Jinsi Siku Takatifu Zenye Nyakati
Zafunua Mpango wa Mungu
Kwa nini Biblia yako inasema kuwa DHTI YA KWANZA YA KWANZA ya Kristo
baada ya kuanzisha ufalme wake wa utawala wa ulimwengu itakuwa amri Yake
kwa mataifa yote kuja kwenye makao makuu yake ya ulimwengu huko Yerusalemu
ili KUFUNGA MASHARA YA TABERNACLES? Kwa nini Kristo atatoa amri hiyo
kama siku zote za takatifu za Mungu ni “Wayahudi tu” na “zimekwisha”? Je!
Mungu aliwaagiza watu Wake kuweka sikukuu zake, tu baadaye kuamua
“kuwaondoa” nao? Je! Kifo cha Kristo cha kuadhimisha kifo “kinachukua” na
Sabato za kila mwaka? Je! Kristo anakuja kutoa Sikukuu hiyo inayoitwa
“Wayahudi”?
Ikiwa ndivyo, basi KWA NINI Yeye atawahimiza mataifa yote kushika Sikukuu ya
Majumba katika milenia? Utastaajabishwa na UKWELI kuhusu siku za Mungu za
takatifu, na jambo la ajabu la kibinadamu limefunuliwa katika maana yao ya
kiroho ya kiroho! Kwa nini hujawahi kusikia wahubiri wa Jumapili-kuchunguza
mazuri Picha za msingi za Kristo, aina na vivuli zilizomo katika siku saba za
Mungu za takatifu? KWA nini Biblia yako inasema Kristo ataamuru hata mataifa
ya sasa ya ISLAMIC, kama vile Misri, kuanza kuadhimisha Sikukuu ya Makaburi
wakati wa utawala wake wa milenia?
Kwa nini Yesu Kristo ataimarisha siku zake za Sabato za kila wiki na Sabato zake
za kila mwaka juu ya Mataifa Yote wakati wa utawala wake wa miaka elfu
duniani? Kwa kuwa Kristo atawahimiza mataifa yote kushika sikukuu yake wakati
wa milenia, KWA nini watu wanadhani kila mwaka wa Mungu mtakatifu siku ni
“kufutwa” leo? Ikiwa wao “wamekwisha kufanywa” kwa nini Kristo atawahimiza,
na kila mwanadamu yeyote kuifanya wakati anapowalawala dunia hii?
Biblia yako inasema, “Kwa maana kama vile mbingu mpya na dunia mpya, ambayo
nitayayopanga, zitabaki mbele yangu, asema Bwana, ndivyo ilivyovyo mbegu yako
na jina lako.” Na itakuwa, kuwa kutoka kwa mwezi mmoja mpya mwezi hadi
mwingine, na kutoka sabato moja hadi nyingine, kila mtu atakuja kuabudu mbele
yangu, asema Bwana. Nao wataondoka, na kutazama mizoga ya watu
walionitendea; maana mjelefu wao hautakufa, wala moto wao hautazimwa; nao
watakuwa na machukizo kwa watu wote “(Isaya 66: 22-24).
Hii inaelezea adhabu ya kutisha kwa waasi wasiotii, wasiotubu. Dhambi ni
uvunjaji wa sheria ya Mungu (1 Yohana 3: 4), na mshahara wa dhambi ni mauti
katika Gehena moto (Warumi 6:23). Waokoka wa Dhiki na Siku ya Bwana
hutazama miili iliyoharibika na majivu ambayo yalikuwa mara ya wanadamu
wanaoishi kama wasiwasi na onyo kwa wale ambao wataasi dhidi ya sheria za
Mungu. Kuelezea wakati huo huo sura ya mwisho ya Agano la Kale inasema, “Kwa

maana, tazama, atakuja, atakayewaka kama tanuri; na wote wenye kiburi, naam,
na wote wanaopotea, watakuwa mapuko; na siku ile inayokuja itawaka, asema
BWANA wa majeshi, kwamba hautawaacha mizizi wala matawi. “Lakini ninyi
mnaoogopa jina langu jua ya haki itatokea na kuponya mabawa yake; nanyi
mtatoka, na kukua kama ndama za duka.
“Na mtanyanyasa waovu; kwa maana watakuwa majivu chini ya miguu ya miguu
yenu siku nitakapofanya hivi, asema Bwana wa majeshi “(Malaki 4: 1-3).
“Nyundo haifai” kwa sababu hatua ya mvua haiwezi kufa, lakini inageuka kuwa
kuruka nyingine! Hii inaelezea mwili wa binadamu uliooza, kuruka-kupumua na
ukiwa na machafu, akiwaka.
Na kuweka wakati? Haiwezi kuepukika! Hii ni maelezo mengine ya matukio ya
kutisha yanayotokea kabla na wakati wa kuja kwa pili kwa Kristo; “Siku ya
Bwana,” na mwanzo wa UFUMU WA Kristo juu ya dunia hii!
Angalia uthibitisho: “Lakini kwa haki atawahukumu masikini, na atakemea kwa
usawa kwa wanyenyekevu wa dunia; naye ataua dunia kwa fimbo ya kinywa
chake, na kwa pumzi ya midomo yake ataua waovu “(Isaya 11: 4).
Je, atafanya jambo hili? Njia gani atatumia “kuua waovu”?
Angalia, “Na huyo mnyama akachukuliwa, naye pamoja naye nabii wa uongo
aliyefanya miujiza mbele yake, ambayo aliwadanganya wale waliopokea alama ya
wanyama na wale waliomwabudu sanamu yake. Wote hao wawili walitupwa hai
katika alake ya moto unawaka na kiberiti “(Ufunuo 19:20).
Yesu Kristo wa Nazareti anakuja tena. Yeye anakuja KUFUNA hii ya kuoza, ya
Mungu, mwenye ugonjwa wa dhambi, dunia iliyojaa kwa fimbo ya chuma (Ufunuo
2:27).
Mojawapo ya sheria za kwanza ambazo Kristo atawahimiza juu ya mataifa yote ni
amri Yake ya kwamba wanapaswa kuzingatia MASHARA YAKE YA
TABERNACLES! Lakini kwa nini?
Kwa sababu rahisi kwamba sikukuu za saba za kila mwaka za Mungu, au siku
takatifu, zingalia pichaMradi wote kwa maisha ya binadamu! Wao hutazama,
katika kusonga, nzuri, matajiri aina na viunga, mpango wa wokovu; utimilifu wa
kuendelea kwa unabii wote; Waandishi wa wakati huu ni “matunda ya kwanza” ya
wakati wa mwisho wa siku za mwisho; kurudi kwa pili kwa Kristo; uhamisho wa
Shetani; ufufuo wa Yesu Kristo, na ufufuo mkuu wa “wengine wa wafu” (Ufunuo
20: 5) utafanyika baada ya milenia.
Kwa kuelewa aina na vivuli zinazohusika katika kila Sabato ya kila mwaka,au siku
takatifu, mtu anakuja kuelewa NENO LA MAISHA YAKE YOTE!
Ni ya kushangaza! Ni akili-kukimbia! Ni ya ajabu zaidi ya wildestimagination
yako! Uwezekano wako wa ajabu wa mwanadamu ni wa kupendeza sana hutaki
kuamini wakati wa kwanza. Hata hivyo, ni kweli, kama utakavyoonekana wazi
katika kurasa hizi!
Katika uumbaji, Mwanachama wa Mungu wa Elohim ambaye alileta ulimwengu

wote, mfumo wa jua, dunia hii na maisha yote juu yake kuwepo, alitoa amri baada
ya kuanza. Alijumuisha ENERGIA safi katika MATARI. Jambo ni nishati,
limepangwa katika aina karibu na sheria isiyokuwa na sheria.
Baada ya siku sita za kwanza za kuzaliwa kwa dunia hii (kutoka uumbaji
uliopita,labda mabilioni ya miaka katika siku za nyuma, ambazo zimeharibiwa na
Shetani), moja ambaye alikuwa amesababisha ardhi kavu kuonekana; ambaye
alikuwa amesema “Hebu iwe na nuru,” na ambaye amesema “Hebu Marekani
tupate mtu katika picha yetu,” iliendelea mchakato wake wa uumbaji kwa
KUFANYA! Alikuwa amekamilisha kazi ya uumbaji, lakini hakuwa na kumaliza!
Siku ya sita ilipotea, na dunia ikageuka kwenye mhimili wake, na kuleta jua mara
moja zaidi kwa Mideast, Elohim RESTED kutoka kazi zake zote! Biblia yako
inasema, “Na Mungu [Elohim. Neno la wingi, linamaanisha zaidi ya moja] limeona
kila kitu ambacho alikuwa ametumia, na, tazama, ilikuwa nzuri sana. Na jioni na
asubuhi ilikuwa siku ya sits.
“Hivyo mbingu na ardhi zilikamilishwa, na jeshi lake lote. Siku ya saba Mungu
alimaliza kazi yake aliyoifanya; na akapumzika siku ya saba kutoka kazi yake yote
aliyoifanya.
“Na Mungu akaibariki siku ya saba,akaitakasa: kwa kuwa alikuwa nayo
alipumzika kutoka katika kazi yake yote ambayo Mungu aliumba na kufanya
“(Mwanzo 1:31; 2: 1-3) .Yesu Kristo alitangaza,” Sabato ilifanyika kwa ajili ya
mwanadamu, wala sio kwa ajili ya sabato:
“Kwa hiyo Mwana wa Adamu ni Bwana pia wa sabato” (Marko 2:27, 28). Sababu
ilikuwa kitu kilichofanywa. Ilifanyika wakati MAN ilifanywa. Ilifanyika kwa MAN,
na sio “kwa Wayahudi”! Hakukuwa na mtu aliyeitwa “Myahudi” (kutoka “Yuda,”
aliyekuwa mmoja wa wana wa Yakobo, au Israeli) duniani mpaka maelfu ya miaka
baadaye!
Sabato ilitolewa wakati MAN ilifanywa, na ikafanywa na MAKER yake,ambaye ni,
amini au la, ni tabia sawa ya Uungu ambaye “alijiacha” na “hakuwa na sifa,” na
akazaliwa na Maria bikira!
Ona kwamba Yesu Kristo alisema ni Bwana wa siku ya Sabato, na si Bwana
wa “Jumapili”! “Siku ya Bwana” ya kweli ni Sabato; siku ambayo Yesu ni Bwana!
Je! Huta shaka hili? Hakuna mtu mwema anayeweza! Isipokuwa tupate
kumchoma John 1 kati yetu Biblia, ukweli wa wazi ni kwamba Yesu Kristo, katika
hali yake ya kabla ya kibinadamu, alikuwa ni SPOKESMAN wa Mungu wa familia
ya Mungu iitwayo Elohim. Elohim ni neno PLURAL! Huyu ndio Mungu (Elohim)
alisema, “Hebu Marekani tupate mtu katika sura yetu” (Mwanzo 1:26).
Je! Unahitaji ushahidi zaidi? Kisha angalia kile Yesu alichosema kwa wasiokuwa
na wasiwasi ambao walimshinda! Baba yako Ibrahimu alifurahi kuona siku yangu;
naye akaiona, akafurahi.
Wale Wayahudi wakamwambia, “Huyu bado huja umri wa miaka hamsini, nawe
umeona Ibrahimu? “Yesu akawaambia,” Kweli, nawaambieni, Kabla ya Ibrahimu,

mimi niko “(Yohana 8: 56-58). Manabii wa uongo wa ulimwengu huu hawatakubali
maneno haya ya Mungu! Hawataki kukubali kwamba Yesu Kristo ni MUNGU WA
HABARI! NINI?
Kwa sababu kama wanakubali kuwa yule aliyeandika Amri Kumi ni mtu wa SAME
wa Uungu ambaye alikuja katika mwili kama Yesu Kristo, wanajihukumu wenyewe
kwa kukataa kufuata ajabu, haki za Mungu! Wanajua kwamba kama walikubali
ukweli juu ya Yohana 1 wangeweza kuhukumiwa na Mungu kwa kukataa siku za
Sabato takatifu na Sabato ya kila mwaka ya Mungu!
Hata hivyo, amri kubwa ya kwanza ambayo mshindi, kumrudi Kristo atatokea kwa
wakati huo ni kuwaamuru kuja Yerusalemu ili kuendeleza matunda ya matunda!
Soma katika Biblia yako mwenyewe: “Na itakuwa, kila mtu kwa kuwa mataifa yote
yaliyopinga Yerusalemu yatakua juu ya kila mwaka kwenda kumtumikia Mfalme,
Bwana wa majeshi, na kushika sikukuu ya maskani.
“Na itakuwa, kwamba asiyekuja katika jamaa zote za dunia kwenda Yerusalemu ili
kumwabudu Mfalme, Bwana wa majeshi, hata juu yao haitakuwa mvua.
“Na ikiwa jamaa ya Misri haipanda kwenda, wala haitoi, isiyo na mvua; kuna
kuwa pigo, ambalo BWANA atawapiga wajumbe wasiokuja fanya sikukuu ya
makaburi.
“Hii itakuwa adhabu ya Misri, na adhabu ya mataifa yote ambayo msije kwenda
sikukuu ya maskani “(Zekaria 14: 16-19). Hakuna jambo wewe ni nani; bila kujali
asili yako ya kikabila, kisiasa au kidini, utakuwa kuweka siku za sabato za Mungu,
na utakuwa ukiweka Sabato zake za kila mwaka wakati Mungu atakapoweka
Ufalme Wake juu ya dunia hii! Katika siku hiyo, hakutakuwa na Waislamu,
Shintoists, Waabudu, Wakatoliki, Wakucucianists, Wahindu, Wakatoliki,
Waprotestanti, au Waabatani! Badala yake, kutakuwa na UFALMI WA UZUU
MKUU; dini ya kweli ya Yesu Kristo wa Nazareti! Mataifa yote watahitajika
kuweka sheria za Mungu!
Ikiwa bado wana hai basi (ambayo ni shaka sana), waamuzi kama vile Maomar
Kadaffi, Saddam Hussein, Fidel Castro na Slobodan Milosevich WSUFUNE
KATIKA SABATI NA MASIKU YA KATIKA!
Uishi Katika Ulimwengu ulioingizwa katika Uagani Dunia hii inavutiwa na
kipagani. Ikiwa ni “uzuri wa kipagani,” watu wanataka kujua kuhusu hilo. Wakati
wa kutembelea maeneo ya kale, kama vile Pyramids ya Jua na Moon kwenye “San
Juan de Teotihuacan” karibu na Mexico City, kwa mfano, ni lazima kuambiwa
dhabihu za kibinadamu za Waaztec; kuhusu kalenda yao na njia yao ya uhai.
Lakini hasa juu ya ushirikina wao wa kidini. Kuvutia kwa mwanadamu na ibada ya
kiroho ni milele. Je, si ajabu kwamba fascination ya kibinadamu na themlothiki
inaonekana kwa makusudi ya utawala wa tajiri unaoonekana katika Sabato za
Mungu zilizotolewa kwa Israeli wa kale?
Wanahistoria wanajua mengi juu ya ustaarabu wa zamani na wa kale kutoka kwa
vitu vya kidini. Kama Mungu alivyowaagiza, mataifa haya, waliomwabudu

“miungu” haipatikani miungu hiyo kwa kipindi cha karne na karne ya mazoezi ya
kidini, ya dini. Miongoni mwa mamia ya maelfu ya wanadamu wasio na msaada
wameuawa kama dhabihu kwa “mungu” wa uongo kabisa ambaye “aliwaomba”
waabudu wake. Wapagani wamepiga miungu ya uongo kwa uongo kwa maelfu ya
miaka. Je, China imeondoka kutoka Buddhism? India kutoka Uhindu? Uaminifu ni
wa kawaida kati ya dini za kipagani.
Hata hivyo, watu wa Mungu wenyewe wamegeuka mbali na Mungu mmoja wa
kweli, mbali na picha nzuri, ya kina, inayoonyeshwa msimu wa mpango Wake kwa
familia ya kibinadamu, kukubali hadithi za kipagani tu, badala yake! Je! Huta
shaka hili? Je, ni baadhi ya hadithi za kipagani ambazo zinakubaliana na jamii za
kisasa, za umri wa “Kikristo”.

“MASHARTI” YA MWAKA YA Ustaarabu
huu wa “Kikristo”: Wanajifanya Nini
Picha?
Je! Ni likizo kuu ya “Kikristo”? Kwa nini, “Krismasi,” bila shaka. Waandishi wa
Krismasi, tu, “Misa ya Kristo.” Katoliki ya Katoliki inakubali, “Krismasi haikuwa
miongoni mwa sherehe za mwanzo za kanisa” (Vol III, p. 724), na anaelezea,
“Sikukuu ya jua inayojulikana, hata hivyo , ya natalis invicti, sherehe tarehe 25
Desemba, ina madai yenye nguvu juu ya tarehe ya Desemba yetu “(ibid., p. 727,
mkazo wangu).
Historia nyaraka ambazo Kanisa Katoliki la Kirumi halimalizia mwisho tarehe ya
“Misa ya Kristo” kama kuzaliwa kwa Kristo mpaka labda karne tano baada ya kifo
cha Kristo, kuzika, na kufufuka. Krismasi imeunganishwa na sherehe za kipagani:
ibada ya jua, kale Sikukuu za Kirumi, na siri zaidi za kale za Babeli. Utapata hiyo
matawi ya mviringo, mistletoe, balbu na orbs, miti, “Old St. Nick,” na wengine
wengi Matendo ya Krismasi ni asili ya kipagani!
Hata hivyo, kwa upagani wake wote, Krismasi inakumbwa kwa hamu na mamilioni
ya watu wengi ulimwengu wa Kikristo wa kukiri kama kuzaliwa kwa Kristo;
wakati wa kubadilishana zawadi,kuwa na upatanisho wa familia, kufurahia turkey
ya kuchoma au taya; wakati umejaa sana muziki wa nostalgic, hisia za mapenzi
mema, na ukarimu. Kwa kujifunza kwa kina kuhusu asili halisi ya PAGAN ya
“Krismasi” hakikisha kuwaita (903) 561-7070 mara moja, au jiandikie kwa anwani
iliyoorodheshwa katika kijitabu hiki kwa nakala yako ya bure ya “Mambo
Unayotakiwa Kujua Kuhusu CHRISTMAS!”
Sikukuu za kipagani zilizunguka majira kwa sababu Shetani shetani ana
udanganyifu amesisitiza ulimwenguni kuwadanganya. Walikuwa wakizingatia
uchunguzi wa mbinguni, majira ya baridi na majira ya baridi, ya equinox ya

vernal. Sikukuu nyingi za kipagani zilikuwa ni mavuno ya kimsingi. Wapagani
waliomba “jua” lisiloweza kuingiliwa (invictus solis) katika kina cha majira ya
baridi ili kuanza “safari yake”zaidi ya kaskazini tena, kuweka mwisho wa majira
ya baridi, na kuleta wa majira ya joto, na ukuaji mpya.
Sikukuu ya majira ya baridi ya Ishtar, mungu wa kipagani wa ngono na utamaduni
wa Waabiloni wa zamani (inayojulikana “Pasaka,” kwa sauti ya “ee” kwa muda
mrefu “I” na kimya “h”) ilikuwa shukrani kwa kuja kwa spring, mwisho wa majira
ya baridi, na maisha mapya. Iliadhimishwa na dini nyingi za ibada ya
mythological: sungura, kwa uzazi wao wa haraka; mayai, kama chanzo cha uzima
na dhana ya kipagani ya mwanzo wa uumbaji; baba, au ishara ya Tammuzi
(Nimrodi), iliyowakilishwa na Ox, na mikate ya Semiramis, mke-mke wa Nimrodi,
na mke wa kuhani mkuu wa dini ya siri ya Babeli, kama “malkia wa mbinguni.”
Mikate hiyo, inayoitwa boun, au bwana, walionyesha msalaba, kama ishara ya jua,
na waliokawa kwa heshima ya Ishtar, au Ashtoreti, na huonekana leo katika
wakati wa “Pasaka” (Ishtar) kama “bunduki za moto.” Ulijifunza nini, kama mtoto,
kuhusu kusudi lako la kuwepo hapa, mpango wa wokovu, kutoka “Pasaka”?
Wazazi wako labda walikuambia ni kuhusu ufufuo wa Kristo. Labda ulikwenda
kwenye huduma ya jua, unakabiliwa na jua lililoinuka kama waziri aliimba au
kuomba. Kisha kulikuwa na msisimko wa viatu vyeupe-vya manjano, vidogo, na
wazungu, rangi ya viatu vya ngozi vya kijani-ngozi nyeupe kwa wasichana
wadogo; “Pasaka” (Ishtar) vifuniko, vifuniko, na, ya msisimko maalum kwa watoto
wadogo, “yai ya Pasaka” huwinda! Bunny kidogo na mayai. Ni nzuri sana. Jinsi ya
kushangaza. Jinsi ya ajabu. Lakini watoto wanaohusika kwa ujinga katika Nyumba
ya White ya kila mwaka “kuwinda yai ya Pasaka” kujifunza kuhusu lengo la
maisha ya kibinadamu?
Lakini hakuna mtoto mmoja katika milioni alifundishwa kwamba sungura na
mayai walikuwa alama za ngono; huduma za jua zilifanyika katika ibada ya jua;
kwamba “Pasaka” inamaanisha Ishtar, au Ashtoreti, mungu wa kipagani wa ngono
na uzazi. Fikiria ijayo madhara ya kidhaifu, ya ukatili, ya kidemoni ya
“Halloween.”
Halloween ni nini? Hata spelling imebadilishwa, kwa kuwa miaka ya kupita na
mila ya kufungia husababisha kuficha ukweli wa kweli, kipagani wa hii wazi zaidi
ya sherehe zote za mavuno ya kipagani.
Mwanzo, maneno “Siku Yote ya Mtakatifu” iliitwa “Jioni ya Siri zote” au
“Kutolewa jioni.” Hatimaye ilifupishwa kwa “Hallowe’en.” Je, umefundishwa hii
kama mtoto? Wakatoliki mara nyingi wanaadhimisha siku ya mtakatifu wao
mtakatifu, labda “mtakatifu” baada ya waliitwa. Wakati kalenda ilijazwa na majina
365, tarehe rahisi ilichaguliwa, Novemba 1, kama siku ya “Watakatifu Wote.”
Nchi nyingi za Amerika ya Kati na Amerika Kusini zinatia miji na vijiji vyenye
Todos los Santos, maana yake, “Watakatifu Wote.”
Hata hivyo, halloween sio uvumbuzi wa Kanisa Katoliki, bali ni mabadiliko ya

tamasha la kale la kipagani. “Ingawa sasa inajulikana kama kitu kingine lakini
usiku wa tamasha la Kikristo, Hallowe’en na maadhimisho yake ya zamani ya
Wakristo” (Encyclopedia Britannica, Toleo la 11, Vol. XII, uk. 857). Historia
inathibitisha zaidi ya ushirikina unaohusishwa na Halloween, ikiwa ni pamoja na
“apple dunking,” na kadhalika, ni druidiki tu, kutoka kwa makuhani wa kipagani
wa Ireland ya kabla ya Kikristo. Wagiriki wa kipagani na Warumi waliadhimisha
tamasha la mavuno la kuanguka kwa heshima ya mungu wao “Pomona,” ambalo
lilikuwa na apples na karanga. Kwa kuwa Druids waliamini “Samani,” au
Samhain, au Shamani, “bwana wa wafu” (Shetani), aliwapa nafsi zilizoondoka kwa
watu kwenye miili ya wanyama kama adhabu kwa uovu, ilikuwa ya kawaida kwao,
katika giza yao , tamaa ya kipagani, kufikiria ni muhimu kujaribu kujaribu kumpa
Saman kwa sadaka, na kujaribu kutisha pepo wabaya na “taa za Jack”.
Halloween ina alama za uchawi, uabudu, na kifo. Je! Inafundisha watoto wadogo?
Kawaida ya “hila au kutibu” sio zaidi ya watoto wanaocheza sehemu ya Saman na
mapepo yake, wanakaribia nyumba, wakitaka “sadaka” ya pipi na kadhalika kwa
kurudi kuepuka nyumba!
Leo, watu hupiga nyumba zao na yadi na “maovu ya roho,” kwa ujinga usio na
furaha. Je! Wanajaribu kuvutia “vizuka,” au pepo? Kwa kawaida, ungefanya maoni
hayo, jirani ambaye amejifungua jalada lake na taa za jack o, wachawi, paka
nyeusi na vizuka vya plastiki angakuangalia kwa kushangaza kabisa, na kujiuliza
ikiwa umekwenda wazimu. Haionekani “wazimu” kwa jirani ili kupamba nyumba
yake na yadi na alama za Shetani, mapepo, na kifo.
Je, umri wa kisasa wa Wamarekani, Canadians, Britons na mataifa mengine mengi
kweli “wanaamini” wanaogopa roho mbaya kwa vipande vya plastiki nyeupe
zilizowekwa kwenye miti, au mifuko ya machungwa yenye majani yenye uso wa
ngozi, “taa za jack o”, zilizowekwa kwenye lawn yao? Bila shaka hapana. Wao ni
“bila usafi” wanawajaribu wapagani, wakiingia katika “roho ya Halloween,” labda
wanajiunga na majirani kwa ajili ya mapambo kuhusu nyumba.
Pengine haujatambua halloween ni tamasha la kila mwaka muhimu kwa Waabilisi.
Utastaajabishwa na upagani wa cheo unaohusishwa na tamasha hili la mavuno la
kuanguka!
Krismasi hizi tatu, Pasaka, na Halloween-labda ni muhimu zaidi miongoni mwa
likizo ya “Kikristo”. Kisha kuna “Siku ya Wapendanao,” pia imetokana na upagani,
na uhusiano na Nimrodi; na siku zingine, kama “Siku ya Mwaka Mpya,” katikati
ya majira ya baridi; “Siku ya Groundhog,” na wengi, wengi zaidi. Miongoni mwao
yote, “Shukrani ya Shukrani” na 4 Julai ni sawa na sherehe moja inaweza salama
kudhani Mungu anaidhinisha. Kwa Wamarekani kukusanyika pande zote za meza,
kutoa shukrani kwa Mungu katika kukumbuka kwa mazoezi ya kwanza ya Pilgrim
ya kufanya hivyo ni hakika jambo la ajabu kufanya, na hauna maana ya kipagani,
na “Siku ya Uhuru,” au Julai 4 ni hakika hahukumiwa na Mungu.
Lakini kwa nini, katika uzoefu wako wote wa kanisa-kwenda na wa kidini,

hujawahi kuambiwa kuhusu matajiri, KRISTO-msingi, maana ya Agano Jipya ya
Sabato ya kila mwaka ya Mungu iliyotolewa kwa Israeli na Yuda? Angalia mkazo
juu ya Kristo katika Pasaka.

Pasaka na Kutoka – Picha za Kristo
Wakati Mungu aliwaita taifa lake nje ya utumwa chini ya Musa, ilikuwa kwa
maana kusudi la “kutoa dhabihu” Pasaka “(Kutoka 3:18; 5: 1-3; Kutoka 12).
Misri ni aina ya dhambi. Kama Waisraeli wa kale waliishi kama watumishi wa
mateka huko Misri, hivyo kila mmoja wetu ameishi kama mtumwa wa tamaa zetu;
kwa ulimwengu huu, na uongo wake,maadili, maadili ya maadili; alifungwa
mateka ya Shetani, ambaye ndiye mtawala wa ulimwengu wa sasa (2 Wakorintho
4: 4; Waefeso 2: 2; Ufunuo 12: 9).
Farao ni aina ya Shetani. Musa inaonekana katika majukumu mawili tofauti: (1)
kama aina ya Mungu Baba, akiwaita watu wake kutoka katika dhambi, kuvunja
mtego wa Shetani,na kutoa toba. Pia, Musa alimfanyia Baba kwa kutoa kwao
Mungu kutoka Mlima Sinai. (2) Kama aina ya Yesu Kristo: kama mchungaji wa
watu wa Mungu,kuwaongoza kutoka Misri; kama mtetezi kwa watu kabla ya
Farao (Shetani);na kama “mkombozi,” kuwapeleka kutoka utumwa, kwa uhuru.
Musa na Haruni pia wanaonekana kama aina ya kivuli cha baadaye “mashahidi
wawili” wa Ufunuo 11. Kisha, Musa na Haruni walikwenda mbele ya Farao (aina
ya Shetani), kufanya miujiza (angalia Ufunuo 11: 4-6). Waganga wawili wa Farao,
Jannes na Jambres (aina ya “mnyama na nabii wa uongo” wa unabii (Ufunuo 19:
19-20)), aliyepewa nguvu na Shetani na pepo zake, walipinga miujiza mpaka pigo
la ini, walipomlazimika kukubali, “Hii ni kidole cha Mungu. “
Mwana-kondoo mzuri, asiye na msaada ni aina ya Yesu Kristo (Isaya 53: 7). Damu
iliyomwagika ya mwana-kondoo juu ya nguzo na milango ya nyumba za Waisraeli
ni ishara ya damu iliyomwagika ya damu ya Kristo inayotakasa dhambi zetu, na
kusababisha adhabu ya kifo (Waroma 6:23) kupitisha wale wanaomwita Kristo
kwa msamaha.
Malaika wa kifo anaashiria hukumu za Mungu dhidi ya wenye dhambi wasiotubu
ambao hawataitii Mungu (Ezekieli 9: 2-11; Ufunuo 14: 17-20). “Mzaliwa wa
kwanza” anatakaswa kwa Mungu. Badala yake, mzaliwa wa kwanza wa Misri, na
kila mtu mwingine, alikuwa amepotea katika kipagani cha sanamu cha kupuuza
sana. Mungu alivuna mavuno mabaya ya mzaliwa wa kwanza wa Misri kama
adhabu kali kwa dhambi, lakini aliwaokoa Israeli kama “matunda ya kwanza” kwa
Mungu kutoka duniani, watu wake waliochaguliwa, walindwa chini ya ishara ya
damu ya Kristo.
Mara Mungu alipokwisha kushikilia ushindi wa Farao juu ya Waisraeli, walipiga
haraka kutoka Goshen. Katika hali kama hiyo, mtu anapotubu, anapata ubatizo na
Roho Mtakatifu wa Mungu, marafiki wa zamani-wakati mwingine hata familia za

wapendwa-hawana matumizi zaidi kwa mtu ambaye ufahamu mpya huwafanya
wasiwasi. Badala yake, wanajaribu kumshtaki mwenye dhambi mwenye kutubu
kukubali ukweli wa Mungu, kuwaambia nje ya hayo, kuwafanya wahisi “nje ya
hatua” na jamii nzima.
Wakati Israeli ilipokanzwa na jangwani, inakabiliwa na Bahari ya Shamu kwa
upande mmoja,Jeshi la Farao linatafuta nyuma, na milima ya mwinuko juu ya
pande zote mbili, inaonyesha mwenye dhambi mpya wapya akifikiria ubatizo,
kama ishara ya mazishi ya mtu mzee; kuosha dhambi katika maji; ufufuo wa “mtu
mpya,” au “kiumbe kipya katika Kristo,” kuishi maisha mapya na tofauti, bila ya
dhambi.
Shetani na vijana wake hawakatupa kwa urahisi. Kama majeshi ya Farao
waliwafuata Waisraeli, ndivyo vile marafiki wa zamani, tabia, hamu, hisia na
mtazamo hujaribu kumtendea mwenye dhambi. Musa alipaswa kusema, “Simama
bado, na uone wokovu wa Milele!” Katika Bahari ya Shamu.
Kwa muujiza wa ajabu, Israeli alitembea kwa njia ya kitanda cha Bahari ya
Mwekundu kitanda kavu! Lini Farao na jeshi lake walijaribu kufuata, walimwa.
Paulo aliandika, “Naam, ndugu, napenda msiwe na ujinga, jinsi baba zetu wote
walivyovuka baharini; nao wakabatizwa kwa Musa katika wingu na bahari; na
wote walikula nyama hiyo ya kiroho [manna]; na wote walinywa kinywaji hicho
cha kiroho [maji, yaliyotolewa kutoka mwamba miujiza. Kristo ndiye mwamba;
maji ni ishara ya Roho Mtakatifu wa Mungu]; kwa maana walinywa katika ule
Mwamba wa kiroho uliowafuata: na ule Mwamba alikuwa Kristo “(1 Wakorintho
10: 1-4).
Wakati Israeli walipitia Bahari ya Shamu, aina ya Kristo, msingi wa Agano
Jipya,au picha, ya mpango wa Mungu wa ukombozi na wokovu ulifanyika. Angalia
jinsi Paulo waliyasema manufaa yao ya miujiza juu ya mana, ambayo Mungu
aliteremsha kutoka mbinguni.
Waisraeli waliamuru kula Pasaka na “mikate isiyotiwa chachu,” inayoitwa “mkate
wa haraka,” mkate ambao ulikuwa gorofa, wazi – sio mwanga na uovu,
unaojivunia. Mara baada ya Pasaka ilikuwa siku za mikate isiyotiwa chachu.
Mungu akawaamuru, “Siku ya kumi na nne ya mwezi wa kwanza jioni ni Pasaka
ya Bwana. “Na siku ya kumi na tano ya mwezi huo huo ni sikukuu ya mikate
isiyotiwa chachu kwa ajili ya milele; siku saba mtakula mikate isiyotiwa chachu”
(Mambo ya Walawi 23: 5, 6).
Chachu, kama wakala ambao huenea kwenye unga wa unyevu, na husababisha
mkate au keki za kuongezeka wakati wa kuoka, kutoa mikopo, mwanga wa hewa,
ulionekana kama aina ya dhambi. Yesu akasema, “Jihadharini na jihadharini na
chachu ya Mafarisayo na Masadukayo” (Mathayo 16: 5-12). Mikate isiyotiwa
chachu, kwa upande mwingine, inaonyeshwa dhambi; unyenyekevu, ukosefu wa
ubatili, kiburi, na dhambi. Kristo alisema, “Mimi ni mkate huo wa uzima. Baba
zenu walikula mana jangwani, nao wamekufa.

“Hii [akielezea Mwenyewe] ni mkate unaoishuka kutoka mbinguni, ili mtu audye,
asife. “Mimi ndio mkate ulioishi ulioshuka kutoka mbinguni; mtu akila mkate huu
atakuwa hai milele. Na mkate nitakayepa ni mwili wangu nitakayepa kwa uzima
wa ulimwengu” (Yohana 6: 48-51).
Je! Sio makanisa yote ya Kikristo yanayomwamini Kristo kama Mwokozi? Basi kwa
nini hawafundishi maana ya matajiri ya siku za Mungu za takatifu-mpango wa
ukombozi na wokovu unaozunguka Kristo na dhabihu yake kama inavyoonekana
katika Sabato ya kila mwaka ya Mungu? Je! Kitu chochote kinaweza kuwa zaidi ya
Agano Jipya kuliko maana ya Siku za Mikate Isiyotiwa chachu?
Kuna anti-Judeo BIAS isiyojumuishwa kati ya kudai Ukristo! Kutoka wakati wa
kwanza katika karne ya kwanza, wakati Wayahudi wengi-Wagiriki, Warumi na
wengine-walikuwa wakiongozwa, wakati kanisa lilipigana na shida ya kutahiriwa
(Mdo. 15), upendeleo wa kupambana na Wayahudi uliongezeka kwa kasi.
Kukataliwa kwa mambo yote Wayahudi walichukua kiwango cha juu zaidi ya
karne zilizopita. Ingawa Kristo mwenyewe alikuwa Myahudi, na ingawa mitume
na wengi
wa kanisa la kwanza walikuwa Wayahudi, viongozi wa Mataifa wa apostatechurch
ya karne ya pili na ya tatu walimpeleka mtoto na maji ya kuoga: walikataa Siku ya
sabato ya Mungu; walikataa Sabato za kila mwaka za Mungu; iliyopita tarehe ya
ukumbusho wa Pasaka, na akaiita Ishtar (Pasaka), badala yake; walikubali
sherehe za kipagani za ibada za sanamu za Kirumi, kama vile Krismasi, na kwa
ufanisi zimezuia ujuzi wote wa siku takatifu za Mungu.
Hatimaye, wakati wa Constantini, ambaye alikuwa “amegeuka” kutoka kwa ibada
ya jua kwa “Ukristo” wa kiasi, basi inayoonekana kanisa (kanisa la Mungu la kweli
lililazimishwa “chini ya ardhi” na mateso mabaya) ilitoa amri ambayo Wakristo
hawakupatikana ” Wayahudi “kwa kuzingatia Pasika siku ya 14 ya Abibu, lakini
waliamriwa kufuata Pasaka, badala yake!
Je, kuna kitu “Kiyahudi” kuhusu maana ya Kikristo ya Siku za Mikate Isiyotiwa
Chachu? Hapana, hakuna. Hata hivyo, hamjasikia mahubiri yaliyohubiriwa katika
makanisa ya kuadhimisha Jumapili kuelezea aina tajiri na vivuli vya siku takatifu
za Mungu kama zinahusu toba, ubatizo, kupokea kwa Roho wa Mungu, kurudi
kwa pili kwa Kristo kuanzisha Ufalme Wake, kumfunga kwa Shetani, na ufufuo
mkuu wa mwisho.
Leo, ulimwengu wa Kikristo-unabii unapotea katika bahari ya ujinga juu ya
mpango wa Mungu! Kukubali mafundisho ya kipagani ya “kutokufa kwa nafsi,” na
“kwenda kwenda mbinguni wakati wa kufa, “wanashindwa kuelewa mpango wa
Mungu kama umefunuliwa maendeleo ya misimu-hawawezi kuelewa kweli kuhusu
rehema ya Mungubjuu ya jamii ya giza ya mataifa ya Wayahudi ambao
hawajawahi kusikia Injili.

MAELEZO YA BIBLIA YENYE KUFANYA
Siku ya pili iliyofuata baada ya Siku za Mikate Isiyotiwa chachu ni “Sikukuu ya
Sabato,” au “Sikukuu ya Matunda ya Kwanza” ambayo iliitwa “Pentekoste,”
maana yake ni “hamsini,” na ulimwengu wa lugha ya Kigiriki. Kwa nini “hamsini”?
Kwa sababu kuhani mkuu alikuwa kukata mchuzi wa kwanza wa nafaka Sabato ya
kila wiki wakati wa Siku za Mikate Isiyotiwa Chachu. Sherehe hii yenye maana
inaonyesha kwanza ya matunda ya kwanza; mchuzi wa kwanza wa mavuno ya
shayiri ya masika.
Ni picha ya kuamkwa Yesu, ambayo sasa “imekatwa” kutoka ulimwenguni,
ikisimama kwa Baba mbinguni. Sherehe hiyo ilijulikana kama sadaka ya “mshipa
wa wimbi,” kwa kuwa kuhani angeweza kuchagua mchuzi wa nafaka, kuvuna, na
kisha akaizunguka kuelekea mbinguni kwa shukrani kwa Mungu.
Mungu akasema, “Nanyi mtakuhesabu kwenu tangu siku ya pili baada ya Sabato,
tangu siku ile mtakapoleta mchuzi wa sadaka ya kutikiswa, sabato saba zitakuwa
kamili:” Hata hata kesho baada ya Sabato ya saba mtahesabu siku hamsini …
“(Mambo ya Walawi 23:15, 16).
Kristo alikwenda kwa Baba Yake siku ya Jumapili, baada ya kufufuliwa Sabato ya
mwisho mchana. Shanga la wimbi linaonyesha Masihi , kama wa kwanza wa
“matunda ya kwanza” ya mavuno ya haki ya Mungu ya dunia. Nambari saba picha
ukamilifu. Mara saba saba inaonyesha ukamilifu kamili. Ilijengwa kuzunguka
sabato za ardhi na mwaka wa kutolewa ilikuwa Yubile. Aina hii ya kivuli ya Ufalme
wa Mungu inapatikana katika sabato saba (siku 49) ambazo zilipaswa kuhesabiwa
mpaka siku ya tano (Yubile),ambayo ilikuwa Sikukuu ya “Sabato,” au “Matunda ya
kwanza.” Matunda ya kwanza huonyesha mavuno ya haki ya Mungu kutoka kwa
wanadamu tangu wakati wa Kristo mpaka Milenia na Hukumu kuu ya Kiti cha
Enzi (Ufunuo 20: 1-5; 11-15).
Je, kuna kitu kizuri zaidi kwa mkulima kuliko kuona matunda ya kazi yake kutoka
nchi yake, mavuno ya nafaka mapema ya kumshukuru kwa chakula kwa Mungu
kwa ajili ya mvua kwa wakati uliofaa, kwa utajiri mpya unaotokana na udongo?
Siku za Mungu za siku za baridi zimeonyesha toba, kukubali damu ya kumwaga ya
Kristo, kuruhusu Kristo awe ndani yetu kwa njia ya Roho Wake (kwa kula mikate
isiyotiwa chachu kwa siku saba), na kutuonyesha kwamba sisi ni sehemu ya
mavuno mapema, “matunda ya kwanza” kwa Mungu (Yakobo 1:18). Pia
inaonyesha kwamba Mungu hajaribu kuokoa dunia nzima sasa, kwamba kunaja
baadaye, kuanguka kwa mavuno kwa Mungu.
Hii ni hatua muhimu sana, kwa idadi kubwa ya Wakristo wanaoamini hawana
kuelewa ratiba ya matukio katika mpango wa Mungu. Ikiwa wangejua uzuri wa
mpango wake kama umefunuliwa msimu kupitia Sabato Zake za kila mwaka,
hawataweza kudhani ulimwengu wengi umepotea milele, kamwe uamini kwamba
Mungu anaweza kuwa mkali sana kama adhabu, katika moto wa moto wa kuzimu,

watoto wachanga wa mashariki ambao hajapata kamwe kusikia jina la Kristo.
Uthibitisho mkubwa wa kibiblia unawepo ili kuonyesha kwamba Paulo, Mtume
kwa Wayahudi, sio tu aliweka Sabato za kila mwaka za Mungu, lakini
aliwafundisha wafuasi wa Wayahudi kufanya hivyo. Aliwaandikia Wakorintho,
“Utukufu wako sio mzuri. Je, hamjui kwamba chachu kidogo huchagua mchuzi
wote?
“Basi, fungueni chachu ya zamani, ili mpate kuwa pua mpya, kama ninyi
mlivyotiwa chachu (kinyume chake cha maneno, isipokuwa kwa maana wazi
kwamba walikuwa wakiangalia siku za mikate isiyotiwa chachu, kwa maana
alikuwa amewaambia tu” walikuwa na chachu , “Maana yao walikuwa na hatia ya
dhambi ambazo zinahitajika kufutwa, au kufutwa. Wakati aliposema “kama ninyi
hamticha chachu,” inaweza kumaanisha tu kwamba walipokea jambo hili baya
wakati wa Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu, kwamba walikuwa wakiiweka!].
Kwa maana Kristo hata Pasaka yetu ni dhabihu kwa ajili yetu:
“PETE TUTUME HATUA, si kwa chachu ya zamani, wala kwa chachu ya uovu na
uovu; bali kwa mikate isiyotiwa chachu ya ukweli na kweli “(1 Wakorintho 5: 6-8).
Je! Kitu chochote kinaweza kuwa wazi? Paulo aliwaagiza Wakristo hawa wa
Mataifa katika Wayahudi wa Korintho kubwa kushika Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa
Chachu! Sikukuu tu ya Sabato haikufananisha Kristo aliyefufuliwa, na matunda ya
kwanza kwa Mungu, pia ilitufanyia matukio makubwa katika siku ya Pentekoste,
alielezea katika Matendo, sura ya pili. Inafaaje kwamba Sikukuu ya “Matunda ya
kwanza” kwa Mungu inapaswa kuanguka sana Siku ambayo Mungu alimtuma
Roho Mtakatifu kwenye dunia hii, kama Kristo alivyoahidi! (Yohana 16: 7). Ingawa
Waprotestanti wengi wanaadhimisha “Whitsunday,” wanafanya hivyo siku 50
baada ya Pasaka (Ishtar), sio siku 50 kutoka Sabato ya kila wiki wakati wa Siku za
Mikate isiyotiwa chachu.
Hadithi nyingi na mila zilizunguka “Whitsunday.” Kanisa la England zamani
iliadhimisha siku tatu zilizozunguka, na Mei, 1871, ya Serikali ya Uingereza
ilitangaza “Whitmonday” likizo ya benki ya kisheria. Wale ambao wanaweka siku
za Mungu za takatifu wanajua kwamba Pentekoste siku ya kuzaliwa ya kanisa,
sikukuu ya Kikristo katika ukumbusho wa matukio makubwa juu ya
hiyo Pentekoste ya awali wakati Roho Mtakatifu, akiwa na sauti kubwa, akipiga
kelele kama upepo mkali, akajaza chumba kote ambapo mitume na wengine
walikusanyika, wakati mitume walionekana kuwa na taji za moto za moto juu ya
vichwa vyao.
Karibu miaka 30 kufuatia ufufuo wa Kristo, Paulo, mtume kwa Wayahudi,aliandika
kwa kanisa la Wayahudi huko Korintho, “Lakini nitakaa huko Efeso hadi
Pentekoste” (1 Wakorintho 16: 8).

TRUMPETS NA ATONEMENT
Wakati uliopita uliposikia mahubiri kuelezea aina hizi zote tajiri, za kina na vivuli
vya Kristo, ya wokovu, kama ilivyofunuliwa kupitia siku za Mungu za takatifu?
Ikiwa wewe ni miongoni mwa watu wengi, labda jibu, “Kamwe!” Hata hivyo,
Sabato zote za kila mwaka zinazotolewa kwa Israeli zinatuonyesha mawazo yetu
sehemu ya upeo wa kina ambao ni mpango mkuu wa Mungu wa ukombozi na
wokovu. Pasaka, Siku za Mikate Isiyotiwa Chachu, na Pentekosti yote inakuja
wakati wa masika. Kabla ya kuanguka kuna sikukuu ya tarumbeta. Mungu
alisema, “Katika mwezi wa saba, siku ya kwanza ya mwezi, mtakuwa na sabato,
kumbukumbu ya kupiga tarumbeta, kusanyiko takatifu” (Mambo ya Walawi
23:24). Tarumbeta ilikuwa njia ya Israeli ya mawasiliano. Soma Hesabu 10: 1-10
kwa maelezo zaidi. Kukusanya watu, tarumbeta zilipigwa. Walipigwa makofi kama
wito “wa maafisa,” kama vile katika jeshi, kuhamasisha hili au kabila hilo, au
kutangaza ujio wa matukio maalum. Walipigwa pigo kama tangazo-kusema, kwa
kweli, “ATTENTION, kila mtu!” Walipigwa kama alarm kama adui alikuwa
akikaribia, na kupigwa kwa siku takatifu takatifu.
Kwa maana, tarumbeta ilikuwa “redio na televisheni” ya Israeli ya zamani, kwa
kuwa ilikuwa ni njia ya mawasiliano ya papo, ya mawasiliano. Ujumbe wa kinabii
wa Mungu unaonyesha waziwazi kwamba Mungu anatangaza uingizaji mkubwa
wa Mungu kwa sauti ya tarumbeta (Ufunuo 8: 6). Kristo alisema, “Kisha
itaonekana ishara ya Mwana wa Adamu mbinguni; na kisha kabila zote za dunia
zitaomboleza, na watamwona Mwana wa Mtu akija katika mawingu ya mbinguni
kwa nguvu na utukufu mkubwa. “Naye atawatuma malaika wake kwa sauti kubwa
ya tarumbeta, na watawakusanya wateule wake kutoka upepo nne, kutoka
mwisho mmoja wa mbinguni hadi mwingine” (Mathayo 24:30, 31).
Ingawa hii mlipuko wa tarumbeta hutokea ghafla, Mungu anaonyesha kwamba
mchakato wa kuwaita wateule wa Mungu kutoka hapa duniani kwa miongo mingi
pia hufanyika kwa kupiga tarumbeta! Isaya (Isaya 58: 1) aliandika hivi: “Piga
kelele, usiruhusie, uinua sauti yako kama tarumbeta, ukawaonyeshe watu wangu
kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao,” (Isaya 58: 1). Kristo alisema, “Na
injili hii ya Ufalme itahubiriwa ulimwenguni pote kuwa ushuhuda kwa mataifa
yote, kisha mwisho utakuja” (Mathayo 24:14), na kuwaambia wanafunzi wake,
“Nini nawaambieni katika giza Nanyi mnenaye mwanga; na mnachosikia katika
sikio, mhubiri juu ya nyumbwa “(Mathayo 10:27).
Lengo kuu la Sikukuu ya tarumbeta ni kurudi kwa Yesu Kristo kwenye dunia hii.
Mungu anasema, “Angalia, nawaonyesha siri; hatutalala tu [kufa kifo cha
kwanza], lakini sisi wote tutabadilishwa, “Kwa dakika moja, katika kupanuka kwa
jicho, katika tarumbeta ya mwisho [mwisho wa tarumbeta zote zilizotajwa katika
Ufunuo, tarumbeta hiyo hiyo ambayo Kristo alimtaja); kwa kuwa tarumbeta
itapiga kelele, na wafu watafufuliwa wasioharibika, na tutabadilishwa “(1

Wakorintho 15: 50-52).
Leo, Mungu anatuma tangazo lake la Ufalme wa Kristo kuja kwa njia ya kanisa
lake, kwa njia ya kuhubiri Injili, kwa kutangaza dhambi za watu wetu, kupitia
ushuhuda, onyo, kuhubiri, na kuwakaribisha watu kutubu!
Lakini wakati unakuja ambapo Mungu hatasema tena kupitia sauti za binadamu,
lakini itawafanya malaika wenye nguvu kupigia tarumbeta za kugawanyika kwa
sikio! Kisha, ulimwengu wote wataisikia! Mlipuko wa tarumbeta ya mwisho
hufunua Kristo kuja mara ya pili kama Mfalme wa Mfalme na Bwana wa BWANA
wa kutawala dunia hii kwa fimbo ya chuma (Ufunuo 2:26, 3:21, 19: 11-16).
Mkazo juu ya Sikukuu ya tarumbeta ni zaidi ya unabii! Inalenga hasa Kuja kwa
Kristo na ufufuo, lakini pia inaashiria tangazo ambalo Mungu anatuma kwa
wanadamu kupitia kanisa lake, kupitia mahubiri ya Injili ya Kristo kama shahidi
na onyo!
Halafu inakuja tu iliyoamriwa siku ya haraka ya siku, Sikukuu ya Upatanisho.
Mungu akasema, “Na siku ya kumi ya mwezi huu wa saba kutakuwa na siku ya
upatanisho; itakuwa ni kukutania takatifu kwenu. nanyi mtatesa nafsi zenu …
“(Mambo ya Walawi 23:27).
Katika sherehe ya sikukuu ya siku ya kufunga, wakati Mungu aliwaamuru Israeli
wasila wala kunywa kutoka jua ya siku ya awali hadi jioni juu ya Upatanisho,
kuhani mkuu anafanya ibada ya kuvutia, yenye maana ya maana. Somo la Mambo
ya Walawi sura ya 16 kuelewa aina zote. Mbuzi mbili zilipaswa kuwasilishwa.
Mmoja alikuwa “kwa Milele,” na mwingine Azazel, kwa uongo aitwaye “upepoji.”
Mbuzi ya Azazel ilikuwa na kuwa na dhambi zote za Israeli zilizowekwa juu ya
kichwa chake, na kisha zikaongozwa mikononi mwa ” mtu mzuri “ambaye hawezi
kumruhusu mbuzi kurejea katika jangwa la mbali, ambalo litatolewa.
Mbuzi moja ilikuwa dhabihu, ikilinganishwa na upatanisho wa dhambi, kivuli cha
Kristo dhabihu iliyokaribia. Wengine alikuwa kuruhusiwa kutembea jangwani,
kubeba, kwa mfano, dhambi za Israeli juu yake (Mambo ya Walawi 16:21).
Haruni moja tu katika mwaka ilikuwa Haruni, au makuhani wakuu kufuata kwa
karne nyingi, kuingia ndani ya “Mtakatifu wa Watakatifu” katika hema (baadaye,
hekalu). Sura ya tisa ya Waebrania inaelezea maana ya kina ya ibada hii. Paulo
aliandika, kwa sehemu fulani, “Lakini katika pili [Mtakatifu Patakatifu] alikwenda
kuhani mkuu peke yake kila mwaka, bila ya damu, aliyojitoa kwa ajili yake
mwenyewe, na kwa makosa ya watu:
“Roho Mtakatifu anaonyesha hii, kwamba njia ya kwenda katika patakatifu kabisa
[ya mbinguni, na uwepo wa Mungu] wa wote haijawahi kuonyeshwa, wakati bado
hema ya kwanza ilikuwa bado imesimama … Lakini Kristo akikuja kuhani mkuu
wa vitu vyema kuja, kwa hema kubwa zaidi na kamili zaidi, isiyofanywa kwa
mikono, yaani, si ya jengo hili; “Si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu
yake mwenyewe aliingia mara moja mahali patakatifu, akipata ukombozi wa
milele kwetu …” (Waebrania 9: 7-12).

Sadaka ya Siku ya Upatanisho ilikuwa kubwa sana. Kuhani alikuwa na kuosha
kwa uangalifu na mavazi, alikuwa na sadaka ya mnyama kwa ajili ya dhambi zake
mwenyewe, alipaswa kuinyunyiza damu juu ya kitabu na watu (Waebrania 9:19).
Katika ibada hii ya kufafanua, yametimizwa siku ya kufunga, mtu anaona matokeo
mabaya ya dhambi. Mungu amesema kuwa adhabu ya dhambi ni mauti (Warumi
6:23). Hata hivyo, alimtuma Mwanawe, Yesu Kristo, kama “Mwana-Kondoo wa
Mungu” kufa kwa ajili ya dhambi zako na mimi, kwa ajili ya wanadamu wote –
kuangamiza dhambi ili wale wanaomwita Kristo wanafunuliwa kwa damu ya
kumwaga, dhambi zao zimasamehewa.
Kwa hakika, sherehe ya kale ya Upatanisho ilikuwa moja ya damu. Sasa,
angalia Picha nzima: Kuhani Mkuu alikuwa aina ya Kristo, akiingia “kwa njia ya
pazia” iliyotenganisha mahali patakatifu ya nje kutoka “Mtakatifu wa Watakatifu,”
aina ya mbinguni yenyewe. Jitihada za hekaluni ziligawanyika wakati tetemeko la
ajabu lililopigwa wakati wa kifo cha Kristo, akiashiria kwamba kifo cha Kristo
kiliwafanya uwezekano wa watu kupata upeo wa Mungu kwa Baba kupitia Kristo!
Mbuzi ya Azazel siyo aina ya Kristo, bali ni aina ya Shetani! Ona: “Nikaona
malaika akishuka kutoka mbinguni, akiwa na ufunguo wa shimo la chini (shimoni:
tazama Yuda 13] na mnyororo mkubwa mkononi mwake.
“Naye akamshika yule joka, nyoka wa zamani, ambaye ni Ibilisi, na Shetani,
akamfunga miaka elfu” (Ufunuo 20: 1, 2). Malaika huyu alifananishwa na “mtu
mzuri” aliyechaguliwa kuchukua mbuzi juu ya kichwa chake dhambi za Israeli
zilikiriwa katika jangwa lisilo na mwendo, na huwa huru, hai.
Hivyo, Mungu anaonyesha sisi sote tumekuwa na mpenzi katika dhambi! Mbuzi
hii sio “unyenyekevu,”Kwa maana Mungu huweka hatia ambapo hatia ni mali!
Neno la Kiebrania Azazel linatokana na maana ya neno “kali, nguvu, mkali, au
nguvu,” kama “mbuzi mkali.” Ina maana, kwa kweli, “mbuzi mkali ambao
hutumwa.” Kwa hiyo, sherehe ya Siku hiyo ya Upatanisho inaonyesha umuhimu
wa dhabihu ya Kristo kuidhinisha dhambi; inaonyesha jinsi kifo chake
kilichofungua njia mbele ya Mungu mbinguni yenyewe; inaonyesha jinsi Shetani
atakavyofungwa, hakuweza kudanganya mataifa tena. Paulo aliandika, “Pia
akainyunyizia damu ile hema, na vyombo vyote vya huduma.
“Na karibu vitu vyote vinatimizwa kwa damu; na bila ya kumwaga damu hakuna
rehema.
“Kwa hivyo ilikuwa ni lazima kwamba mifumo ya mambo mbinguni inapaswa
kutakaswa na haya; lakini vitu vya mbinguni wenyewe kwa dhabihu bora kuliko
haya.
“Kwa maana Kristo hakuingia ndani ya patakatifu uliofanywa kwa mikono, ni
takwimu [aina, picha] za kweli; bali mbinguni yenyewe, sasa kuonekana mbele ya
Mungu kwa ajili yetu:
“Hata hivyo, lazima atoe dhabihu mara kwa mara, kama vile kuhani mkuu
anaingia katika patakatifu kila mwaka [siku ya Upatanisho!] Na damu ya wengine

… lakini sasa mara moja mwishoni mwa ulimwengu [ kuondoa dhambi kwa
dhabihu ya nafsi yake “(Waebrania 9: 21-28).
Je, unaona jinsi kweli hizi za Agano Jipya zilivyoonyeshwa hivyo kwa sherehe, kwa
utajiri, na kwa undani kama hiyo, na mila inayofuata ya siku takatifu za kila
mwaka?
Kwa nini, makanisa yanapuuza kabisa Sabato hizi za kila mwaka? Kwa nini
hamjasikia maana ya Kristo, Neno la Agano Jipya la siku za Mungu za takatifu?
Sasa kwa moja ya tajiri zaidi ya yote-tamasha kubwa la mavuno ya kuanguka,
Sikukuu ya Majumba, ikifuatiwa na “siku kuu ya mwisho.”

FEASR YA KUFUNGA
Wakati wa msimu mkubwa wa mavuno, Mungu aliweka “Sikukuu ya Majumba.”
Neno “hema” linamaanisha “kibanda,” au “kiosk,” kwa muda mfupi.
Mungu akasema, “Bwana akanena na Musa, akisema, Nena na wana wa Israeli,
ukisema, Siku ya kumi na tano ya mwezi huu wa saba itakuwa sikukuu ya
makaburi kwa siku saba kwa Bwana. “Siku ya kwanza itakuwa ibada takatifu;
msifanye kazi ya utumishi ndani yake … Na katika siku ya kumi na tano ya mwezi
wa saba, mtakapokusanyika katika matunda ya nchi, mtamfanyia Sikukuu siku
saba Siku ya kwanza itakuwa Sabato, na siku ya nane itakuwa sabato.
“Nanyi mtakuchukua siku ya kwanza matawi ya miti mema, matawi ya mitende,
na matawi ya miti mikubwa, na mizinga ya kijito; nanyi mtafurahi mbele za
Bwana, Mungu wenu siku saba. “Nanyi mtamfanyia sikukuu sikukuu za Bwana
siku saba. Itakuwa amri ya milele katika vizazi vyako; mtaiadhimisha mwezi wa
saba. “Nanyi mtakaa katika vibanda siku saba; wote wanaozaliwa Waisraeli
watakaa katika vibanda:
Ili vizazi vyako vitambue kwamba nimewafanya wana wa Israeli kukaa katika
vibanda, nilipowafukuza kutoka Misri; mimi ndimi Bwana, Mungu wenu.
“Musa akawaambia wana wa Israeli sikukuu za Bwana” (Mambo ya Walawi 23:
33-35, 39-44). Ona kwamba Sikukuu ya Majumba, au “vibanda” vidogo, ilikuwa
sawa na wakati wa kukusanyika katika matunda ya ardhi-tamasha ambalo lilikazia
mavuno.
Angalia pia kwamba Mungu alisema kusudi la kuishi kwao katika kambi hizi
ndogo au kwa muda wa siku saba ili waweze kumbuka kwamba Mungu
“aliwafanya wana wa Israeli kukaa katika vibanda …”. kwa peke yake, ni kwamba
Mungu alisema wangepaswa “kukaa katika vibanda” ili waweze kukumbuka
kwamba Mungu aliwafanya ‘wakae katika vibanda.’
Ni wakati tu mtu anavyoonekana kwenye maandiko mengine yote kuhusiana na
maana ya kuishi kwa muda mfupi; tu wakati mtu anafikiria Sikukuu ya Majumba
kwa sababu ya maendeleo yake ya msimu wa msimu, akiiangalia kwa mtazamo wa
Sabato nyingine za kila mwaka, kwamba picha ya tajiri, ya kina, yenye kuchochea

ya maana ya tamasha la vibanda vya muda, au vibanda, inakuwa wazi. Mungu
anafunua kwamba ameweka ndani ya kila mwanadamu “roho ndani ya
mwanadamu,” au roho ya kibinadamu, ambayo, ingawa haina ufahamu tofauti au
akili mbali na ubongo, ni hivyo kiroho.
Paulo aliandika, “roho yenyewe [Roho Mtakatifu wa Mungu] huhubiri pamoja na
ROHO wetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu” (Warumi 8:16). Sisi sote
tumepewa roho ya kibinadamu. Sura hii yote ya nane ya kitabu cha Warumi
inasema mengi juu ya jinsi Roho Mtakatifu wa Mungu anavyoishi ndani ya miili
yetu ya kufa. Yesu alisema hatukumwogopa mtu, ambaye baada ya kuharibu
mwili, hawezi kuharibu “nafsi.”
Dhana ya jadi ya “kutokufa kwa roho” inakosa alama kwa pana margin. Hakuna
tofauti, akili, hisia, hai “nafsi” ambayo huondoka mwili wakati wa kifo. Kwamba
kuna kitu kilicho kiroho kuhusiana na ubongo wa binadamu ambacho mtu hawezi
kuharibu ni dhahiri kutoka kwa maneno ya Kristo. Kristo alisema, “… Msiogope
wale wanaoua mwili [Kigiriki: soma] lakini hawawezi kuua nafsi [Kigiriki: psuche];
bali kumcha Mungu aliyeweza kuharibu roho na mwili katika Gehena” (Mathayo
10 : 28).
Licha ya ukweli kwamba jadi dhana ya “nafsi isiyokufa” ni makosa, ni wazi kutoka
kwa maneno ya Yesu kwamba kuna kitu kiroho kuhusiana na akili ya binadamu
ambayo mtu hawezi kuharibu.
Ndiyo maana Biblia inazungumzia uongofu kamili kwa kupokea kwa Mungu Roho
takatifu. Paulo aliweka hivi hivi, “… msikike juu ya mazungumzo ya zamani
[mwenendo] mtu mzee, ambayo ni rushwa kulingana na tamaa za udanganyifu; na
urejeshwe kwa roho ya akili yako; na kumvika mtu mpya, baada ya Mungu
imeundwa kwa haki na utakatifu wa kweli “(Waefeso 4: 22-24).
Wachache wameelewa kwamba Mungu anazaa watoto, kwamba maisha mapya ya
kiroho yanajitokeza ndani ya kila mwanadamu anayehubiri na kupokea Roho wa
Mungu. Kwa wazi, ni “kuumbwa.” Kubadili-kupokea kipaji cha Roho Mtakatifu-si
tu mabadiliko katika mtazamo au mtazamo; si tu “kugeuka juu ya jani jipya,” au
kufanya marekebisho madogo katika mtindo wa maisha. Ni uumbaji wa kiumbe
kipya Kristo!
Aliwaandikia Wakolosai, “Msiwe na mtu mwingine, kwa kuwa mmeziacha mtu
mzee na matendo yake; “Na mvae mtu mpya, ambaye ni upya kwa ujuzi baada ya
sanamu ya Yeye aliyemumba …” (Wakolosai 3: 9, 10). Paulo pia aliandika, “Kwa
hiyo ikiwa mtu yeyote anaye ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya: vitu vya
zamani vimekwisha; tazama, vitu vyote vilikuwa vipya “(2 Wakorintho 5:17). Neno
la “kiumbe” linatumika kwa “viumbe” katika matukio mengi. Kwa hakika, kuna
kitu cha “kiroho” juu ya kila akili ya kibinadamu. Mungu Mwenye Nguvu
anazalisha baada ya aina Yake. Uumbaji haukukamilika katika bustani ya Edeniulianza tu, kwa mfano wa kimwili.
Mungu ni mwandishi wa maisha yote, Muumba, na Mtoaji wa Uzima. Mungu

ameunda mchakato wa uzazi katika kila aina ya maisha, na ni Mvumbuzi na
Muumbaji wa uzazi wa binadamu. Utakuja kuelewa mfano mzuri wa uzazi wa
binadamu; ambako umetoka; muujiza wa kuzaliwa kwa binadamu kama
inavyoonyesha begettal ya kiroho, na mwisho wa kuzaliwa kiroho katika familia ya
Mungu. Je, hii ina nini na Sikukuu ya Tabernacles? Kila kitu! Kama Kristo
alivyoonyesha, ingawa mtu anaweza kuharibu mwili huu wa kufa, wa muda mfupi,
hawezi kuharibu kweli wewe!
Angalia jinsi mtume Paulo alivyoelezea dhana hii nzuri: “… hatushuhudia sisi
wenyewe, bali Kristo Yesu Bwana; na sisi wenyewe watumishi wako kwa ajili ya
Yesu.
“Kwa maana Mungu, aliyeamuru nuru kuangaza kutoka giza, ameangaza ndani
yetu mioyo, kutoa mwanga wa ujuzi wa utukufu wa Mungu katika uso wa
Yesu Kristo.
“Lakini tuna hazina hii [na ni hazina halisi, ukweli usio na thamani wa
milele maisha na Roho Mtakatifu wa Mungu sasa anatuweka ndani yetu ROHO
mpya YA KUWA; “Kiumbe kipya katika Kristo”] katika vyombo vya udongo [miili
yetu ya kimwili], ili utukufu wa nguvu uwe wa Mungu, wala si wa kwetu “(2
Wakorintho 4: 6, 7).
Paulo aliendelea kuelezea, “Kwa sababu hiyo hatukata tamaa; lakini ingawa mtu
wetu wa nje huangamia [mchakato wa kuzeeka, na hatimaye mwisho wote
unasubiri kila mtu, kifo] bado mtu wa ndani [kiumbe kipya ndani ya Kristo] ni
upya kila siku.
“Kwa maana taabu yetu ya nuru, ambayo ni kwa muda tu, inatufanyia uzito
mkubwa zaidi na wa milele wa utukufu; “Tunapotafuta sio vitu vinavyoonekana,
bali kwa vitu ambavyo havionekani; kwa maana vitu vinavyoonekana ni vya muda;
[kama nafasi ya muda, au “kibanda” kilichojengwa kwa matawi, majani na vifaa
vingine, ambavyo vitaangamia hivi karibuni] lakini vitu ambavyo hazionekani ni za
milele. “Kwa maana tunajua kwamba kama nyumba yetu ya kidunia ya
TABERNACLE hii ilipasuka, tuna nyumba ya Mungu, nyumba isiyofanywa kwa
mikono, milele mbinguni. “Kwa sababu hii tunaomboleza, tunataka sana kuvaa na
nyumba yetu inayotoka mbinguni:
“Ikiwa hivyo tukipatikana tuvaa hatutaonekana tukiwa uchi. “Kwa sisi tulio ndani
ya hema hii [kiumbe kipya ndani ya Kristo, kinakaa kwa muda mfupi katika miili
hii ya kimwili] huomboleza, tukiwa mzigo; sio kwa kuwa tungefunguliwa, bali
tuvaa, kwamba mauti [mwili huu wa kibinadamu, uhai huu wa muda mfupi ]
inaweza kumeza maisha “(2 Wakorintho 4: 16-18; 5: 1-4).
Ni mfano gani mzuri. Angalia mara ngapi miili yetu ya mwili imefananishwa kwa
“hema,” au kibanda kidogo, mahali pa makao ya muda. Jifunze mstari wa 15 wa 1
Wakorintho, na ona jinsi Paulo alivyoonyesha kuwa tunabadilishwa; ili kustahili;
kuwa SPIRIT BEING; mwanachama wa familia kubwa ya Mungu, kupanua,
ambayo Yesu Kristo ni Ndugu Mzee; mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi.

Mtume Petro aliweka hivi hivi: “Naam, nadhani inafanikiwa [kufaa], kwa kadri
nilipo hema hii [Petro, “mtu mpya katika Kristo” anaishi katika mwili wake wa
kibinadamu, mwili], ili kukuchochea kwa kukukumbusha; “Akijua kwamba hivi
karibuni ni lazima nikiondoe hema yangu hii, [kujua kifo chake kilikaribia!] Kama
vile Bwana wetu Yesu Kristo alinionyeshea” (2 Petro 1:13, 14).
Je! Kitu chochote kinaweza kuwa wazi?
Mtume Paulo aliandika waziwazi, “Pia kuna miili ya mbinguni [na mbinguni], na
miili duniani [ya kidunia, ya mwili]; lakini utukufu wa mbinguni ni mmoja, na
utukufu wa ulimwengu ni mwingine … hivyo pia ufufuo wa wafu. Inafanywa katika
rushwa; hufufuliwa katika uharibifu: hupandwa katika aibu; hufufuliwa katika
utukufu: hupandwa katika udhaifu; inafufuliwa kwa nguvu:
“Hupandwa mwili wa asili; ni kufufuka mwili wa kiroho. Kuna mwili wa asili,na
kuna mwili wa kiroho … kama vile udongo, ndivyo vile vile ni wa dunia:
na kama ilivyo mbinguni, ndio walio mbinguni vile vile. “Na kama sisi tulivyobeba
sanamu ya ardhi, tutachukua pia sanamu ya mbinguni” (1 Wakorintho 15: 40-49).
Mwili huu, mwili wa mwili ambao tunakaa ni “hema” ya muda tu.
Ingawa ni ajabu sana kutafakari, ni nini juu ya mtu aliyepoteza mguu? Mtu huyo,
na sifa zake zote, tabia, ujuzi na akili bado kuna! Kama kutisha kama kutafakari,
kuna wale ambao wamepoteza viungo vyote vinne. Hata hivyo, bado wanapo; mtu
huyo bado yu hai, ingawa hakuwa na miguu.
Unaona, utu wako, ndani yako ya ndani, ambapo mamlaka yako ya kufanya
maamuzi inakaa, ambapo mawazo yako ya ndani na ya ndani hukaa, ambapo tabia
yako ya maadili iko, ni katika akili yako! Roho Mtakatifu wa Mungu haingii katika
kiuno chetu, au vidole vyetu vingi, au kike wetu au kivuli. Roho Mtakatifu wa
Mungu huingia ndani, na huunganisha na roho ya mwanadamu inakaa katika akili
zetu!
Ilichukua seli zilizo hai kukuzaa, kwa sababu wewe kuzaliwa kama ya kipekee,
mara tu tu, mtu binafsi. Kwa kuunganisha maisha ya baba yako na maisha ya
mama yako, umefanya kuwa. Kwa mtindo huo, na Mwenyezi Mungu anaweka
Roho Yake ya uzima ndani ya akili ya mwanadamu, akiunganisha na “roho ya
mwanadamu” kuwa “kiumbe kipya katika Kristo,” Yeye huzalisha “watoto” wake
baada ya HIS, ya Mungu, aina!
Angalia jinsi waziwazi Paulo anaweka ukweli huu mzuri: “Kwa wale wote
wanaongozwa na Roho wa Mungu, wao ni wana wa Mungu. “Kwa maana
hamkupokea tena roho ya utumwa kuogopa; lakini ninyi mmepokea Roho wa
kukubaliwa, ambao tunasalia, Abba, Baba. “Roho mwenyewe huhubiri pamoja na
roho yetu, kwamba sisi ni watoto wa Mungu:
“Na kama watoto, basi warithi; warithi wa Mungu, na warithi pamoja na Kristo …
“(Waroma 8: 14-16).
Wewe ulikuwa mtoto wa wazazi wako. Wewe ni kama wao kwa njia nyingi, kwa
kuwa umekuja kutoka kwao. Ulikuwa ni uhusiano gani pamoja nao, au ni nani?

Kwa nini, wewe ni kama wao; wewe ni wanachama wa familia zao! Ndugu yangu
mkubwa, Richard David, alikuwa Armstrong. Aliuawa katika ajali ya gari mwaka
1958. Alikuwa ndugu yangu. Sisi wawili tulikuwa na baba mmoja. Siwezi kamwe
kuwa baba yangu, kwa kuwa alikuwa wa pekee, na ndiye ndiye aliyenifanya kuwa
ni kwa kutoa maisha yake kwa mama yangu; wawili wao huzalisha mimi. Nini
(mimi) mimi? Kwa nini, Armstrong, bila shaka. Mjumbe wa familia zao! Majina ya
Familia ya Mungu, yaliyofunuliwa kwetu kwa Kiebrania na Kigiriki, ni Elohim na
Theos, kwa mtiririko huo. Wote ni majina ya wingi, maana ya zaidi ya moja. Hata
hivyo, hatimaye tutapewa jina NEW, na jina la siri la Elohim ya Mungu litatolewa
(Ufunuo 2:17; 19:12).
Sio ajali tu kwamba mfano wa mahusiano ya familia hutokea katika Neno la
Mungu. Sio mawazo ya wanasomo, lakini ufunuo wa Mungu kwetu sisi ni “Baba”
wetu, wakati Kristo ni Mwana wa kwanza, na tunaweza kuwa “watoto wa Mungu.”
Katika aina ya kivuli, kanisa isiyoonekana, ambayo ni inayoitwa kiumbe cha
kiroho, inaonekana kama “Yerusalemu juu, mama yetu sote.” Tunatajwa katika
Neno la Mungu kama “ndugu na dada katika Kristo.”
Unapozaliwa na wazazi wako, umefanya nini? Kwa nini, umekuwepo, pamoja na
wazazi wako jina la mwisho, na wengi wao na sifa zao. Na wakati wewe hatimaye
kuzaliwa kwa Mungu, wakati utawala wa muda mfupi ambao ni mwili wako wa
kibinadamu hauna matumizi zaidi, na umebadilishwa kabisa na ufufuo kutoka kwa
wafu au mabadiliko ya haraka wakati wa kurudi kwa Kristo (1 Wakorintho 15:
50-52) , utakuwa nini? Tayari umesoma hivi: “Na kama tulivyobeba sanamu ya
mtoto, tutakuwa na sura ya mbinguni!” (1 Wakorintho 15:49).
Neno “picha” katika Kigiriki linalotokana na dutu katika Nakala ya Kigiriki ya Ivan
ya Kigiriki, na inaweza kuwa hivyo. Kama wewe na mimi sasa tuna mwili wa
kimwili-dutu yetu ni ya kidunia, kutoka chini-hivyo Neno la Mungu linasema
kiumbe kiroho, kinachoitwa “kiumbe kipya katika Kristo,” ni kuwa roho. Yohana
aliandika, “Wapendwa, sasa sisi ni wana wa Mungu, na bado haujaonekana tuliyo
kuwa sisi. Lakini tunajua kwamba, wakati atakapokuja, tutakuwa
kama yeye; kwa maana tutamwona kama Yeye “(1 Yohana 3: 2).

MAELEZO MASHARA NA MAFUNZO
Kumbuka aina nyingi za kivuli na analogi tuliyojifunza kuhusu Pasaka na Siku za
Mikate Isiyotiwa chachu? Kwa Pasaka, Mwenyezi Mungu aliwaleta watu wake,
Israeli, kutoka katika utumwa wa Misri ya kipagani, na kwenda jangwani, ambapo
kizazi hicho kizee kilichotembea kwa miaka 40 (idadi ambayo inajumuisha
majaribio, au kupima).
Lakini je, unajua kwamba kizazi kizazi kikubwa, kuokoa familia ya Kalebu,
alikufa jangwani, ikiwa ni pamoja na Musa? Angalia mfano wa dhahiri: Kuunda
miili ya kizazi hiki kikubwa wakati wa jaribio na kupimwa kwao jangwani

walikuwa watu wapya ambao hawajawahi kujulia Misri! Katika kipindi hicho cha
miaka 40, kizazi kipya cha Waisraeli kilizaliwa. Ilikuwa ni kizazi kipya kilichovuka
Mto Yordani, ambayo ni kivuli cha aina ya mabadiliko kutoka kimwili hadi kiroho,
mpaka nchi iliyoahidiwa.
Kiongozi wao? Ilikuwa Yoshua, ambayo ni aina ya Kiebrania ya neno la Kiyunani
kwa ajili ya Yesu! Kama vile Yoshua (neno la Kiebrania kwa “Yesu”) aliongoza
kizazi kipya cha Waisraeli katika nchi iliyoahidiwa (aina ya Ufalme wa Mungu),
kwa hiyo Yesu Kristo ataongoza kizazi kipya cha kiroho cha NEW “viumbe katika
Kristo” katika ufalme wake!
Kama vile Mungu anavyozaa watoto Wake mwenyewe ndani ya miili ya kimwili ya
kibinadamu (vikwazo vya muda) wa kizazi cha sasa, hivyo “viumbe vipya katika
Kristo” vitatokea kama roho mpya, kamwe, kabla ya kuwa katika Ufalme wa
Mungu! Hizi za mwili, za kimwili, za mwili, na magonjwa yao yote, uwezo,
uharibifu, maumivu na maumivu-haya miili ya mwili, ambayo yanazidi kukua kila
siku na hatimaye itarudi kwenye udongo wa dunia hii waliyofika, haiwezi kurithi
Ufalme wa Mungu! Paulo alisema, “Sasa nasema hivi, ndugu, kwamba mwili na
damu haziwezi kurithi Ufalme wa Mungu; wala uharibifu sio urithi usioharibika.
Tazama, nakuonyesha siri; hatuwezi kulala wote, lakini sisi wote tutabadilishwa.
“Kwa dakika moja, kwa kupanuka kwa jicho, kwa tarumbeta ya mwisho, kwa
tarumbeta itapiga kelele, na wafu watafufuliwa wasioharibika, na tutabadilishwa.
“Kwa maana hii ya kuharibika lazima iweke uharibifu, na huyu aliyekufa lazima
amevaa kutokufa” (1 Wakorintho 15: 50-53).
Sasa fikiria aina nyingine nzuri: Wakati mwanachama wa Uungu ambaye alikuja
kuwa Yesu Kristo “alijitoa mwenyewe” wa hali yake ya nguvu, ya kiroho na “…
akamchukua yeye mbegu ya Ibrahimu,” (Waebrania 2:16) Alikuwa Mungu, muda
“kukaa ndani” katika mwili wa mwanadamu! Kwa hiyo, Yesu Kristo, Mwana wa
Mungu, mzaliwa wa kwanza wa Mungu Mwenye Nguvu miongoni mwa wanadamu
wote aliishi maisha ya miaka 33 1/2 kama “Mungu katika mwili,” kukaa ndani ya
mwili, mwili ambao baadaye ulibadilishwa kuwa roho!
Baada ya kufufuka kwa Kristo, Aliweza kuonekana na kutoweka kwa mapenzi.
Angekuwa kuonekana katika chumba ambako wanafunzi wake waliogopa
walikusanywa, kwa kweli wakifanya kwa njia ya ukuta wa jiwe! Hata hivyo, mwili
huu wa kufufuka, wa kiroho bado ulikuwa na majeraha na makovu yaliyotokana
na kuteswa kwake na kusulubiwa kwake, kwa sababu alimshawishi Tomasi akiwa
na shaka kuweka mkono wake ndani ya jeraha la mkuki, na kidole chake katika
majeraha katika mikono yake.
Kristo alikuwa na uwezo wa kujifanya katika fomu yake ya awali ya kibinadamu,
lakini alikuwa mara nyingine tena Mungu, na akainuka kwa mkono wa kulia wa
Baba mbinguni, kumngojea kurudi kwake hapa duniani kama Mfalme aliyeshinda
wa wafalme na Bwana wa mabwana.
Wakati uliopita ulikwenda kwenye huduma ya kanisa ambako waziri alielezea na

kuelezea ukweli huu wote wa ajabu wa Kristo unaozingatia Agano Jipya kuhusu
mpango wa Mungu wa ukombozi, na wokovu?

JUMA YA JUA YA KATIKA
Mara baada ya sikukuu ya Majumba huja “siku kuu ya mwisho” (Mambo ya
Walawi 23:36). Hii ni siku ya takatifu ya kila mwaka katika mpango wa msimu wa
Mungu, na huanguka siku ya 22 ya mwezi wa saba. Inakufuatiwa na vuli
mwishoni, na wakati wa majira ya baridi, wakati miti yote ya mavuno; nyasi,
vichaka, maua na nyasi zimepungua, na hakuna siku takatifu za kila siku au
sherehe za aina yoyote katika mpango mzuri wa Mungu wa wokovu mpaka
mapema ya spring, na Pasaka.
Sasa, fidia yale tuliyojifunza. Pasaka inalenga hasa juu ya Kristo na Dhabihu yake
kwa ajili ya dhambi. Siku za Mikate Isiyotiwa Chachu zinazingatia Kristo kuja
kuishi ndani ya kila Mkristo aliyepotubu, hivyo kuendesha dhambi nje. Sikukuu ya
Matunda ya Kwanza, au Pentekoste inatuonyesha kwamba Mungu anaita
wachache pekee wakati huu, kwamba Mungu hajajaribu “kuokoa ulimwengu”
katika siku za nyuma; kwamba hajaribu “kuokoa ulimwengu” wakati wa Kristo,
kwamba Yeye si
kujaribu kuokoa ulimwengu sasa! Badala yake, inasisitiza kuwa Mungu anaita tu
“aina ya matunda ya kwanza ya viumbe vyake” katika kipindi hiki, na inaonyesha
kwamba mwisho mkubwa, kuanguka mavuno ya maisha ya binadamu ni kuja
wakati wa milenia, na hata baadaye.
Kuadhimisha Agano Jipya la Pentekoste linaonyesha Kristo kutuma “Msaidizi
mwingine” kuwapo kwa wanadamu kwa mara ya kwanza. Sikukuu ya tarumbeta
sio tu matangazo ya Mwenyezi Mungu kutoka wakati wa Kristo mpaka wakati wa
mwisho kwa kuhubiri Injili, lakini malaika wa Mungu wenye haki, akitoa
tarumbeta za kutisha zinazoongoza kwenye mateso ya mwisho na tarumbeta
kubwa, kutangaza kuja kwa pili kwa Yesu Kristo.
Siku ya Upatanisho, siku ya pekee ya FAST (Mdo. 27: 9, Mambo ya Walawi 23:32)
kati ya siku saba takatifu, inaonyesha dunia nzima hatimaye KWENYE na Mungu
kwa njia ya kazi ya kuachia Kristo; Shetani alifukuzwa, hakuweza kudanganya
mataifa tena. Sikukuu ya Makaburi sio tu inaonyesha aina zote nzuri za maeneo
yetu ya makao ya muda katika miili hii ya kimwili ya kibinadamu, lakini
inategemea Ufalme wa Mungu, na utawala wa milenia wa Yesu Kristo juu ya
dunia hii yote.
Sikukuu ya Makaburi inakubali kwamba tunaishi, kama wanadamu, lakini ni
mahali pa makao ya muda, lakini inatazamia mbele ya mahali pa kuishi
PERMANENT katika Ufalme wa Mungu! Yesu Kristo alisema, “Katika nyumba ya
Baba yangu kuna makao mengi,” ambayo pia yanaweza kutafsiriwa “nafasi za
wajibu,” au “ofisi.” Kwa hiyo, pamoja na kutambua muda wetu, Sikukuu ya

Majumba ni pia kutabiri sana Ufalme wa Mungu, utawala wa milenia wa Kristo.
Kumbuka, ufufuo wa kwanza wa “wote waliokufa ndani ya Kristo” hutokea katika
tarumbeta ya mwisho, wakati halisi wa kuja kwa pili kwa Kristo (1 Wakorintho 15:
50-52, 1 Wathesalonike 4:17, Mathayo 24:31).
Sasa tahadhari: “Nikaona viti vya enzi, wakakaa juu yao, wakawapa hukumu; na
nikaona roho [yaani Kigiriki, yaani, roho, au maisha] ya wale waliopunguliwa
vichwa kwa ushahidi wa Yesu, na kwa Neno la Mungu, na wasiomwabudu yule
mnyama, wala sanamu yake, wala hawakupata alama kwenye vipaji vyao, au kwa
mikono yao; nao wakaishi na kutawala pamoja na Kristo miaka elfu “(Ufunuo 20:
4).
Kristo aliaahidi, “Na yule atashinda na kushika kazi zangu mpaka mwisho,
nitampa mamlaka juu ya mataifa … Kwa yule atashinda nitampa kukaa pamoja
nami katika kiti changu cha enzi, kama vile nilivyoshinda, na mimi kuketi pamoja
na Baba yangu katika kiti chake cha enzi “(Ufunuo 2:26; 3:21).
Kwa hiyo, “matunda ya kwanza kwa Mwana-Kondoo” kama ilivyoonyeshwa na
Sikukuu ya Matunda ya Kwanza au Pentekoste, “wataishi na kutawala mataifa
pamoja na Kristo” kwa miaka elfu moja, ambayo ni kielelezo, kwa sehemu, na
Sikukuu ya Makaburi!
Sasa, ni nini kinachopaswa kufanyika ili kukamilisha mpango mkuu wa Mungu wa
ukombozi na wokovu wa wingi wa jamii?
Neno la Mungu linajibu: “Lakini wengine wafu hawakuishi tena mpaka miaka elfu
ikamalizika!” (Ufunuo 20: 5). Yesu alisema waziwazi kuna ufufuo wa uzima na
ufufuo kwa “hukumu.” Lakini hukumu sio hukumu! “Wengine wa wafu” ni pamoja
na ukamilifu wa wanadamu ambao sio miongoni mwa “wafu ndani ya Kristo.”
Na ni nani anayejumuisha? Inajumuisha idadi kubwa ya wanadamu wote
ambao wamewahi kuishi na kufa kutoka kwa Adamu hata sasa! Inajumuisha
mamia ya mamilioni ya China, India, mataifa mengi ya Asia kama Japani,
Bangladesh, Korea, Taiwan, nk. Inajumuisha makundi mengi ya ulimwengu
ambapo upagani, uabudu, uasherati na ibada ya sanamu-ndiyo, na “kukiri”
Ukristo umekuwa ukiishi katika udanganyifu! (Ufunuo 12: 9).
Ufufuo huu wa mwisho huleta labda watu zaidi ya bilioni sita kutoka makaburi
yao! Ni tukio la kushangaza, la kushangaza! Wote hawa watu wasio na idadi ya
jamii na mataifa mengi watakuwa kufufuliwa mwishoni mwa utawala wa milenia
wa Kristo, na utapewa fursa ya utukufu wa wokovu, mwisho! Hii ni mfano wa
“siku kuu ya mwisho.” Inayofuata kimantiki mara baada ya Sikukuu ya Majumba,
ambayo inaashiria, kwa njia nyingi, Ufalme wa Mungu.
Na nini kinakuja baada ya utawala wa Kristo wa milenia? Soma, katika sura ya 20
ya Ufunuo: “Kisha nikaona kiti cha enzi kuu nyeupe, na yeye aliyeketi juu yake,
kutoka kwa uso wake nchi na mbingu zilikimbia; na hakukuwepo nafasi kwao.
“Na nikaona wafu, wadogo na wakuu, wamesimama mbele za Mungu; na vitabu
vilifunguliwa: na kitabu kingine kilifunguliwa, ambacho ni kitabu cha uzima: na

wafu walihukumiwa kutokana na yale yaliyoandikwa katika vitabu, kulingana na
kazi zao.
Bahari ikatoa wafu waliokuwa ndani yake; na kifo na kuzimu hutoa wafu
waliokuwa ndani yao; nao wakahukumiwa kila mtu sawasawa na wao inafanya
kazi. “Na kifo na kuzimu zilipigwa katika ziwa la moto. Hii ni kifo cha pili. “Na
yeyote asiyeonekana aliandikwa katika kitabu cha uzima akatupwa katika ziwa la
moto” (Ufunuo 20: 11-15).
“Vitabu” hivi vilifunguliwa havi maana yoyote kuliko biblos, neno la Kigiriki kwa
“kitabu,” au “vitabu”. Ni wakati tu neno “takatifu” linapowekwa na neno “kitabu”
ambalo linamaanisha Biblia. “Vitabu” hivi vilivyo wazi, ambazo mabilioni ya
wanadamu watatakiwa kuhukumiwa sio zaidi ya vitabu vya Biblia, vitabu vingine
vinavyohukumu Kanisa la Mungu leo. Neno la Mungu linaeleza kwa wazi kwamba
kanisa linahukumiwa sasa. Kwa kuwa Mungu ni thabiti, na anasema “habadiliki,”
na Biblia inasema Yesu Kristo ni “sawa, jana, leo na milele,” tunajua kwamba
mpango wa Mungu wa wokovu hautakuwa na mabadiliko.
Mkutano huu mkubwa kutoka kwa wanadamu wote utapata mwaka mmoja uhai
(Isaya 65: 20-25), wakati ambao watapata baraka na manufaa ya kuishi duniani
ambalo limekuwa chini ya utawala wa Mungu mwenyewe kwa miaka elfu moja!
Kwa hiyo, katika hali ya hewa na wakati huo, kwamba mamilioni ya watu wengi
wa Waasia, Waafrika, na wengine wengi hatimaye watapewa elimu ya kina katika
ukweli wa ajabu wa Mungu, na watahitajika kuchagua kama kumtii Mungu,
kutubu dhambi zao na kupokea Roho Mtakatifu wa Mungu, au kuasi na kumtia
Nguvu Mwenyezi Mungu kuwaangamiza. Yesu Kristo alitupa aina ya kivuli ya
maana ya Siku hii ya Mwisho Kuu kutoka kwa mwaliko wake wenye kuchochea
kwa kutubu uliofanywa siku hiyo wakati wa huduma yake duniani.
“Katika siku ya mwisho, siku ile kuu ya sikukuu, Yesu alisimama na kulia,
akisema,” Mtu akiwa na kiu, aje kwangu na kunywe. ” “Yeye ananiamini mimi,
kama vile maandiko yamesema, kutoka mimba yake yatapita mito ya maji yaliyo
hai” (Yohana 7:37, 38).
Angalia jinsi Yesu alivyoeleza wazi kwamba “mtu yeyote” alikuwa akialikwa
kuja Kristo! Hakika, mwaliko huu wazi kwa wote, ikiwa ni pamoja na Wayahudi
waliweka maana ya Siku hii ya Mwisho Mwisho. Siku kuu ya mwisho inaonyesha
“hukumu kuu ya kiti cha enzi kuu” ya sura ya 20 ya Ufunuo.
Siku hii ya mwisho ya takatifu inaashiria kukamilika kwa mpango wa Mungu,
mwisho wa mwisho ufufuo wa jumla na uharibifu wa mwisho wa waovu usio na
uharibifu, na unaongoza moja kwa moja kutoka kwa Ufalme Mkuu wa Kiti cha
Enzi Ufunuo 20 kwenye “mbingu mpya na dunia mpya” ya sura mbili za mwisho
za Biblia yako. Hivyo, wakati mtu anakuja kuelewa aina nzuri na picha
zinazoonyeshwa na siku takatifu za Mungu, moja huja kuelewa kucheza YOTE YA
MUNGU!
Hakuna nyumba katika mpango huu mzuri wa sikukuu za kipagani za dunia hii,

wala kwa mafundisho ya kipagani ya “kutokufa kwa roho” au “kuzimu kuwaka.”
Mara nyingine ni lazima niulize, KWA nini hamjasikia? Kwa nini makanisa ya
Jumapili haijashuhudia ukweli mzuri juu ya mpango wa Mungu wa ukombozi na
wokovu kwa kuwajulisha na kuelimisha makutaniko yao ya vivuli na aina hizi
zilizofunuliwa kupitia Sabato za Mungu za kila mwaka?
Kwa nini kwa upande mmoja lazima iwe na fikira kama hiyo na upagani wa cheo,
kama inavyoonekana katika Krismasi, Pasaka, na Halloween, na kupinga haki ya
Kiebrania dhidi ya kweli nzuri na za rehema zilizofunuliwa katika mpango wa
msimu wa Mungu?
Ukweli wa wazi ni, Mwenyezi Mungu aliamuru Sabato zake za kila mwaka
kuzingatiwa kupitia vizazi vyote vya watu wake. Yesu Kristo na mitume
waliendelea siku hizi. Mtume Paulo-mtume kwa Wayahudi – aliwahimiza makanisa
ya Wayahudi katika ulimwengu wa Kigiriki na Kirumi kuchunguza siku hizi za
takatifu takatifu! Ilichukua kanisa kubwa, lililoonekana la waasi wa karne nyingi
ili kuondokana na ukumbusho wa Pasaka ya Mungu juu ya 14 ya Abibu, ili
kukomesha maarifa yoyote iliyobaki kuhusu maana ya tajiri iliyotolewa kwa akili
ya mwanadamu kupitia Sabato zote za saba za kila mwaka za Mungu.
Leo, kudai Ukristo ni imefungwa katika ibada ya kila mwaka ya mythology ya
kipagani, wakati wote wanafikiri ni kuadhimisha siku ya kuzaliwa ya Kristo au
ufufuo wake, au “Siku zote za Watakatifu,” bado akifanya hivyo katikati ya ishara
na usawa wa hali ya uasherati, Shetani, siri za Babeli , na caricatures ya kifo.
Swali moja la mwisho: Je, utakuwa unadhimisha Sikukuu ya Tabaka za Mungu
baada ya kuja kwa pili kwa Kristo? Kwa jibu lako, tembea na usome Zakaria 14:
16-19:
“Na itakuwa, kila mtu aliyeachwa na mataifa yote aliyekuja juu ya Yerusalemu
watasimama kila mwaka kila mwaka ili kumwabudu Mfalme, Bwana wa majeshi,
na kuadhimisha sikukuu ya makaburi. “Na itakuwa, yule ambaye hatatoka katika
jamaa zote za dunia kwenda Yerusalemu ili kumwabudu Mfalme, Bwana wa
majeshi, hawatakuwa na mvua juu yao.
“Na ikiwa jamaa ya Misri haipanda kwenda, wala haitoi, isiyo na mvua; Hapo
kutakuwa na dhiki ambayo Bwana atawapiga wajumbe ambao hawatakuja kwenda
kusherehekea Sikukuu ya Makaburi.
“Hii itakuwa adhabu ya Misri, na adhabu ya mataifa yote ambayo haitoi kwenda
kushika Sikukuu ya Makaburi.” Hakuweza kuwa na kosa kuhusu kuweka wakati
wa sura hii nzuri. Ni wakati wa kurudi, kumshinda Kristo kupigana dhidi ya
mataifa kupinga Yeye, na wakati miguu Yake itasimama “… siku hiyo juu ya Mlima
wa Mizeituni, ulio mbele ya Yerusalemu upande wa mashariki …” na wakati “…
maji yaliyo hai yatatoka nje kutoka Yerusalemu … na wa Milele atakuwa Mfalme
juu ya dunia yote; siku hiyo kutakuwa na Bwana mmoja, na jina lake moja
“(Zakaria 14: 3-9).
Jambo moja ni hakika. Kila mwanadamu aliye hai wa dini lolote, taifa, rangi au

imani atalazimika kulazimisha kuadhimisha sikukuu ya Mungu ya Makaburi mara
tu baada ya kuwasili kwa Yesu Kristo hapa duniani!
Wale wanaoasi dhidi ya Mungu, wale ambao wanakataa kumtii Mungu Mwenye
Nguvu sasa, bila shaka hawakuwepo kwa wakati huu, kwa sababu wao huenda
wakawa miongoni mwa wanadamu wenye shida, wenye kupinga, wanaoasi ambao
watakataa kweli ya Mungu na watateseka matokeo mabaya ya dhiki na Siku ya
Bwana.
Wakati Yesu Kristo ni Mfalme juu ya dunia hii yote, wakati wa mwaliko mpole,
mwenye rehema umepita! Kisha, ataamuru na wote wataitii! Mungu awape roho
ya toba, roho ya kujisalimisha kwa Mungu, na kukuongoza katika ukweli Wake na
kukubalika kwa unyenyekevu wa mapenzi Yake katika maisha yako.
Sasa unajua. Sasa, unapaswa kupanga mipango mara moja kuhudhuria na kundi
karibu na nyumba yako kwenye siku za Mungu za takatifu, kusikia hizi, na
nyingine zenye kuvutia, zinazohamasisha kweli zilizoelezwa! Unapaswa kuanza
mipango ya sasa ili kuweka kando ili uweze kuingia kwa matunda ya
tABERNACLES mwaka huu! Andika au piga simu ili upate maelezo kuhusu mahali
ambapo Siku ya Sikukuu iko karibu na nyumba yako, na uamua kuwa hapa! Baada
ya yote, kwa kuwa Kristo ataimarisha sikukuu ya maadhimisho katika ufalme
wake, kwa nini usiingie katika tabia hii sasa?

