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UTANGULIZI
Nadhani kwa wakati mmoja au kila mtu mwingine kupoteza kitu fulani. Labda ni
kitabu . Labda ni muhimu kwa nyumba yako. Sijui kuhusu wewe, lakini wakati mimi
kupoteza kitu kama kwamba jambo la kwanza mimi kufanya ni retrace hatua zangu.
Angalau katika akili yangu, mimi kurudi nyuma katika wakati hatua kwa hatua
kukumbuka ambapo mimi kuweka kitu mimi waliopotea. Basi, mara moja mimi retrace
hatua zangu , mimi makini kubadili nini mimi makosa. Mimi kuweka funguo juu ya meza
ambapo wanatakiwa kuwa na kitabu inakwenda nyuma juu ya rafu. Retracing na
kupunguza nini mimi ni moja ya njia bora najua kupata kitu nimekuwa waliopotea .
Sasa, tuna haki ya somo hili, " Paradise Lost na Kupatikana ," na sisi kuzingatia
mawazo yetu juu ya Mwanzo sura ya 2 mstari wa 4 kupitia sura ya 3 mstari wa 24,
hadithi ya Adam na dhambi ya Hawa katika bustani ya Edeni. Tutaona kwamba Musa
aliandika kuhusu Adamu na Hawa kupoteza peponi kuhamasisha Israeli retrace na
kubadili hatua Adamu na Hawa alichukua katika bustani ya Edeni. Tu kama Israel
kujifunza kutoka kwa hadithi hii inaweza wao matumaini ya kupata peponi tena , na sisi
kuona kwamba faraja Musa akawapa Israeli pia ni ujumbe wa Mungu kwa ajili yetu leo .
By kurejea hatua ya Adamu na Hawa, Wakristo leo unaweza kupata peponi pia .
Uchunguzi wetu wa Mwanzo sura ya 2 na 3 kugawanya katika sehemu tatu.
Kwanza, sisi kuchunguza muundo wa fasihi ya kifungu hiki. Pili, sisi kuzingatia maana
ya awali ya sura hizi kwa kutambua nini Musa aliandika kama alivyofanya kwa wana wa
Israeli. Na tatu, sisi kuteka makini na matumizi ya kisasa na kuuliza jinsi Agano
Jipyaviongozi wetu kuelekea matumizi sahihi ya kifungu hiki katika maisha yetu. Hebu
tuanze na muundo fasihi ya fungu letu .

MUUNDO FASIHI
Ingawa Mwanzo sura ya 2 na 3 ni kifungu badala ya muda mrefu na kugusa
mada nyingi , ni kweli aina hadithi umoja. Kuelewa fungu hili vizuri, tunahitaji
kuzingatia sura hizi mbili kama moja ya fasihi kitengo. Uchunguzi wetu wa muundo wa
fasihi katika Mwanzo sura ya 2 na 3 itakuwa na wasiwasi kuu mbili: kwanza , tutapata
maelezo ya jumla ya sehemu kuu ya kifungu ; na pili , sisi maoni juu ya baadhi ya
symmetries kubwa kati ya sehemu hizi mbalimbali ili tupate kufahamu moyo wa nini
Musa alikuwa akisema kwa Israeli. Hebu tuanze na maelezo ya jumla ya muundo wa
fasihi ya Mwanzo sura ya 2 na 3.

MAELEZO YA JUMLA
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Mbali na cheo kifupi kwamba inaonekana katika nusu ya kwanza ya sura ya 2
mstari wa 4, sura hizi mbili kugawanya katika sehemu kuu nne , na sehemu hizi nne kuu
ni imeelezwa kimsingi na mabadiliko katika mada na wahusika. Tunapaswa kutembea
kwa njia ya hatua hizi nne na muhtasari wa bidhaa zao za msingi.

Katika Bustani
Kwanza makubwa hatua ya hadithi wetu inaonekana katika sura ya 2 mstari wa
4 kupitia 17, ambapo tunasoma kwamba Mungu kuweka Adam katika bustani ya Edeni.
Aya hizi kuanza kwa mtazamo wa panoramic Bustani ya Edeni, na kama kifungu
inatuambia, bustani nzima ilikuwa mahali Adamu kifalme kukaa na kufanya kazi. Kisha
wasiwasi wa sehemu hii nyembamba chini kuundwa kwa Adam na tume yake kufanya
kazi ndani ya bustani . Adam alipewa nafasi kubwa kwa neema ya Mungu . Alikuwa
kuweka bustani kwa niaba ya Mungu .

Hali ya Kuimarishwa
Hatua ya pili ya hadithi yetu ina sura ya 2 mstari wa 18 kwa njia ya 25 , ambayo
sisi mteule binadamu "hali ya kuimarishwa. " Katika Mungu nyenzo hii aliongeza baraka
hata zaidi maisha Adamu. Sehemu hii inaanza kwa kuanzisha tatizo mpya ambayo ni
alibainisha katika sura ya 2 mstari wa 18. Huko, Mungu inaonekana katika Adam na
alisema maneno haya:
"Ni si nzuri kwa ajili ya mtu kuwa peke yake. Nitafanya msaidizi anayefaa
kwa ajili yake. " (Mwanzo 2:18)
Wengine wa sura ya 2 mistari ya 18 kwa njia ya 25 taarifa jinsi Mungu alivyoshughulika
na tatizo hili. Adam msako mpenzi miongoni mwa wanyama lakini mwisho Mungu sumu
mwanamke na kumleta kwa Adamu. Kwa njia hii, Mungu sana kuimarishwa kuundwa
tayari ajabu aliyoifanya kwa Adamu na Hawa.

Hali Kulaaniwa
Hatua ya tatu ya hadithi yetu ni sura ya 3 mstari wa 1 kupitia 21 , ambayo sisi
kuwaita binadamu "hali ya kulaaniwa. " Material hii inaanza katika sura ya 3 mstari wa 1
na kuanzishwa kwa mada mpya na tabia, nyoka kumjaribu. Kutokana na hatua hii mbele,
mistari sura ya 3 1 kupitia mikataba 21 na majaribu ya nyoka na adhabu ya majaribu
yake. Hawa iko nyara na majaribu nyoka ili yeye na Adam kula tunda na kuanguka chini
ya laana ya Mungu.
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Nje Ya Bustani
Hiki nne katika mfumo wa kuu la fungu hili ni sura ya 3 mistari 22 hadi 24
ambayo tuna haki ya ubinadamu " nje ya bustani." Sehemu hii ni alama na mabadiliko ya
nyingine muhimu katika mada. Tunaona Mungu akizungumza kuhusu tatizo la mti wa
uzima . Katika sura ya 3 mstari wa 22 tunasoma maneno haya :
"Mtu ... lazima si kuruhusiwa kufikia nje mkono wake na kuchukua pia
kutoka mti wa uzima na kula na kuishi milele. " (Mwanzo 3:22)
Ili kukabiliana na tatizo uwezo wa Adamu kula kutoka mti huu, Mungu alimfukuza
Adam kutoka bustani na kuwekwa makerubi na moto upanga kulinda mlango wa Edeni.
Kutokana na hali hiyo , binadamu itakuwa hakuna tena na upatikanaji wa bustani ya
Edeni mbali na kuingilia moja kwa moja na Mungu.

ULINGANIFU
Na mgawanyiko kuu nne ya kifungu hiki katika akili , tunaweza sasa kuangalia
kwa karibu zaidi katika Mwanzo sura ya 2 na 3 kuona ulinganifu makubwa ambayo
kifungu hiki maonyesho. Kwa kuingiza mambo mbalimbali katika sehemu hizi , Musa
wazi wasiwasi kati ya hadithi yake. Kuchunguza symmetries ya hadithi hii, sisi kuangalia
kwanza usawa ambayo ipo kati ya mwanzo na mwisho wa hadithi yetu, na kisha
tutaangalia ulinganifu wa mbili sehemu katikati ya hadithi. Hebu tuangalie mwanzoni na
mwisho wa kifungu hiki.

Mwanzo na mwisho
Kama tutaona , mistari Mwanzo sura ya 2 4 katika mistari 17 na sura ya 3 22 hadi
24 kusimama katika mkali tofauti na kila mmoja katika angalau njia tatu muhimu .
Tofauti kwanza ni katika eneo. Akaunti huanza katika sura ya 2 mstari wa 7 kwa Mungu
kuweka Adam ndani ya bustani peponi . Adam aliishi na kufanya kazi katika mahali
kamili ya baraka za Mungu . Mimea ya ajabu, maji ya uzima , madini ya thamani na
mawe wakamzunguka kila upande. Kwa upande mwingine , maelezo ya mwisho katika
sura ya 3 mstari wa 24 na Mungu kufukuza Adamu na Hawa toka bustani . Tofauti hii
kijiografia anaweka wazi kwamba mahali kuhitajika zaidi kwa binadamu kuwa juu ya
nchi ilikuwa katika bustani ya Edeni.
Tofauti ya pili katika lengo katika kila sehemu ni juu ya miti ya pekee ya bustani .
Ingawa hii mistari ya sura ya 2 4 hadi 17 anataja miti miwili ya mti wa uzima na mti wa
ujuzi wa mema na mabaya, na wakati sisi kuja sura ya 2 mstari wa 17 makini hatua tu mti
mmoja, mti wa ujuzi . Mti huu uliofanyika uwezo wa kutoa binadamu maarifa uzoefu wa
wema na dhambi. Ni inaweza kufungua macho yao kuona mambo walikuwa kuona
mbele.
Kwa upande mwingine, mwishoni mwa hadithi katika sura ya 3 mistari 22 hadi
24 Mungu alikuwa tena na wasiwasi na mti wa ujuzi wa mema na mabaya, lakini peke na
mti wa uzima . Mti huu alikuwa na uwezo wa kutoa binadamu uzima wa milele. Lakini
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Mungu wametengwa Adam na kunyimwa haki ya kuingia mti huu. Tofauti hii aliweka
wazi kwamba upatikanaji ubinadamu mara moja alikuwa na bustani na baraka zote wale
waliokuwa pale yamepotea mpaka Mungu aliamuru vinginevyo.
Tofauti tatu kati ya mwanzo na mwisho wa hadithi yetu ni katika tume ya
binadamu. Katika sura ya 2 mstari wa 15 hatua ya kwanza anaripoti kwamba Mungu
utakamilika Adam kwa kazi heri katika bustani na hakuna maumivu na hakuna shida.
Katika sura ya 3 mstari wa 23 , hata hivyo, Mungu wametengwa Adamu na Hawa toka
bustani na kuwakanya vigumu kuhangaika nje ya bustani . Tofauti hii pia inatoa mtazamo
muhimu juu ya hadithi . Si tu kwamba binadamu kupoteza ajabu ya maisha katika Eden ,
tulikuwa pia hatia na ugumu muda mrefu kama sisi kukaa mbali na bustani .
Tofauti hizi tatu kati ya ufunguzi na sehemu ya mwisho ya Mwanzo sura ya 2 na
3 kuteka mawazo yetu kwa baadhi ya mambo muhimu zaidi ya hadithi hii. Musa
aliandika kuhusu mabadiliko makubwa katika hali ya binadamu ambayo yalifanyika
katika nyakati ya kitabo . Mungu awali aliyeteuliwa kwamba binadamu wakae katika
bustani yake, lakini Adamu na Hawa dhambi amefungwa yao na ugumu na shida , na
kutengwa yao kutoka mti kwamba anatoa uzima wa milele. Sasa, kama tutaona , seti ya
tofauti alizungumza moja kwa moja hali ambayo Israeli walijikuta kama wakiongozwa na
Musa kuelekea Nchi ya Ahadi. Israeli alikuwa mbali kutoka Edeni kama wao mateso
chini ya ukatili wa utumwa katika Misri . Walihitaji kurejesha baraka ambayo Mungu
zinazotolewa katika Eden.

Sehemu Katikati
Pamoja na symmetries tofauti ya sehemu ya nje ya hadithi katika akili, sisi
wanapaswa kurejea mawazo yetu kwa sehemu ya katikati ya hadithi , sura ya 2 mstari wa
18 kwa njia ya 25 na sura ya 3 mstari wa 1 kupitia 21. Hizi hatua mbili ndani kujaza
pengo kati ya mwanzo na mwisho na wao kuunda seti yao wenyewe ya tofauti
symmetries katika angalau njia tatu .
Moja tofauti inalenga katika uhusiano binadamu na Mungu. Katika hatua ya pili
tunaona uhusiano kati ya usawa Adam na Mungu . Katika sura ya 2 mstari wa 18 Mungu
alionyesha wasiwasi kwa Adam na kuletwa Adam mpenzi kamili katika Hawa. Picha
hapa ni ile ya Mungu na wanadamu katika urafiki na amani. Hata hivyo, katika sehemu
ya tatu ya mvurugano hadithi nafasi ya maelewano ya awali kati ya Mungu na binadamu.
Adamu na Hawa walipoasi amri ya Mungu na katika sura ya 3 mstari wa 8 kujificha
kutoka kwa njia ya Mungu, na Mungu alizungumza kwa hasira dhidi ya Adamu na Hawa.
Tofauti pili ipo katika mahusiano ya binadamu . Katika hatua ya pili ya sura ya 2
mstari wa 18 kwa njia ya 25 Adamu na Hawa walikuwa katika neema kamilifu. Katika
sura ya 2 mstari wa 23 Adam kuvunja nje na upendo wa kwanza shairi katika Biblia
kusema kwamba Hawa alikuwa " mfupa wa mifupa yangu , na nyama ya nyama yangu "
na wao kuishi pamoja uchi na bila aibu. Kwa upande mwingine , hata hivyo, katika sura
ya 3 mstari wa 16 Mungu alitamka laana juu ya uhusiano huu kutangaza kwamba ugomvi
angeendelea kati ya mwanaume na mwanamke. Mwanamke atapenda mume wake naye
angetawala juu yake. Maneno haya umebaini kuwa dhambi ya Adamu na Hawa si tu
kuvurugika uhusiano wao na Mungu lakini na kila mmoja pia. Na kutoka kwamba
uhakika mbele, mahusiano ya binadamu zimekuwa na sifa ya ugumu na mapambano.
Tofauti ya tatu inaonekana katika uhusiano binadamu na uovu. Katika hatua ya
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pili , uovu ni kukaa mbali na hadithi . Adam na Hawa walikuwa kabisa wasio na hatia na
kutengwa na mamlaka ya uovu . Lakini kwa sehemu ya tatu , ubinadamu imeanguka
nyara nyoka na ilikuwa imefungwa ndani ya muda mrefu mapambano na uovu. Katika
sura ya 3 mstari wa 15 Mungu aliahidi kwamba mbegu Hawa siku moja kushinda nyoka,
lakini hakuna ushindi haraka ilikuwa inapatikana kwa Adamu na Hawa.
Tofauti hizi kati ya sehemu ya pili na ya tatu ya hadithi kutusaidia kuona idadi ya
wasiwasi ambayo Musa alikuwa kama yeye aliandika hadithi hii. Musa aliandika kuhusu
Adamu na Hawa kwa namna ambayo kushikamana na uzoefu wa Israeli. Dhambi
iliendelea wreak havoc katika maisha ya Israeli. Ni kuharibiwa mahusiano kati yake na
Mungu na kwa kila mmoja, na zaidi kuliko huu, kila siku ya ugumu wa maisha wao
kuvumilia aliwakumbusha Musa na Israel kwamba tu kama Adamu na Hawa walikuwa
na kusubiri kwa muda wakati Mungu hatimaye kutoa ushindi juu ya maovu kwa watu
wake.
Na muundo wa fasihi ya nyenzo hii katika akili, sisi ni uwezo wa kujiingiza
katika maana ya awali ya kifungu hiki. Kwa nini Musa kuandika akaunti hii ya
kufukuzwa binadamu kutoka bustani ya Mungu? Ni ujumbe alikuwa yeye kuwasilisha
kwa taifa la Israeli kama akawaongoza kuelekea Nchi ya Ahadi?

MAANA HALISI
Sasa, kwa kuwa na uhakika, juu ya kiwango cha msingi sana , Musa aliandika
hadithi hii kwa kufundisha baadhi ya kiteolojia mandhari kwa ujumla wana wa Israeli
ambaye aliongoza . Aliwaambia mengi juu ya asili , asili na adhabu ya dhambi katika
dunia na hawa mada muhimu sana . Hata hivyo, kama tulivyoona katika somo la uliopita
, Musa hakuandika historia yake ya kitabo tu kuwajulisha Israel kuhusu ujumla masuala
hayo ya kihistoria na kitheolojia. Badala yake, kama waandishi wengine wengi wa
zamani , Musa aliandika historia yake ya kitabo kutoa watu wake mafundisho vitendo
kuhusu kidini na kijamii mipango ya sasa, hasa katika kesi hii, kuondoka Misri na
kwenda Kanaani.
Kuona ni jinsi gani Musa kushikamana Bustani ya kitabo ya Edeni na Israeli
ushindi wa Kanaani, tutaangalia njia tatu mambo ya hadithi yake: kwanza , picha Musa
bustani ya Edeni , la pili, mtazamo wake juu ya mahitaji ya uaminifu kutoka kwa Adamu
na Hawa, na wa tatu, picha ya yake ya laana kuwekwa kwenye Adamu na Hawa. Hebu
tuangalie kwanza katika maelezo ya Musa ya bustani ya Edeni.

BUSTANI
Maelezo ya Musa ya bustani ni hivyo tata kwamba mengi ya maswali yetu ya
kisasa juu ya Eden daima kubaki bila kujibiwa. Hata hivyo, inawezekana kwa sisi
kufahamu wasiwasi kuu katika kuwasilisha Musa. Kama tutaona , Musa ilivyoelezwa
bustani ya Edeni katika njia kwamba kutambuliwa Edeni na Nchi ya Ahadi. Kutokana na
mtazamo wa Musa, ardhi ambayo alikuwa kuongoza Israel katika siku yake ilikuwa
kweli eneo la ardhi ya kitabo aitwaye Eden.
Mambo mengi ya Mwanzo sura ya 2 na 3 wazi kwamba Musa alitaka Israel
kuungana Kanaani pamoja na nchi ya Eden , lakini makala mbili za akaunti yake ni
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muhimu hasa: kwanza , utambulisho wa Edeni; na pili , utakatifu wa Edeni. Hebu
tuangalie kwanza katika utambulisho wa Edeni.

Utambulisho
Katika Mwanzo 2:10-14 tunasoma maneno haya :
Mto kumwagilia bustani ikatoka Edeni; kutoka huko ni kutengwa katika
headwaters nne . Jina la kwanza ni Pishoni ; ni upepo kwa njia ya nchi yote
ya Havila, ambako kuna dhahabu ... jina la mto wa pili ni Gihoni; ni upepo
kwa njia ya nchi yote ya Kushi. Jina la mto wa tatu ni Hidekeli ; anaendesha
pamoja upande wa mashariki wa Ashuru . Na mto wa nne ni Frati. (Mwanzo
2:10-14)
Musa aliandika kwamba mto moja ikatoka Eden na kugawanywa katika headwaters nne .
Headwaters Haya yalikuwa Pishoni , Gihoni, Hidekeli na Frati Rivers. Moja mto kuu
katika Eden kulishwa ndani ya mito minne haya. Ilikuwa chanzo zao kuu .
Sasa, kama sisi kuchunguza maelezo Musa hapa , ni lazima daima kumbuka
kwamba mabadiliko mengi ya kijiografia yamefanyika katika historia ya dunia yetu ,
tangu mwanzo wa ulimwengu. Hata katika siku za Musa kulikuwa hakuna tena mto moja
ambayo kulishwa haya headwaters nne . Maandiko hufundisha kwamba chanzo hiki kati
ya maji itaonekana tu katika wakati wa mwisho. Hata hivyo, kumbukumbu Musa na mito
nne ambazo zilitolewa na kulishwa na chanzo hiki kati inatupa picha takriban ya ambapo
aliamini Eden alikuwa iko.
Tunaweza kutambua Hidekeli na Frati zilizotajwa katika sura ya 2 mstari wa 14
na kanda ya kisasa ya siku Hidekeli na Frati mito. Ukweli kwamba Mwanzo inahusu mito
imependekeza kwa wakalimani ya kisasa zaidi kwamba Mwanzo anakubaliana na hadithi
moja huko Babeli kwamba Edeni alikuwa katika mkoa wa Mesopotamia. Katika lugha ya
Babeli, Edin maana ya " wazi, " au " flatland wazi ," muda inafaa kwa ajili ya chini Tigris
na Frati kanda. Katika Kiyahudi, hata hivyo, Edeni haina maana " wazi "; maana yake ni
" mazuri au kupendeza mahali . " Kwa hiyo, Musa alikuwa si kutumia neno Babeli
wakati wote. Alitumia neno ya Kiebrania ambayo ilikuwa kama neno Babeli kwa Edeni,
lakini dhana yake ya eneo hili lilikuwa si sawa. Kwa kweli , akaunti ya Mwanzo inasema
waziwazi kwamba Eden ilikuwa si mdogo Mesopotamia. Kama tulivyoona katika
Mwanzo sura ya 2 mstari wa 10, Hidekeli na Frati ikatoka mto mkubwa ambayo iko
katika Eden. Tunasoma katika mstari wa 10 :
Mto kumwagilia bustani ikatoka Edeni; kutoka huko ni kutengwa katika
headwaters nne . (Mwanzo 2:10 )
Kifungu Hii inatufundisha kuwa mto wa Eden kulishwa Hidekeli na Frati, si kwamba
Eden mara chache kwa Tigris na Frati kanda. Musa alitaja Hidekeli na Frati kutoa
mwelekeo wa jumla kuelekea mashariki kiwango zaidi ya Edeni. Mito mikubwa katika
mashariki alama kanda ya mashariki ya mpaka wa Edeni.
Mtazamo Hii imethibitishwa na maeneo ya mito mengine yaliyotajwa katika
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Mwanzo sura ya 2. Katika sura ya 2 mistari ya 11 na 13, Musa alitaja jozi nyingine ya
mito. Aliandika kwamba mto ya Edeni kulishwa Pishoni , ambayo upepo kwa njia ya
Havila, na pia kulishwa Gihoni, ambayo upepo kwa njia ya nchi yote ya Kushi. Katika
Agano la Kale ardhi ya Havila na Kushi ni mara nyingi zinazohusiana na kanda ya Misri.
Hatuwezi kuwa na uhakika hasa jinsi Musa kueleweka mito kuhusiana na kubwa mto
Nile , lakini ni salama kusema kwamba alisema katika mkoa wa kaskazini mwa Misri
kama mpaka wa magharibi ya Edeni.
Ili tuweze kuona katika mtazamo Musa Edeni haikuwa mahali ndogo. Ilikuwa
ni eneo kubwa kupanua kutoka Hidekeli na Frati mpaka wa Misri - karibu wote wa mkoa
sisi sasa kuwaita rutuba Crescent. Ndani ya eneo hili mazuri palikuwa na bustani
maalum, bustani ya Edeni , katikati ya eneo kubwa la Edeni.
Katika kitambulisho kwanza Musa la Edeni na rutuba Crescent inaweza
kuonekana muhimu sana . Lakini katika hali halisi , ni muhimu kuelewa umuhimu wa
Eden kwa ajili ya Israeli kama Musa aliandika kitabu cha Mwanzo. Mahali pengine
katika kitabu cha Mwanzo, Musa inajulikana nyuma Mwanzo sura ya 2 kufundisha Israel
kwamba nchi ya Eden, yenye rutuba Crescent, na ardhi Mungu aliahidi Israeli, ardhi
ambayo alikuwa kuchukua yao. Mtazamo huu akawa hasa wazi wakati Mungu
alizungumza na Ibrahim katika Mwanzo sura ya 15 mstari wa 18. Kusikiliza na njia za
Mungu ilivyoelezwa mipaka ya Nchi ya Ahadi katika fungu hili.
Siku hiyo Bwana akafanya agano na Abramu , akasema, " uzao wako
nitawapa nchi hii , kutoka mto wa Misri kwa mto mkubwa uitwao Eufrate. "
(Mwanzo 15:18)
Tunaona hapa kwa upande mmoja kwamba Mungu aliahidi Abrahamu kwamba nchi yake
itakuwa kupanua na Hidekeli na Frati kanda, na pia bila kufikia na " Mto wa Misri. "
Wakalimani wengi wamependekeza kuwa "mto wa Misri " inaweza kutaja si kwa Nile
yenyewe, lakini kwa mto ndogo katika Sinai mpaka mkoa wa Misri . Katika matukio
yote, ni dhahiri kwamba aya hii inataja mipaka ya kijiografia ya Eden kama wao
kuonekana katika Mwanzo sura ya 2. Hii dokezo kwa Mwanzo sura ya 2 anaweka wazi
kwamba Musa aliamini Mungu alikuwa amemwahidi Ibrahimu na kizazi chake nchi hiyo
mara kwa mara nyingine inajulikana kama nchi ya Eden. Kutokana na hatua ya Musa ya
maoni, kama Israel wakiongozwa kuelekea Kanaani, kwa kweli wakiongozwa kuelekea
eneo la ardhi ya kitabo ya Edeni.
Ili kuonyesha umuhimu wa Israeli kwenda Eden , Musa alisisitiza tabia takatifu ya
mahali hapo. Alisema kwa utakatifu wa Eden kufundisha Israeli katika nchi ya ahadi
ambayo alikuwa uongozi wao alikuwa mahali ambapo wangeweza kupata baraka ya
kuingia katika uwepo maalum wa Mungu.

Utakatifu
Njia ya msingi ambayo Musa ilifikia utakatifu wa Edeni alikuwa kuelezea katika
maneno ambayo yeye pia kutumika kuelezea maskani. Ingawa Mungu yuko kila mahali ,
na anaishi katika kila mahali katika maana ya jumla , Musa kujengwa hema ambapo
Mungu alikuja katika njia ya pekee ya kukutana na watu wake, na katika maskani hii
Mungu itakuwa kuonyesha mbele yake, kutoa sheria yake, kupokea ibada ya watu wake
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na kuwabariki kwa neema yake. Hivyo, wakati Musa taswira bustani ya Edeni katika
maneno ambayo yeye pia kutumika kuelezea maskani, yeye umebaini kuwa Eden , na
hivyo Kanaani, ilikuwa ni sehemu ya mbele ya pekee ya Mungu duniani. Kuna , Israel
inaweza kupokea baraka kuu ya Mungu .
Masuala angalau saba ya Edeni zinaonyesha kuwa ilikuwa ni sehemu takatifu ya
uwepo wa Mungu pekee , kama ilivyo kwa maskani. Kwanza, katika sura ya 3 mstari wa
8 Musa alitumia usemi maalum wakati yeye alisema kwamba Mungu "ilikuwa kutembea
katika bustani ." Kujieleza Kiebrania lililotafsiriwa " kutembea" ni mit halek ((((  ְך ִמ ְת ַה ֵלּ.
)). Istilahi hii ni muhimu kwa sababu ni moja ya njia maalum ambayo Musa ilivyoelezwa
uwepo wa Mungu katika hema katika Mambo ya Walawi sura ya 26 mstari wa 12 na
vifungu vingine .
Pili, katika sura ya 2 mstari wa 9 sisi kusoma kuhusu mti wa uzima kama
kipengele kati ya bustani ya Edeni. Mti huu sakramenti uliofanyika uwezo wa kutoa
uzima wa milele wale ambao walikula kutoka humo. Ingawa Biblia haisemi hii waziwazi,
hivi karibuni utafiti Archaeological ina alibainisha kuwa maeneo mengi katika dunia ya
kale walikuwa na picha stylized ya mti wa uzima katika maeneo takatifu. Ushahidi huu
sana unaonyesha kwamba Menorah , kinara cha taa saba -pronged wa maskani Musa,
alikuwa na uwezo mkubwa uwakilishi stylized ya mti wa uzima. Kwa njia hii, bustani ya
Edeni umeonyesha kuwa mahali awali takatifu duniani.
Njia ya tatu ambayo Musa alibainisha utakatifu wa Edeni alikuwa mtazamo wake
juu ya dhahabu na shohamu katika kanda. Katika sura ya 2 mstari wa 12 tunajifunza
kwamba dhahabu na shohamu walikuwa ukarimu katika mkoa wa Edeni. Kama sisi
kutarajia, sura Kutoka 25 kwa 40 kutaja dhahabu na shohamu sehemu muhimu ya ujenzi
maskani.
Uhusiano kati ya nne bustani ya Edeni na maskani mbele ya makerubi au
malaika. Kwa mujibu wa sura ya 3 mstari wa 24 Mungu kuwekwa makerubi katika
bustani ya Edeni, kulinda dhidi ya upatikanaji wa mti wa uzima . Katika njia sawa,
makerubi itaonekana katika mapambo ya hema katika vifungu kama vile Kutoka sura ya
25 mstari wa 18 na sura ya 37 aya ya 9. Makerubi hayo aliwakumbusha Israel si tu ya
malaika wa mbinguni lakini pia malaika kulinda mahali takatifu katika Eden.
Tano, sisi kusoma katika sura ya 3 mstari wa 24 kwamba mlango wa Edeni
alikuwa " katika mashariki , " yaani, upande wa mashariki. Ukweli huu inaweza
kuonekana duni mpaka tunatambua kwamba kulingana na Kutoka sura ya 27 mstari wa
13 na idadi ya vifungu vingine , mlango kuu kwa ajili ya hema ilikuwa pia upande wa
mashariki. Hii ilikuwa kesi na mahekalu zaidi katika Mashariki ya Karibu kale . Mara
nyingine tena, Eden ni dhahiri kuwa makao takatifu ya Mungu.
Sita, Musa alisema ya huduma ya Adamu katika Edeni na lugha kwamba
alitumia mahali pengine kwa ajili ya huduma ya Walawi katika maskani. Katika sura ya 2
mstari wa 15 Musa ilivyoelezwa wajibu wa Adamu katika bustani kwa njia hii:
[Mungu] , akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza . (Mwanzo
2:15)
Maneno haya pia kuonekana pamoja katika Hesabu sura ya mstari wa 3 7 na 8 na sura ya
8 mstari wa 26 . Kuna , Musa ilivyoelezwa kazi za Walawi katika hema kwa kutumia
maneno ya sawa. Adamu na Hawa aliwahi kuwa makuhani katika bustani ya Edeni.
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Saba , ni muhimu kwamba malezi ya bustani ya Edeni ulifanyika baada ya siku sita za
uumbaji . Kama tulivyoona katika somo la iliyotangulia, siku sita za uumbaji kilele
Sabato ya Mungu katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 1 kupitia 3. Inafurahisha kutosha,
kulingana na Kutoka sura ya 24 mstari wa 16 na zifuatazo , Musa alitumia siku sita juu ya
mlima na Mungu, na Mungu alimpa maelekezo ya kujenga hema siku ya saba.
Sifa hizi saba ya Edeni kuonyesha kwamba Musa kuchukuliwa bustani ya Edeni
kuwa mahali takatifu sana kama maskani. Ilikuwa ni eneo la mbele ya pekee ya Mungu
duniani. Kuwa karibu na nafasi ya kuwa alikuwa kwa karibu baraka za Mungu.
Kama sisi tumeona tayari, Musa kuamini kwamba Kanaani ilikuwa eneo la
Edeni. Adhabu yake, katika kuelekeza nguvu katika tabia takatifu ya Edeni , Musa
alikuwa pia kuchora makini na tabia ya takatifu ya Kanaani. Kuwa karibu na Kanaani
ilikuwa kuwa karibu na mahali Mungu aliyeteuliwa tangu mwanzo kama maskani yake
takatifu. Mojawapo ya vifungu bora kwa kuona mafundisho ya Musa juu ya mahali hapa
takatifu baadaye ni Kumbukumbu sura ya 12 mistari ya 10 na 11 . Kuna aliandika
maneno haya:
"Wewe kuvuka Jordan na kuishi katika nchi Bwana Mungu wako ni kutoa
kama urithi, na yeye nitawapumzisha na adui zenu wote karibu na wewe ili
wewe kuishi katika usalama. Kisha mahali Bwana, Mungu wako kuchagua
kama makao yake kwa ajili ya Jina- hapo ni kuleta kila kitu Nakuamuru :
sadaka zenu za kuteketezwa na sadaka , na zaka zenu na zawadi maalum ,
na kila uchaguzi mali una aliapa Bwana . "(Kumbukumbu 12:10-11 )
Kifungu hiki inaonyesha kwamba moja ya sifa kuu ya maono ya Musa ya nchi ya
Kanaani. Alisisitiza kuwa siku moja Kanaani itakuwa eneo la makao ya kudumu kwa
uwepo wa Mungu, hekalu kwa Bwana.
Ili kuwa na uhakika , nchi ya Kanaani katika siku za Musa ilikuwa ni kivuli tu ya
kile Eden alikuwa awali imekuwa. Hata wakati Suleimani alivyojenga hekalu la
Yerusalemu, katika nchi ya ahadi ilikuwa bado si kabisa kukombolewa kutoka dhambi
wala kurejeshwa kwa ukamilifu yake ya awali. Hata hivyo, kama Musa aliandika kuhusu
utakatifu wa Edeni, yeye uliofanyika kabla ya Israeli maono ya nini nchi yao inaweza
kuwa siku moja. Ili kufikia Nchi ya Ahadi mara kuhamia katika maeneo ya jirani ya
Eden, nafasi ya mbele takatifu ya Mungu duniani. Tu kama Mungu kuwekwa Adamu na
Hawa katika bustani ya ajabu hekalu katika mwanzo , Mungu alikuwa sasa kuleta Israel
Kanaani, na mara moja wao akakaa katika nchi hiyo, taifa itaanza baraka ya kuishi katika
uwepo maalum wa Mungu.
Sasa kwa kuwa tumeona jinsi Musa umeelezwa Adamu na Hawa baraka katika
Eden kama mfano wa neema awaited Israel katika Nchi ya Ahadi, sisi ni katika nafasi ya
kuangalia katika mada ya pili katika Mwanzo sura ya 2 na 3 : mtihani Mungu ya Adam
na uaminifu Hawa . Motif hii ina jukumu muhimu katika mada Musa.

UAMINIFU
Mandhari ya uaminifu ni muhimu katika hadithi ya Musa kuhusu Eden. Ingawa
Eden ilikuwa ni sehemu ya baraka kubwa , pia ilikuwa eneo hilo required wajibu wa
kimaadili . Musa alisisitiza ukweli huu kwa sababu alitaka wana wa Israeli kukumbuka
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kwamba nchi ya ahadi ambayo walikuwa wanakwenda pia wanatakiwa Israel kuwa
mwaminifu kwa amri za Mungu.
Kuelewa ni kwa nini Musa alisisitiza mada hii, tunahitaji kuchunguza masuala ya
mbili: mahitaji ya uaminifu katika bustani ya Edeni , na mahitaji ya uaminifu katika
Kanaani. Hebu tuangalie kwanza katika uaminifu Mungu inatarajiwa wa Adamu na Hawa
katika bustani ya Edeni.

Katika Edeni
Motif ya uaminifu katika bustani inaonekana mapema sana katika Mwanzo sura
ya 2 na reappears wakati na tena katika sura ya 2 na 3, na katika mambo mengi , ni mada
kuu ya sura hizo. Kusikiliza na njia za Mungu changamoto Adam kwa uaminifu katika
Mwanzo sura ya 2 mistari ya 16 na 17:
" Wewe ni huru kula matunda ya mti wowote katika bustani , lakini lazima
si kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa wakati ule ya mti
huo utakufa hakika. " (Mwanzo 2:16-17)
Sasa, ni si kabisa wazi kwa nini Mungu vikwazo wazazi wetu wa kwanza kutoka mti
fulani , baada ya yote , mkijua mema na mabaya ni prized katika maeneo mengine ya
andiko. Hata hivyo, licha ya kutokuwa na uhakika huu, ni wazi kwamba Mungu alikuwa
kupima Adamu na Hawa kuona kama wangekuwa waaminifu kwake . Kama Adam na
Hawa walikuwa mtiifu , wangeweza kupokea baraka hata zaidi kutoka kwa Mungu.
Lakini kama imeonekana pekutevu, wangepata hukumu ya Mungu. Edeni alikuwa mahali
takatifu na watu wanaoishi kulikuwa na kuwa takatifu pia.

Katika Kanaani
Kwa kuzingatia mtihani wa uaminifu katika bustani ya Edeni , Musa alisisitiza
mahitaji ya sambamba ya uaminifu kwa wana wa Israeli ambaye aliongoza kuelekea Nchi
ya Ahadi. Kama wakiongozwa na Musa Israel kuelekea Nchi ya Ahadi, yeye mara nyingi
aliwaonya kwamba Mungu required yao kuwa waaminifu kwake. Musa ufupi muhtasari
mafundisho yake juu ya jambo hili katika sura ya nane ya Kumbukumbu . Tunasoma
maneno haya katika Kumbukumbu sura ya 8 mstari wa 1
Kuwa makini na kufuata kila amri Mimi kutoa leo , ili mpate kuishi na
kuongezeka na kuingia na kumiliki nchi ambayo Bwana aliahidi kwa kiapo
kwa baba yako. (Kumbukumbu 8:1 )
Kutoka katika kifungu hiki ni wazi kwamba Mungu required Israeli kuwa waaminifu
kwake ili wapate kuingia na kuimiliki nchi ya Kanaani . Kwa kweli, wote kwa njia ya
kuzunguka jangwani ya taifa, Mungu kupima wana wa Israeli kuwafundisha jinsi ya
kuwa mtakatifu. Katika Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 2 tunasoma maneno
haya :
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Kumbuka jinsi Bwana Mungu wako kuongozwa wewe njia zote katika
jangwa hizi miaka arobaini, kwa wewe unyenyekevu na kwa mtihani ili
kujua nini katika moyo wako , kama au si ungependa kuweka amri zake.
(Kumbukumbu 8:2 )
Zaidi ya hapo, Musa pia aliweka wazi kwamba mara moja taifa wa Israeli, wakaja nchi
takatifu walikuwa na kubaki waaminifu kwa Mungu au wangeweza kupoteza fursa hii .
Kusikiliza kwa njia ya yeye kuiweka katika Kumbukumbu sura ya 8 mistari 10 kwa 20:
Wakati una kuliwa na ni kuridhika, kumtukuza Bwana, Mungu wako, kwa
nchi nzuri ametoa wewe. Kuwa makini kwamba huna kusahau Bwana,
Mungu wako , na kushindwa kuchunguza amri zake, sheria zake na amri
yake ambayo ninawapa leo hii ... Kama milele kusahau Bwana Mungu wako
na kufuata miungu mingine na ibada na kuiabudu , nawashuhudia leo
kwamba hakika kuwa kuharibiwa. Kama mataifa Bwana kuharibiwa kabla
ya wewe, hivyo itakuwa kuharibiwa kwa si kutii Bwana Mungu wako.
(Kumbukumbu 8:10-20 )
Musa alijua kwamba wana wa Israeli walikuwa kukabiliwa na waasi dhidi ya amri za
Mungu, kama Adamu na Hawa. Na kwa sababu ya tabia hizi, Musa ililenga Adamu na
Hawa mtihani katika bustani na kuonya kwamba Mungu required uaminifu wa kila mtu
ambaye alitaka kukaa katika Kanaani. Bila shaka, Mungu hakuwa na kuhitaji ukamilifu
kutoka Israel na ilikuwa tu kwa neema ya Mungu kwamba mtu yeyote alikuwa na uwezo
wa kuwa waaminifu. Hata hivyo, kama Israel flagrantly ilikiuka sheria ya Mungu na
akamwondoshea , kama Adamu na Hawa alivyofanya katika bustani , wangeweza kuwa
na uwezo wa kufurahia baraka za Nchi ya Ahadi. Kama Musa moyo Israel kusonga
mbele kwa Nchi ya Ahadi , alikuwa na wasiwasi kwamba wao kumbuka hii hulka ya
maisha katika nchi.
Na mafundisho ya Kumbukumbu sura ya 8 katika akili , tunaweza kuona sababu
Musa kuu kwa ajili ya kuelekeza juu ya uaminifu wajibu wa Adamu na Hawa. Alisisitiza
suala hili kuhamasisha wana wa Israeli kubadili nini Adamu na Hawa walikuwa
kufanyika kwa kubaki mwaminifu kwa amri za Mungu. Adamu na Hawa walikuwa
majaribio katika bustani na walifukuzwa kwa sababu walifanya dhambi. Katika siku za
Musa , Israel ilikuwa bado nje bustani ya Edeni , lakini Mungu akawajaribu kwa kuandaa
taifa tena kuingia Eden na kuishi hapo kwa baraka za Mungu.
Hivyo tunaona kwamba Musa aliandika kuhusu mtihani wa uaminifu katika
bustani ya Edeni , alielezea si tu kwa Israel yaliyotokea kwa muda mrefu iliyopita katika
siku ya kitabo ya Adamu na Hawa. Pia alielezea kile kinachotokea katika siku yake
mwenyewe. Mungu alikuwa sadaka ya Israel baraka za ajabu ya maisha katika bustani ya
Edeni. Hata hivyo, kama na Adamu na Hawa , hawakuweza kufurahia baraka hizi
isipokuwa wao walikuwa waaminifu kwa Mungu . Musa alikuwa wito Israel kuishi kwa
imani kama watu takatifu , kikamilifu kujitoa kwa amri za Mungu. Tu kisha wao
wanaweza matumaini ya kuingia katika nchi na kukaa huko na amani.
Hadi sasa tumeona jinsi Musa Imechezwa nchi ya Eden na nchi ya Kanaani
kama sehemu ya baraka za Mungu juu ya nchi, na tumeona pia jinsi ilifikia wazo
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kwamba ardhi wote wanatakiwa huduma waaminifu kutoka kwa wale ambao aliishi
ndani yao. Sasa sisi ni kwenda kuzingatia mwelekeo wa tatu wa maana ya awali ya
Mwanzo sura ya 2 na 3 kwa Israeli adhabu ya Adam na uhaini Hawa .

ADHABU
Kuona adhabu ya ukafiri katika bustani , tutaangalia adhabu tatu ya Adamu na
Hawa dhambi kifo, maumivu , na kutengwa.

Kifo
Katika nafasi ya kwanza, Musa alifafanua kwamba Mungu kutishiwa Adamu na
Hawa na kifo kama adhabu ya dhambi . Motif hii ya kwanza inaonekana katika onyo la
Mungu kwa Adamu katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17. Kuna , Mungu alisema:
"Ni lazima si kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa
wakati ule ya mti huo utakufa hakika. " (Mwanzo 2:17)
Maneno " hakika atakufa" wanaunda maneno inaonyesha kwamba hakika ya kifo ijayo.
Hii ujenzi wa sarufi ni sawa na njia sheria ya Musa kutishiwa adhabu ya kifo. Wakati
Sheria ya Musa kutishiwa adhabu ya kifo dhidi ya wahusika wa uhalifu kubwa , Musa
alisema, " yeye hakika kufa, " au " wao hakika kufa." Mazingira ya kisheria ya vifungu
hivi sana unaonyesha kwamba maneno hayo na namna formulaic ya kutangaza hukumu
ya kifo. Mungu hakuwa akisema kwamba Adamu na Hawa atakufa mara moja, lakini
kwamba kifo bila ya shaka kufuata dhambi.
Katika mwanga huu tunaweza kuelewa tishio Mungu kwa Adamu katika Mwanzo
sura ya 2 mstari wa 17 kama kusema kwamba Adam atakuja chini ya hukumu ya kifo.
Angeweza kuwa na hatia kufa. Musa hakika aliandika adhabu hayo ya dhambi ya Adamu
kueleza jinsi kifo alikuja ulimwenguni , lakini kusudi lake pia alikuwa zaidi moja kwa
moja kuhusiana na uzoefu wa Israeli ambao aliandika. Walikuwa anafahamu vizuri na
kifo. Wasomaji Musa alikuwa ameona wengi wa kizazi cha kwanza ya kuondoka Misri
watakufa nyikani kwa sababu waliasi dhidi ya Mungu. Kama Musa aliandika katika
Hesabu sura ya 26 mstari 65:
Bwana alimwambia Israeli wale bila ya shaka kufa katika jangwa, na si
mmoja wao alikuwa kushoto ila Kalebu mwana wa Yefune , na Yoshua
mwana wa Nuni. (Hesabu 26:65 )
Kwa mara nyingine tena , tunaona lugha " wao bila ya shaka kufa" ambayo inataja sheria
ya Musa na sababu ya Adamu na Hawa katika bustani .
Kwa hali hii, Israeli, kusikia hadithi ya Adamu na Hawa , inaweza kuungana
uzoefu wao wa kifo katika jangwa na Adamu na Hawa ya ukiukaji wa amri ya Mungu.
Adhabu ya ukafiri kwa amri ya Mungu katika bustani alikuwa hukumu ya kifo kwa
wazazi binadamu wa kwanza, na hukumu hiyo bado kusimama juu ya Israeli ambao
imeonekana kuwa ukali waaminifu kwa amri za Mungu katika siku za Musa.

Historia Ya Kitabo, Somo La Pili
-15Paradiso iliyopotea na Kupatikana (Mwanzo 2:4 – 3:24)

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

Maumivu
Tunaposoma akaunti ya Mwanzo , ni wazi kwamba kifo hakuja mara moja kwa
Adamu na Hawa. Mungu kwanza wamefungwa Adamu na Hawa kuwepo na sifa ya
maumivu. Kwa upande mmoja, tunasoma maneno haya katika kitabu cha Mwanzo sura
ya 3 mstari wa 16 :
Kwa mwanamke alisema , "Mimi kwa kiasi kikubwa kuongeza maumivu
wakati wa kuzaa kwako . Na maumivu utakuwa kuzaa watoto " (Mwanzo
3:16 )
Kwa upande mwingine, Mungu pia kuteswa Adam na maisha ya chungu. Tunasoma
maneno haya kwa Adam katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17:
"Amelaaniwa ardhi kwa sababu ajili yenu. Kwa uchungu bidii utakuwa kula
yake siku zote za maisha yako " (Mwanzo 3:17 )
Ya mambo yote ambayo Musa inaweza kuwa alisema kuhusu madhara ya dhambi katika
bustani , mwelekeo huu wa aina mbili juu ya maumivu ya binadamu fit vizuri na kusudi
lake katika kuandika akaunti hii Israeli. Wao walikuwa na uzoefu wa aina ya maumivu
zilizotajwa hapa kama walikaa nje ya nchi ya Kanaani . Lakini kusikiliza kwa njia ya
Musa ilivyoelezwa maisha katika Nchi ya Ahadi. Katika Kumbukumbu la Torati sura ya
mistari 11 10 kwa 12 tunasoma maneno haya :
" Ardhi wewe ni kuingia kuchukua si mfano wa nchi ya Misri , ambayo
umekuja , ambapo kupanda mbegu yako na umwagiliaji ni kwa miguu kama
katika bustani ya mboga mboga . Lakini nchi wewe ni kuvuka Jordan
kuchukua milki ya ni nchi ya milima na mabonde kwamba kunywa mvua
kutoka mbinguni. Ni nchi Bwana Mungu wako anayejali kwa ; . Macho ya
Bwana Mungu wako ni daima juu yake tangu mwanzo wa mwaka hadi
mwisho wake "(Kumbukumbu 11:10-12 )
Kwa kifupi, Musa alikuwa kuchukua Israeli, mpaka mahali ambapo maumivu wao
alikuwa na uzoefu wa nje ya Kanaani itakuwa kuondoka. Kwa sababu hiyo, wakati Musa
aliandika maumivu ya kwamba alikuja kwa Adamu na Hawa , alimwita wasomaji wake
wa Israeli kuepuka ukafiri, ambayo ilisababisha maumivu, na kuwa waaminifu kwa
Bwana ili waweze kurudi Kanaani na inaweza uzoefu furaha ya maisha katika baraka za
Mungu.

Kutengwa
Athari ya tatu ya Adamu na Hawa uhaini inaonekana katika sura ya 3 mstari wa
22 . Fikiria maneno ya mwanzo sura ya 3 mstari wa 22 :
Bwana Mungu akasema , "Mtu sasa imekuwa kama mmoja wetu, mkijua
mema na mabaya . Ni lazima si kuruhusiwa kufikia nje mkono wake na
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kuchukua pia kutoka mti wa uzima na kula na kuishi milele. "(Mwanzo
3:22)
Kifungu hiki anaweka wazi kwamba mti wa uzima alikuwa na uwezo wa kufanya
ubinadamu " kuishi milele . " Ilikuwa ni jibu la mwisho na tatizo la maumivu na kifo.
Hata hivyo, Mungu hakutaka Adamu na Hawa kula kwa wakati huu. Walikuwa kutengwa
na bustani na mti wake wa uzima.
Ni muhimu kwa sisi kukumbuka kuwa upatikanaji wa mti wa uzima ilikuwa si
haramu kwa binadamu milele. Wengine wa maandiko anaweka wazi kwamba wale walio
waaminifu kwa Mungu hatimaye kuwa na uwezo wa kula kutoka mti huu. Kusikiliza kile
mtume Yohana alisema kuhusu mti wa uzima katika Ufunuo sura ya 2 mstari wa 7:
Yeye ashindaye , nitampa haki ya kula matunda ya mti wa uzima ulioko
ndani ya bustani ya Mungu ." (Ufunuo 2:7)
SasaYohana alizungumza kwa mwisho wa wakati Kristo atakaporudi duniani . Hata
hivyo, maneno yake kueleza kwa nini Musa aliandika kuhusu mti huu wa Israeli. Wakati
Adamu na Hawa waliokosa, Mungu alikuwa imefungwa njia ya mti wa uzima, lakini
katika siku za Musa , Mungu alikuwa kufungua njia kwa ajili ya Israeli kupokea angalau
foretaste wa baraka za maisha kama walirudi katika nchi ya Kanaani . Kusikiliza kwa njia
ya Musa kuiweka katika Kumbukumbu sura ya 30 mistari ya 19 na 20 :
"Siku ya leo mimi wito mbinguni na duniani kama mashahidi dhidi ya
kwamba nimefungua mbele yenu uzima na mauti, baraka na laana. Sasa
kuchagua maisha , ili wewe na watoto wako anaweza kuishi na kwamba
unaweza kumpenda Bwana Mungu wako , kusikiliza sauti yake, na
kushikamana naye . Kwa maana Bwana ni maisha yako, na yeye nitakupa
miaka mingi katika nchi aliapa kuwapa baba zenu, Ibrahimu , Isaka na
Yakobo . "(Kumbukumbu 30:19-20 )
Kama wana wa Israel kuwa waaminifu kwa Mungu wangekuwa na nafasi ya kupokea
maisha ya muda mrefu na furaha katika nchi ya Kanaani.
Tu kama Adamu na Hawa walipoteza upatikanaji wa mti wa uzima, katika siku za
Musa Mungu alikuwa sadaka ya Israel ladha sehemu ya baraka ya maisha kupatikana
huko. Uzoefu huu wa maisha hakuwa kipimo kamili ya uzima wa milele kwamba sisi
kujua ile ya Kristo. Hata hivyo, ingekuwa foretaste sehemu ya kile kuja katika Kristo.
Musa inayotolewa Israel nafasi ya kufurahia baraka za maisha ya muda mrefu katika
Nchi ya Ahadi.
Hivyo tumeona kwamba hadithi ya Adamu na Hawa uasi katika bustani ya Edeni
ilikuwa zaidi ya akaunti ya asili ya dhambi katika dunia . By kuchora uhusiano kati ya
Eden na Kanaani, Musa kufundishwa wasomaji wake Israeli, kuhusu maisha yao pia.
Walijifunza jinsi ya ajabu Nchi ya Ahadi inaweza kuwa kwa ajili yao.
Sasa kwa kuwa tumeona muundo fasihi na maana ya awali ya Mwanzo sura ya 2 na 3 ,
tuko tayari kuuliza swali tatu. Jinsi gani Agano Jipyakufundisha sisi kuomba kifungu hiki
leo ?
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MATUMIZI YA KISASA
Ni wazi kwetu kwamba Musa aliandika kifungu hiki kuwatia moyo wasomaji
wake wa Israeli kuepuka makosa ya Adamu na Hawa na kuhamia ndani ya peponi kwa
kuingia Kanaani. Lakini je, maelekezo haya kwa Israel kufanya na sisi leo ? Kuweka tu,
kama Musa kutumika hadithi ya dhambi katika bustani kuhamasisha Israeli retrace na
kubadili hatua ya Adam ili waweze kupata wokovu ya kuishi katika peponi mara
nyingine tena, waandishi wa Agano Jipya kufundisha kwamba wokovu katika Kristo ni
pia kurudi peponi .
Sisi kuchunguza matumizi ya Mwanzo sura ya 2 na 3 Agano Jipyakatika
uhusiano na Kristo katika mtindo wetu kawaida kwa kuzingatia awamu ya tatu ya ufalme
wa Kristo. Tutaanza kwa kuangalia jinsi fungu hili ni kutumika kwa uzinduzi wa ufalme
katika kuja kwanza ya Kristo, na kisha sisi kuona ni jinsi gani anaongea na maisha yetu
katika muendelezo wa Utawala wa Mungu leo . Na hatimaye, tutaona kwamba Agano
Jipyahuchota juu ya kifungu hiki kama inafundisha kuhusu ukamilifu wa ufalme wa
Kristo katika kuja kwake mara ya pili . Hebu tuangalie kwanza katika uzinduzi wa
ufalme .

UZINDUZI
Njia moja ambayo Agano Jipya inazungumzia wokovu wa Kristo huleta dunia ni
katika huduma yake duniani . Katika uzinduzi wa ufalme wa Kristo retraced na kuachwa
nini Adamu na Hawa walikuwa kufanyika katika bustani ya Edeni. Katika huduma yake
duniani Kristo alitimiza amri za Mungu Adamu na Hawa alishindwa. Sisi kuchunguza
suala hili la mafundisho ya Agano Jipya kwa kuangalia kwanza jinsi mada hii inaonekana
katika nyaraka za Pauloo , na pili , jinsi inaonekana katika Injili ya Mathayo . Hebu
tuanze na mtazamo wa Pauloo.

Paulo
Paulo muhtasari maoni yake kwa ufupi katika Warumi sura ya 5 mstari wa 14.
Kuna aliandika:
Mauti ilitawala tangu wakati wa Adamu hadi wakati wa Musa, hata wale
ambao hawakuwa na dhambi kwa kuvunja amri , kama alivyofanya Adamu,
ambaye alikuwa mfano wa moja ijayo. (Warumi 5:14)
Taarifa kwamba Pauloo alisema Adamu alikuwa aina ya moja ijayo. Wengine wa
Warumi sura ya 5 anaweka wazi kwamba " ule ujao" ndiye Kristo. Kusikiliza jinsi
Pauloo muhtasari jambo katika Warumi sura ya 5 mstari wa 18 na 19:
Tu kama adhabu ya kosa moja hukumu kwa watu wote , kadhalika kwa
tendo moja la haki walihesabiwa haki yenye uzima kwa watu wote. Kwa
maana kama kama kwa kutotii kwa mtu mmoja watu wengi walifanywa
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wenye dhambi, kadhalika kutii kwa mtu mmoja watu wengi wakubaliwe
kuwa waadilifu . (Warumi 5:18-19)
Angalia jinsi Pauloo kuiweka hapa . Adamu moja hatia ilisababisha hukumu kwa watu
wote, lakini Kristo tendo moja la haki ilisababisha haki kwa watu wote. Kwa nini hii
hivyo? Kwa sababu uasi wa mtu mmoja, Adamu , alifanya sisi wenye dhambi. Lakini utii
wa mtu mmoja, Kristo , alifanya sisi kuwa wenye haki .
Fundisho hili ni ukoo kwa wakristo wengi. Kama Musa kufundisha katika
Mwanzo sura ya 2 na 3, Adam alikuwa mtu mmoja tu, lakini matendo yake na madhara
kwa wote ambao ni kutambuliwa pamoja naye. Dhambi ya Adamu lilileta mauti kwa
jamii yote ya wanadamu kwa sababu alikuwa mwakilishi wetu shirikisho au mkataba
mbele ya Mungu. Kama adhabu ya dhambi ya Adamu, sisi wote ni aliyezaliwa nje ya
peponi ya baraka ya Mungu na chini ya laana ya kifo. Lakini wakati huo huo , Agano
Jipyakuwafundisha kwamba Kristo ni shirikisho au mkataba mwakilishi wa kila mtu
aliye na imani ndani yake. Tofauti na ile ya Adamu , hata hivyo, utii wa Kristo kwa
Mungu huleta haki na maisha kwa wale wote ambao ni kuhesabiwa katika yake.
Kutokana na somo hili sisi kujifunza kitu muhimu sana kuhusu kutumia hadithi ya
dhambi ya Adamu katika maisha yetu. Njia pekee ya peponi kupotea kwa kupatikana tena
kwa njia ya utii wa haki wa Kristo. Hatuwezi kuingia katika bustani ya wokovu kama
watu wamesimama juu ya uhalali yetu wenyewe mbele ya Mungu. Tunahitaji mwakilishi
kamilifu kabisa kuingia peponi kabla ya sisi na Kristo ni mwakilishi hiyo. Sisi kupata
wokovu ya uzima wa milele katika uwepo wa Mungu tu kwa sababu Kristo alikuwa
mtiifu kikamilifu kwa Baba. Katika huduma yake duniani, Yesu chuma haki ya kuingia
ndani ya peponi , na wale ambao mahali imani yao kuhusu yeye tu anaweza kuingia
pamoja naye.
Uwiano Pauloo kati ya Adamu na Kristo alikuwa pamoja na waandishi wengine
Agano Jipyapia. Hebu fikiria jinsi mada hii inaonekana katika Injili ya Mathayo .

Mathayo
Mathayo hasa alielezea njia Kristo retraced na kuachwa dhambi ya Adamu katika
akaunti yake ya majaribu ya Kristo katika Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 hadi 11 (
kifungu sambamba ya ambayo hupatikana katika Luka sura ya 4 mstari wa 1 kwa njia ya
13 ).
Katika idadi ya njia mbalimbali , hadithi ya majaribu Kristo sambamba na wote
uzoefu wa Adamu na Hawa katika bustani na changamoto Musa akaleta wana wa Israeli
kama yeye aliandika kuhusu Adamu na Hawa. Katika nafasi ya kwanza, eneo la majaribu
Kristo unajumuisha na Israeli kama Waisraeli ikifuatiwa Musa. Kwa mujibu wa Mathayo
sura ya 4:01 , Yesu alipandishwa na Roho nyikani , kama Mungu ilisababisha Israel
katika jangwa . Ilikuwa ni huko nyikani ya kuwa Mungu kupima Israel ili kuona kama
angeweza kutii, na Kristo alikuwa majaribio katika jangwa pia .
Pili , urefu wa muda Yesu alitumia katika jangwa sambamba na uzoefu wa Israeli.
Tu kama Israel ilikuwa katika nyikani kwa miaka arobaini , kwa mujibu wa Mathayo sura
ya 4 mstari wa 2 Kristo alikuwa katika jangwa kwa muda wa siku arobaini .
Tatu, njaa ilikuwa kipengele muhimu katika majaribu Kristo. Katika Mathayo
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sura ya 4 mstari wa 3 Shetani alimjaribu Kristo kugeuza mawe kuwa mkate . Hii
mwelekeo wa majaribu Kristo sambamba upimaji wa Israel juu ya maji na chakula katika
jangwa.
Nne, Yesu mwenyewe kushikamana na uzoefu wake na kupima Israeli katika
jangwa katika njia kwamba alitumia maandiko. Katika Mathayo sura ya 4 mstari wa 4
Yesu alinukuu Kumbukumbu sura ya 8 mstari wa 3. Katika Mathayo sura ya 4 mstari wa
7 alinukuu Kumbukumbu sura ya 6 mstari wa 16, na katika Mathayo sura ya 4 mstari wa
10 yeye inajulikana Kumbukumbu sura ya 6 mstari wa 13. Vifungu vya maneno Agano la
Kale kuja kutoka sehemu ya Kumbukumbu ambapo Musa ilivyoelezwa mtihani wa
Israeli katika jangwa. Kwa kunukuu vifungu hivi, Yesu moja kwa moja kushikamana
uzoefu wake wa majaribu na kwamba ya upimaji wa taifa la Israeli.
Hivyo tunaona kwamba Mathayo sababu ya majaribu ya Yesu unajumuisha na
ujumbe ambao Musa awali alitoa kwa Israeli kupitia Mwanzo sura ya 2 na 3. Kwa njia ya
utii wake kazi, Yesu ilifanikiwa ambapo Adam na Israel wote walishindwa . Kristo
alikuwa mwaminifu kwa amri za Mungu. Hii ndiyo sababu Yesu alisema maneno hayo
maalumu kupatikana katika Luka sura ya 23 mstari wa 43 . Na kama vile Israel
wanakabiliwa na kuhukumiwa yake katika jangwa kuandaa yake kwa ajili ya kuingia
ndani ya bustani ya Kanaani, Luka sura ya 23 mstari wa 43 rekodi ya kuwa juu ya
msalaba Yesu aliwaambia mwizi aliyetubu maneno haya:
" Nawaambieni kweli , leo utakuwa pamoja nami peponi ." (Luka 23:43)
Malipo ya Kristo kwa haki yake ilikuwa uzima wa milele peponi.
Hivyo tunaona kwamba Agano Jipyainahusiana majaribu ya Adamu na Hawa ,
kama vile upimaji wa Israeli katika bara uzinduzi wa ufalme katika huduma ya kidunia
Kristo. Kristo alikuwa Adamu wa mwisho ambao wamefanikiwa ambapo Adamu wa
kwanza alishindwa. Aidha, Kristo alishinda majaribu ya nyikani , kupunguza kushindwa
Israeli, na kwa sababu hii , aliingia peponi milele.
Sasa kwa kuwa tumeona jinsi Agano Jipyainahusiana akaunti ya Musa ya Adamu
na Hawa katika bustani kwa kuja kwanza ya Kristo, sisi lazima hoja na wasiwasi yetu ya
pili. Jinsi gani Agano Jipyakutumia kanuni hizi kwa muendelezo wa ufalme , wakati
ambapo sisi sasa kuishi?

MUENDELEO
Vifungu kadhaa katika Agano Jipya kusimama nje katika suala hili. Lakini
tutaangalia mbili tu. Kwanza , lengo Pauloo juu ya sura hizi cha Mwanzo, na pili njia
Yakobo aliandika kuhusu masuala haya.

Paulo
Hebu tuangalie kwanza katika maneno ya Pauloo katika 2 Wakorintho sura ya 11 mstari
wa 3 :
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Lakini naogopa kwamba, kama vile Hawa alidanganywa kwa ujanja wa
nyoka, fikira zenu zaweza namna fulani kuwa mkauacha yako ya kweli na
usafi kwa Kristo. (2 Wakorintho 11:3 )
Kama Pauloo anaendelea katika sura hii, alielezea kwamba alikuwa wasiwasi kwamba
Wakorintho gani kurejea kwa injili nyingine . Tunaona hapa kwamba Pauloo alikata
rufani kwa mfano mbaya Hawa kwa kuonya dhidi ya aina mbaya zaidi ya uhaini , na
kugeuka kutoka injili ya kweli ya Kristo. Tu kama Musa kutumika hadithi ya majaribu
Hawa kuwaonya Israeli hoja kwa uaminifu kuelekea Nchi ya Ahadi, Pauloo alitumia
hadithi sawa na kuwaonya waumini katika siku yake kuhusu uaminifu msingi ya mahitaji
ya wote ambao kumfuata Kristo. Wakati wa muendelezo wa ufalme watu wengi katika
kanisa inayoonekana kukabiliana na hatari ya kumwacha ukweli halisi wa injili . Kanisa
lazima kujilinda hii cheo uasi kwa sababu adhabu ni kama kutisha kama walikuwa kwa
Adamu na Hawa.

Yakobo
Yakobo alichukua mkao sawa na Pauloo kama alielezea jukumu la kupima na
majaribio katika maisha ya Kikristo. Katika Yakobo sura ya 1 mstari wa 12 hadi 15
tunasoma maneno haya :
Heri mtu anayebaki mwaminifu katika majaribu , kwa sababu wakati yeye
alisimama mtihani , atapokea taji ya uzima ambayo Mungu amewaahidi
wale wampendao ... kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe , yeye
ni dragged mbali na kunaswa . Kisha, baada ya tamaa hiyo ikisha chukua
mimba, huzaa dhambi , na dhambi , wakati ni full- mzima, huzaa mauti . (
Yakobo 1:12-15)
Ni wazi kwamba Yakobo alluded Mwanzo sura ya 2 na 3. Katika sura ya 1 mstari wa 14
yeye ililenga binadamu " tamaa" kama nguvu nyuma ya ushawishi wa dhambi, na ilikuwa
Hawa hamu ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya unasababishwa yake kwa dhambi. Pili,
Yakobo alieleza kuwa wale wanaopita mtihani "kupokea taji ya uzima ," lakini kwa
kulinganisha adhabu ya dhambi ni kwamba "inatoa kuzaliwa hadi kufa ." Tofauti hapa
kati ya maisha na kifo sambamba na tofauti kati ya maisha na kifo katika hadithi ya
Adamu na Hawa.
Tu kama Musa moyo uaminifu katika Israeli wakati wa majaribio ya katika bara
rufaa kwa majaribu ya Adamu na Hawa, Paulo na Yakobo moyo sisi kwa uaminifu
wakati wa majaribio ya muendelezo wa ufalme . Uchunguzi wakati wa maisha ya kikristo
kudhihirisha tabia yetu ya kweli na kuandaa sisi kwa uzima wa milele. Kwa neema ya
Mungu ni lazima kufanya yote tunaweza kubaki waaminifu kwa Kristo ili tupate
kuheshimiwa na zawadi ya uzima wa milele peponi.
Baada ya kuona jinsi Agano Jipyainatumika hadithi ya Adamu na Hawa katika
bustani uzinduzi na muendelezo wa ufalme , tunapaswa kugeuka usikivu wetu kwa hatua
ya mwisho, ukamilifu wa wokovu katika Kristo saa yake ya pili.
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Ukamilifu
Mada hii pia inaonekana maeneo mengi katika Agano Jipya , lakini sisi kugusa
juu ya mafungu mawili tu , moja katika Warumi na mwingine katika kitabu cha Ufunuo.

Warumi
Katika nafasi ya kwanza, kusikiliza kwa njia ya Pauloo alitoa matumaini kwa
waumini wa Roma kama akafunga waraka wake kwao. Katika Warumi sura ya 16 mstari
wa 20 aliandika maneno haya:
Mungu wa amani hatakawia kumponda Shetani chini ya miguu yako. Neema
ya Bwana wetu Yesu iwe pamoja nanyi . (Warumi 16:20)
Katika maneno haya , Pauloo aliwakumbusha Wakristo wa Kirumi wa matumaini yao
kubwa katika kuja mara ya pili Kristo. Lakini hakufanya hivyo kwa akimaanisha nyuma
ahadi ya uzima wa katika Mwanzo sura ya 3. Kama tulivyoona mapema katika somo hili,
katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 Mungu alimwambia nyoka kwamba mbegu siku
moja Hawa, wanadamu, atamponda kichwa ya mbegu za nyoka. Katika fungu hili ,
Pauloo alisema kwamba Shetani itakuwa aliwaangamiza chini ya miguu ya Wakristo ile
ya Kristo. Kristo mwenyewe kuharibu Shetani na kifo chetu nguvu adui . Kisha sisi
kutawala pamoja na Kristo katika ushindi na utukufu .

Ufunuo
Sehemu nyingine katika Agano Jipya ambapo mandhari ya Mwanzo sura ya 2 na
3 ni kuhusiana na ukamilifu wa ufalme ni kitabu cha Ufunuo.Yohana inajulikana mti wa
uzima juu ya idadi ya matukio katika kitabu hiki. Kusikiliza kwa njia yaYohana kuweka
jambo katika Ufunuo sura ya 2 mstari wa 7:
" Yeye aliye na sikio , na asikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Yeye
ashindaye , nitampa haki ya kula matunda ya mti wa uzima ulioko ndani ya
bustani ya Mungu . " (Ufunuo 2:7)
Dokezo kwa mwanzo sura ya 3 hapa ni dhahiri. Tunajua kwamba Adamu na Hawa
walifukuzwa kutoka katika bustani ya Eden hasa kwa kuwazuia kula mti wa uzima . Hata
hivyo, wakati Kristo atakaporudi Mungu atawapa watu wake haki ya kula mti wa uzima .
Ilani pia ambapo mti huu iko.Yohana wazi alisema kuwa ni " katika bustani ya Mungu. "
Kama vile Musa akawaita Israeli kuingia Kanaani kwa sababu maisha ya muda mrefu
inaweza kupatikana huko , Wakristo na kama matumaini yao kuingia hata zaidi,
kikamilifu zaidi kurejeshwa peponi .
Katika nafasi ya tatu , tunaona uhusiano mwingine na Mwanzo katika
utambulisho wa wale ambao kula matunda ya mti .Yohana alisema kuwa haki watapewa
"yeye ashindaye . " Kama Musa aliongea juu ya mti wa uzima kuhamasisha Israel kuwa
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waaminifu kwa Mungu ,Yohana alieleza kuwa moja tu ashindaye dhambi kwa kukaa
waaminifu itakuwa na uwezo wa kula kutoka katika mti wa uzima.
Hatimaye, sisi inapaswa kuangalia mistari Ufunuo sura ya 22 1 na 2.
KamaYohana inaonekana mbele ya ulimwengu mpya, hii ni nini aliona :
Kisha malaika akanionyesha mto wa maji ya uzima, kama wazi kama kioo,
unaotokana na kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwanakondoo chini katikati
ya barabara kuu ya mji. Kila upande wa mto alisimama mti wa uzima, kuzaa
aina kumi na mbili ya matunda, kuzaa matunda yake kila mwezi . Na majani
ya mti ni kwa ajili ya uponyaji wa mataifa. (Ufunuo 22:1-2)
Mtazamo wa Agano Jipyani wazi. Kristo atakaporudi ili kukamilisha ufalme wake, wale
ambao kumwamini Kristo ataingia peponi ya Edeni. Shetani itakuwa aliwaangamiza
chini ya miguu yetu na sisi kula mti wa uzima na kuishi milele katika umbo jipya Mungu.

HITIMISHO
Tumeona katika somo hili kwamba Musa aliandika kuhusu Adamu na Hawa
katika bustani kusaidia Israeli kama hao wakiongozwa kuelekea Nchi ya Ahadi. Alitoa
wito taifa kwa retrace na kubadili matukio katika bustani ya Edeni. Katika mambo mengi
ujumbe wa kifungu hiki ni sawa sana kwa sisi leo . By kusikia mwito Musa kwa Israel
kusonga mbele kwa nchi ya ahadi, tunaweza kuona jinsi sisi pia lazima retrace na
kubadili hatua ya Adamu na Hawa. Kwa kuamini na kubaki mwaminifu kwa Kristo sisi
kugundua wokovu wa peponi waliopotea na kupatikana.
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