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KUHUSU THIRD MILLENNIUM MINISTRIES
Ilianzishwa mwaka 1997, Huduma ya Milenia Ya Tatu ni shirika lisilo la kujitafutia
faida la Kikristo; hujitolea katika kutoa Elimu ya Biblia, Kwa Dunia, Bila malipo.
Katika kukabiliana na kuongezeka kwa haja ya kimataifa kwa ajili ya sauti, msingi wa
Biblia ya mafunzo ya uongozi wa Kikristo , katika kusambaza seminari mtaala hasa
kwa ajili ya viongozi wa Kikristo ambao hawana wingi wa vifaa vya mafunzo . Kwa
kujenga na kufadhili masomo ya kirafiki, katika lugha 5 (Kiingereza, Kihispania ,
Kirusi, Kichina Mandarin na Kiarabu), Milenia Ya Tatu ina maendeleo njia ya
gharama nafuu kwa ajili ya mafunzo ya wachungaji na viongozi wa Kikristo duniani
kote. Masomo yote yaliyoandikwa iliyoundwa na zinazozalishwa katika nyumba, ni
sawa katika muundu na ubora wa zile za Channeli ya Historia ©. Mwaka 2009 kazi ya
Milenia ilishinda tunzo mbili Telly kwa ajili ya utoanji bora wa video katika Matumizi
ya michoro na Elimu. Vifaa vyetu huchukua fomu ya DVD , magazeti, Internetvideo ,
satellite televisheni maambukizi, na matangazo ya redio na televisheni.
Kwa habari zaidi kuhusu huduma yetu na kujifunza jinsi gani unaweza kujihusisha ,
tafadhali tembelea www.thirdmill.org
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UTANGULIZI
Je, umewahi niliona jinsi watoto wadogo mara kwa mara kwenda bila hofu katika
hali ya hatari ? Wao kutembea katika katikati ya barabara bila huduma katika dunia .
Wao kuchukua visu vikali bila tahadhari. Wakati mwingine hata kwenda kulia hadi
wageni, kuchukua mikono yao, na kuanza kutembea mbali nao - kabisa oblivious na
vurugu watu wengine wanaweza pose.
Lakini bila shaka , watu wazima kujua kwamba dunia ni kamili ya kila aina ya
matatizo. Majanga ya asili kuharibu maisha na mali; magonjwa kuleta mateso ; mashine
wanaweza kutudhuru. Na tunajua kwamba labda hatari kubwa kuliko zote ni wale
vinavyotokana na watu wengine. Wanaume na wanawake kufanya vitendo vya vurugu ya
kushambuliwa , mauaji, na vita dhidi ya binadamu wenzao . Kama sisi ni kufahamu
historia ya binadamu, au kama sisi ni kulipa tu makini na matukio ya sasa, ni karibu
haiwezekani kukana kwamba binadamu kuwa na kujazwa ulimwengu huu na vurugu.
Sisi haki somo hili, "Dunia ya ghasia," na sisi ni kwenda kuangalia katika
Mwanzo sura ya 4 aya 1 hadi sura ya 6 mstari wa 8 ambapo Musa ilivyoelezwa matatizo
na vurugu ambayo yalifanyika katika dunia muda mfupi baada ya kuanguka kwa
binadamu katika dhambi. Katika sura hizi , Musa alielezea jinsi binadamu alianza kujaza
dunia na vurugu , na jinsi Mungu ilijibu kwa matatizo hayo. Sisi kuchunguza masuala ya
tatu ya sehemu hii ya Mwanzo: kwanza , tutaangalia katika muundo wa fasihi ya nyenzo
hii , la pili, sisi kuzingatia maana ya awali ya sura hizi , na tatu, sisi kuchunguza jinsi
Agano Jipyainatufundisha kuomba vifungu hivi katika siku yetu wenyewe. Hebu
tuangalie kwanza katika muundo fasihi ya Mwanzo sura ya 4 aya 1 hadi sura ya 6 mstari
wa 8 .

MUUNDO FASIHI
Sura hizi katika Mwanzo kugusa juu ya idadi ya mada mbalimbali , na ni pamoja
na masimulizi wote na uzao . Sasa, matatizo haya mara nyingi kutuacha na hisia kwamba
sura si fit pamoja vizuri sana. Lakini wakati sisi kuchunguza sehemu hii ya Mwanzo kwa
karibu zaidi, tutaweza kuona kwamba ni makini crafted kazi ya uandishi wa kwa lengo
umoja. Kama sisi kuangalia Mwanzo sura ya 4 mstari wa 1 kwa sura ya 6 mstari wa 8
tutaona kwamba sehemu hii ya Mwanzo imegawanyika katika sehemu kuu mbili.
Sehemu ya kwanza lina sura ya 4 aya 1 hadi sura ya 5 mstari wa 32 , na sisi haki yake "
vurugu mapema na tumaini." Sehemu ya pili lina mistari sura ya 6 1 kwa 8 , na sisi
kuitwa ni "ghasia baadaye na matumaini. "

VURUGU YA MAPEMA NA MATUMAINI
Mazingira mapema ya vurugu na matumaini ya ukombozi katika Mwanzo sura ya
4 na 5 mgawanyiko katika sehemu nne, na sehemu hizi kuunda seti mbili sambamba
simulizi na uzao . Mistari Chapter 4 1 kwa njia ya 16 aina ya Simulizi ambayo sambamba
na Simulizi pili katika sura ya 4 aya 25 hadi 26 , na sura ya 4 aya 17 kupitia 24 aina uzao
ambayo sambamba na uzao pili katika mistari sura ya 5 1 kwa njia ya 32. Sisi
kuchunguza vifaa hivi kwa kuchunguza baadhi ya uhusiano kati ya simulizi husika, na
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kisha sisi kutoa kipaumbele kwa uwiano kati ya uzao mbili.

Simulizi
Katika nafasi ya kwanza, Musa alianza kwa kuandika habari kuhusu Kaini dhambi
sura 4 mstari wa 1 kupitia 16. Kifungu Hii ni rekodi maalumu ya wakati Kaini kukatika
ndani ya fit hasira wivu na akamwua ndugu yake Abeli . Wakati sisi kuangalia kwa
karibu zaidi katika kifungu hiki, inakuwa dhahiri kwamba ni mgawanyiko katika hatua
tano makubwa. Simulizi inaanza na Kaini na Abeli kuishi pamoja kwa amani katika
mstari wa 1 kupitia 2a. Hata hivyo, wakati sisi kugeuka hadi mwisho wa Simulizi katika
mstari wa 16 , tunaona hali tofauti sana. Kaini ni peke yake, wametengwa na nchi nzuri,
na familia yake na kutoka uwepo wa Mungu pekee.
Hatua ya pili ya Simulizi , hupatikana katika mistari 2b kupitia 7, kugusa juu ya
matukio ambayo imesababisha Kaini kwa mauaji Abeli , hasa tofauti kati ya sadaka kila
kutolewa kwa Mungu. Kuweka tu, Mungu alifurahishwa na sadaka ya Abelii, lakini
alikataa sadaka ya Kaina. Mungu pia alionya Kaini juu ya nguvu ya dhambi kutafuta
bwana yake, lakini Kaini kulipwa hakuna makini.
Sehemu ya Simulizi hii, mstari wa 8 ya tatu, aina ya kugeuka hatua ya Simulizi
hii. Katika sehemu hii, Kaini akamwua ndugu yake Abeli . Kaini na Abeli akaenda
kutoka sehemu ya sadaka ndani ya uwanja, na huko , kama Mungu aliwaonya , dhambi
mastered Kaini na akageuka yake ndani ya muuaji kwanza katika historia ya binadamu.
Sehemu ya nne ya Simulizi hii inaonekana katika mistari ya 9 hadi 15 na inaeleza laana
na ulinzi wa Mungu alitoa Kaini. Mungu kuwekwa laana juu ya Kaini na kuikataa yake
tanga mbali na nchi kavu ya Edeni, lakini yeye pia akamlinda na kushambuliwa na watu
wengine.
Hivyo tunaona kwamba Mwanzo sura ya 4 na 5 kuanza na Simulizi ya dhambi ya
kutisha ya Kaini. Yeye alikuwa hivyo kupotoshwa na dhambi kwamba kwa kweli
aliuawa ndugu yake yalikuwa mema Abeli, na matokeo yake, alikuwa zinazopelekwa
kuishi mbali kutoka sehemu ya baraka za Mungu.
Sasa kwa kuwa tumeona muundo wa ufunguzi Simulizi ya Mwanzo sura ya 4 na
5, tunapaswa kurejea kwa maelezo pili ambayo inaonekana katika sura hizi, akaunti
sambamba katika sura ya 4 aya ya 25 na 26. Kifungu Hii anarudi tahadhari mbali na
Kaini dhambi tatu mwana wa Adamu , Seth haki.
Ripoti ya Seth haki mgawanyiko katika hatua tatu kwa muda mfupi. Kwanza,
katika sura ya 4 mstari wa 25 , Hawa anatoa kuzaliwa kwa Seth . Hatua ya pili katika
ripoti hii inaonekana katika sura ya 4 mstari 26a ambapo Musa alibainisha kuwa Seth pia
alikuwa na mwana, Enoshi. Kiasi chochote ni wa maandishi tukio hili, lakini Musa
ikifuatiwa ripoti yake ya kuzaliwa Enoshi pamoja na hatua ya tatu katika sura ya 4 mstari
26b , ambapo aliongeza kuwaambia maoni juu ya tabia ya kiroho ya familia hii. Katika
Sura ya 4 aya ya 26b Musa aliandika maneno haya:
Wakati huo watu walianza kutoa wito kwa jina la Bwana. ( Mwanzo 4:26 b)
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Kuweka tu, Seth na Enoshi watu ambao walioitwa kwa Mungu katika maombi. Tofauti
na Kaini dhambi , watu hawa walikuwa wenye haki mbele za Mungu na walionyesha
haki hii kwa njia ya ibada mwaminifu na maombi.

Uzao
Pamoja na tofauti ya msingi ya hizi Simulizi za sambamba katika akili ,
tunapaswa sasa kurejea kwa uzao sambamba katika sura ya 4 na 5. Uzao ya Mwanzo 4 na
5 mara nyingi wanaonekana kuwa kidogo zaidi ya Obscure kumbukumbu za asili
kibaiolojia, na kwa sababu hiyo, wakalimani wengi waache umuhimu wao. Hata hivyo,
kuangalia karibu katika uzao inaonyesha kuwa yana habari muhimu kwamba aliwahi
madhumuni ya Musa katika kuandika sehemu hii ya historia yake ya kitabo .
Kwa upande mmoja, uzao ya kwanza kumbukumbu ya dhambi ukoo wa Kaini
katika sura ya 4 aya 17 kupitia 24. Katika mistari hii, Musa waliotajwa idadi ya kizazi
Kaini, na kutafakari jinsi dhambi akageuka familia hii katika kiburi , wenye kujisifu, na
kutishia ukoo.
Uzao pili lina ukoo Seth ya haki katika sura ya 5 mstari wa 1 kupitia 32. Katika
fungu hili, Musa kumbukumbu hesabu ya majina muhimu katika familia Sethi . Hata
hivyo, tofauti na mstari wa Kaini, familia hii iliendelea kuwa na haki na mwaminifu.
Moja ya njia tunaweza kuona nia hii ni taarifa njia Musa pamoja na majina ya watu
wawili katika orodha zote mbili . Wote uzao ya Kaini na ukoo wa Seth vyenye majina
Enoch na Lameki, na Musa wazi ukilinganisha watu hawa na kila mmoja. Fikiria kwanza
kile ambacho Musa alisema kuhusu watu wawili aitwaye Henoko. Upande mmoja, katika
Mwanzo sura ya 4 mstari wa 17 tunasoma maneno haya kuhusu Kaini ukoo Henoko
Kaini kisha kujenga mji , na yeye jina lake ni baada ya mtoto wake Henoko.
(Mwanzo 4:17)
Kaini na mtoto wake Enoch kupandishwa wenyewe katika fahari kubwa kwa kuwataja
mji baada ya Henoko. Tunaweza kuona umuhimu wa maoni hii wakati sisi taarifa
ambayo Musa aliandika kuhusu Enoch ya line Sethi . Katika sura ya 5 mstari wa 24,
Musa maoni juu ya Sethi Enoch kwa njia hii:
Henoko akaenda pamoja na Mungu ; basi yeye alikuwa tena, kwa sababu
Mungu alimchukua . (Kutoka 5:24)
Itakuwa vigumu kufikiria tofauti zaidi fora kati ya watu wawili kuliko sisi kupata hapa
kati ya Enoch dhambi na Enoch haki.
Mbali na tofauti kuanzisha kati ya watu wawili aitwaye Enoch , Musa pia alieleza
Lameki katika line ya Kaini na Lameki katika line Sethi . Mara nyingine tena, tofauti na
nguvu kusimama nje kati ya watu hawa wawili. Kwa upande mmoja, Lameki Kaini
alikuwa kielelezo kutisha. Mwanzo sura ya 4 mistari ya 23 na 24 ripoti hiyo Lameki
alikuwa muuaji, na alichukua kiburi kubwa katika ushujaa wake wauaji.
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Kwa upande mwingine , kuonyesha tabia ya Sethi Lameki, Musa aliandika
maneno Lameki ya wakati wa kuzaliwa kwa mtoto wake katika sura ya 5 mstari wa 29:
[ Lameki ] jina lake Nuhu akasema, "Yeye kutufariji kwa bidii na chungu
taabu ya mikono yetu uuzaobishwa na ardhi Bwana amewalaani . "
(Mwanzo 5:29)
Kama ilivyokuwa desturi katika nyakati za Biblia, Sethi Lameki jina lake mwanawe
kama sala kwa Mungu, kuonyesha matumaini kwamba mwanawe Nuhu kuleta ukombozi
kutokana na hali ya kutisha ya maisha ambayo ilianza wakati Mungu aliilaani ardhi
katika siku za Adamu na Hawa.
Sasa kwa kuwa tuna niliona jinsi Mwanzo sura ya 4 na 5 kufikisha mfano wa
vurugu mapema na matumaini ya ukombozi, tunapaswa kurejea kwa hali ya pili ya
vurugu na matumaini kama inaonekana katika Mwanzo sura ya mstari wa 6 1 kwa 8 .

VURUGU YA BAADAYE

NA MATUMAINI

Wakati sisi kuangalia kwa karibu zaidi katika mistari hii, inakuwa wazi kwamba
sura ya 6 mstari wa 1 hadi ya 8 mgawanyiko katika hatua tatu : kwanza , mistari 1 hadi 3
wahusika wasiwasi inayojulikana kama " wana wa Mungu" , la pili, mstari wa 4 hadi 7
lengo kwa upande mwingine wahusika inayojulikana kama " Nephilim" , kufuatia hatua
hizi mbili , Musa aliongeza afterword katika mstari wa 8 kutaja Nuhu kwa mara nyingine
tena , mtu ambaye kulikuwa na matumaini ya ukombozi.

Wana wa Mungu
Hatua mbili kuu la mistari hii kuelezea mfululizo wa kutishia matukio ambayo
yalitokea juu ya nchi, na kisha unaonyesha ni jinsi gani Mungu ilijibu kwa matukio hayo.
Hebu tuangalie kwanza katika tishio la wana wa Mungu na katika majibu ya Mungu
katika sura ya 6 mstari wa 1 kupitia 3.
Kwa bahati mbaya, aya hizi ni miongoni mwa ngumu sana kutafsiri katika kitabu
cha Mwanzo. Ugumu kimsingi vituo vya juu mstari wa 2 ambapo tunasoma maneno
haya:
Wana wa Mungu akaona ya kuwa binti wa wanadamu walikuwa nzuri, na
wao ndoa yeyote kati yao waliowachagua. (Mwanzo 6:2 )
Musa hakuwa na kueleza usahihi ni nani hawa Watoto wa Mungu na binti wa wanadamu
walikuwa . Inavyoonekana, yeye inatarajiwa wasomaji yake ya awali kwa kuelewa
alikuwa na maana gani. Lakini imekuwa haiwezekani kwa ajili ya wasomaji kisasa kuishi
utambulisho wa wahusika hawa zaidi ya swali .
Katika historia ya tafsiri identifications tatu busara wamekuwa alipendekeza .
Kwanza, wana wa Mungu inaweza kuwa na Wasethi ambaye ameolewa wanawake
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alishuka kutoka Kaini . Tafsiri hii ina baadhi ya sifa kwa sababu ya tofauti kuanzisha kati
ya Kainiites na Wasethi katika sura ya 4 na 5 ya kitabu cha Mwanzo. Chaguo la pili ni
kwamba wana wa Mungu inaweza kuwa na malaika, na binti wa wanadamu walikuwa
binadamu tu. Mtazamo huu pia ina baadhi ya sifa kwa sababu Malaika ni mara nyingi
huitwa " wana wa Mungu" katika Agano la Kale katika vifungu kama Ayubu sura ya 1
mstari wa 6 na Zaburi 29 mstari wa 1. Chaguo la tatu ni kuelewa wana wa Mungu kama
wafalme au noblemen ambaye alichukua wanawake wakulima . Mtazamo huu ina sifa
kama vizuri kwa sababu katika Mashariki ya Karibu kale wafalme walikuwa mara nyingi
wataitwa wana wa Mungu , kama mwana wa Daudi anaitwa Mwana wa Mungu katika 2
Samweli sura ya 7 aya ya 14 na katika Zaburi 2 mstari wa 7. Ingawa mimi neema tafsiri
hii ya tatu, sisi lazima kuwa na kanuni ya kuhusu msimamo fulani.
Hata ingawa hatuwezi kuwa na uhakika ambao wahusika hawa walikuwa , tunaweza
kuwa na zaidi baadhi ya waliyo kuwa wakiyatenda. Itakumbukwa kwamba katika
Mwanzo sura ya 6 mstari wa 2 tunasoma kwamba :
Wana wa Mungu ... ndoa yoyote ya [ binti za watu ] waliowachagua.
(Mwanzo 6:2 )
Hii si lugha ya kawaida katika Agano la Kale kwa ndoa halali, na sana unaonyesha
kwamba, wala wanawake wala familia zao akakubali na mahusiano haya. Badala yake,
wana wa Mungu , ambao wanaweza kuwa noblemen nguvu, kwa nguvu alichukua
wanawake bila ridhaa yao. Lugha hapa inaweza hata maana kwamba wana wa Mungu
kweli kubakwa wanawake hawa katika mapenzi. Katika matukio yote , vurugu , mfano
mapema katika ushujaa wa Kaini na kizazi chake kufikiwa eneo jingine la maisha
ukiukaji wa wanawake .
Baada ya Musa ilivyoelezwa tishio la watoto wa Mungu, yeye akageuka na
majibu yake kuu wasiwasi - Mungu kwa matukio hayo. Tunasoma maneno haya katika
kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 3 :
"Roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa yeye naye ni nyama
; . Siku zake zitakuwa miaka mia na ishirini " (Mwanzo 6:3 )
Mungu ilikua uchovu wa njia dhambi iliendelea kuleta vurugu na jamii ya binadamu, na
alitangaza kwamba yeye asingeweza kuvumilia rushwa hii milele. Hata hivyo, Mungu
neema nia ya kuruhusu binadamu kipindi kingine cha miaka mia moja na ishirini kabla ya
utekelezaji hukumu yake.
Seti ya pili ya vitendo duniani na majibu Mungu inaonekana katika Mwanzo sura
ya 6 mstari wa 4 hadi 7 , akaunti ya Nephilimu.

Wanefili
Katika mstari wa 4 sisi kwanza kusoma kuhusu hali nyingine kutishia kwamba
maendeleo :
Wanefili walikuwa duniani katika siku hizo - na pia baadaye - wakati wana
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wa Mungu walikwenda binti za watu na alikuwa na watoto na wao.
Walikuwa mashujaa wa zamani , watu wenye sifa . (Mwanzo 6:4 )
Sasa , Biblia baadhi ya wazee tu kufuata Septuagint na kutafsiri neno la Kiyahudi "
Nephilim" kama " makubwa . " Lakini tafsiri hii ni bahati mbaya kwa sababu haina
kufikisha connotations ya neno. Maoni ya kitaalamu ni kugawanywa juu ya maana sahihi
ya neno , lakini ni uwezekano mkubwa kwamba inahusu wapiganaji nguvu au wababe wa
vita .
Katika fungu hili, Musa hasa ilivyoelezwa hawa Nephilim kama " mashujaa wa
zamani , watu wenye sifa . " Neno " mashujaa " au hagiborim (  ) םי ַהגִּבֹּ ִרkwa
Kiebrania, inaashiria wapiganaji au askari wenye nguvu. Katika hali hii, notoriety kijeshi
wa Nephilim zichukuliwe vibaya. Watu hao walikuwa maalumu kwa ajili ya vita yao ya
unyonyaji na vurugu kama wao waliyoyapata hofu juu ya wale walio karibu nao . Vurugu
ambayo ilianza wakati Kaini alimuua ndugu yake Abeli , na kuendelea katika Kaini ukoo
Lameki, alikuwa sasa imefikia ngazi hata zaidi kama askari Wanefili kutishiwa vurugu
katika kila upande. Kama tunavyosoma katika mstari wa 5:
Bwana aliona jinsi uovu mtu mkubwa duniani amekuwa , na kwamba kila
mwelekeo wa mawazo ya moyo wake ulikuwa mbaya tu wakati wote.
(Mwanzo 6:5)
Na kuonekana wa Nephilim , rushwa ya jamii ya binadamu alikuwa mzima na ukubwa
kiasi kwamba dhambi kabisa inaongozwa ubinadamu. Matokeo yake, sisi kusoma katika
mistari kupitia 6 7 kwamba :
Bwana akahuzunika kwa sababu alifanya mwanadamu duniani, na moyo
wake kujazwa na maumivu. Hivyo Bwana akasema, " Nitafuta binadamu ,
niliyemwumba , kutoka uso wa dunia - watu na wanyama , na viumbe
kwamba hoja ardhini, na ndege wa angani - kwa maana Mimi ninasikitishwa
kwamba nimewafanya . "(Mwanzo 6:6-7)
Mungu aliona jinsi Wanefili terrorized dunia yake, na kuamua kwamba ni wakati wa
kuingilia kati na mkubwa, uharibifu duniani kote.

Baadaye
Furaha, mistari Mwanzo sura ya 6 1 kwa 8 si mwisho kwa maneno ya hukumu.
Badala yake, katika kutunza na mifumo kuu ya sehemu hii ya historia yake ya kitabo,
Musa aliongeza afterword wa matumaini katika mstari wa 8 . Hapo tunasoma kwamba
hata ingawa Mungu na nia ya kuharibu ubinadamu kwa sababu ya uharibifu wa dhambi ,
kulikuwa na mtu mmoja ambaye zinazotolewa matumaini
Nuhu akapata neema machoni pa Bwana . (Mwanzo 6:8 )
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Kwa maneno haya machache , Musa kukamilika mazingira ya tishio na matumaini ya
ukombozi. Uharibifu wa vurugu , mwanadamu mdhambi njia ya mafuriko ingekuwa
kweli kusababisha ukombozi kwa vizazi vijavyo.
Kutoka uvumbuzi wetu wa miundo fasihi ya Mwanzo sura ya 4 aya 1 hadi sura
ya 6 mstari wa 8 , tunaona kwamba sura hizi katika Mwanzo kuzingatia masuala kuu
mbili: kwanza , wao kuzingatia tishio la vurugu kutoka kwa wale ambao waliasi dhidi ya
Mungu katika siku ya Kaini na kizazi chake , la pili, wao kuzingatia tishio la watu wenye
dhambi katika siku za wana wa Mungu na Nephilimu. Katika kesi zote, hata hivyo, Musa
zilionyesha kuwa Mungu kuleta ukombozi kupitia maalum mwana moja wa Sethi, mtu
mmoja aitwaye Nuhu.
Sasa kwa kuwa tumeona muundo wa msingi na wasiwasi kati ya sehemu hii ya
Mwanzo, sisi ni katika nafasi ya kuuliza swali la pili. Alikuwa na maana ya awali ya sura
hizi ni nini? Nini Musa alikuwa kuwasiliana na Israeli kama yeye aliwaongoza kutoka
Misri kwa Nchi ya Ahadi?

MAANA YA AWALI
Kufahamu maana ya awali ya sehemu hii ya historia ya ya kitabo, itasaidia kufikiria
mambo mawili : kwanza , tutaona jinsi Musa kushikamana sehemu hii ya historia yake ya
kitabo na uzoefu wa Israeli; na pili , sisi kuchunguza matokeo ya mahusiano haya kwa
ajili ya wasomaji Musa awali Israeli. Hebu tuangalie kwanza njia Musa kushikamana
sura hizi na uzoefu wa Israeli ambaye alikuwa kuongoza.

MUUNGANIKO
Musa kuhusiana sura hizi ya historia yake ya kitabo kwa ulimwengu wake wa kisasa kwa
kueleza vurugu ya mapema ya historia ya binadamu kwa njia kuwa karibu inafanana na
uzoefu wa vurugu ambayo Israeli walikuwa mno. Kwa kufanya hivyo, alisema kuwa
matatizo ambayo Israel wanakabiliwa walikuwa ni sawa na matatizo ya dunia ya kitabo .
Sasa , kuchunguza jinsi Musa imara uhusiano huu , tutaangalia mara nyingine
tena katika sehemu mbili kubwa ya Mwanzo sura ya 4 aya 1 hadi sura ya 6 mstari wa 8 ,
hali la kwanza la ghasia mapema na matumaini ya ukombozi katika sura ya 4 na 5, na
mazingira ya pili ya vurugu baadaye na matumaini ya ukombozi katika sura ya 6 mstari
wa 1 hadi ya 8 . Hebu tuangalie kwanza jinsi Mwanzo sura ya 4 na 5 kushikamana na
uzoefu wa Israeli.

Vurugu mapema na Matumaini
Kama sisi kuangalia sifa ya waovu na wema katika Mwanzo sura ya 4 na 5,
inakuwa dhahiri kwamba Musa umbo nyenzo hii ili wasomaji wake bila kujiunga Kaini
na familia yake na Wamisri, na ili waweze kujiunga Abelii , Seth , na Wasethi kwa
wenyewe kama watu wa Mungu. Sasa, jinsi gani Musa kujenga uhusiano haya?
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Simulizi. Tunatakiwa kuanza kwa kuchunguza Simulizi ya Kaini dhambi katika
Mwanzo sura ya 4 mstari wa 1 kwa njia ya 16 . Katika Simulizi hii, Musa umakini juu ya
masuala ya angalau tano ambayo imesababisha Israeli kuungana kifungu hiki siku yao
wenyewe. Katika nafasi ya kwanza, Musa alitaja kazi ya Kaini na Abeli kujenga vyama
hivi .
Kusikiliza kwa njia ya Kaini na Abeli hapo awali wanajulikana katika Mwanzo
sura ya 4 mstari wa 2 :
Sasa Abeli agizo kondoo, na Kaini kazi udongo . (Mwanzo 4:2 )
Kama kifungu hiki inaonyesha, Kaini alikuwa wa kilimo makazi , mkulima , wakati
Abelii alikuwa mchungaji . Katika nyakati za zamani na ya kisasa, imekuwa kawaida kwa
mvutano kutokea kati ya makazi , jamii ya kilimo -msingi na wachungaji kuhamahama.
Na kama kitabu cha Mwanzo yenyewe inaonyesha, Musa na Waisraeli walikuwa na
ufahamu kabisa ya aina hii ya mvutano na jinsi kuongozwa na majaribio kubwa wakati
wao walikuwa katika Misri . Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 46 mistari 33 na 34,
Joseph maelekezo ndugu zake kwa njia hii walipofika kwa Misri :
"Wakati Farao wito wewe katika na anauliza, ' Kazi yenu ni nini ?'
Unapaswa kujibu, ' watumishi wako wakijifanya mifugo kutoka ujana wetu
juu, tu kama walivyofanya baba zetu. Basi wataruhusiwa kuishi katika mkoa
wa Goshen , kwa wachungaji ni chukizo kwa Wamisri. "(Mwanzo 46:33-34 )
Maelekezo Joseph hapa kutupa ufahamu katika nini Musa alieleza kuwa Kaini alikuwa
mkulima na Abeli mchungaji . Yeye alitaka wasomaji wake wa Israeli kujiunga Kaini,
wataalamu wa kilimo , na Wamisri, na alitaka Israel kuhusika na Abeli, mchungaji
wahanga.
Uhusiano kati ya pili ya Simulizi hii na Musa watazamaji awali inaonekana katika
motif ya dhabihu inayotolewa na Kaini na Abeli . Kama vile Mwanzo sura ya 4
inatuambia, Mungu alikataa sadaka ya Kaina lakini alikuwa radhi na sadaka ya Habili.
Sababu kwa tofauti Mungu kati ya sadaka hizi ni kufanywa wazi katika Mwanzo sura ya
4 mstari wa 3 na 4, ambapo tunasoma maneno haya :
Kaini akaleta baadhi ya matunda ya udongo kama matoleo kwa Bwana.
Lakini Abeli kuletwa sehemu mafuta kutoka kwa baadhi ya mzaliwa wa
kwanza wa kundi lake. (Mwanzo 4:3-4)
Taarifa njia Musa ilivyoelezwa sadaka. Katika mstari wa 3 alisema kuwa Kaini
inayotolewa "baadhi ya matunda ya udongo ," lakini katika mstari wa 4 aliandika
kwamba Abeli inayotolewa " sehemu mafuta kutoka kwa baadhi ya mzaliwa wa kwanza
wa kundi lake. " Tofauti hii ni muhimu sana . Kaini tu kuletwa chochote matunda ya
shamba lake yeye kilichotokea kukusanya. Ibada yake ilikuwa majina saa bora kwa
sababu hakuwa na hifadhi ya bora ya mazao yake kwa Mungu . Lakini Abeli kutimia
sheria ya Mungu kwa moyo wa dhati kwa kuleta sehemu mafuta (ambao walikuwa
unauzwa kwa gharama kubwa kwa ajili ya sadaka Agano la Kale) kutoka miongoni mwa
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mzaliwa wa kwanza wa mifugo yake (ambao walikuwa wanyama wengi unauzwa kwa
gharama kubwa mujibu wa Sheria ya Musa). Sadaka ya Kaini ilikuwa kidogo zaidi ya
sherehe insincere. Lakini kwa upande mwingine, Abeli inayotolewa ibada za dhati kwa
Mungu .
Musa pia kutumika tofauti kati ya sadaka ya Kaini na Abeli kuteka vyama zaidi
na Wamisri na Waisraeli. Background Hii ni fora wakati tunakumbuka kwamba Musa
kwanza ufanyike Farao kuuliza kwa ajili ya kutolewa Israel kwa sababu alitaka kutoa
sadaka kwa Bwana. Kama sisi kusoma katika Kutoka sura 5 mstari wa 3, Musa na Haruni
akawaambia maneno hayo kwa Farao :
" Mungu wa Waebrania amekutana na sisi. Sasa hebu kuchukua safari
ndani ya jangwa ya siku tatu kwa kutoa sadaka kwa Bwana Mungu wetu.
"(Kutoka 5:3 )
Lakini Farao bado alikataa ombi lao. Kama Musa kumbukumbu katika mstari wa 4 ,
Farao aliwaambia hivi:
" Musa na Haruni , kwa nini kuchukua watu mbali na kazi yao ? Kupata
nyuma kazi yako! "(Kutoka 5:4 )
Hivyo tunaona kwamba kama Kaini alikuwa heshima ya Mungu na sadaka yake majina,
Wamisri hakuwa na kutoa ibada ya kweli kwa Mungu wa Israeli. Hata hivyo, kama Abeli
kutoa sadaka ya kweli na kukubalika , hivyo wana wa Israeli walitaka ibada ya kweli ya
Bwana. Kwa njia hii, Musa chama imara nyingine ya Misri na Kaini, na wa Israeli na
Abeli .
Njia ya tatu Musa kuundwa uhusiano na uzoefu wa Israeli ni kwa njia ya motif ya
mauaji. Kaini akamwua ndugu yake Abeli, na umuhimu wa tukio hii inakuwa dhahiri
wakati tunakumbuka mauaji ya Israeli ambayo yalifanyika katika Misri . Katika sura
kutoka 1 na 2 tunasoma kwamba Wamisri kufanya kazi kupita kiasi si tu wa Israeli bali
kikamilifu aliuawa wengi wao, ikiwa ni pamoja na watoto wao wachanga. Kwa njia hii
Musa maendeleo bado vyama zaidi kati ya Kaini na Wamisri, kama vile kati ya Abeli na
Israeli.
Njia ya nne ambayo Musa kuundwa vyama hivi mara kwa kueleza eneo Kaini
duniani. Wakati Mungu aliilaani Kaini kwa mauaji ya Abeli, yeye wametengwa Kaini
kutoka ardhi yenye rutuba. Kama sisi kusoma katika Mwanzo sura ya 4 aya ya 11 na 12 :
"Sasa ni chini ya laana na kufukuzwa ardhi ... Wakati kazi ya ardhi, itakuwa
hakuna tena mavuno mazao yake kwa ajili yenu. " (Mwanzo 4:11-12)
Kaini alilaaniwa kuishi katika maeneo ambapo kilimo yake ingekuwa mavuno mazao
kidogo sana. Hii maelezo ya eneo Kaini nicely fit na tathmini ya Musa katika nchi ya
Misri na ya nchi ambapo alikuwa kuchukua Israeli. Kusikiliza kwa njia ya Musa
ukilinganisha Kanaani na Misri katika Kumbukumbu sura ya 11 mistari 10 kwa 12:
" Ardhi wewe ni kuingia kuchukua si mfano wa nchi ya Misri , ambayo
umekuja , ambapo kupanda mbegu yako na umwagiliaji ni kwa miguu kama
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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. "(
Kumbukumbu 11:10-12 )
Mungu alimtuma Kaini kwa mahali mbali na Edeni, mahali kama vile Misri, ambapo
kilimo required jitihada kubwa. Ukweli huu ni njia nyingine ya wasomaji Musa Isreali
kujiunga Kaini na Wamisri .
Njia ya tano katika ambayo Mwanzo sura ya 4 na 5 kushikamana Kaini na Misri
na Abeli na Israeli mara katika mandhari ya ulinzi ya Kaini. Hata kama Kaini alimuua
ndugu yake Abeli, bado Mungu akamlinda na madhara. Tunasoma maneno haya kutoka
kwa Mungu katika Mwanzo sura ya 4 mstari wa 15 :
"Kama mtu yeyote unaua Kaini , atapata kisasi mara saba zaidi. " (Mwanzo
4:15)
Mungu ulinzi Kaini kutokana na madhara ingawa alikuwa muuaji. Kwa mara nyingine
tena , tunaona kwamba Musa ilivyoelezwa matukio haya ili Israel itakuwa kujiunga yao
na uzoefu wao wenyewe katika Misri . Mungu alikuwa amewapa ulinzi mkubwa kwa
Misri . Hata ingawa walikuwa mauaji na alistahili hukumu ya Mungu, kwa muda mrefu
Mungu kupanuliwa ulinzi maalumu kwa Misri .
Hivyo tunaona kwamba katika angalau njia tano Musa imara uwiano maana kati
ya kipindi hiki cha ya kitabo na uzoefu msafara wa Israeli. Mandhari ya kazi, ibada ,
mauaji, eneo, na ulinzi zote zinaonyesha kwamba Musa alitaka wasomaji wake wa Israeli
kuomba Simulizi hii kwa maisha yao kwa kujihusisha Kaini na Wamisri, na kwa
kujihusisha Abeli kwa wenyewe kama watu wa Mungu.
Sasa kwa kuwa tumeona vyama imara katika Simulizi ya Kaini dhambi ,
tunapaswa kurejea kwa maelezo sambamba kuhusu Seth haki katika Mwanzo sura ya 4
aya ya 25 na 26.
Kama tulivyoona , Musa akafanya moja kubwa maoni kuhusu Seth na mtoto
wake, Enoshi. Katika Mwanzo sura 4 aya ya 26 tunasoma maneno haya :
Wakati huo watu walianza kutoa wito kwa jina ya Bwana. (Mwanzo 4:26)
Musa alitaja ukweli huu kuhusu Seth na mwana wake ili wasomaji wake bila kutambua
wenyewe si tu kwa Abeli, lakini pia kwa Seth, mwana Adam ambaye kubadilishwa Abeli
.
Katika nafasi ya kwanza , Seth alitumia jina la Mungu Bwana, na matumizi ya hii
kuhusishwa kwake na Israeli. Inafurahisha kutosha, kitabu cha Kutoka anaweka wazi
kwamba jina la Bwana alipata umaarufu katika siku za Musa . Kwa mfano, Mungu
alisema na Musa kwa njia hii katika Kutoka sura ya 3 mstari wa 15 :
"Sema wa Israeli:` Bwana ( kwa Kiebrania, "Bwana" ), Mungu wa baba
zenu, Mungu wa Ibrahimu , Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo
amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu milele, jina ambalo mimi
kukumbukwa kutoka kizazi hadi kizazi . "(Kutoka 3:15)
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Ingawa rekodi ya Biblia inaonyesha kwamba jina la Bwana ilikuwa kutumiwa kutoka
wakati wa Sethi , wakati wa Musa , jina hili akawa jina kuu kutumika kwa ajili ya Mungu
. Kwa sababu hii, Waisraeli waaminifu chini ya uongozi wa Musa ingekuwa kuhusishwa
wenyewe na Seth haki. Kama yeye pia kuchochea jina la Bwana .
Katika nafasi ya pili , Israeli wanapaswa kuwa kuhusishwa wenyewe na Seth
kupitia mandhari ya maombi. Motif hii pia inaonekana katika Mwanzo sura ya 4 mstari
wa 26 ambapo Musa aliandika kwamba familia Seth ya "alianza kutoa wito kwa jina la
Bwana. " Katika Agano la Kale " kutoa wito kwa jina la Bwana " mara nyingi maana ya
kupiga kelele kwa msaada wa Mungu katika wakati wa taabu au mahitaji. Katika
mwanga huu tunaweza kuona kwamba Musa akauchomoa uhusiano pili kwa Israel katika
nyakati zake mwenyewe. Kutoka mapumziko ya vitabu , tunajifunza kwamba katika
kutoka Misri, Israel wito kwa Bwana kwa msaada wakati wa mgogoro wa wengi , kiasi
kama Seth na Enoshi ametuita juu yake.
Hivyo tunaona kwamba Musa iliyoundwa simulizi kuhusu Kaini dhambi na Seth
haki kuunda sambamba na ulimwengu wake wa kisasa. Yeye alitaka wasomaji wake
taarifa kwamba Wamisri walikuwa kama Kaini. Yeye pia alitaka wasomaji wake kuona
kwamba wao wenyewe walikuwa kama Abeli na Seth .
Na uhusiano hizi za msingi katika akili sisi ni katika nafasi ya kurejea kwa ukoo wa Kaini
na ukoo wa Sethi.
Vizazi Kama tutaona , Musa pia umbo uzao hizi ili wana wa Israel kuendelea
kushirikiana Wamisri kwa waovu na wao wenyewe pamoja na watu wema . Kwa zaidi ya
kusudi lake kuu , Mwanzo sura ya 4 aya 17 kupitia 24 sifa mstari wa Kaini kwa njia
waliotumia vyama lisilopingika pamoja na Misri. Mahusiano haya kuonekana katika
angalau njia sita .
Kwanza Musa ililenga Kaini kama mji wajenzi. Kama yeye aliandika katika
kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 17:
Kaini kisha kujenga mji . (Mwanzo 4:17)
Bila kusema , Waisraeli walijua yote vizuri mno kwamba Wamisri walikuwa mji wajenzi
kujenga miji mikubwa kwa Wamisri alikuwa sehemu ya yale Israeli wakafanya kama
wao walikuwa watumwa katika Misri . Kwa sababu hii, maneno haya kuhusu Kaini
ingekuwa kuundwa vyama imara na Wamisri.
Pili, tunapaswa pia kuchukua kumbuka ya jina la mji wa Kaini . Tena katika kitabu
cha Mwanzo sura 4 mstari wa 17 , tunasoma maneno haya:
Kaini kisha kujenga mji , na yeye jina lake ni baada ya mtoto wake Henoko.
(Mwanzo 4:17)
Kwa wana wa Israeli katika siku za Musa, ukweli huu aliwakumbusha ya mazoezi ya
Misri. Kama Musa ilivyoripotiwa katika Kutoka sura ya 1 mstari wa 11 :
[Wamisri] kuweka mabwana mtumwa juu ya [Waisraeli] kuwatesa na kazi
ya kulazimishwa , na wao kujengwa Pithom na Ramesesi kama miji duka
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kwa Farao. (Kutoka 1:11)
Mji Ramesesi ilikuwa jina kwa heshima ya Ramesesi Farao. Tu kama Kaini, Wamisri pia
jina lake miji baada ya wao wenyewe kwa utukufu wao wenyewe na heshima. Kwa njia
hii, uzao ya Kaini imara uhusiano mwingine kati ya Kaini na Wamisri.
Chama tatu kati ya line ya Kaini na Misri inaonekana katika kiburi ambayo Kaini ukoo
Lameki alichukua katika tendo lake la mauaji. Katika Sura ya 4 mstari wa 23 tunasoma
kwamba Lameki kweli kuimba wimbo wa sifa kwa mwenyewe kabla ya wake zake
" Ada na Sila , unisikilize;
wake za Lameki, kusikia maneno yangu .
Mimi wamewaua mtu kwa kujeruhi yangu. "(Mwanzo 4:23)
Kujisifu Lameki ya mauaji yake inapaswa pia kuwa haihusiani Lameki na Wamisri katika
mawazo ya Waisraeli wa kale . Wana wa Israel wamekuwa na ufahamu kabisa kwamba
mengi ya kale maandishi Misri kusifiwa Pharaohs na majeshi yao kwa matendo yao ya
uuaji .
Chama cha nne katika inaonekana makini Musa kwa vifo vya watoto . Kusikiliza
tena kwa nini Lameki alisema. Katika sura 4 mstari wa 23 tunasoma:
"Mimi wamewaua mtu kwa kujeruhi yangu, kijana kwa msinipige mawe.
"(Mwanzo 4:23)
Mrefu Kiebrania lililotafsiriwa " kijana" hapa ni yeled ( ) יֶלֶד, ambayo ni mara nyingi
kutafsiriwa tu " mvulana ." Mmoja wa waathirika Lameki alikuwa katika uwezekano
wote kidogo zaidi ya mtoto . Kama sisi wote kujua, katika Sura ya kwanza ya kitabu cha
Kutoka , Farao alitowa amri ya kifo cha wavulana Waisraeli. Kama Lameki Kaini ,
Wamisri akampiga nje dhidi ya kujitetea wa Israeli, dhidi ya watoto wa kiume.
Chama tano kati ya familia ya Kaini na Wamisri inaonekana katika madai Lameki
ya kuongezeka kwa ulinzi. Katika Mwanzo sura 4 mstari wa 24, Lameki alidai kufurahia
ulinzi hata zaidi kuliko ile ya Kaini :
"Kama Kaini ni kisasi mara saba , kisha Lameki sabini na saba nyakati. "
(Mwanzo 4:24)
Tu kama Lameki walidhani kwamba Mungu akamlinda , Pharaohs ya Misri walikuwa na
uhakika ya ulinzi kutoka miungu yao. Kama jambo la hakika ni Na hakika alionekana
kwa miaka mingi kwamba Wamisri walifurahia zaidi na zaidi ya ulinzi kutoka kidogo.
Katika nafasi sita, tunapaswa kukumbuka sophistication utamaduni wa line Kaini.
Kusikiliza njia hizi tatu ndugu Kainiite , Jabal, Jubal , na Tubal- Kaini ni ilivyoelezwa
katika Mwanzo sura ya 4 aya ya 20 kwa njia 22:
Jabal ... alikuwa baba wa wale ambao wanaishi katika mahema na kufuga
mifugo ... Jubal ... alikuwa baba ya wote wenye wapigao kinubi na filimbi ...
Tubal- Kaini ... kughushi kila aina ya zana nje ya shaba na chuma. (Mwanzo
4:20-22)
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Kwa maneno hayo , Musa sifa familia ya Kaini kama kisasa sana . Jabal hakuna
mchungaji tu; yeye zuliwa ufugaji. Jubal zuliwa muziki, na Tubal- Kaini zuliwa madini
ya kisasa. Ni ingekuwa vigumu sana kwa wana wa Israeli katika siku za Musa kuwa
amekosa uhusiano huu. Ikilinganishwa na rahisi, kuhamahama maisha ya mababu wa
Israeli, utamaduni wa Misri ilikuwa na kisasa. Musa alieleza line dhambi ya Kaini kwa
njia hii kuthibitisha chama yeye alitaka wasomaji wake kufanya kati ya ukoo wa Kaini na
Wamisri.
Hivyo tunaona kwamba angalau kwa njia sita Musa akauchomoa uhusiano kati
ya Kainiite uzao na Wamisri. Maelezo yake ya mji jengo , na kumtaja miji , kiburi katika
mauaji, ukatili dhidi ya watoto, ulinzi wa Mungu, na sophistication utamaduni katika
familia Kaini walikuwa iliyoundwa kuunda mahusiano haya.
Sasa tunapaswa kurejea kwa ukoo wa Seth katika Mwanzo sura ya 5 mstari wa 1
kupitia 32. Kama sisi kutarajia, Musa ujenzi uzao Sethite ili wasomaji wake Israeli, bila
kutambua wenyewe na ukoo wa Sethi . Chama hii ilijengwa juu ya mambo angalau nne.
Katika nafasi ya kwanza, sisi wanapaswa kutambua kwamba katika ngazi ya kibaiolojia,
taifa la Israeli alishuka kutoka mstari wa Sethi. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 5
mstari wa 32 tunasoma majina ya wana tatu Nuhu :
Baada ya Nuhu alikuwa na umri wa miaka 500 , akawa baba wa Shemu,
Hamu na Yafeti. (Mwanzo 5:32 )
Jina Shemu alikuwa muhimu hasa kwa Musa kwa sababu Shemu alikuwa babu wa
Israeli. Katika lugha ya kisasa tunapata neno " Kisemiti " au " semite " kutoka jina Shem .
Ingawa mataifa mengine pia alifika kutoka mbegu wa Shemu, Waisraeli walikuwa watu
maalum wamechaguliwa na Mungu, na wao walikuwa kutoka miongoni mwa watoto wa
Shemu . Hivyo, kwa maana hii rahisi kibaiolojia, Musa kushikamana wasomaji wake
Israeli, na uzao Sethi .
Chama pili kati ya line Seth na Israel inaonekana katika lengo mara kwa mara juu
ya haki ya kizazi wa Sethi . Line Sethi ni sifa kama mwaminifu na mwadilifu, . Kwa
mfano, kwa mujibu wa Mwanzo sura ya 5 mstari wa 24 :
Henoko akaenda pamoja na Mungu ; basi yeye alikuwa tena. (Mwanzo 5:24)
Katika Biblia ya Kiebrania , kujieleza kutafsiriwa kama " kutembea na Mungu" hutokea
tu kwa kuzingatia Enoch na Nuhu. Hata hivyo, wakati na tena , hasa katika kitabu cha
Kumbukumbu , Musa aliwaambia Israeli walitakiwa kuwa kama Enoch na kutembea
katika njia ya Bwana. Kwa njia hii, Waisraeli waaminifu zifuatazo Musa kupatikana
hatua nyingine ya kitambulisho na mstari wa Seth . Ilikuwa ni lengo yao kuwa kama
Henoko.
Uhusiano tatu kati ya uzao Seth na uzoefu wa Israeli inaonekana katika mkazo
Musa juu ya idadi ya Wasethi . Katika ukoo wa Sethi sisi kujifunza kwamba wazao wake
akawa mbalimbali kabisa. Musa akazileta nje ongezeko namba ya familia Sethi kwa
kurudia ukweli kwamba " wana wengine na binti" walizaliwa Wasethi . Kwa kweli yeye
aliandika maoni yake hii mara tisa katika Mwanzo sura ya 5. Hii mkazo juu ya idadi ya
watu katika line Seth ilikuwa muhimu kwa ajili ya wasomaji Musa ya Israeli kwa sababu
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walijua kwamba Mungu alikuwa heri sana yao numerically wakati katika Misri na katika
kitabu cha Kutoka.
Katika nafasi ya nne , Musa pia alisisitiza maisha kwa muda mrefu kwamba
Wasethi wengi walifurahia ili kuungana Israel na Wasethi . Kwa mfano, sisi wote tunajua
kwamba Seth ya ukoo Methusela akaishi tena kuliko yeyote katika historia ya Biblia.
Kulingana na kitabu cha Mwanzo sura 5 mstari wa 27 aliishi miaka 969. Wasethi
mengine mengi kuishi maisha mrefu pia. Makini Musa kwa maisha ya muda mrefu wa
line Seth ilikuwa muhimu kwa sababu , kama sheria ya Musa inaonyesha, maisha ya
muda mrefu katika Nchi ya Ahadi ilikuwa kuwa lengo la waaminifu katika Israeli . By
akizungumzia nje maisha marefu ya kizazi wa Sethi , Musa akauchomoa uhusiano
mwingine kati ya Wasethi na Israeli.
Hivyo ni kwamba Musa aliandika kuhusu vurugu mapema na matumaini ya
ukombozi katika historia ya kitabo ili kuteka vyama imara na ulimwengu wake wa kisasa.
Kaina na wazao wake walikuwa kuwa na uhusiano na Wamisri ambao waliyoyapata
vurugu juu ya Israeli. Na Abeli , Seth , na kizazi wa Sethi walikuwa kuwa na uhusiano na
Israeli waliokuwa waathirika wa unyanyasaji wa Misri. Vyama hivi walikuwa katika
moyo wa mkakati Musa katika sehemu hii ya historia yake.
Sasa kwa kuwa tumeona jinsi Musa kubebwa rekodi yake ya vurugu mapema na
tumaini letu, sisi wanapaswa kurejea kwa ufupi kwa Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1 hadi
ya 8 , baadaye vurugu na matumaini ya ukombozi.

Vurugu Ya Baadaye na Tumaini
Hebu tuangalie hasa katika sura ya 6 mstari wa 4 ambapo Musa ilivyoelezwa watu
hawa :
Wanefili kuwako juu ya nchi katika siku hizo - na pia baadaye -wakati wana
wa Mungu alikwenda binti za watu na alikuwa watoto na wao. Walikuwa
mashujaa wa zamani , watu wenye sifa . (Mwanzo 6:4 )
Sisi tayari alibainisha kuwa Wanefili walikuwa mashujaa , maalumu kwa ajili ya
matendo yao . Lakini taarifa kwamba Musa akafanya maoni muhimu kuhusu Nephilimu.
Alisema kuwa Wanefili kuwepo kwa ardhi katika siku ya kitabo " na pia baadaye."
Kwa kuongeza dokezo hii wapiganaji Wanefili hai baada ya mafuriko, Musa
aliwakumbusha wasomaji wake Israeli, kwamba walikuwa wamekutana Nephilim katika
historia yao hivi karibuni. Sehemu nyingine tu ambapo mrefu Wanefili inaonekana katika
Biblia ni katika Hesabu sura ya 13 mistari ya 32 na 33. Kuna , wapelelezi na Musa
waende katika Kanaani taarifa kuona Nephilimu. Wakasema maneno haya:
" Ardhi sisi kutalii unakula wale wanaoishi ndani yake ... tuliona Nephilim
huko ... Sisi walionekana kama panzi katika macho yetu wenyewe , na sisi
inaonekana sawa kwao . " (Hesabu 13:32-33 )
Wapelelezi waaminifu taarifa kwamba nchi ya Kanaani ilikuwa sehemu ya sana vurugu
na ya kutisha, na kuwa miongoni mwa wenyeji wa Kanaani walikuwa Wanefili,
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wapiganaji matata aliyempiga hofu katika nyoyo zao. Kwa bahati mbaya, ripoti hii
imesababisha kizazi cha kwanza zifuatazo Musa kugeuka kutoka wito wa Mungu kwa
ushindi. Na Mungu ilikuwa hivyo kusumbuliwa na ukosefu huu wa imani kwamba yeye
alimtuma wana wa Israeli katika bara tanga ovyo mpaka kizazi cha kwanza walikufa
mbali na kizazi kipya alikuwa tayari kuchukua hatua ya ushindi.
Katika mwanga huu tunaweza kuelewa jinsi Musa akauchomoa uhusiano
mwingine mwenye nguvu kati ya sehemu hii ya historia yake ya kitabo na uzoefu wa
Israeli. Yeye alitaka wasomaji wake wa Israeli kujiunga Wanefili ya kitabo cha Mwanzo
sura ya 6 na ya kutisha Wanefili wapiganaji wa Kanaani. Kwa njia hii , vurugu na
matumaini ya ukombozi katika Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1 hadi ya 8 alizungumza
moja kwa moja kwa tishio la vurugu katika ushindi wa Kanaani.
Hadi sasa katika uchunguzi wetu wa maana ya awali ya Mwanzo sura ya 4 aya 1
hadi Sura ya 6 mstari wa 8 tumeona wahusika ya kitabo kuhusishwa na watu katika
uzoefu wa kisasa wa Israeli. Sasa tunapaswa kuuliza swali la pili. Ni nini maana ya
vyama hivi kwa watu wa Israeli kama walifuata Musa kuelekea Nchi ya Ahadi?

MAANA
Kuelewa kiini cha ujumbe Musa kwa Israeli, tunahitaji kukumbuka mazingira ya
msingi kwamba inaonekana mara mbili katika nyenzo hii. Itakumbukwa kwamba
Mwanzo sura ya 4 aya 1 hadi sura ya 6 mstari wa 8 ina matukio mawili ya vurugu na
matumaini ya ukombozi. Sura ya 4 aya 1 hadi sura ya 5 mstari wa 32 kulenga
unyanyasaji wa Kaina na wazao wake. Hata hivyo, sura ya 5 mstari wa 29 na 32 kutaja
Nuhu ili zinaonyesha kwamba ukombozi atakuja kwa njia yake. Kwa njia ile ile , kama
vile Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1 hadi ya 8 ripoti ya nguvu ya wana wa Mungu na
Wanefili, Mwanzo sura ya 6 mstari wa 8 anataja Nuhu kwa mara nyingine tena
zinaonyesha kwamba Mungu nia ya kutoa vitisho kama haya vizuri.
Kwa wana wa Israeli zifuatazo Musa , matukio haya lazima wamekuwa habari
mema. Wao wazi jinsi Mungu alikuwa tayari amefanya kwa ajili yao, na pia nini alikuwa
juu ya kufanya kwa ajili yao. Kwa upande mmoja, kama vile tu Mungu walitumia Nuhu
kwa kutoa mababu wa Israeli kutoka Kainiites , alikuwa tayari alimtumia Musa
kuwaokoa wana wa Israeli kutoka Misri. Kwa upande mwingine, kama vile tu Mungu
walitumia Nuhu kuleta ukombozi kutoka ya kitabo Wanefili, alikuwa kuhusu kutumia
Musa kuwaokoa wana wa Israeli kama wao wanakabiliwa na tishio la Nephilim katika
nchi ya Kanaani.
Sasa kwa kuwa tumeona muundo na maana ya awali ya Mwanzo sura 4 aya 1
hadi Sura ya 6 mstari wa 8 , tunapaswa kurejea kwa mada yetu ya mwisho : maombi
kisasa. Jinsi gani Agano Jipyakufundisha sisi kuomba sehemu hii ya ya kitabo historia ya
Musa katika maisha yetu ya kisasa?

MATUMIZI YA KISASA
Kwa mtindo yetu ya kawaida, sisi kuchunguza jinsi Agano Jipya anafafanua juu
ya mandhari hayo katika suala la hatua tatu za ufalme wa Kristo : kwanza , uzinduzi wa
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ufalme ambao ulifanyika wakati Kristo kwanza alikuja katika dunia hii , la pili,
muendelezo wa ufalme ambayo hadi katika historia ya kanisa , na tatu, ukamilifu wa
ufalme Kristo atakaporudi katika utukufu na huleta mbingu mpya na dunia mpya. Haya
awamu ya ufalme wa Kristo lazima Kugundua tofauti ili kufikia uelewano kamili wa njia
vurugu na ukombozi kuomba Wakristo wa leo. Hebu tuangalie kwanza katika motifs ya
vurugu na matumaini ya ukombozi katika uzinduzi wa ufalme .

UZINDUZI
Uzinduzi wa ufalme katika Kristo kwanza kuja anakumbuka ulimwengu wenye
vurugu katika historia ya kitabo angalau kwa njia mbili: kwanza , tunaona uhusiano na
vurugu Yesu kuteswa kwa muda juu ya nchi; na pili , tunaona uhusiano na ukombozi
ambayo Yesu kuletwa kwa watu wake. Hebu tuangalie kwanza katika mateso Yesu
uzoefu alipokuja mara ya kwanza .

Vurugu
Mtu yeyote mzoefu wa maisha ya Yesu anajua kwamba Yesu aliteseka mateso
kutoka kwa dunia kwa njia nyingi. Alipokuwa anahudumu kwa kunyanyaswa , alichukua
huzuni zao na maumivu. Hata hivyo, kuna inaweza kuwa hakuna shaka kwamba kwa
mujibu wa Agano Jipyakilele cha unyanyasaji unaofanywa dhidi ya Kristo ni kifo chake
juu ya msalaba. Kwa njia ya mateso moja ya aina mbaya zaidi za utekelezaji
inayojulikana katika siku yake, Yesu kweli uzoefu hatma mbaya zaidi ya mateso na haki
katika nyakati ya kitabo .
Katika mwanga huu haishangazi kwamba njia moja Agano Jipyainaelezea mateso
ya Yesu ni kulinganisha kifo chake msalabani, na vurugu ya dunia ya kitabo, au kwa
kuwa maalumu zaidi , kwa kifo ya Abelii. Mwandishi wa Waebrania alijua kuwa Kristo
alikuwa na mateso hatia katika mikono ya watu waovu, na kwa sababu hii,
ikilinganishwa kifo cha Kristo kwa kifo Abeli katika sura ya 12 mistari ya 23 na 24 ya
waraka wake :
Umekuja kwa Mungu , hakimu wa watu wote, na roho za watu waadilifu
waliofanywa kamili, Yesu mjumbe wa agano mpya, na kwa damu yake
iliyomwagika inasema neno bora zaidi kuliko ile ya Abelii. (Waebrania
12:23-24 )
Dokezo hapa kwa ya kitabo historia ya Musa ni wazi. Damu ya Kristo kumwaga
alizungumza bora au zaidi kwa usemi kuliko ile ya Abelii. Hiyo ni kusema , kifo cha
Kristo hata muhimu zaidi katika macho ya Mungu kuliko kifo cha Abelii . Kifo cha Yesu
alikuwa tukio hilo hakuna wa kawaida. Kifo chake upatanisho kwa ajili ya dhambi za
watu wake kwa sababu ya mateso katika nafasi ya kila mtu ambaye anaamini katika yeye.
Lakini zaidi ya hii, kifo cha Kristo wakawa hasira tu ya Mungu zaidi sana kuliko alikuwa
na damu ya Abelii.
Katika mwanga huu, wakati sisi kusoma akaunti ya Musa ya fujo za historia ya
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kitabo, tunapaswa si tu kuchukua kumbuka kwa nini Musa aliandika sura hizi kwa ajili ya
wasomaji yake ya awali Israeli. Kutokana na mtazamo Agano Jipya, tunapaswa pia kuona
kwamba vurugu yatolewayo juu ya haki katika historia ya kitabo kutarajia mateso ya
Kristo katika uzinduzi wa ufalme .
Sasa kwa kuwa tumeona jinsi Agano Jipyahuchota uhusiano kati ya dunia ya kitabo
ya vurugu na mateso ya Kristo , tunapaswa kurejea kwa njia ya pili uzinduzi wa ufalme
kugusa sehemu hii ya Mwanzo. Kiungo muhimu pia hutokea kwa matumaini ya
ukombozi Yesu kuletwa kwa ulimwengu .

Ukombozi
Yesu ilitumia zaidi ya huduma yake ya hadharani kutangaza ujumbe wa
matumaini : injili ujumbe kwamba siku moja mateso ya maisha itakuwa juu kwa wale
ambao walimfuata. Ibada ya Yesu kwa ujumbe huu injili Inaonekana katika mafundisho
yake. Lakini fikiria jinsi maarufu ujumbe wa ukombozi inaonekana katika Heri , taarifa
ya ufunguzi wa baraka katika Hotuba ya Mlimani . Kama Yesu alianza hotuba hii
maalumu , alisema maneno haya katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 10 kwa 12 :
"Heri wanaoteswa kwa sababu ya haki, kwa kuwa ndio ufalme wa mbinguni.
Heri yenu ninyi iwapo watu tusi , wakiwadhulumu na kuwasingizia kila aina
ya uovu dhidi yenu kwa sababu yangu. Furahini na kushangilia maana tuzo
lenu ni kubwa mbinguni . " (Mathayo 5:10-12 )
Heri haya yanaonyesha kwamba moja ya wasiwasi kati ya huduma ya kufundisha ya
Yesu ilikuwa kuleta ujumbe matumaini kwamba Mungu alikuwa si faragha na watu
wake. Yesu aliwatia moyo wafuasi wake kuwa na matumaini kwamba Mungu siku moja
kuwaokoa kutokana na mateso yote.
Lakini Yesu hakuwa na si tu kufundisha habari njema ya matumaini kwa ajili ya
ukombozi -kwa njia ya kifo chake na ufufuo yeye kweli kukamilika ukombozi ambayo
alitangaza. Kwa sababu Yesu alikuwa mwana kamili ya David , kifo chake alifanya
suluhu kwa dhambi za watu wa Mungu. Kifo chake kulipwa bei kwa ajili ya dhambi ili
wafuasi wake tena kuwa na hofu na hofu ya kifo. Kama sisi kusoma katika Waebrania
Sura ya 2 aya ya 14 na 15 , Yesu alikufa ili kuhakikisha kuwa:
... Kwa kifo chake amharibu yeye ambaye ana mamlaka juu ya kifo , yaani,
shetani- na huru wale ambao kwamba maisha yao yote ilifanyika katika
utumwa kwa hofu yao ya kifo. (Waebrania 2:14-15)
Hivyo tunaona kwamba mandhari ya vurugu na matumaini ya ukombozi kwa urahisi
kuomba uzinduzi wa ufalme katika Kristo. Kama Musa aliandika kukiri vitisho dhidi ya
Israel na kufundisha Israel juu ya nguvu ya Mungu kwa kutoa, Agano Jipyainaonyesha
kwamba Kristo alikuja wanateseka na kuleta ukombozi kwa watu wake kutoka katika
nguvu ya uovu katika dunia .
Sasa kwa kuwa tumeona baadhi ya njia ambazo Agano Jipyaviungo kuja kwa
Yesu na historia ya kitabo kwanza , tunapaswa pia taarifa jinsi Agano Jipyainatumika
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sehemu hii ya historia ya ya kitabo kwa muendelezo wa ufalme , wakati kati ya kwanza
na comings pili wa Kristo.

MUENDELEZO
Kuna njia angalau mbili ambazo Agano Jipyaanaelezea jinsi muendelezo wa
ufalme kugusa juu ya mandhari ya Mwanzo sura ya 4 aya 1 hadi sura ya 6 mstari wa 8, na
marejeo haya kutoa mwongozo wa kimsingi kama sisi kuomba kifungu hiki cha Andiko
kwa Mkristo kanisa . Kwa upande mmoja, Agano Jipyakuwafundisha kwamba tutegemee
muendelezo wa unyanyasaji dhidi ya watu wa Mungu, na kwa upande mwingine sisi ni
moyo kuvumilia nyakati hizi ngumu na kuendelea kuwa na imani katika Kristo kwa ajili
ya ukombozi. Fikiria kwanza , ukweli kwamba tutegemee unyanyasaji dhidi ya wafuasi
wa Kristo.

Kuendelea Kwa Vurugu
On idadi ya matukio Yesu alifundisha kwamba wafuasi wake wangepata chuki na
mateso kutoka kwa dunia . Lakini katika Mathayo sura ya 23 mistari 34 na 35 , Yesu
mwenyewe alielezea ukweli kwamba mateso haya kushikamana na mateso ya haki katika
dunia ya kitabo . Yesu alisema huu kwa Mafarisayo :
"Mimi kutuma manabii na wenye hekima na walimu. Baadhi yao mtawaua
na kuwatundika msalabani, wengine mtawapiga mijeledi katika masinagogi
yenu na kuwasaka katika kila mji . Na hivyo juu ya wewe kuja damu ya wote
wenye haki ambayo imekuwa kumwaga hapa duniani, tangu damu ya Abelii
kwa damu ya Zakaria mwana wa Berekia . "(Mathayo 23:34-35 )
Yesu alitabiri kwamba wakati yeye alimtuma wafuasi ulimwenguni, wangekuwa ukali
kuteswa. Lakini taarifa pia jinsi Yesu kushikamana utabiri huu na historia ya ya kitabo .
Alisema kuwa vurugu kuja juu wafuasi wake kuendelea muundo wa ghasia kwamba
kufikiwa njia yote nyuma damu ya Abelii ambaye Kaini aliuawa.

Imani Inayoendelea
Wakati tunatambua kwamba wafuasi wa Kristo daima na mateso wakati wa
muendelezo wa ufalme , tunaweza pia kuona umuhimu wa kudumisha imani yetu katika
Kristo. Mwandishi wa Waebrania kuguswa juu ya jambo hili katika sura ya 11 ya waraka
wake . Tunasoma maneno haya katika sura ya 11 mstari wa 4:
Kwa imani Abelii alimtolea Mungu sadaka bora zaidi kuliko Kaini. Kwa
imani alikubaliwa kuwa mtu mwenye haki , Mungu aliposi fia sadaka zake .
Na kwa imani yake bado anasema ingawa amekufa. (Mathayo 11:4 )
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Wazo kuu katika kifungu hiki ni kwamba wafuasi wa Kristo katika umri lazima kufuata
mfano wa Abeli . Ingawa haki Abeli ya kumpeleka matatizo kutoka kwa ndugu yake
mbaya, Abeli inasimamia kama mfano wa uaminifu kwa waumini wote kufuata hata
katika siku zetu.
Hivyo tunaona kwamba mandhari ya vurugu na ukombozi katika historia ya
kitabo pia kuomba kwa wafuasi wa Kristo wakati wa muendelezo wa ufalme . Upande
mmoja, sisi lazima tayari kuteseka upinzani na vurugu katika umri yetu. Lakini kwa
upande mwingine , kama sisi kuvumilia nyakati hizi za ugumu wa maisha, sisi kushinda
tu kama sisi ni waaminifu na matumaini kwamba Kristo atatuokoa siku moja.
Baada ya kuona jinsi mandhari ya vurugu na ukombozi fit ndani ya uzinduzi na
muendelezo wa ufalme , tunapaswa kurejea kwa hatua ya mwisho ya ufalme wa Kristo,
mara ya pili.

UKAMILIFU
Kuweka tu, Agano Jipyayanafundisha kwamba katika kurudi kwa Kristo tutaona
mwisho wa unyanyasaji dhidi ya watu wa Mungu na sisi tutapata ukombozi wa mwisho
kwa ulimwengu wa baraka milele.

Mwisho wa Vurugu
Mwisho wa vurugu ni sehemu ya kati ya picha Agano Jipyaya ukamilifu. Kristo
atakaporudi , ataleta juu ya kugeuzwa ya jumla ya viumbe, bure ya vurugu wote.
Kusikiliza kwa njia ya mtume Yohana alieleza kurudi kwa Kristo katika Ufunuo sura ya
mistari 21 1 kwa 5 :
Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya , kwa maana mbingu za kwanza
na nchi ya kwanza zimekwisha kupita ... Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka
katika kiti cha enzi ikisema ... " Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao na
kuwa Mungu wao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao . Kutakuwa na
kifo tena wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena
kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita . "Yeye aliyekuwa ameketi
juu ya kiti cha enzi akasema ," Mimi nafanya yote mapya "( Ufunuo 21:1-5 )

Ukombozi Wa Mwisho
Wakati huo huo , hata hivyo, ukamilifu wa ufalme wa Kristo si tu kuleta vurugu
hadi mwisho. Anaporudi, Kristo barikie kutokuwa na mwisho wa maisha na amani kwa
watu wake. Ukombozi wetu utakuwa na mwisho. Katika Ufunuo sura mistari 22 1 na 2
sisi kusoma maelezo hii ya ukombozi wetu mwisho:
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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)
Matumaini hii ya ukombozi wa mwisho katika ujio wa pili wa Kristo inaonekana katika
Agano Jipya. Inaonyesha mnara wa imani ya Kikristo. Tunatamani kwa siku wakati
majaribu na matatizo ya dunia hii itakuwa nafasi yake kuchukuliwa na maajabu ya uzima
wa ulimwengu ujao. Mateso itakuwa kubadilishana kwa furaha . Mapambano itakuwa
kubadilishana kwa ushindi. Na kifo kubadilishana kwa uzima wa milele.
Hivyo tunaona kwamba kama Musa aliandika kuhusu dunia ya kitabo ya vurugu
na kuhimiza Israel kusonga mbele kwa Kanaani, Agano Jipyainatufundisha wanatamani
kwa ulimwengu mpya ya kuja katika ukamilifu. Kristo atakaporudi , wote ambao
kuaminiwa yake mtaona mwisho na vurugu, na watairithi ukombozi kamili na utukufu
katika dunia milele wa wokovu.

HITIMISHO
Katika somo hili tumeangalia mambo kadhaa ya dunia ya kitabo ya vurugu
ilivyoelezwa katika Mwanzo sura ya 4 aya 1 hadi sura ya 6 mstari wa 8 . Tumegundua
muundo wa sehemu hii ya Mwanzo, na sisi pia kuonekana jinsi Musa awali aliandika
nyenzo hii kuhamasisha Israeli ambao walimfuata kuelekea Kanaani. Na sisi pia
kujifunza kwamba sisi wakristo lazima kuomba sehemu hii ya historia ya ya kitabo
Agano Jipya la imani yetu.
Wakati sisi kuangalia sehemu hii ya Mwanzo kama Musa awali lengo ni kwa ajili
ya Israeli , inakuwa zaidi ya rekodi ya tu ya nyuma. Badala yake, tunaweza kuona
kwamba kama Mungu na kutolewa katika vurugu katika dunia ya kitabo, na kama yeye
baadaye mikononi Israel katika siku za Musa , tunaweza kuongeza matumaini yetu
kwamba Kristo siku moja atuokoe na dunia hii ya unyanyasaji kama vizuri .
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