taifa takatifu kwa Mungu . Na taifa hii ilikuwa ni kuwa kianzio kwa ajili
ya kueneza mapenzi ya Mungu kwa mataifa mengine .
Baadaye katika historia , Mungu alianza kutimiza ahadi yake, kwa Ibrahimu kwa
kutuma Musa na kisha Joshua kuongoza Israeli. Chini ya utawala wao, Mungu waokoa
watu wake kutoka utumwa katika Misri , na uwezo wao kushinda Kanaani - Nchi ya
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Ahadi - ambapo walikuwa kuwa taifa kubwa ya kukombolewa , picha takatifu ya Mungu.
Cha kusikitisha , Israel walishindwa kukamilisha ushindi wa Kanaani. Hivyo,
baada ya Joshua alikufa , umoja wa kitaifa disintegrated na majaji mbalimbali za mitaa na
Walawi aliyeongoza makabila yote kupitia nyakati za taabu sana . Ingawa Mungu heri
Israel katika miaka hii, uongozi wa majaji na Walawi hakuwa kutosha kwa hoja Israel
kuelekea mafanikio kama taifa uongozi wa picha kifalme wa Mungu. Mwandishi wa
kitabu cha Waamuzi alifanya hili wazi katika kitabu chake. Kusikiliza mstari wa mwisho
wa kitabu chake katika Waamuzi sura ya 21 mstari wa 25 :
Katika siku hizo Israeli, haukuwa na mfalme ; kila mtu alifanya kama aliona
inafaa. (Waamuzi 21:25)
Maoni sawa na kuonekana katika Waamuzi sura ya 17 mstari wa 6 , sura ya 18 mstari wa
1, na sura ya 19 mstari wa 1. Marudio haya alisisitiza kuwa Israel inaweza kusonga
mbele kama taifa wateule wa Mungu tu chini ya utawala wa mfalme haki ambaye aliwahi
kuwa maalum makamu wa Regent Mungu.
Naam, kitabu cha Waamuzi inaonekana kuwa rationale kwa kuja kwa mfalme .
Kuna mzunguko katika kitabu cha Waamuzi kuwa mwamuzi ameamka , ni sawa
kwa wakati , watu kuanguka katika dhambi, wao kupiga kelele kwa Mungu na
Mungu huwafufua up hakimu mwingine. Na mwandishi wazi anataka kufanya
uhakika kwamba kuna haja ya kuwa kitu imara zaidi, salama zaidi, na anatamani
kwa mtawala na kiongozi wa baada ya moyo wa Mungu mwenyewe. Na bila
shaka kwamba sifa ni hasa kutumika kwa Daudi, mfalme baada ya moyo wake
Mungu mwenyewe, na ambaye ni kuonekana kama kitu cha mfano wa nini
utawala wa kifalme inaonekana kama, si tu kwa watu wa Israeli, ndipo , lakini
kwa kweli kwa jinsi Mungu mazoezi ya utawala wake juu ya watu wake. Kwa
hiyo, kitabu cha Waamuzi kisha ni kitu cha malumbano kwa haja ya mfalme,
mfalme atakayetawala chini ya Mungu , ambao kutuonyesha jinsi Mungu sheria
watu wake wote wakati huo, na kwa kweli hata leo. [ Dr Simon Vibert ]
Ni muhimu kuweka kitabu cha Waamuzi katika mpango kamili wa Mungu ,
storyline kutoka Mwanzo njia yote ya ujio wa Yesu Kristo. Kitabu cha Waamuzi ni
kuangalia nyuma na ufunuo uliopita , njia yote ya Adam kama takwimu ya
kifalme, Ibrahimu katika agano la Ibrahimu unatarajia ujio wa wafalme kupitia
line wake, Musa kutoa agano la kale, Kumbukumbu 17 , ambapo kuna ujio wa
mfalme kutarajia. Hata hivyo, kuna , si katika hatua hiyo katika mpango wa
Mungu, wafalme halisi kwamba ni ijayo. Waamuzi basi, kwa maana ya baadhi ,
ni kuonyesha haja ya viongozi , haja ya utawala. Joshua tar kutoka Musa; majaji
kuchukua kutoka Joshua. Hata hivyo, hakuna mfalme kwamba Mungu imekuwa
unatarajia . Hakuna kutimiza kwamba bado. Majaji ni , kulingana na uongozi
wao, kama wao ni nzuri taifa kawaida haina vibaya sana. Kama wao ni mbaya
taifa gani hafifu, na hakuna mfalme . Wakati mfalme anakuja, Waamuzi ni
kusema kwetu, mambo yatakuwa bora. [ Dr Stephen Wellum ]
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Sasa kwa kuwa tumekuwa inaonekana katika asili ya ufalme wa kibinadamu
katika siku chache kabla ya kifalme ya Israeli, tuangalie maendeleo ya kihistoria wakati
wa kifalme katika Israeli.
Wakati wa Utawala wa Monakia
Kwa mujibu wa 1 Samweli sura ya 8 mistari ya 5 hadi 20, mwishoni mwa kipindi
cha majaji taifa la Israeli Kumchukia utulivu na utaratibu wafalme zinazotolewa na
mataifa jirani. Lakini hao walikataa kusubiri kwa Mungu yawe mfalme katika wakati
wake. Badala yake, alidai kuwa yeye kuwapa mfalme mara moja. Katika majibu, Mungu
maalumu Sauli kama kwanza rasmi mfalme juu ya Israeli.
Sasa ni muhimu kutambua kwamba hamu ya Israeli kwa mfalme wa kibinadamu
hazikuwa na dhambi yenyewe. Mungu alikuwa wazi mara kadhaa kabla kwamba
alipanga kwa ajili ya Israeli kuwa taifa lenye nguvu na mfalme kubwa ya binadamu .
Kwa mfano, katika Mwanzo sura ya 17 mstari wa 6 , Mungu aliahidi Abrahamu kwamba
wafalme itakuwa ni pamoja na kati ya kizazi chake . Katika kitabu cha Mwanzo sura ya
49 mstari wa 8 kwa njia ya 10 , Jacob heri mtoto wake Yuda na kutangaza kwamba
mmoja wa wazao wa Yuda angetawala kama mfalme juu ya Israeli. Na kama tuliona
mapema katika somo hili, Musa hata eda kanuni kwa ajili ya wafalme wa Israeli katika
Kumbukumbu sura ya 17 mistari 14 kupitia 19. Zaidi ya hapo, katika 1 Samweli sura ya 2
mstari wa 10, muda mfupi kabla ya Israel taabu Mungu kuwapa mfalme , Hana haki
alitoa sala ya kinabii kwamba Mungu hatimaye kuanzisha mfalme haki juu ya watu wake.
Lakini pamoja na mipango mizuri Mungu kwa ajili ya utawala wa kifalme katika
Israeli, taifa dhambi kwa kukataa kumwamini Mungu na kusubiri kwa muda wake. Na
uteuzi wa Sauli Mungu kama mfalme wao ilikuwa na lengo la sehemu ya nidhamu yao
kwa sababu ya dhambi hii . Na wakati Saulo hoja Israel mbele katika baadhi ya njia, uasi
wake mwenyewe dhidi ya Mungu unasababishwa Bwana uzuru yeye na familia yake .
Lakini baada ya kushindwa Sauli, Mungu neema akawapa Israeli aina ya mfalme
walihitaji kwa kumfufua David kama mfalme wao. Kama wengine wote wa mwanadamu
aliyeanguka , Daudi alikuwa mwenye dhambi. Lakini pia alikuwa mtu baada ya moyo wa
Mungu mwenyewe. Na Mungu uwezo naye kuungana taifa , kushindwa adui zao, na
kuleta usalama na ustawi wa Israeli. Aidha, Mungu alifanya agano na Daudi hivyo
kwamba wazao wake wangekuwa daima kutawala juu ya Israeli kama kifalme yao ya
kudumu nasaba. Tunasoma juu ya hii agano katika maeneo kama vile 2 Samweli sura ya
7, 1 Mambo ya Nyakati sura ya 17, na Zaburi 89 na 132.
Wakati Daudi alikufa , mtoto wake Sulemani badala yake kama mfalme . Kwa
njia nyingi, utawala wa Sulemani ulikuwa sehemu nzuri ya historia ya wafalme wa
Israeli. Yeye kupanua maeneo ya Israeli, na kuongezeka kwa utajiri wake na sifa nzuri.
Kwa bahati mbaya, yeye pia umakini kukiukwa sheria ya Mungu kwa kuabudu miungu
ya wake zake za kigeni. Kwa hiyo, Bwana kugawanywa ufalme katika siku za Mwana
Solomon Rehoboamu . Na vizazi ikifuatiwa na hata zaidi waaminifu kwa Mungu , ili
hatimaye Isareli na Yuda alikuja chini ya hukumu ya Mungu na walikuwa uhamishoni
kutoka ardhi zao. Ufalme wa kaskazini wa Israeli mara alishinda kwa Ashuru katika 723
au 722 BC, na ufalme wa kusini wa Yuda mara alishinda kwa Babeli mwaka wa 587 au
586 BC Mwisho mfalme halali alikuwa wa ukoo Yekonia Daudi , pia inajulikana kama
Yekonia ambaye alikuwa madarakani na utumwani katika 597 BC
Mwishoni mwa kipindi cha monarchical , Mungu alikuwa wazi mengi juu ya
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ufalme wa kibinadamu . Katika maana pana zaidi, binadamu wote walikuwa makamu wa
Regents Mungu juu ya dunia . Kwa maana nyembamba , taifa la Israeli uliofanyika
maalum wa mwingiliano kama familia takatifu ya binadamu ambayo ilikuwa kuwa
mfano wa kuigwa kwa mataifa mengine. Na kwa maana dogo , kizazi kifalme wa Daudi
ulichukua ofisi ya mkuu wa makamu wa Regent Mungu. Mungu aliyeteuliwa wana wa
Daudi kuwaongoza Waisraeli na maeneo mengine ya dunia katika huduma kwa mapenzi
ya mfalme mkuu, Mungu mwenyewe.
Sasa kwa kuwa tumekuwa inaonekana katika maendeleo ya kihistoria ya ofisi
ya mfalme kabla na wakati wa kifalme wa Israeli, hebu kuchunguza kipindi baada ya
kifalme, wakati Israeli na Yuda aliishi uhamishoni na hapakuwa na mfalme Daudi.
Baada ya Utawala Wa Kimonakia
Ingawa Babeli alikuwa kuharibu Yerusalemu na kuondolewa alimrithi Daudi, na
kutoka kiti chake cha enzi , mtawala Kiajemi Cyrus ameshinda Babeli na aliamuru
kwamba Waisraeli wangeweza kurudi Nchi ya Ahadi. Tunasoma ya maendeleo hii katika
2 Mambo ya Nyakati sura ya 36 na Ezra sura ya 1.
Miaka iliyofuata Koreshi amri mara nyingi huitwa kipindi cha marejesho.
Waliorejea tena wakfu madhabahu ya Mungu , kujengwa hekalu mpya, na upya kuta za
Yerusalemu . Mapema, katika Hagai sura ya 2 mistari 21 kupitia 23, nabii Hagai hata
aliiambia mabaki hii kurejeshwa kwamba kama wangekuwa waaminifu , Mungu anaweza
kuteua liwali wao Zerubabeli, ambaye alikuwa wa ukoo wa Daudi , kwa kiti cha Daudi .
Lakini watu walikuwa si waaminifu kwa Mungu. Kwa hiyo, Agano la Kale mwisho na tu
mabaki ya Israeli wanaoishi katika Nchi ya Ahadi, na matumaini yao ya utukufu
kuahirishwa katika siku zijazo.
Katika wakati kati ya Kale na Jipya , uasi Israel iliendelea kuchelewesha
marejesho ya utawala wa kifalme katika Israeli. Dola ya Kiyunani kushindwa dola ya
kiajemi na walichukua udhibiti juu ya Israeli katika Palestina. Na baadaye, Dola ya
Kirumi kushindwa watu wa mataifa mengine na alichukua malipo juu ya Nchi ya Ahadi.
Wakati wote wa wakati huu, Israeli, haukuwa na mfalme uliowekwa na Mungu.
Hali dhalili wa Israeli chini ya ukandamizaji wa Waashuri , Wababeli, Wamedi na
Waajemi, Wagiriki na Warumi alionyesha jambo moja wazi kabisa: utawala wa mtoto
haki ya David ilikuwa muhimu kwa siku zijazo. Israel inahitajika mfalme Daudi kutimiza
wajibu wake katika dunia kama watu wa Mungu waliochaguliwa. Hivyo, watu waaminifu
wa Mungu aliendelea kuangalia mbele wakati Mungu heshima agano lake na Daudi kwa
kutuma haki Daudi mfalme kuwaokoa kutoka katika kukandamizwa na kupanua mapenzi
ya Mungu juu ya dunia nzima.
Sasa kwa kuwa tumekuwa inaonekana katika maendeleo ya kihistoria ya ofisi ya
mfalme , hebu fikiria matarajio ya baadaye ya utawala wa kifalme hiyo ilipanda kutoka
unabii maalum katika Agano la Kale.
Unabii Maalum
Agano la Kale lina unabii wengi mno juu ya hatma ya utawala wa kifalme katika
Israel kwa ajili yetu kwa kutaja yao yote. Hivyo, kwa madhumuni yetu katika somo hili ,
tutaweza kutaja mandhari nne tu muhimu . Katika nafasi ya kwanza, manabii wa Agano
la Kale alitabiri kuwa Mungu atawarudishia utawala wa Daudi.
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Wakati sisi kuangalia Agano la Kale, Agano la Kale hasa inasisitiza kwamba
Kristo ni wa kwanza wa mwana yote ya Daudi . Bila shaka, Daudi alikuwa
mfalme mkuu wa Israeli ambao kuaminiwa katika Bwana hivyo kwa kiasi kikubwa
, mshindi wa ushindi nguvu katika wengi, wengi njia amemtii Bwana . Bila shaka
yeye alikuwa na baadhi ya mapungufu makubwa kama vile, lakini David inakuwa
dhana ya nini Masihi atakuwa . Atakuwa mtawala ambaye huleta amani kwa
taifa. Na hivyo tunaona katika sehemu ya mwisho ya Agano la Kale baada ya
David amefariki dunia huko ni matumaini kuwa mwana wa Daudi atakuja na
kwamba hasa kuendana na wazo kwamba kutakuwa na amani na haki na furaha .
[ Dr Thomas Schriener ]
Katika Agano la Kale takwimu ambao kujulikana kama Masihi alikuwa mfalme ,
alikuwa mfalme kutoka mstari wa Daudi. David alipewa ahadi na Mungu na
katika agano alikuwa ameahidi kwamba siku moja Mungu atawainua mfalme
ambao wana maalum, kipekee Mwana wa Mungu uhusiano , na uhusiano na
Mungu kama mtoto wake. Ambao watatawala milele katika kiti cha Daudi ,
ambao kuanzisha uadilifu na haki. Hivyo kweli, wakati sisi rejea Masihi Agano la
Kale, sisi ni akimaanisha mfalme. Mfalme mwisho, mfalme ambaye kuleta wokovu
wa Mungu na ukombozi. [ Dr Mark Strauss ]
Manabii alisema kwamba Mungu hatimaye kutuma Mwana haki ya David
kurejesha utawala wa kifalme wa Daudi wa Israeli. Tunaliona hili katika maeneo mengi,
ikiwa ni pamoja na Zaburi 89 , Isaya sura ya 9 mstari wa 7 na sura ya 16 mstari wa 5,
Yeremia sura ya 23 mstari wa 5 na sura ya 33 mistari ya 25 na 26, na mistari Ezekiel sura
ya 34 23 na 24. Kama mfano mmoja tu, kusikiliza kile ambacho Mungu alisema kwa njia
ya nabii Amos katika Amos sura ya 9 mstari wa 11 :
Katika siku hiyo mimi kurejesha hema nyumba ya Daudi iliyoanguka . Mimi
kukarabati sehemu yake kuvunjwa , kurejesha magofu yake, na kuyajenga kama
kutumika kuwa . ( Amos 9:11)
Katika nafasi ya pili , manabii alitabiri kwamba mtoto huyu baadaye ya Daudi
itakuwa kutoa watu wa Mungu uhuru na ushindi juu ya adui zao. Manabii wa Agano la
Kale mara nyingi alizungumzia wakati Mungu kwa kasi kuingilia kati katika historia ya
kushinda adui zake kwa niaba ya watu wake waaminifu. Mungu aliahidi kutoa hukumu
dhidi ya wale wote ambao wanapinga njia zake, ikiwa ni pamoja na waaminifu ndani ya
Israel. Na manabii mara kwa mara kuhusishwa ushindi huu kwa mrithi ya baadaye ya kiti
cha Daudi , ambao kutenda kama kubwa makamu wa Regent Mungu. Matarajio haya ni
unabii katika maeneo kama vile Zaburi 132 mistari ya 17 na 18 , Isaya sura ya 9 mstari
wa 4 hadi 7 , aya Yeremia sura ya 30 5 kupitia 17, Ezekiel sura ya 34 mstari wa 2, na
mistari Zekaria sura ya 12 1 hadi 10 . Kwa mfano, kusikiliza unabii huu katika Yeremia
sura ya mistari 30 8 na 9:
"Katika siku hiyo," asema Bwana Mwenyezi , " nitaivunja nira mbali shingo zao
na machozi mbali vifungo yao; hakuna tena wageni kuwafanya wawe watumwa .
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Badala yake, wao kumtumikia Bwana, Mungu na David yao mfalme wao ,
ambaye mimi nitainua kwa ajili yao. "(Yeremia 30:8-9 )
Katika nafasi ya tatu , manabii wa Agano la Kale alitabiri kwamba Mwana hii
baadaye ya Daudi itakuwa kuanzisha ufalme wa milele. Manabii wa Agano la Kale mara
kwa mara kufundishwa kwamba wakati Mwana kubwa ya Daudi alitawala juu ya Israeli ,
wangeweza kufurahia baraka za Mungu milele. Utawala wa Daudi mfalme bila kufanya
nchi kama mbinguni, na watu wake wataishi enduringly katika amani na ustawi.
Matarajio hii inaonekana katika vifungu kama mistari Isaya sura ya 55 3 kwa njia ya 13 ,
na Ezekiel sura ya 37 mistari ya 24 na 25. Kwa mfano, kusikiliza nini Isaya alisema
kuhusu mtoto ya baadaye ya David katika Isaya sura ya 9 mstari wa 7:
Ya ongezeko la serikali yake na amani hakutakuwa na mwisho. Naye atatawala
juu ya kiti cha Daudi na juu ya ufalme wake , kuanzisha na kushikilia kwa haki na
haki tangu wakati huo na hata milele. Wivu wa Bwana Mwenyezi kukamilisha hili
. (Isaya 9:7)
Na katika nafasi ya nne , manabii pia alifundisha kwamba mwana hii baadaye ya
Daudi itakuwa kuanzisha ufalme duniani kote. Ufalme ujao wa Daudi itakuwa usio na
kikomo si tu kwa wakati, lakini pia katika jiografia. Itakuwa kupanua kujaza dunia
nzima. Wote waliotubu dhambi zao bila baraka yake, bila kujali utaifa wao au ukabila.
Tunaona matukio ya hili katika Zaburi 2 , 68, 72, 110, na 122. Kusikiliza kwa njia Daniel
sura ya 7 mstari wa 13 na 14, inaeleza hili suala la mfalme baadaye na ufalme wake :
Mbele yangu kulikuwa na moja kama mwanadamu, akija katika mawingu ya
mbinguni ... Alipewa mamlaka , utukufu na nguvu ya uhuru ; watu wote na
mataifa na watu wa kila lugha , wakamsujudia. (Daniel 7:13-14)
Moja ya maandiko muhimu katika Agano la Kale kwa ajili ya kuelewa jukumu la
Masihi ni Zaburi 2 , ambayo ni utabiri wazi kwamba Mungu amemteua mfalme
maalum ambaye yeye iliyoteuliwa mlima wake mtakatifu , juu ya Sayuni. Na
wakati kusoma kwa makini kugundua mfalme kuwa Mungu ni kwenda kuteua pia
ni kwenda kuwa moja ambaye ni kwenda kuwa mkuu juu ya mataifa. Wa mataifa
wapate kutii itakuwa yake . Na yeye takwimu mamlaka kwamba mataifa yote , na
wakuu wote wa dunia maana kuja chini , na kwa ufanisi kwa ibada , kwa ishara
ya upendo Mwana, ni maneno katika Zaburi 2 . Ni wazo hili kwamba yeye si tu
Masihi wa Israeli , ingawa yeye ni , lakini kwa sababu yeye ni Masihi wa Israeli ,
yeye pia Bwana juu ya dunia nzima , Bwana halali juu ya dunia nzima. Hivyo
moja ya mambo muhimu kuelewa ni kwamba Masihi alikuwa takwimu za
binadamu , kwa kweli, inaeleweka kuwa takwimu za binadamu, ambaye ni
kwenda kuja na ni kwenda kuwa mtawala wa ulimwengu. [ Dr Peter Walker ]
Agano la Kale kumalizika kwa matumaini makubwa kwa siku zijazo za utawala .
Mungu atamtuma mwana maalum wa Daudi, mkuu makamu wa Regent . Angeweza
kuwashinda maadui ya watu wa Mungu wote. Na yeye ingekuwa kuanzisha ufalme wa
milele duniani kwa kila mtu ambayo kuwasilisha kwa utawala wake. Ufalme Hii itakuwa
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kutimiza kusudi la Mungu kwa ajili ya wanadamu kama mfano wa Mungu , itakuwa
kutimiza kusudi la Mungu kwa ajili ya Israeli; na itakuwa kutimiza kusudi la awali la
Mungu kwa ajili ya kuanzisha kiti cha Daudi . Mwana haki ya David gani kurejea dunia
nzima katika ufalme wa Mungu , na asafishe ni ya maovu yote, na kuanzisha amani na
ustawi wa watu wake wote kwa wakati wote.
III.
UKAMILIFU KATIKA YESU
Baada ya Kugundua Usuli Agano la Kale kwa ofisi ya King, tuko tayari kurejea
kwa pili kubwa mada yetu : kutimiza ofisi ya mfalme katika Yesu. Agano la Jipya
inafundisha wazi kwamba Yesu ni mfalme Daudi aliahidi katika Agano la Kale. Kwa
mfano, wataalamu wa nyota alielezea yeye kama Mfalme wa Wayahudi katika Mathayo
sura ya 2 mstari wa 2. Wanafunzi wa Yesu kuhusishwa majina ya kifalme kama vile
Masihi au Kristo kwake katika sehemu kama Mark sura ya 8 mistari 27 kupitia 29.
Aliitwa mfalme wa Israeli katika Yohana sura ya 1 mstari 49. Na muhimu zaidi, tu kabla
ya kifo chake , Yesu mwenyewe alidai kuwa mfalme Masihi ahadi kwa Agano la Kale.
Kusikiliza mazungumzo yake na Pontio Pilato katika Mathayo sura ya 27 mstari wa 11 :
Mkuu wa mkoa akamwuliza , "Je, wewe Mfalme wa Wayahudi? " " Ndiyo, ni
kama wewe kusema ," Yesu akajibu. (Mathayo 27:11 )
Sisi kupata taarifa sawa katika Mark sura ya 15 mstari wa 2, aya Luka sura ya 23 1 kwa
njia ya 3, na Yohana sura ya mstari wa 18 33 kwa 37. Hata kama Yesu hakuwa kupaa kiti
cha enzi cha Israeli wakati wa huduma yake duniani, Agano Jipyainafundisha wazi
kwamba kweli yeye ni ahadi ya Daudi mfalme . Na atarudi katika siku zijazo ili kutimiza
kila matarajio Agano la Kale kwa kiti cha enzi cha Daudi.
Tutaweza kuchunguza kutimiza ofisi ya mfalme katika utu wa Yesu katika njia
ambayo yanahusiana na utafiti wetu wa Usuli Agano la Kale kwa ofisi hii. Kwanza,
tutaweza kuona kwamba Yesu alitimiza sifa kwa ajili ya ofisi ya mfalme. Pili, tutaweza
kutambua kwamba Yesu alitoa mfano wa kazi ya wafalme. Na tatu, tutaweza kutafuta
njia ya Yesu kukutana na matarajio Agano la Kale kuundwa kwa mustakabali wa huduma
ya kifalme . Hebu tuanze na sifa ya kifalme Yesu.
Sifa
Mapema katika somo hili tuliona kuwa sheria ya Musa waliotajwa sifa nne kwa ajili ya
wafalme . Kwanza, mfalme alikuwa na kuchaguliwa na Mungu. Pili, yeye alikuwa na
kuwa Israeli. Tatu, alikuwa na kumtegemea Mungu kwa ajili ya mafanikio na usalama.
Na nne, alikuwa na kudumisha uaminifu agano katika utawala wake na katika maisha
yake binafsi. Na zaidi ya sifa hizi , agano na Daudi maalum kwamba mfalme alikuwa na
mwana wa Daudi . Katika hatua hii katika somo letu , hebu tuangalie jinsi Yesu alikutana
na kila sifa hizi , mwanzo na kuwa waliochaguliwa na Mungu .
Waliochaguliwa na Mungu
Kama tumekuwa kuona mbele, Mungu ni Mfalme kubwa au suzerain juu ya
viumbe wote . Na mfalme wa Israeli alikuwa mtumishi wa mfalme au kibaraka juu ya
maalum, takatifu taifa Mungu Israeli. Na tangu Mungu tu anaweza kugawa mamlaka
yake mwenyewe, yeye mwenyewe alikuwa na kuchagua wafalme wote halali waliokuwa
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kupokea na zoezi kipimo cha mamlaka ya Mungu juu ya taifa lake.
Yesu alikutana na kufuzu hii kwa sababu Mungu kuchaguliwa na mteule awe
mfalme juu ya Israeli. Tunaliona hili katika ukoo wa Yesu katika Mathayo sura ya 1
mstari wa 1 kupitia 17, na katika malaika Gabriel tangazo kwa Mary juu ya kuzaliwa kwa
Yesu. Kusikiliza maneno Gabriel kwa Mariamu katika Luka sura ya 1 mstari wa 31 kwa
njia ya 33 :
Utakuwa na mtoto na kuzaa mwana , na wewe ni kumpa jina la Yesu. Huyo
atakuwa mkuu na ataitwa Mwana wa Aliye Juu. Bwana Mungu atampa kiti cha
Daudi baba yake, naye atatawala juu ya nyumba ya Yakobo hata milele ; ufalme
wake hautakuwa na mwisho . (Luka 1:31-33)
Mungu aliweka wazi kwamba yeye ameamua Yesu kuwa mfalme juu ya watu wake.
Kufuzu pili kwa mfalme ni kwamba yeye alikuwa na kuwa Israeli.
Israeli,
Ni karibu huenda bila kusema kwamba Yesu alikutana na sifa ya kuwa wana wa
Israeli kwa sababu yeye alizaliwa katika familia ya Israeli. Mwili wake miujiza katika
tumbo la Bikira Maria alifanya kuzaliwa kwake kawaida. Lakini bado alikuwa mtoto wa
kisheria wa Yusufu na Mariamu , na mwanachama kamili wa jumuiya ya agano la Israeli.
Hii imethibitishwa na Yesu nasaba, katika Mathayo sura ya 1 na Luka sura ya 3, na pia
kwa vifungu kama Warumi sura ya 9 mstari wa 5 kwamba kusema ya Yesu kuwa asili ya
kweli ya Israeli.
Kufuzu tatu katika Agano la Kale ni kwamba mfalme alikuwa na kumtegemea
Mungu badala ya mikakati ya binadamu kwa ajili ya kupata amani na ustawi.
Hutegemea Mungu
Yesu alikutana na kufuzu hii kwa sababu yeye wanategemea kabisa juu ya nguvu
za Mungu kwa kuanzisha usalama na ustawi kwa watu wake. Hakuwa na kujaribu
kufanya ushirikiano na Herode au Pilato , au kwa nyingine za serikali binadamu yeyote.
Badala yake, yeye kutegemewa mamlaka na nguvu za Mungu kwa kuanzisha na
kuendeleza ufalme wake, kama tunaona katika vifungu kama John sura ya 13 mstari wa
3, na mistari sura ya 19 ya 10 na 11 .
Nne katika Agano la Kale kufuzu kwa mfalme kwamba Yesu alikutana ni kwamba
alionyesha uaminifu agano na Mungu kwa njia ya uhusiano wake na sheria agano la
Mungu.
Mkataba wa Uaminifu
Uaminifu Yesu sheria ya Mungu ni kuonekana kwa njia nyingi, lakini hasa katika
kuzingatia yake maana yake ya asili na katika juhudi zake za kutimiza kila kitu sheria
inahitajika. Kwa mfano, katika Hotuba ya Mlimani katika Mathayo sura ya 5 hadi 7 ,
Yesu kurudia alisisitiza maana ya awali ya kile kilichoandikwa katika sheria , tofauti na
mafundisho ya mdomo wa kile ambacho alisema na walimu wa sheria. Aidha, hasa
alisema kwamba alikuwa kuja kutimiza kila undani mwisho wa sheria. Kusikiliza nini
alisema katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 17 na 18 :
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Sidhani kwamba nimekuja kufuta sheria au manabii ; Sikuja kutangua bali
kutimiliza. Nawaambia kweli , mpaka hapo mbingu na dunia kutoweka, si nukta ,
si angalau pigo la kalamu , itakuwa kwa njia yoyote torati haitaondoka, hata yote
yatimie. (Mathayo 5:17-18)
Mtume Paulo aliunga mkono wazo hili katika Warumi sura ya 8 mstari wa 3 na 4,
ambapo alisema kwamba Yesu kweli alikuwa kutimia sheria yote, si tu kwa ajili yake
mwenyewe , lakini kwa niaba yetu pia.
Biblia inasema kwamba Sheria ni ya kiongozi kwamba pointi sisi Kristo, ambayo
huleta sisi naye , huandaa sisi kwa ajili yake. Sheria kutolewa na ni reflection ya
tabia ya Mungu . Lakini sisi kuwavunjia wa sheria. Na hivyo wakati Yesu anakuja
inaonyesha sisi binadamu kamili kutimiza yaliyokusudiwa , ambayo ni na
uhusiano na Mungu mfanowe kwa uaminifu kwa amri za Mungu. Basi, Yesu
anakuja, kuonyesha sisi ubinadamu kweli katika inavyotakiwa kuwa, lakini pia
kutimiza kwamba sheria kwa ajili yetu. Yesu anatimiza Sheria katika uaminifu
wake daima kwa kuweka ahadi, sheria ya kudumu tabia. Ili anakuwa haki yetu.
Biblia inasema kwamba Mungu ni wote tu na mwenye kumhesabia haki . Na
hivyo kuja na sheria yake, na kisha yeye kuja na Mwana wake kushika sheria kwa
ajili yetu . Basi wote ni mmoja tu, na yeye ndiye anayewahesabia haki sisi katika
Kristo. [ Dr K. Erik Thoennes ]
Ni muhimu kusisitiza kwamba Yesu ni mwaminifu katika kutimiza ahadi , kwa
kuwa msingi sana kwa ajili ya haki yake ya kutawala juu yetu. I mean hii ni
kuokota mengi ya mandhari kwamba kwenda kweli kurudi hadi kwa Adamu .
Adam kama kichwa chetu , mwakilishi wetu wa jamii yote ya wanadamu , kama
yote ya viumbe wa Mungu, kuwa mtiifu , kuwa mwaminifu. Sisi ni viumbe . Sisi ni
wale ambao ni kutii muumba wetu kumtumikia na kumtii na kumpenda katika kila
eneo la maisha yetu. Katika uasi wake , yeye kuletwa na ni dhambi na mauti na
hukumu. Njia pekee ya kwamba kuachwa ni sisi haja Mungu kufanya dawa kwa
ajili yetu na kwa kufanya hivyo kwa njia nyingine Adam , kwa njia ya binadamu
mwingine . Na hivyo tuna mkazo mkubwa juu ya Mungu itakuwa moja kama
Adam kwa njia hizi nabii mbalimbali, makuhani, na wafalme , hatimaye kilele
katika Bwana wetu Yesu Kristo ambaye , na kufikiria katika injili, amekuja
kufanya mapenzi ya Mungu . Amekuja kutii. Wagalatia 4 Anasema kwamba
alikuwa aliyezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria , kutii yote ya
sheria. Naam, kwa nini ni kwamba lazima ? Kwa sababu yeye ana kuondoa nini
ile ya Adamu . By utii wake, na sisi kufikiri ya hii si tu katika suala la maisha yake
, lakini maisha yake ni muhimu hapa pia . Kwa utii wake , wakati mwingine sisi
wito huu yake "kitendo cha utii, " yeye anatimiza mahitaji yote ya sheria kwa ajili
yetu . By utii wake, ukuu katika kifo chake, Wafilipi 2, yeye kumt'ii hata mauti ya
msalaba. Yeye ni kisha kwa mujibu wa kazi hiyo, kwa mujibu wa kwamba utii
kama mfalme wetu, kama kuhani wetu mkuu , yeye ni aliinuliwa mkono wa kulia
wa Mungu. Siyo kama hakuwa King kabla na Bwana kabla ya . Yeye daima ni
kwamba kama Mungu Mwana. Hata hivyo, ni Mungu Mwana aliyefanyika mwili
na kazi yake, na ana , njia ya ubinadamu wake , watiini , kuwa waaminifu, kwa
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kufanya hivyo kwa niaba yetu, ili aweze kushinda kwa sisi wokovu wetu.
Hakuweza kuwa moja ambaye ni kutokana na kuwa Mfalme wa Wafalme na
Bwana wa Mabwana katika kazi ya kimasiya , kwa kuwa kazi ya kifalme, bila utii
wake kamili na uaminifu kwa Baba. [ Dr Stephen Wellum ]
Tano kufuzu Agano la Kale , Yesu akakutana ni kwamba alikuwa mwana wa
Daudi.
Mwana wa Daudi
Ahadi ya Mungu na David imara ukoo wake kama nasaba ya kudumu Israeli.
Kwa hiyo, warithi David tu inaweza kufanya madai halali kwa utawala wa kifalme wa
Israeli. Taarifa ya Yesu katika nyumba ya Daudi ni wazi kufundisha katika maeneo
mengi katika maandiko. Kuorodhesha chache tu, tunaona katika Mathayo sura ya 1
mstari wa 1 kwa njia ya 25 , Warumi sura ya 1 mstari wa 1 kupitia 3, na Ufunuo sura ya 5
mstari wa 5 na sura ya 22 mstari wa 16.
Sasa kwa kuwa tumekuwa inaonekana katika sifa Yesu kwa utawala wa kifalme ,
hebu kurejea kwa njia ya Yesu alitimiza kazi ya huduma ya kifalme .
Kazi
Mapema katika somo hili, sisi alisema kuwa kazi ya msingi ya mfalme ni zoezi
utawala mwaminifu kwa niaba ya Mungu juu ya taifa lake kibaraka , na hasa kwa
kuendesha sheria ya Mungu. Sasa , Wakristo wote kutambua kwamba Yesu hakuwa
kukamilisha kazi yake wakati wa huduma yake duniani . Kwa kweli, Yesu inaendelea
kufanya kazi kutoka mbinguni na katika kanisa hivi sasa. Na yeye hatimaye kurudi
kukamilisha kazi yake. Amefanya zaidi ya kutosha kwa ajili yetu kusherehekea kwamba
kweli yeye ni Kristo, Mfalme Daudi , Mungu alimtuma kurejesha ufalme wake.
Tutaweza kufikiria kazi ya Yesu kama mfalme kwa kutumia makundi sawa sisi
kuzingatiwa katika Usuli Agano la Kale kwa ofisi hii: kutekeleza haki, kutumia huruma ,
na kukuza uaminifu. Hebu tuangalie kwanza katika utekelezaji wa Yesu wa haki.
Haki
Kama katika sehemu yetu juu ya Agano la Kale , tutaweza kuchunguza dhana ya
haki katika nyanja mbili , kuanzia na sheria ya kimataifa. Wakati mwingi wa huduma
yake duniani, Yesu hakuwa na kuhusisha moja kwa moja mwenyewe na serikali za
wanadamu. Lakini hakuwa kujiingiza haki kwa kupiga vita dhidi ya ufalme wa Shetani
na mapepo yake , na kwa kumkomboa watu wake kutokana na ukorofi wa dhambi.
Kitabu anaelezea kama vita vya kiroho kati ya Utawala wa Mungu na ufalme wa Shetani
katika maeneo kama vile Luka sura ya 11 mistari 14 mpaka 20, na Waefeso sura ya 2
mstari wa 2. Kwa hiyo, ni busara kwa kulinganisha kwa njia wafalme Agano la Kale
walifuata sheria za kimataifa kwa njia ya vita . Kama Yesu alisema katika Mathayo sura
ya 12 mstari wa 28 :
Kama mimi natoa pepo kwa Roho wa Mungu , basi ufalme wa Mungu umekwisha
fika kwenu . (Mathayo 12:28)
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Katika mstari huu, Yesu alionyesha kwamba exorcisms alifanya walikuwa ushahidi
kwamba alikuwa kuongoza ufalme wa Mungu katika vita dhidi ya ufalme wa Shetani.
Wafalme Agano la Kale pia kunyongwa sheria za kimataifa kwa kujihusisha katika
mazungumzo ya amani na mataifa mengine. Ingawa Yesu hakufanya hivyo mara nyingi ,
hakuwa kupokea kodi ya amani kwa wale mamajusi wa mashariki, ambao kumpeleka
zawadi katika Mathayo sura ya 2. Wataalamu wa nyota hawa walikuwa wawakilishi wa
mataifa ya kigeni, na nia yao ilikuwa na kuendeleza mapenzi mema kati ya mataifa yao
na mfalme mchanga wa Israeli.
Mbali na utekelezaji wa haki ya kimataifa, Yesu pia kuzingatiwa haki ya Mungu
ndani ya taifa la Israeli . Kama wafalme nyingine za binadamu, Yesu hakuwa na kawaida
kushiriki katika migogoro binafsi. Badala yake, akawaacha kwa mahakama mdogo na
arbitrators . Lakini hakuwa mara nyingi kuwahimiza haki watu wake . Tunaona hii katika
maeneo kama vile mistari Mathayo sura ya 5 25 na 26, na sura ya 12 mistari 15 kwa njia
ya 21 , kama vile Luka sura ya mstari wa 18 7 na 8. Yesu pia uhakika kwamba alikuwa
kuweka wimbo wa matendo mema na mabaya ili kulipa yao, aliporudi katika hukumu.
Hili suala la jukumu lake kifalme ni dhahiri katika vifungu kama Mathayo sura ya 10
mstari wa 15 sura ya 11 mistari 22 hadi 24, na sura ya 12 aya ya 36 , ambapo aliongea wa
laana maalum kwamba yatafanyika katika siku zijazo. Sisi pia kuona katika Yohana sura
ya 5 mstari wa 22 , ambapo alionyesha kuwa yeye ni mmoja ambaye atatoa kwamba
hukumu.
Mbali na kutekeleza haki , Yesu alitimiza kazi ya mfalme kwa kutumia sheria ya
Mungu katika huruma .
Huruma
Yesu alionyesha kifalme huruma kwa kuiga huruma ya Mungu kwa viumbe
wake . Alionyesha uvumilivu wakati watu dhambi. Alielewa udhaifu wao. Alitoa kwa
ajili yao. Na yeye aliwapa misaada kutoka mateso yao.
Tunapofikiria kuhusu mfalme , katika historia yetu ya kawaida ya binadamu za
utawala , sisi daima kufikiria juu ya mtu ambaye ana mamlaka kamili . Kutembea
katika chumba na watu kuanza uta na kufanya chochote wanachotaka , chochote
mfalme tamaa. Lakini utawala wa kifalme ya Yesu, kama katika kila kitu katika
maisha yake, inaonekana kurejea dunia nzima kichwa-chini . Mimi nina mawazo
ya kwamba sura ya kwanza katika John ambapo inatumia dhana ya Muumba
huko, mmoja ambaye alifanya dunia . Ni anasema Alikuja katika nchi yake
mwenyewe na yake mwenyewe hawakumpokea. Sasa kwa mtu yeyote ambaye
anasema, pamoja na , naamini Yesu ni mfalme , ambayo mimi kufanya, na
kuweka mstari kama kwamba kuna , unaweza kusema vizuri ni aina gani ya
mfalme atakuja dunia aliyoifanya na kuruhusu mwenyewe kwa kukataliwa ?
Hivyo nadhani kuonyesha ya huruma ni si tu kwa sababu Bwana anahisi pole kwa
ajili yetu, ambayo nina uhakika gani, lakini nadhani ni kwa sababu yeye ni
kujaribu kudhihirisha kitu fulani juu ya maisha ya ndani ya Mungu . Huruma
amepewa kuwa na uhusiano na maisha ya utatu . Na Trinity , kwa mtazamo
wangu tangu milele, Mfalme mwenyewe , Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ,
Mfalme wa wote Ulimwengu, ni Mungu ambaye tatu katika moja ni kutoa
mwenyewe moja hadi nyingine, Baba na Mwana , Mwana kwa baba , Roho
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wengine wawili, katika hii binafsi utoaji. Hivyo kwamba wakati Yesu anakuja
kuonyesha huruma kwa wenye dhambi , yeye kuonyesha kuwa binafsi kutoa
upendo , ambayo ni Mfalme binafsi ufunuo. Atahukumu . Yeye hatimaye kulaani
wale ambao hawana kumpenda. Lakini wakati atakapokuja duniani , huja watu
ambao wamekuwa vibaya , ambao wamekuwa warped na kila aina ya nguvu
makosa na Shetani mwenyewe, na mfalme hii inakuja na anasema, mimi si
kwenda kuhitaji kitu chochote kile yenu . Kwanza, mimi naenda kuja na kutoa
mwenyewe na wewe. Basi wote wa matendo yake ya huruma ni matendo ya moyo
wa Utatu wa Mungu katika dunia kwa kutoa mwenyewe mbali. Lakini hiyo ni jinsi
mfalme wetu kazi. Yeye anakuja bila mahitaji. Yeye anakuja na binafsi kutoa . Na
nadhani huruma ni kujieleza ya ajabu ya kuwa binafsi kutoa upendo kwamba
kuanza katika moyo wa Mungu, katika mwili kutolewa kwa watu popote Yesu
akaenda . Na, bila shaka , kilele chake ni juu ya msalaba, huruma yake kwetu,
mfalme atakaye kufa kutoa maisha yake mbali ili sisi tupate kupokea huruma ya
Mungu kwa wokovu. Basi ni kweli tu na huruma mfalme , na anaeleza kwamba
huruma ni katika utawala wake. [ Dr Bill Ury ]
Yesu anakuja na huruma kwa sababu yeye ni mmoja na huruma. Mimi nina
mawazo hivi sasa , hata hivyo, ya heri nane wake. Kuna wanandoa wao kwamba
mgomo yangu. Tabia ya pili alikwenda kama hii : Heri walio na huzuni kwa
watafarijiwa . Kwangu mimi hiyo ina maana heri wale ambao moyo ni kuvunjwa
juu ya mambo ambayo kuvunja moyo wa Mungu. Kwa hiyo wakati Mungu
inachukua mwili wa mwanadamu na anakuja hapa , yeye inaonekana kote kuhusu
dunia yake na yeye anaona mambo kwamba kufanya naye kusikitisha. Na badala
ya kilio tu , anasema , si tu mimi kumwaga chozi , lakini mimi itabidi kuelekea
hali hizo rehema . Ni jambo la kushangaza kwamba Barclay ingekuwa
zinaonyesha kwamba huruma neno katika Agano Jipyakiyunani lina maana ya
kupata ndani ya ngozi ya . Hivyo uelewa zima la huruma ina maana kwamba
mimi unaweza kuhisi kitu kile wanavyojisikia hivi sasa. Na badala ya kusema tu
mimi nina furaha nina pale, mimi nina kwenda huko. Mimi nina kwenda kuelekea
yao , na mimi nina kwenda kuwa nao nini naamini Mungu Baba anataka mimi
kuwa kwa ajili yao katika wakati huu na wakati huu. [ Dr Matt Friedman ]
Tutaangalia njia ya Yesu alionyesha huruma yake katika nyanja mbili , kuanzia na
nyanja ya kimataifa. Katika ngazi ya kimataifa , mfalme alikuwa na kuomba huruma kwa
mataifa na watu kwamba kuwasilishwa kwa Mungu . Yesu alifanya hivyo kwa njia
mbalimbali. Kwa jambo moja, yeye zinazotolewa uponyaji wa kimiujiza kwa watu wa
mataifa mengine wengi, ambao walikuwa nje ya taifa la Israeli. Kwa mfano ,
akawaponya binti wa mwanamke Mkanaani katika Mathayo sura ya 15 aya ya 28.
Aliponya mtumishi wa jemadari wa Kirumi katika Mathayo sura ya 8 mstari wa 13. Na
yeye exorcised Jeshi la mapepo kutoka kwa mtu katika mkoa wa Mataifa ya Dekapoli
katika Marko sura ya 5 mstari wa 1 mpaka 20 .
Isitoshe, Yesu ibada katika maeneo kadhaa wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na Tiro,
Sidoni na Dekapoli, ili ujumbe wake na kazi akawa Mwanga utakaowaangazia watu wa
mataifa mengine , kama Simeoni alikuwa ametabiri kingetokea katika Luka sura ya 2
mstari wa 32 .
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Lakini hata zaidi dhahiri kuliko huruma yake ya kimataifa mara huruma ya
kifalme kwamba Yesu alionyesha katika ngazi ya kitaifa . Kama mfalme , Yesu alikuwa
na wajibu wa kutibu watu wa Mungu katika njia sawa kwamba Mungu ingekuwa
kutibiwa nao. Na hii maana kutibu yao kwa rehema . Mfalme bora alikuwa mwenye
huruma moja kwamba yalijitokeza mfano wa Mungu mwenyewe wa huduma. Yesu
alionyesha huruma kubwa kwa Israel kama mfalme wao. Yeye alitumia miaka uvumilivu
kuwafundisha na kuwaonya . Miujiza isitoshe - uponyaji magonjwa yao , akitoa pepo,
kujenga chakula kwa njaa , na hata kufufua wafu.
Lakini labda miujiza kwamba showcases bora huruma yake ya kifalme ni
uponyaji wa mtu mmoja aliyepooza mwili, ambayo ni kumbukumbu katika mistari
Mathayo sura ya 9 1 hadi 7 , Mark sura ya 2 mstari wa 1 hadi 11, na Luka sura ya 5
mstari wa 17 kwa njia ya 25 . Katika tukio kwamba , Yesu aliwaponya si tu ulemavu wa
mtu, lakini yeye kweli kusamehe dhambi yake. Naye akafanya kitu sawa katika Luka
sura ya 7 mistari 36 kupitia 50, ambapo yeye kusamehe dhambi ya mwanamke ambaye
mafuta miguu yake na manukato.
Ni sana , ni muhimu sana kujibu swali sawa : Kwa nini ni Mungu pekee ambayo
inaweza kusamehe dhambi? Jibu Biblia ni , ni kwa sababu yeye ndiye tumekuwa
dhambi dhidi ya. Yeye ni Bwana . Yeye ni Muumba. Yeye ni mmoja ambaye
alifanya yetu. Sisi deni yeye kila kitu . Na dhambi zetu ni kwanza kabisa dhidi
yake. Sasa, kuna maana ya dhambi kwa mtu mwingine. Kuna maana ya dhambi
juu ya ulimwengu. Lakini kwanza kabisa katika uhusiano wetu kama viongozi
picha mbele ya Mungu, uasi wetu dhidi yake ni dhambi dhidi yake. Tu anaweza
kusamehe dhambi. Unafikiri ya Zaburi 51 Daudi anasema, " dhidi ya wewe na
wewe tu mimi dhambi." Unafikiri ya maisha ya Daudi. I mean, amefanya dhambi
dhidi ya mengi ya watu wengine . Yeye walioathirika taifa ; yeye walioathirika
Uria yeye walioathirika Bathsheba ; yeye walioathirika mwanawe. Lakini sawa
David anaona kwamba hatimaye amefanya dhambi mbele ya Mungu. Tatizo letu,
na tatizo la mwanadamu kwamba watu kushindwa kutambua , ni kwamba tu
Mungu ambao wanaweza kusamehe. Ni tu Mungu ambao wanaweza kutatua
tatizo la dhambi zetu. [ Dr Stephen Wellum ]
Wakati mimi dhambi dhidi ya mtu au mtu dhambi dhidi yangu, na kuomba kwa
ajili ya msamaha ni kufanywa na kupokea, kati ya binadamu kile kinachotokea ni
chama kimoja ni kusema, "Mimi si kuruhusu kosa kwamba alifanya dhidi yangu
kuwa kikwazo mahusiano kwa uhusiano wetu unaendelea, " ambayo ni muhimu ,
ambayo sisi lazima kufanya na mtu mwingine kama kielelezo cha uelewa wetu na
jinsi tumekuwa kusamehewa na Mungu. Lakini wakati Mungu husamehe,
husamehe katika namna ambayo kweli anafuta deni lengo la hatia yangu, na
hicho ni kitu ambacho siwezi kufanya kwa hakuna mtu mwingine na kwamba
hakuna mtu mwingine anaweza kufanya kwa ajili yangu. Hivyo Mungu husamehe
kwa njia ambayo anafuta deni lengo la hatia yangu . Hii ni msamaha wa Mungu ,
ambayo inafanya ni ya kuvutia sana , kwa mfano kisha katika Marko sura ya 2
wakati Yesu uponyaji aliyepooza na akamwambia, "Mwanangu, umesamehewa
dhambi zako ." Walimu wa Sheria ni kukaa huko kuchunguza hii, na katika wao
mioyo ya watu, sisi ni habari, wao ni aina ya kimya kufikiri wenyewe, " ni nani
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mtu huyu wakidai kusamehe dhambi kwa sababu hakuna mtu anaweza kufanya
hivyo lakini Mungu peke yake," ambayo ni aina ya usahihi uhakika. Wao kusikia
Yesu akisema kwamba yeye kusamehe mtu huyu kwa njia ambayo Mungu tu
anaweza kusamehe , na wao ni wasiwasi na hii; wao kudhani yeye kumtukana.
Ina maana wao Nimesikia yake kwa usahihi na wameweza alijibu kwake vibaya.
Hii ni ya kuvutia kipande moja ya ushahidi katika Injili kwa uungu wa Yesu .
Kwamba katika mwenyewe binafsi uelewa wake, mwenyewe binafsi madai yake,
ni madai ya kusamehe dhambi, si tu tu katika kuondoa mahusiano makosa - labda
yeye kamwe kuona mtu huyu aliyepooza kabla ya - lakini kusamehe dhambi kwa
njia ambayo kweli anafuta hatia yao lengo kwa njia ambayo Mungu tu anaweza. [
Dr Robert Lister ]
Dhambi zote ni uvunjaji na kosa dhidi ya Mungu , ambaye yeye mwenyewe ni
kiwango ya mwisho ya haki . Aidha, tangu Mungu peke yake ni mfalme juu na mwamuzi
wa mwisho , yeye ni mmoja tu ambaye ana mamlaka ya kusamehe makosa haya dhidi
yake. Tu yeye ana mamlaka ya kuonyesha huruma juu ya kiwango hiki. Lakini tangu
Yesu alikuwa mwenye haki kibaraka mfalme Mungu , Mungu kutumwa kwake mamlaka
ya kutoa msamaha, mengi hata Yesu hakuweza pia kuomba huruma ya Mungu kwa watu
wake.
Njia ya tatu Yesu alitimiza kazi ya mfalme alikuwa na utekelezaji sheria ya
Mungu kwa njia ambayo kukuzwa uaminifu kwa Mungu .
Uaminifu
Kama tulivyofanya kwa haki na huruma , tutaweza kufikiria kukuza Yesu wa
uaminifu katika sehemu mbili , kuanzia na nyanja ya kimataifa. Njia ya moja kwa moja
Yesu kukuzwa ibada za dhati na utii kwa Mungu mara kwa kuhubiri Ufalme wa Mungu
mataifa . Tunaliona hili katika Mathayo sura ya 4 aya ya 13 kwa njia ya 25 , sura ya 24
mstari wa 14, Luka sura ya 24 mstari 47, na hasa katika tume wanafunzi wake katika
Mathayo sura ya 28 mstari wa 18 mpaka 20 na Matendo sura ya 1 mstari wa 8 . Katika
wawili wa tume hayo, Yesu aliamuru wafuasi wake kufanya wanafunzi wa mataifa yote,
na kuwa mashahidi wake hadi mwisho wa dunia.
Na bila shaka, Yesu pia kukuzwa uaminifu katika ngazi ya kitaifa . Kama ilivyo
kwa kazi yake ya kimataifa kati ya mataifa , Yesu kukuzwa uaminifu ndani ya taifa la
Israeli hasa kwa njia ya mahubiri yake ya injili. Kama yeye akaenda kutoka mji kwa mji ,
akaamuru watu watubu, kugeuka kutoka dhambi zao na kuwa waaminifu kwa Mungu ,
kwa sababu ufalme wa Mungu ilikuwa imekaribia. Kusikiliza kwa njia ya Mathayo
muhtasari Yesu kuhubiri katika Mathayo sura ya 4 mstari wa 17:
Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, " Tubuni, maana ufalme wa
mbinguni ni karibu ." (Mathayo 4:17)
Tunaona muhtasari sawa katika Marko sura ya 1 mstari wa 15 , na Luka sura ya 5 mstari
wa 32 na sura ya 10 mstari wa 13. Na tunapata mifano ya aina hii ya kuhubiri katika
maeneo mengi katika Injili.
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Yesu kuwekwa msisitizo mkubwa juu ya uaminifu kwa Mungu . Yeye alifanya
hivyo kwa sababu uaminifu ni usemi wa uaminifu. Ni usemi wa kutambua kweli
Mungu anafanya wanastahili uaminifu wetu , uaminifu wetu , utii wetu, ibada
yetu , juu ya yote. Wakati muasi maagizo ya daktari , wewe si tu kusema kitu
kuhusu amri , wewe ni kusema kitu juu ya daktari . Na wakati kutomtii Mungu,
wewe si tu kusema kitu juu ya amri yake kwamba wewe ni kukiuka , wewe kusema
kitu kuhusu Mungu ambaye alitoa amri hizo . Na hivyo uaminifu ni usemi wa
uaminifu. Ni usemi wa kuona Mungu kwa yeye ni nani, na kisha bila shaka,
kufanya nini anasema. Hivyo, uaminifu kwa Mungu ni usemi wa utii. Ni usemi wa
ibada kila siku na imani katika yeye ni nani. Paul katika Warumi mazungumzo juu
ya maisha ya Kikristo katika huduma yake ya kitume kama moja kwamba lazima
kusababisha utii wa imani . Ni usemi nzuri ambayo katika baadhi ya njia
muhtasari wa maisha ya Kikristo. Tunaona Mungu kwa yeye ni nani, sisi kuweka
imani yetu ndani yake, na kwamba asili inaongoza kwa utii. Sisi kumtii Mungu
kwamba sisi uaminifu. [ Dr K. Erik Thoennes ]
Uaminifu ni yale ambayo Yesu inayotolewa kwetu kama furaha ya kutembea
pamoja naye alijua kwamba yeye undani. Lakini yeye pia anataka mwitikio yangu
ya kila siku kwake. Yeye si kulazimisha kwangu kumtii. Yeye si maamuzi yangu
kufuata sheria . Anasema, mimi haja moyo mwaminifu bila kujali hisia zako ni leo
, bila kujali wewe kujisikia kinachoendelea katika dunia , vibaya au mazuri, mimi
haja bibi waaminifu. Mimi haja mtumishi mwaminifu , mpenzi mwaminifu wa
moyo wangu mimi mwenyewe . Na kwamba ni nini Nadhani alikuwa kupata saa
na guys kama mimi ambao huwa na kuangalia dunia katika suala la jinsi gani
naweza kufafanua kiroho. Bwana anasema kuna kitu mengi zaidi kuliko hiyo.
Nataka moyo mwaminifu. Tu kama mume na mke , hiyo ni msingi wa upendo wa
kweli. Uaminifu bila kujali inakuja chini ya barabara. Kwa hiyo Bwana inahitaji
uaminifu, lakini yeye pia itawezesha uaminifu kwa uwepo wake Roho Mtakatifu. [
Dr Bill Ury ]
Baada ya kuijadili sifa Yesu kifalme na kazi yake katika ofisi ya mfalme , tuko
tayari kuona ni jinsi gani alitimiza matarajio Agano la Kale kwa ajili ya baadaye mfalme
wa kimasiya .
Matarajio
Katika historia ya Israel, frailties na dhambi ya wafalme wake kuwazuia kutimiza
majukumu yao mbele ya Mungu. Hata viongozi wa waaminifu kama Musa, Joshua na
Daudi, ambaye in wenyewe kwa sheria ya Mungu na kutunzwa kwa watu wake,
hawakuwa na uwezo wa kufanya yote ambayo Mungu required. Saa bora, zinazotolewa
amani na usalama kwa muda mfupi. Lakini mahitaji ya sheria walikuwa kubwa mno kwa
wao wanakutana kwa msingi wa milele. Sheria ni tu vigumu sana kwa yoyote kuanguka
binadamu kutimiza kuridhika Mungu. Aidha, hata viongozi bora walikuwa mdogo na
umri na kifo. Matatizo kama haya ni kutambuliwa katika maeneo kadhaa katika Biblia ,
ikiwa ni pamoja Zakaria sura ya 4 mstari wa 6 , Matendo sura ya 13 mistari 34 kupitia 39,
Waebrania sura ya 4 mstari wa 8, na Warumi sura ya 8 mstari wa 3 na 4.
Wafalme ilitawala watu wa Mungu katika Agano la Kale kamwe mafanikio
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baraka mkubwa wa Mungu kwa watu wake. Lakini hawakuweza. Walikuwa dhaifu ,
wameanguka binadamu. Lakini wao kushindwa kuundwa matumaini kwamba Mungu
hatimaye heshima agano lake na Daudi kwa kutuma mwana haki ya Daudi kuwaokoa
watu wake. Mfalme Hii itakuwa hasa uwezo na Roho wa Mungu ili yeye bila kuwa na
mipaka ya kawaida ya udhaifu wa binadamu. Angekuwa moja kwamba naendelea sheria
ya Mungu kikamilifu kama mkombozi kwa kushindwa wa zamani wa mstari wa Daudi,
na ya taifa la Israeli , na jamii ya wanadamu. Na hii ni hasa aina ya mfalme Mungu
alimtuma Yesu. Kwa njia ya Yesu - mwana haki ya Daudi, Masihi - Mungu hatimaye
alifanya kwa ajili ya binadamu nini tunaweza kufanya kwa wenyewe.
Tutaweza kufikiria njia Yesu alitimiza matarajio haya Agano la Kale kwa kuzingatia
vipengele vinne ya utawala wake. Kwanza, tutaweza kuona kwamba Yesu kurejeshwa
utawala wa Daudi. Pili, tutaweza kuzingatia uhuru na ushindi akawapa watu wake. Tatu,
tutaweza kufikiria ufalme wa milele kwamba Yesu kuletwa. Na nne, tutaweza kuzingatia
asili duniani kote ya ufalme huo. Hebu tuanze na ukweli kwamba Yesu kurejeshwa
utawala wa Daudi.
Daudi nasaba
Mara nyingi katika Agano Jipya, Yesu ni hasa kutambuliwa kama mwana unabii
wa Daudi kutayarisha ukoo wa Daudi. Waandishi aliongoza akauchomoa uhusiano huu
katika vifungu kama Mathayo sura ya 1 mstari wa 1, Luka sura ya 3 mstari wa 31 , na
Warumi sura ya 1 mstari wa 3. Mtume Paulo alitangaza katika Matendo sura ya 13
mistari ya 22 na 23 . Na Yesu mwenyewe alidai kuwa mwana wa kimasiya ya Daudi
katika Mathayo sura ya 21 mistari 15 na 16, na Ufunuo sura ya 3 mstari wa 7 na sura ya
22 mstari wa 16. Ushahidi Hii inaonyesha kwamba Yesu alikuwa mwana unabii wa
Daudi, baadaye mfalme wa kimasiya ambayo kutimiza makusudi ya Mungu ufalme kwa
kila kiumbe.
Kama mrithi wa kiti cha Daudi , Yesu alianza kutimiza makusudi ya Mungu
ufalme kwanza na kurejesha mabaki waaminifu ndani ya taifa la Israeli , yaani, mitume
wake waaminifu na wanafunzi wake. Basi, kama Yesu aliamuru katika Mathayo sura ya
28 mistari ya 19 na 20 , wafuasi hawa kupanua safu zao na kueneza injili na kutoa malezi
kwa Wayahudi na watu wa mataifa mengine katika kila taifa wangeweza kufikia. Na
wafuasi wao wakiongozwa hata zaidi katika dunia kufanya wanafunzi bado zaidi .
Utaratibu huu imeendelea tangu milele, na matokeo kwamba ufalme wa Mungu hapa
duniani sasa ni pamoja na asilimia kubwa ya idadi ya watu duniani , na ni sasa kwa
kiwango fulani katika karibu kila kabila na nchi duniani.
Yesu pia alikutana na matarajio Agano la Kale kwa kutoa uhuru na ushindi kwa
wale ambao walikuwa waaminifu kwake.
Uhuru na Ushindi
Wakati wa maisha yake duniani, Yesu alitenda uamuzi kuwapa watu uhuru yake
kwa njia ya ushindi dhidi ya maadui wao wa kiroho , kama vile dhambi, mauti, na
mapepo. Kusikiliza maneno haya kutoka Mathayo sura ya 1 mstari wa 21 kupitia 23:
[ Malaika wa Bwana akamwambia Yusufu ], " Atajifungua mtoto wa kiume, na
wewe ni kumpa jina la Yesu , kwa kuwa yeye atawaokoa watu wake kutoka
dhambi zao." , Haya yote yalitukia ili kutimiza Bwana yale alisema kwa njia ya
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nabii : - " . Mungu pamoja nasi" " bikira atapata mtoto na kuzaa mwana , na wao
kumwita Immanuel" maana yake, (Mathayo 1:21-23)
Katika fungu hili, Mathayo ikilinganishwa kuzaliwa kwa Yesu kwa mtoto Immanuel
zilizotajwa katika Isaya sura ya 7 mstari wa 14.
Katika mazingira ya unabii wa Isaya , Immanuel mtoto ilikuwa ni ishara kwamba
Mungu alikuwa shujaa mfalme kwamba alikuwa na watu wake katika vita. Angeweza
kupigana kwa ajili yao na kuwashinda maadui zao, kuwaleta uhuru kutokana na
ukandamizaji wa kupitia ushindi katika vita . Na hii ni nini alifanya Yesu hivyo maalum.
Alikuwa mfalme unabii Mungu atatumia kupambana na kushindwa adui mkubwa wa
yote : dhambi. Tunaona mada hii moja katika Yohana sura ya 8 aya ya 36 , ambapo Yesu
alisema kwamba tu angeweza kutoa uhuru wa kweli kutoka kwa dhambi.
Yesu pia alitoa lake ushindi watu juu ya kifo. Paulo alikuwa jambo hili katika
Warumi sura ya 6 mstari wa 4 kupitia 9, na 1 Wakorintho sura ya 15 mistari 54 kupitia
57, ambapo yeye uhakika kwamba sisi ufufuo wa Yesu kushindwa yote dhambi na mauti
kwa niaba yetu. Sasa, kwa maana ya baadhi , dhambi na kifo bado ni matatizo kwetu sisi
, kwani sisi bado dhambi na miili yetu bado kufa. Lakini sisi tayari kuwa na ushindi dhidi
ya adui hawa kwa sababu wao hawana uwezo wa kudhibiti na lawama juu yetu .
Na kitu sawa ni ya kweli ya mapepo. Kama mfalme wetu mkuu, Yesu ameshinda
yao, na ametupa ushindi. Wao bado shida na kutujaribu . Na wanaweza hata kutudhuru
kimwili.
Lakini wao hawana uwezo wa kushikilia sisi katika utumwa au kuharibu
roho zetu. Kusikiliza jinsi Paulo alieleza ushindi wa Yesu juu ya mapepo katika
Wakolosai sura ya 2 mstari wa 15 :
Baada ya silaha nguvu na mamlaka , yeye alifanya tamasha umma wao,
akizishangilia na msalaba . (Wakolosai 2:15)
Wakati Yesu atakaporudi, mapenzi kabisa kushindwa kila adui anapinga yeye na watu
wake . Lakini hata sasa, yeye ina kunyongwa hukumu ya awali dhidi ya wale kwamba
bila kufanya sisi madhara zaidi, ili kupata uhuru wetu kutoka utumwa wao.
Matarajio ya tatu Agano la Kale wafalme Yesu alitimiza ni kwamba yeye imara ufalme
wa milele.
Ufalme wa milele
Agano la Kale ametabiri kwamba mfalme aliahidi kukaribisha ufalme ambayo
kuwepo milele. Itakuwa mbinguni hapa duniani , na itakuwa ni kuvumilia kwa muda
wote chini ya mfalme wake Daudi. Na Agano Jipyaunathibitisha kwamba utawala wa
Yesu kama mfalme itadumu milele katika vifungu kama mistari Mathayo sura ya 19 ya
28 na 29 na sura ya 25 mstari wa 34 , Luka sura ya 1 mstari 33, na mistari Waebrania
sura ya 1 8 kwa njia ya 13 . Lakini ambapo ni ufalme huu sasa? Je Yesu kweli kutimiza
matarajio hii? Au ni sisi bado kusubiri kwa ajili yake kwa kufanya hivyo?
Moja ya mambo ambayo Yesu alitimiza wakati wa huduma yake duniani lilikuwa
kuanzisha ufalme wa Mungu hapa duniani . Sasa, ni nini kwamba inaonekana
maana , ni kwamba katika tendo la nguvu ya Mungu , Yesu imara beachhead
katika eneo lenye uadui , na kuzinduliwa rasmi uvamizi mpango ambao ni
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zinazopelekwa kurejesha dunia hii na Muumba wake halali na mmiliki na mfalme
. Shambulio huu wa awali juu ya eneo lenye uadui umejitokeza wenyewe katika
idadi ya njia makubwa: changamoto utaratibu mbaya , changamoto mabaya
mapepo , dispelling udanganyifu na mwanga na ukweli , ilikuwa ni nguvu ya
kuanzishwa kwa utii mbadala. Kampeni hii ni bado unaendelea. Bado kuna
mopping juu ya shughuli , kusafisha , holdouts mwisho kuondolewa. Na adui wa
mwisho kwamba bado kuwa juu ya kuja ni kifo. Na hivyo, hata kama sisi kushiriki
katika nguvu ya Roho katika hii inayoendelea ufalme kampeni tunaomba, Ufalme
wako uje, mapenzi yako yafanyike . Bado kuna kitu tunahitaji misaada isiyo ya
kawaida kuona mafanikio. [ Dr Glen Scorgie ]
Katika kutimiza wa Agano la Kale , utawala kuokoa Mungu amevunja katika
dunia hii katika Yesu Kristo , kilele katika kifo chake, kufufuka kwake, kufufuka
kwake kuonyesha kwamba kifo chake imekuwa mshindi . Dhambi imekuwa
kushughulikiwa. Kifo kama matokeo ya dhambi imekuwa kushindwa. Na si tu
katika ufufuo. Kupaa - yeye utukufu wake ni sasa ameketi upande wa kulia wa
Mungu. Pentekoste - amekimwaga Roho. Yote hayo ni sehemu ya ujio wa ufalme .
-Nini sisi kuwaita " uzinduzi wa ufalme." Ni sasa hapa . Hata hivyo, Bwana wetu
Yesu Kristo pia alituambia kwamba bado kuna siku zijazo. Sisi bado kuomba.
Fikiria Sala ya Bwana, kwamba sisi kuomba, "Ufalme wako uje ." Naam, ufalme
umefika. Yeye ameshinda . Bado anasubiri ukamilifu wake. [ Dr Stephen Wellum
]
Moja ya mambo magumu zaidi kwa ajili ya watu kuelewa, watu hasa Wayahudi ,
kuelewa, ni uhusiano wa kwanza na wa pili wa Yesu Mesia. Ni kueleweka
kwamba watu kusema, vizuri, ni jinsi gani Yesu kuwa Masihi na timiza matarajio
kimasiya wakati hatuna kuona simba amelala chini na kondoo. Hatuoni watu
kumpiga panga zao ziwe majembe . Hatuoni amani duniani , mapenzi mema
mbele ya watu. Hivyo ni jinsi gani kwamba Masihi amekuja ? Nini tunasema ni
uzinduzi wa eschatology. Wazo hili kwamba hali halisi ya wakati wa mwisho
wameingizwa katika historia na kuja kwanza wa Yesu. Wao tumekuwa uzinduzi,
wameweza ulianzishwa na kuanza kwa njia maamuzi , lakini bado ni kuwa kazi
nje kwa uhakika ambapo kutakuwa hatimaye kuwa ukamilifu wa mambo hayo
yote. Ni walioitwa sasa na bado ya ufalme. Kwamba ufalme umefika , Yesu
umeleta yake, yeye mikononi pigo maamuzi katika vita. Lakini vita bado
vinaendelea na watapata baadaye, mwisho kutimiza katika ijayo. [ Dr K. Erik
Thoennes ]
Yesu wazi imara ufalme wake wa kimasiya kabla ya kupaa kwa kiti chake cha
enzi mbinguni. Tunaona hii katika vifungu kama Mathayo sura ya 12 mstari wa 28 ,
ambapo Yesu alisema kwamba uwezo wake wa punga pepo imeonekana kuwa alikuwa
tayari kuletwa ufalme wa Mungu. Zinguo haukuwa ishara ya kwamba ufalme ulikuwa
katika njia yake. Badala yake, ilikuwa ushahidi kwamba ufalme ulikuwa tayari sasa
katika nguvu, na kwamba mfalme wake alikuwa akitoa chini maadui zake. Na wakati
baadhi ya wasomi kitu kwamba ufalme hakuja katika inayoonekana njia nyingi
ilivyotarajiwa, Yesu alisisitiza kuwa ni kosa kwa kuangalia maonyesho yake ya kimwili
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kwa maana ya nguvu jadi kisiasa. Kama aliiambia Mafarisayo katika Luka sura ya 17
mistari ya 20 na 21 :
Ufalme wa Mungu hauji kwa uchunguzi wako makini, wala watu kusema, " Hapa
ni, " au " Kuna ni," kwa sababu ufalme wa Mungu ni ndani yenu. " (Luka 17:2021 )
Hatimaye, matarajio ya nne katika Agano la Kale kwa Daudi mfalme kwamba Yesu
alitimiza ni kwamba yeye imara ufalme duniani kote.
Ufalme Duniani kote
Wakati Yesu atakaporudi, mpya nzima dunia kuwa sehemu ya ufalme wake. Na
nguvu zake kimwili na utawala badala ya serikali zote duniani. Kwa sasa, utawala wake
wote kimsingi ni ya kiroho, kama tunaona katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 21 na 22.
Lakini wakati yeye anarudi , itakuwa pia kuwa wa kimwili . Ufunuo sura ya 21 na 22
kuchora picha utukufu wa mbingu mpya na dunia , ambapo Yesu Mfalme kama mfalme
kutoka mji mkuu wake katika Yerusalemu Mpya.
Agano la Jipya anaweka wazi kwamba kweli Yesu ni muda awaited mfalme wa
kimasiya , mwana wa Daudi ambaye alikuja kuleta ufalme wa Mungu duniani. Hakuwa
na kutimiza yote unabii wa Agano la Kale na matarajio wakati wa huduma yake duniani .
Lakini alitimiza hivyo , wengi wa hao alithibitisha yeye ni mfalme wa kweli , na yeye ana
uhakika sisi kwamba yeye atakuja tena kumaliza kile yeye kuanza. Siku hiyo, ufalme
wake kikamilifu kutimiza makusudi ya Mungu ya awali kwa ajili ya viumbe . Dunia
nzima kuwa ufalme wa Mungu hapa duniani, huru kutokana na dhambi na mateso ,
salama katika amani na mafanikio, na kubarikiwa na ushirika na uwepo wa Mungu.
Hadi sasa katika somo letu juu ya Yesu mfalme , tumekuwa kutalii Usuli Agano
la Kale kwa ofisi Yesu kifalme na kutimiza ofisi hii katika Kristo. Kwa hiyo, sasa tuko
tayari kurejea kwa kuu mada yetu ya mwisho : matumizi ya kisasa ya jukumu la Yesu
kama mfalme .
IV. MATUMIZI YA KISASA
Wakati kuna njia nyingi za kuelezea maana ya kisasa ya utawala wa kifalme wa
Yesu, moja kusaidia mfano yanaweza kupatikana katika Swali na Jibu 26 ya Westminster
Mafupi ya Kiinjili ya . Katika jibu la swali,
Swali: Je, Yesu kutekeleza Jinsi ofisi ya mfalme?
Majibu katekisimu,
A. Kristo atekelezaye ofisi ya mfalme, katika subduing sisi na nafsi yake , katika
tawala na kutetea sisi , na katika vizuizi na mshindi wake wote na adui zetu.
Jibu hili anaelezea njia athari Yesu ufalme maisha yetu katika suala la makundi matatu
jadi na theolojia ya utaratibu. Kwanza, Yesu kumaliza sisi na nafsi yake , yaani , yeye
huleta kutuingiza katika ufalme wake, ili sisi ni tena adui zake lakini wananchi wake
mpendwa. Pili, yeye inasimamia ufalme wake na chama tawala cha na kutetea sisi . Na
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tatu, yeye restrains na hatimaye hushinda wake wote na adui zetu.
Kufuatia msisitizo wa Westminster Mafupi ya Kiinjili ya , tutaweza kujadili
matumizi ya kisasa ya ofisi ya Yesu ya mfalme katika sehemu tatu: Kwanza, tutaweza
kuona kwamba Yesu hujenga ufalme wake. Pili, tutaweza kuzingatia ukweli kwamba
yeye inasimamia watu wake. Na tatu, tutaweza kuzingatia njia yeye kumtawala adui
yake. Hebu tuangalie kwanza jinsi Yesu hujenga ufalme wake.
Hujenga Ufalme wake
Tutaweza kufikiria jinsi Yesu hujenga ufalme wake kutokana na mitazamo tatu :
kwanza , lengo la kazi yake; pili , udhihirisho wa ufalme wake katika ulimwengu , na
tatu, mbinu Yesu anatumia kujenga ufalme wake. Hebu tuanze kwa lengo la kazi ya
Yesu.
Lengo
Maandiko yanafundisha kwamba Mungu mipango kugeuka dunia nzima katika
ufalme wake hapa duniani, ili utawala wake juu ya nchi huonyesha utawala wake
mbinguni. Tunaona hii katika maeneo kama vile Mathayo sura ya 6 mstari wa 10,
ambapo Yesu alitufunza kuomba kwamba ufalme wa Mungu atakuja, na kwamba
mapenzi yake itafanyika duniani katika njia ile ile ambayo ni tayari amefanya mbinguni.
Na tunaona katika picha ya mbingu mpya na dunia mpya ilivyoelezwa katika Ufunuo
sura ya 21 na 22. Kwa hiyo, tukizungumza kwa upana , lengo la ufalme jengo Yesu ni
kugeuka dunia katika ufalme wa Mungu duniani , fit kwa ajili yake na kukaa , na kamili
ya watu ambao ni kabisa waaminifu kwake . Lakini kama lengo ni kwa Mungu kuwa na
ufalme wa kidunia , nini jukumu gani Yesu kucheza? Vizuri, hata kama Mungu ni mkuu
mfalme juu ya viumbe wote , yeye amemteua Yesu kutawala katika mtindo zaidi ya moja
kwa moja , hivyo kwamba ufalme wa Mungu pia ni sawa aitwaye ufalme wa Yesu .
Katika suala hili, Mungu ni kama ya Karibu kale -Mashariki suzerain , na Yesu ni
kibaraka mfalme wake. Na kwa sababu Yesu anataka tafadhali suzerain yake , yeye
alijitolea kwa kufanikisha lengo la Mungu . Kusikiliza jinsi Paulo alieleza kuwasilisha
Yesu kwa Mungu Baba katika 1 Wakorintho sura ya mistari 15 24 na 28:
Kisha mwisho utakuja , wakati [Kristo] mikono juu ya Ufalme kwa Mungu Baba
baada ya kuharibu kila mamlaka na nguvu ... Wakati amefanya hii , ndipo Mwana
mwenyewe itakuwa chini ya Mungu ambaye ameweka vitu vyote chini yake , ili
Mungu awe yote katika wote. (1 Wakorintho 15:24-28 )
Kama mkuu kibaraka mfalme wa Mungu, Yesu ana mamlaka juu ya ufalme wa
Mungu , na hata juu ya viumbe. Na yeye ni kwa kutumia mamlaka ya kushinda kila kitu
kinachopingana na Mungu , na kwa somo kila kitu kwa Mungu , ili kukamilisha
makusudi ya Mungu kwa viumbe wake. Lakini ni nini lengo hili ina maana gani kwetu ?
Jinsi gani Wakristo wa kisasa kukabiliana na wazo kwamba lengo Yesu ni kugeuka dunia
nzima ndani ya ufalme wa Mungu? Naam, jibu rahisi ni kwamba tunapaswa kufanya
ufalme wa Mungu lengo kuu kwa maisha yetu, pia . Chochote malengo mengine tuna kufanya hai , kutoa kwa familia zetu, kukaa na afya , kupata elimu - wao lazima wote
walifuata kwa njia zaidi ufalme wa Mungu. Kama Yesu alifundisha katika Mathayo sura
ya 6 mstari 33:
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Kutafuta kwanza [la Mungu] ufalme na haki yake, na hayo yote mtapewa vilevile.
(Mathayo 6:33)
Jambo la pili ya njia ya Yesu hujenga ufalme wake tutaweza kutaja ni kielelezo
ufalme katika ulimwengu.
Kufunuliwa
Wasomi wengi katika umri niliona kuwa wakati Agano Jipya mazungumzo juu ya
udhihirisho wa sasa wa ufalme wa Yesu , mara nyingi washirika ufalme na kanisa.
Uhusiano kati ya ufalme na kanisa ni kama ilivyoelezwa katika maeneo mengi katika
maandiko , ikiwa ni pamoja vifungu kama Waefeso sura ya 1 mstari wa 19 kupitia sura
ya 2 mstari wa 20 ; na Ufunuo sura ya 1 mstari wa 4 kwa njia ya 6 . Kama mfano mmoja
tu, kusikiliza mjadala huu kati ya Petro na Yesu katika Mathayo sura ya 16 mistari ya 16
kupitia 19:
Simoni Petro akajibu, "Wewe ni Kristo, Mwana wa Mungu hai." Yesu akamjibu, "
Heri wewe Simoni mwana wa Yona , kwa maana ilikuwa si wazi kwenu na mtu,
bali kwa Baba yangu aliye mbinguni . Na mimi kuwaambia kwamba wewe ni
Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu
haitalishinda . Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni; kila
utakachofunga duniani, kitafungwa mbinguni, na mtakachofungua duniani
kitafunguliwa mbinguni "(Mathayo 16:16-19 ).
Kifungu hiki anasema angalau mambo matatu kuwa karibu kujiunga ufalme na kanisa.
Kwanza , Yesu alisema, "Nitalijenga kanisa langu." Na kisha yeye na kufuatiwa kauli hii
kwa kusema kwamba angeweza kutoa Peter Taarifa uhusiano hapa "funguo za ufalme wa
mbinguni. ": Petro, mtume na sehemu ya msingi wa kanisa, bila kuwa na nguvu juu ya
ufalme wa mbinguni.
Undani pili kwamba mambo muhimu ya uhusiano kati ya ufalme na kanisa ni
kweli kwamba Petro kutumika cheo Kristo Yesu. Neno "Kristo " maana yake " mafuta
moja . " Ilikuwa ni kumbukumbu maalum na ukweli kwamba wafalme waliotiwa mafuta
na mafuta ya alama madai yao kwa kiti cha enzi. Hivyo, kwa wito Yesu Kristo , Petro
alikuwa kutambua Yesu kama unabii wa Daudi mfalme . Na katika jukumu lake kama
mfalme kwamba Yesu alikuwa kwenda kujenga kanisa .
Na undani wa tatu katika Mathayo sura ya 16 mistari ya 16 kupitia 19 kuwa
anazungumzia uhusiano wa karibu kati ya ufalme na kanisa ni kwamba Yesu alikusudia
kanisa kushiriki katika mapambano kati ya Hades au "kuzimu" na Ufalme wa mbinguni.
Maelezo haya yote yathibitisha kwamba Yesu na Peter mawazo ya kanisa na ufalme
kama dhana karibu sana kuhusiana. Lakini kama karibu kuhusiana kama kanisa na
ufalme ni , wao siyo hasa kufanana katika Agano Jipya. Wasomi wengi wanakubaliana
kwamba ufalme ni dhana kubwa zaidi kuliko kanisa .
Uhusiano kati ya kanisa na Utawala wa Mungu ni moja ya kuvutia sana. Ufalme
wa Mungu ni maono ya jumla ya marejesho ya mambo yote ya kuwasilisha tayari
mapenzi kamili ya Mungu . Maono kwamba ni grundlig kwa ulimwengu mzima ,
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hakika dunia hii na maisha ya binadamu, ni kujisalimisha kwa mfalme ambayo
kujenga shalom ya ajabu ya maisha kama ilivyokusudiwa kwa utukufu wa Mungu
na furaha yetu kubwa. Kanisa ni moja ya vyombo kuu Mungu amechagua kwa
mapema ya maono haya ya jumla. Ni muhimu si equate kanisa , na kwa hakika si
ya kidini miundo ya Kanisa , na ufalme ; si wao ni moja katika huo huo, lakini
moja ni njia ya mwisho . Na pia, kanisa lazima, kama mji uliojengwa juu ya
mlima , hivyo kusema , tayari kudhihirisha katika mwenyewe mambo ya ndani
maisha na kijamii mienendo yake - mienendo sana kwamba siku moja tabia ya
viumbe wote wa Mungu kutoka bahari na bahari. Sisi ni kuwa mfano wa ufalme
pamoja na mawakala wa ufalme . [ Dr Glen Scorgie ]
Wote dhana ya Utawala wa Mungu na kanisa ni muhimu kwa ajili ya ufahamu
kamili ya Kikristo ya jinsi sisi ni kuishi katika sehemu yoyote ya maisha yetu.
Lakini nadhani ni muhimu kwa kuwa kuna tofauti kati ya mbili. Nadhani Wakristo
wengi, ikiwa ni pamoja na mimi kwa miaka , walidhani vizuri, kanisa ni aina ya
kama kilele cha ufalme , hivyo sisi ni aina ya kitu muhimu zaidi kwenda. Lakini
ufalme dhana katika yote ya maandiko ni kubwa zaidi kuliko kanisa . Hivyo njia
mimi kuona, na nadhani Biblia haina pia , maoni kanisa kama sehemu
inayojumuisha ya ufalme , lakini ni sehemu ndogo au kipande cha ufalme kazi .
Ufalme wa Mungu, utawala wake, daima imekuwa msingi wa ukweli. Yeye ni
Bwana wa kutawala wa ulimwengu, wa viumbe vyote, yetu. Yeye ni Bwana wa
watu wote , mataifa yote, wafalme wote , makabila yote. Sasa wengi hawajui ,
lakini yeye ni . Hivyo ufalme wa Mungu, utawala wa Mungu , ni mandhari kuu
katika yote ya maandiko. Kanisa , hopefully, ni watu wale ambao kuwasilishwa
kwa Ubwana wa Yesu , kutambua uongozi wake huru na kuwasilisha wenyewe
kwa kuwa mawakala wake katika dunia . [ Dr Bill Ury ]
Agano la Jipya kuwafundisha kwamba hatua ya mwisho ya utukufu wa utawala
wa Mungu juu ya uumbaji ilianza katika Kristo kuja mara ya kwanza . Tangu wakati huo
ufalme wa Mungu duniani imeendelea kukua na kuleta UPANDE wengi wa utamaduni
wa binadamu chini ya kuwasilisha kwa Mungu . Na wakati Kristo atakaporudi, ufalme
wa Mungu itakuwa kabisa bila kupingwa na kabisa wazi katika kila nyanja ya asili na
utamaduni wa binadamu.
Lakini jinsi gani kanisa walionao katika kuwa muhtasari wa historia? Kimsingi,
kanisa ni msingi wa ufalme wa Mungu duniani katika ulimwengu wa sasa . Sisi
kujishughulisha wenyewe ili kuendeleza ufalme wa Mungu sasa . Na ile ya Kristo ,
tutaweza kurithi baraka kamili ya ufalme . Mpaka wakati huo, sisi kueneza Injili ya
Kristo kwa kufundisha kila kitu , yeye aliamuru ili kupanua ufalme wa Mungu wazi
ndani ya kila mwelekeo wa jamii ya binadamu, kwa kiwango cha juu zaidi, kabla ya
kurudi kwa Kristo.
Ni muhimu sana kwamba kanisa kuelewa nafasi yake katika ufalme . Wakati sisi
ni kwenda kuwa pamoja naye katika siku zijazo, wakati atakapokuja tena , sidhani
tunakwenda kuwa inajulikana kama kanisa . Nadhani itakuwa ufalme . Bibi
itakuwa zinazozalishwa kwa ajili ya bwana harusi yake, kwamba picha nyingine
muhimu sana katika maandiko. Hivyo kwa nini mimi kusema hivyo kwa njia hii ,
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nadhani kwamba wakati mwingine sisi kama kanisa na kubwa mno mtazamo wa
wenyewe. Tunafikiri ni jibu tu , au kwa madhumuni pekee wa Mungu. Na sisi ni
sana , ni muhimu sana . Alikufa kwa ajili ya kanisa . Alikufa ili kutoa mwenyewe.
Lakini pia alikufa kwa ajili ya dunia . Hivyo njia bora kwa ajili yangu kuona
mwenyewe kama mwanachama wa kanisa la Yesu Kristo ni kusema , mimi
nimepata lengo moja na kwamba kuwa mwili wa Kristo. Nimeitwa kwa kuwa
mikono yake , miguu yake , mikono yake kwa ulimwengu kama angekuwa kama
yeye angekuwa wa hapa . Hiyo ni amri ya mfalme yangu kwangu na sisi kama
kanisa . Jambo la kusikitisha ni nadhani wakati mwingine kanisa anasema,
pamoja na , sisi ni kilele cha ufalme , kwa hiyo sisi ni mwisho wa yale ya kuja
kufanya na kwa hiyo sisi ni kwenda kukaa na kufanya lolote au kufurahia tu
uwepo wake mpaka anakuja tena . Nadhani hiyo ni mtazamo sahihi na sisi haja
ya kurekebisha wenyewe na kupata nyuma katika biashara ya kuunganisha ya
kusudi la kanisa pamoja na madhumuni ya kifalme ya Bwana na Mwokozi wetu . [
Dr Bill Ury ]
Sasa kwa kuwa tumekuwa kuchukuliwa lengo kwa Yesu hujenga ufalme wake, na
udhihirisho wa ufalme wake , tunapaswa kurejea kwa njia Yesu anatumia kujenga ufalme
wake.
Mbinu
Yesu hujenga ufalme wake kwa njia mbili za msingi , wote wawili ambao
kuhusisha moja kwa moja kanisa : anaongeza watu zaidi ya kanisa, na yeye inapanua
mipaka yake kijiografia. Katika Agano Jipya, Yesu alianza kukusanya watu hasa kutoka
Israel. Lakini wakati kupaa kwake yeye aliwaelekeza kanisa kupanua ufalme wake
kutoka Yudea, Samaria, hadi mwisho wa dunia , kama tunasoma katika Matendo sura ya
1 mstari wa 6 hadi ya 8 . Yesu ni kujenga ufalme wake kwa kupanua kanisa ni pamoja na
jamii yote ya wanadamu na kufunika dunia nzima. Lakini jinsi gani sisi , kanisa , kujibu
na kushiriki katika kazi hii? Kwa ujumla, jibu ni kupatikana katika maneno haya kutoka
Agizo Kuu katika Mathayo sura ya 28 mistari ya 19 na 20 :
Kwenda na kufanya wanafunzi wa mataifa yote, mkiwabatiza kwa jina la Baba na
la Mwana na la Roho Mtakatifu , na kuwafundisha kutii yote niliyowaamuru
ninyi. (Mathayo 28:19-20)
Kama tunaweza kuona hapa , mbinu za msingi Yesu anatumia kujenga ufalme wake ni
uinjilisti, ubatizo na mafundisho ya kibiblia. Na badala ya kufanya mbinu hizi singlehandedly , Yesu kwa ajili kanisa kufanya nao kwa niaba yake. Uinjilisti huleta watu kwa
imani . Ubatizo lawama yao kanisani. Na mafundisho inawasaidia kukua katika njia
kuimarisha kanisa na kusababisha upanuzi wake zaidi.
Changamoto mwishoni mwa Injili ni kwamba tunapaswa kwenda katika mataifa
yote, kutangaza habari njema na kufanya wanafunzi. Lugha ya uanafunzi ina
maana zaidi kuliko tu kuwa mwanafunzi. Ni ina maana zaidi kuliko tu kuwa
muumini. Lakini pia ina maana kuwa katika uhusiano na Mungu. Ndiyo, Mungu
ambao kutufundisha. Ndiyo, Mungu ambaye ataongoza sisi , lakini changamoto
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ya kufanya wanafunzi ni kuwa na watu ambao watakuwa katika mafunzo ya
maisha , uhusiano , na Mungu. Na, kwa hiyo kwamba mahitaji ya kuwa vizuri
inatokana , hivyo nadhani kwamba watu wanahitaji kuwa katika uhusiano na
waumini wengine ambao wanaweza kuwaonyesha jinsi ya kuishi maisha ya
Kikristo vizuri . Inahitaji , ni wazi, kufundisha pia. Watu wanahitaji kuelewa
matakwa ya Mungu ya wafuasi wake na wanafunzi wake. Lakini nadhani pia
inahitaji kuwa iliyoingia katika kanisa kwa sababu ni pale kwamba Mungu
imeweka miundo ya watu kukua kama Wakristo na kwa kweli wajifunze maisha,
kwa kutumia maneno, wale walio katika uhusiano na Mungu na kumfuata kwa
uaminifu. [ Dr Simon Vibert ]
Baada ya inaonekana katika maombi ya kisasa ya wazo kwamba Yesu hujenga
ufalme wake, tuangalie na ukweli kwamba yeye inasimamia watu wake ndani ya ufalme
huo.
Inasimamia watu wake
Tutaweza kufikiria mambo mawili ya njia ya Yesu inasimamia watu wake.
Kwanza, tutaweza kuzingatia ukweli kwamba yeye sheria yao kwa ajili ya wema wao. Na
pili, tutaweza kuona kwamba yeye anawalinda kutokana na maadui zao. Hebu tuangalie
kwanza jinsi Yesu sheria na watu wake.
Sheria
Utawala wa Yesu ni kulenga kupata yetu nzuri ya milele , wale baraka kwamba sisi
kufurahia pamoja naye milele . Kila mtu kuja kwake inapata huruma na msamaha, kama
tunaona katika vifungu kama John sura ya 6 aya 35 kupitia 37, sura ya 7 mstari wa 37, na
mistari sura ya 10 ya 28 na 29 ; na Matendo sura ya 5 mstari wa 31 . Yeye antar sisi kama
warithi wa Mungu, na hisa na sisi baraka zote za agano yeye chuma kwa njia ya utii wake
kamili. Sisi kusoma kuhusu masuala haya ya utawala wa Yesu katika Matendo sura ya 13
mistari 34 kupitia 39 , Warumi sura ya 8 mistari 17 na 32; na Waebrania sura ya 2 mstari
wa 13. Aidha, yeye misaada yetu baraka hizi zote kama zawadi ya neema, kama
tunavyosoma katika Yohana sura ya 1 mstari wa 16, Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 na 9,
na maeneo mengine mengi .
Utawala upendo wa Kristo pia hutoa sisi na nzuri ya kidunia katika ulimwengu wa
sasa. Yeye anatupa mbele yake kwa njia ya Roho Mtakatifu, kama sisi kuona katika
Matendo sura ya 2 mstari 33, Wagalatia sura ya 4 mstari wa 6 , na Wafilipi sura ya 1
mstari wa 19. Yeye anatupa maelekezo ya wazi katika Biblia , ili tuweze kumtumikia
kwa uaminifu , kama tunaona katika 1 Wakorintho sura ya 9 mstari wa 21 , Wagalatia
sura ya 6 mstari wa 2, na Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Na yeye imemteua uongozi
kwa kanisa , kutelekeza kwa yao mamlaka na uwezo wa waziri kwa watu wake, kama
tunavyosoma katika 1 Wakorintho sura ya 12 mstari wa 28 , na Waefeso sura ya 4 aya 11
na 12.
Mfalme Yesu ni si dikteta kali ; yeye ni mfalme upendo kwamba shughuli na
hutoa kwa ajili yetu. Mbali na kuwa chanzo cha matatizo , utawala wake ni baraka wema
kwamba faida yetu sasa na hata milele . Na mwitikio wetu kwa utawala huu lazima kuwa
wazi . Ili kupokea baraka mfalme yetu ina kwa ajili yetu, sisi haja ya kuwasilisha kwa
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utawala wake. Tunapaswa kuwa waaminifu kwa sheria yake na imani katika huruma
yake na uwezo wa kushinda na kushindwa na matatizo yetu. Na, bila shaka , tunapaswa
kushukuru kwa uongozi wake, na sifa yake kwa wema wake kwetu.
Sasa kwa kuwa tumekuwa aliyesema kuhusu maana ya ukweli kwamba Yesu sheria watu
wake, tuangalie wazo kwamba yeye pia inatetea yetu.
Inatetea
Kuna njia nyingi kwamba Yesu inatetea waumini, lakini kwa madhumuni yetu
katika somo hili tutaweza kuzingatia tatu tu. Kwanza, Yesu hutulinda dhidi ya majaribu
na dhambi.
Kama mfalme wetu, Yesu hutulinda dhidi ya majaribu katika njia nyingi. Kwa
mfano, anatuonya majaribu kabla ya muda, kama tunavyosoma katika Mathayo sura ya 6
mstari wa 13. Yeye nguvu yetu kupinga dhambi, kama sisi kusoma katika Waebrania
sura ya 2 mstari wa 16. Na yeye kulinda sisi kutoka hali ambayo overwhelm sisi au
mtego sisi , daima kuhakikisha kwamba tuna njia ya kuepuka dhambi, kama sisi kuona
katika 1 Wakorintho sura ya 10 mstari wa 13 na 2 Timothy sura ya 4 mstari wa 18.
Pili, wakati sisi kufanya kutoa katika majaribu , Yesu inatulinda na uharibifu wa
dhambi . Moja ya njia ya Yesu hutulinda dhidi ya rushwa ni kwa nidhamu na kurekebisha
yetu wakati sisi dhambi, ili sisi si somo wenyewe kwa mastery ya dhambi. Tunaliona hili
katika Yeremia sura ya 46 mstari wa 28 , aya ya Waebrania sura ya 12 5 hadi 11, Ufunuo
sura ya 3 aya ya 19, na vifungu vingine vingi . Na njia nyingine yeye anatetea sisi dhidi
ya rushwa ni kwa kutoa sisi msamaha na utakaso kutoka kwa dhambi tunapotubu , kama
tunaona katika 1 Yohana sura ya 1 mstari wa 9.
Tatu, Yesu hutulinda dhidi ya mashtaka ya dhambi. Wakristo wote ni kukabiliwa
na dhambi. Na wakati sisi kufanya, Shetani anajaribu kuwashawishi Mungu kutuhukumu,
kama sisi kusoma katika maeneo kama vile Ufunuo sura ya 12 mstari wa 10. Lakini Yesu
hutulinda dhidi ya shutuma hizo , ili Mungu makosa sisi kama mwenye haki . Ingawa
maandiko mara nyingi inazungumzia maombezi Kristo kwa ajili yetu katika suala la
wadhifa wake wa kikuhani , Warumi sura ya 8 mstari wa 34 inaonyesha kwamba ni pia
nyanja ya utawala wake. Kama kubwa kibaraka mfalme , Yesu inatetea watu wake dhidi
ya shutuma na tunamwombea kwa ajili yetu na suzerain kubwa .
Kwa sababu Yesu hutulinda kwa nguvu sana, tunaweza kuwa na imani kubwa
katika vita vyetu na dhambi. Kama sisi kutegemea nguvu zake kwa kupinga majaribu, na
juu ya msamaha wake kutusafisha na madhara ya dhambi , na juu ya utetezi wake kwa
kulinda sisi kutoka matokeo ya dhambi , hakuna kitu wanaweza kutudhuru. Yesu ni
kubwa na nguvu shujaa mfalme ambayo inaongoza sisi katika vita dhidi ya dhambi . Na
hata kama sisi si kupigana vita vizuri , sisi bado hawezi kupoteza - kwa sababu yeye si
hebu . Yeye daima kuhifadhi na kulinda sisi , kusamehe na kutusafisha , kulinda na huru
yetu. Na hatimaye, yeye itabidi kutufanya baraka usio kwisha ya ufalme wake wa milele .
Sasa kwa kuwa tumekuwa inaonekana katika njia ya Yesu inasimamia watu wake , tuko
tayari kurejea na ukweli kwamba yeye pia kumtawala adui yake.
Kumtawala adui yake
Wakati sheria ya Mungu ni kinyume na , watu wengi ni mara nyingi kuumiza.
Tunaona hii kila siku wakati uhalifu kosa. Kuna waathirika ambao wamekuwa kuiba, au
swindled , au kupigwa , au kumtoa , au hata kuuawa. Na katika lugha ya maandiko ,
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wahalifu waliofanya uhalifu huo kuwa wamejifanya kuwa watu maadui wa waathirika na
Mungu wao wote. Na majibu sahihi ya serikali ni kukamata na kuwaadhibu wahalifu
haya. Hukumu yao ni walidhani kuwa wote adhabu sahihi kwa ajili ya makosa yao , na
njia ya kulinda waathirika yao na ya mapumziko ya jamii na uhalifu zaidi. Maandiko
husema hii katika maeneo kama vile Mithali sura ya 20 mstari wa 8 na sura ya 25 mstari
wa 5 .
Na kitu sawa ni ya kweli ya hukumu kwamba Yesu huleta. Humuadhibu zake na
maadui zetu kufuatana na haki, ili halisi adhabu kwa makosa yao. Lakini pia atawaadhibu
kama kitendo cha baraka na ukarimu kwetu , ili kulinda sisi kutoka katika dhambi zao na
vurugu, na kusafisha na kulinda dunia yeye ni kufanya kwa ajili yetu. Hii ni kwa nini
hukumu na uharibifu wa dhambi ni sehemu muhimu ya ujumbe wa Yesu wa kugeuza
dunia katika ufalme wa Mungu hapa duniani. Ili ajili ya ulimwengu kuwa kumpendeza
Mungu na inafaa kwa ajili yake na kukaa , na ili na sisi kufurahia baraka wake wa milele
, rushwa ya dhambi lazima kuondolewa kabisa kutoka humo.
Kama tuliona mapema katika somo hili , Yesu alianza utekelezaji wa hukumu
dhidi ya wengi wa maadui zake na yetu wakati wa huduma yake duniani. Maadui hawa ni
pamoja na dhambi, mauti na mapepo . Ushindi wa Yesu juu ya maadui hao ni salama ,
lakini yeye hajamaliza kuiadhibu yao bado. Hivyo, katika umri sasa, Yesu anaendelea
hukumu dhidi yao, na yeye itaendelea kukamilisha hukumu yao tu atakaporudi. Ukweli
huu ni kufundisha katika 2 Petro sura ya 2 mstari wa 4 , Yuda mstari wa 6 na mistari
Ufunuo sura ya 20 ya 10 na 14 .
Lakini Yesu na kanisa lake pia na maadui wengine. Kila mwenye dhambi ambaye
bado in mwenyewe kwa Kristo ni raia wa ufalme wa Shetani na adui wa Mungu. Kitabu
hufanya wazi katika Mathayo sura ya 13 mistari 37 kupitia 43, Luka sura ya 19 mstari wa
27, na mistari Waefeso sura ya 2 1 kupitia 3.
Wakati huu wa sasa , Yesu inatimiza hukumu ya sehemu dhidi ya baadhi ya
maadui hao katika maisha yao ya kidunia, kama Herode na akafuatiwa katika Matendo
sura ya 12 mstari wa 23 kwa sababu yeye kuruhusiwa watu kutibu yake kama mungu.
Lakini kwa sehemu kubwa , Yesu forebears katika hukumu yake dhidi ya adui zake ,
uvumilivu zuio hukumu yake mpaka atakaporudi.
Ni jambo la kushangaza sana kwamba hukumu ya baadaye ni mara nyingi
alionyesha kama sehemu ya Injili kama yaliyotolewa katika Agano Jipya . Hii
inaweza kuonekana kama hiki curious ya nini vinginevyo kuwa habari njema.
Lakini ukweli ni kwamba hii ni sehemu ya habari njema. Na sababu ni sehemu ya
Habari Njema, ni ni uhakika wa Mungu kwamba tu kama mateso hawatasikiliza
milele, lakini kushughulikiwa na uponyaji, haki si kuruhusiwa kuendelea kwa
muda usiojulikana , lakini makosa zitafanywa haki. Kuna kitu ya kutamani kina
katika kila moyo wa binadamu na kukosekana kwa haki si kutawala, au
kufukuzwa kazi kama dogo kwa sababu sisi ni kuendelea. Hii ni kuhakikisha
ahadi ya Mungu kwa wale ambao wanakabiliwa kwamba hii si kuvumiliwa. Wao
na wakili, na kwamba hawana haja ya kwenda nje na aina fulani ya kulipiza
kisasi kukiuka haki na kuchukua katika mikono yao wenyewe lakini kwa
alikabidhi wenyewe kwa hakimu waaminifu ambao kufanya haki. [ Dr Glen
Scorgie ]
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Mitume walikuwa wazi kwamba utawala wa Yesu kama mfalme itakuwa ni
pamoja na siku ya baadaye ya hukumu, ambapo kila mtu kujibu kwa utawala na sheria
yake. Hukumu hii siku ya mwisho tajwa katika maeneo kama vile Matendo sura ya 17
mstari wa 31 , aya ya Warumi sura 14 10 kwa 12 , na mistari Waebrania sura ya 10 26
kupitia 31. Siku ya kuja kwake Hukumu ni sehemu muhimu ya kazi kama mfalme Kristo
kwa sababu kukidhi haki yake kuelekea wenye dhambi, huruma yake kwa waumini , na
uaminifu wake kwa Baba yake kama yeye jitakasa ufalme wake.
Ingawa mafundisho ya hukumu ya mwisho inaweza kutisha kwa wale ambao
hawajapata Kristo kama Bwana , hii si jambo baya. Maonyo haya kutoa fursa kwa
waaminifu kwa kutubia dhambi yao , na kupokea msamaha, huruma na neema kutoka
kwa mfalme wetu Yesu Kristo. Ndiyo, wao ni nguvu kuchukuliwa . Lakini katika msingi
wao, ni inatoa wa baraka kwa wale walio tubu . Kwa kweli, hii ni kwa nini maonyesho
injili katika Biblia mara nyingi huwa Tahadhari ya hukumu siku zijazo. Kwa mfano ,
tunaona katika Mathayo sura ya 21 mistari 32 kwa 44 na matendo sura ya mistari 17 30
na 31.
Nadhani Wakristo wengi anashangaa wakati mwingine kwa maelezo na
kuwasilisha injili katika maandiko, ambazo pia ni pamoja na ujumbe wa wazi
sana juu ya mabaya adhabu ya milele ya asiyetubu, wale ambao si katika Kristo,
wale wanao kufa na katika dhambi zao. Unajua, mimi nadhani kuelewa kidogo
kidogo bora wakati nilikuwa daktari kuangalia yangu katika uso na kusema, "Sisi
kupatikana tumor ndani yenu." Sasa, hiyo haina sauti kama habari njema, lakini
unajua, ni kweli ni habari njema. Ilikuwa ni habari njema ya kwamba yeye
kupatikana. Ilikuwa ni habari njema ya kwamba yeye aliniambia kuhusu hilo .
Nini kama yeye walidhani ilikuwa si nzuri kuniambia Mimi nilikuwa tumor ndani
yangu? Naam, kwamba bila kuwa na upendo ; kwamba bila kuwa na neema.
Kwamba bila kuwa na nzuri. Alikuta kwamba tumor, na yeye aliniambia , "Hapa
ni ukweli. Nimepata tumor, na kutakuwa na kuua. Lakini tunaweza kufanya kitu
juu yake . "Kwa hiyo, kuna habari njema. Unajua, maandiko inatoa hivyo wazi
kwamba hukumu ni kuja na matokeo ya dhambi . Hiyo ni habari njema kwamba
sisi kujua kwamba . Ni habari njema pia kwa sababu ni maonyesho ya utukufu wa
Mungu. Sisi siyo kuwaambia kwamba kuna hukumu ijayo na , kwa njia, hili ni
jambo Mungu tu hawezi kuzuia kutoka kinachotokea. Sisi ni kuwaambia kwamba
hii ni kumwagwa kwa haki ya Mungu na haki yake, utakatifu wake. Kwa hiyo, ni
vizuri kwamba sisi kujua kwamba ili tunataka kukimbia kwa Kristo ili kuepuka
uharibifu kwamba ni kuja , hukumu ni ijayo. Lakini, unajua , Biblia pia ni
waaminifu sana wakati umefika kwa sura ya mwisho wa Agano Jipyakatika kitabu
cha Ufunuo : utukufu wa Mungu ni katika wokovu wa kukombolewa na katika
hukumu ni nyingi iliyomwagika juu ya asiyetubu. Sasa, wakati sisi kuangalia
kwamba , tuna kutambua kwamba utukufu wa Mungu ni zaidi quintessentially ,
kubwa kuonekana wakati yeye maonyesho haki yake, wote kwa wale walio katika
Kristo na kusamehewa dhambi zao katika Kristo na hakuna sifa yao wenyewe, na
kwa wale ambao, kwa mwisho, khabari walikataa kumsikiliza . Unajua , ukweli ni
kwamba tunahitaji kujua hii. Injili ni habari njema ya kwanza ya yote , kwa
sababu inatujulisha jinsi gani tunaweza kukimbia uharibifu kwamba ni kuja , ni
jinsi gani tunaweza kumwamini Kristo na kupatikana katika kwake na kupata
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uzima wa milele. Lakini pia ni habari njema kwa sababu tunahitaji kujua wengine
wa hadithi . Hiyo ni sehemu ya Injili pia . [ Dr R. Albert Mohler ]
Mafundisho ya Biblia kuhusu hukumu ya mwisho ni lazima kweli kuwa moyo sana
kwa Waumini. Ni huonyesha sisi kwamba mateso yetu ni si bure . Kila makosa itakuwa
kuweka haki, kama tunavyosoma katika sura ya James mstari wa 5 7 na 8, na 2
Wathesalonike sura ya 1 mstari wa 4 kwa njia ya 10 . Hukumu Kristo ni sababu kwa sifa,
kwa sababu itakuwa kuharibu mbele , rushwa na ushawishi wa kila aina ya uovu , na
kusababisha zisafishwe na kamilifu dunia kwamba sisi kurithi na kukaa milele. Kama
malaika alitangaza katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 7:
Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja .
Mwabuduni yeye aliyeumba mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji.
(Ufunuo 14:7 )
V. HITIMISHO
Katika somo hili , tumekuwa kutalii ofisi ya Yesu ya mfalme . Tulizingatia Usuli
ya ofisi yake Agano la Kale katika suala la sifa na kazi zake , na matarajio kwa hatma
yake. Tumekuwa pia kuonekana kutimiza kila ya mambo haya ya ofisi ya mfalme katika
Yesu. Na tumekuwa kutalii matumizi ya kisasa ya ufalme wa Yesu katika suala la njia ya
Yesu hujenga ufalme wake, inasimamia watu wake na kumtawala adui yake.
Katika mfululizo huu , tumekuwa utafiti utajiri wa mafundisho ya Kristo .
Tumeona Yesu kama mkombozi katika historia yote; tulizingatia maisha yake na huduma
, na tumekuwa kutalii ofisi yake kama nabii, kuhani na mfalme . Elimu yetu ya Yesu ,
hata hivyo, kamwe kuwa rena kitaaluma. Lakini wakati sisi kufahamu yeye ni nani, na
kuelewa ni nini yeye umebaini juu yake mwenyewe , ndipo tutakuwa upendo na
kumfuata katika maisha yetu , katika wote kwamba sisi kufanya, katika nyumba zetu ,
kazi zetu, makanisa yetu.
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