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UTANGULIZI
Nakumbuka wakati mimi alikuwa akifundisha katika Ukraine, na alikuwa dakika
chache tu kufikia marudio yangu kwa Metro. Mimi alikimbia na kituo cha , mbio ngazi
ya chini na kuruka juu ya mafunzo ya tu kama milango ya kufunga . Ilikuwa ni kwenda
kuwa safari njia yote katika mji, hivyo mimi ameketi nyuma kwa kupata pumzi yangu na
walishirikiana kwa dakika chache. Kisha baada ya muda ghafla dawned juu yangu . Mimi
nilikuwa na kuchukuliwa treni kwenda katika mwelekeo sahihi ! Kwa kawaida, kituo cha
Metro ya pili ilikuwa maili na ilichukua milele kufikia . Kwa wakati mimi got akageuka
na kuanza nyuma, ni wazi kwamba mimi alikuwa anaenda kuwa marehemu sana .
Naweza kukumbuka kufikiri mwenyewe , "Naam, hali hii si wote mimi alikuwa na
matumaini itakuwa , lakini angalau sasa mimi nina kwenda katika mwelekeo sahihi ."
Nadhani hiyo ndiyo njia ni katika maeneo mengi ya maisha . Hali yetu ni kamwe
kamili, na zaidi ya muda wao siyo hata karibu. Sisi uso kura ya matatizo na changamoto
kila mahali sisi kwenda. Hata hivyo, sisi wote tunajua kwamba bado ni bora angalau
kuwa kwenda katika mwelekeo sahihi , badala ya njia sahihi.
Sisi haki somo hili, " mwelekeo sahihi," na ndani yake sisi ni kwenda
kuchunguza Mwanzo sura ya 6 mstari wa 9 kupitia sura ya 11 mstari wa 9 ambapo
tutakuwa kugundua mwelekeo Mungu imara kwa ajili ya watu wake kufuata baada ya
mafuriko makubwa katika siku ya Nuhu. Kama tutaona , katika sura hizi historia ya ya
kitabo , Musa watu wa Israeli mwelekeo wa wazi kujiingiza. Inaweza kuwa yote walitaka
, lakini ilikuwa aliyeteuliwa na Mungu kuwaleta upande wa baraka kubwa . Na sehemu
hii ya historia ya ya kitabo ni muhimu sana kwa Wakristo pia , kwa sababu sisi inapaswa
kufuata mwelekeo huu huo pia.
Somo letu la Mwanzo sura ya 6 mstari wa 9 hadi mstari wa sura ya 11 9
kugawanya katika sehemu tatu: ya kwanza, sisi kuchunguza muundo fasihi ya sura hizi ,
la pili, sisi kuchunguza matumizi yake ya awali na kutambua kwa nini Musa aliandika
nyenzo hii kwa ajili ya Israeli ; na tatu , tutaangalia kwa Agano Jipyakwa ajili ya uongozi
katika kutumia sura hizi katika maisha yetu. Hebu tuanze somo letu la mwelekeo sahihi
kwa kuchunguza mfumo wa fasihi wa sura hizo.

MUUNDO FASIHI
Mwanzo sura ya 6 mstari wa 9 kupitia sura ya 11 mstari wa 9 ni sehemu kubwa ya
historia ya kitabo, na inaweza kuwa ilivyoainishwa katika idadi ya njia tofauti . Kwa
madhumuni yetu, tuna segmented sura hizi katika sehemu kuu mbili: Sehemu ya kwanza
ni pamoja na sura ya 6 mstari wa 9 kupitia sura ya 9 mstari wa 17 , na sisi haki yake. "
Mafuriko ya ukombozi" Katika sehemu hii ya Mwanzo, Musa ilivyoelezwa mafuriko wa
siku za Nuhu . Sehemu ya pili ya nyenzo hii ni Mwanzo sura ya 9 mstari wa 18 hadi
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mstari wa sura ya 11 9 , ambayo sisi haki " utaratibu mpya. " Ni inaeleza matukio kadhaa
muhimu ambayo yalifanyika baada ya mafuriko, na ambayo iliweka ruwaza ya kudumu
kwamba sifa ya dunia baada ya mafuriko. Kupata uelewa bora muundo fasihi ya sura
hizi, tutaangalia katika wote wa sehemu hizi kubwa. Hebu tuanze kwa kutazama muundo
wa hadithi Musa aliandika kuhusu mafuriko ya siku za Nuhu.

MAFURIKO YA UKOMBOZI
Katika miaka ya hivi karibuni idadi ya wakalimani niliona kuwa hadithi ya
gharika ya Nuhu maonyesho ya kiasi wazi fasihi mfano. Ingawa inawezekana kuelezea
muundo huu katika idadi ya njia , katika somo hili sisi uhakika jinsi sura hizi kuunda
chaguzi hatua tano mchezo wa kuigiza.

Agano Ya awali
Hatua ya kwanza ya hadithi hii inaonekana katika Mwanzo sura ya 6 mistari ya 9
hadi 22, na sisi kuiita " ya awali ya Mungu ya agano" na Nuhu. Katika sehemu hii ya
hadithi, Musa alibainisha kuwa Nuhu alikuwa mtu mwema kwa dunia kwamba walikuwa
wamekwenda sour. Mungu akamwambia Nuhu na wazi kwa nini alipanga kuharibu jamii
ya binadamu. Tunasoma maneno haya katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 13 :
Hivyo Mungu akamwambia Nuhu, "Naenda kukomesha watu wote, kwa
matumizi nchi imejaa na vurugu kwa sababu wao. Mimi hakika kwenda
kuharibu wote hao na nchi. " (Mwanzo 6:13)
Hata hivyo, hatua ya kwanza ya hadithi hii pia inatuambia kwamba Mungu alipanga
kuanza tena kwa kutoa mtu mmoja na familia yake , yaani haki Nuhu. Kuwahakikishia
Nuhu ya nia yake, Mungu aliingia katika agano ya awali na Nuhu. Katika kitabu cha
Mwanzo sura ya 6 aya ya 17 na 18 , tunasoma kwamba Mungu alisema maneno haya
kwa Nuhu
"Kila kitu duniani kupotea. Lakini nitasimamisha agano langu pamoja nanyi
, na wewe kuingia ndani ya safina wewe pamoja na wana wako na mke wako
na wake za wana wako na wewe. "(Mwanzo 6:17-18)
Mwanzoni mwa hadithi mafuriko, Mungu akaapa kiapo mapatano ya kuwaokoa Nuhu na
familia yake kutokana na mafuriko ijayo. Agano hili kupata ukombozi Nuhu, na
kuanzishwa kwake kama mkuu wa ubinadamu mpya baada ya mafuriko.
Sasa kwa kuwa tumeona jinsi hadithi mafuriko kufungua kwa kuzingatia ahadi ya
awali Mungu na Nuhu , tunapaswa kurejea kwa sehemu ya mwisho ya hadithi ambao
mizani ya kwanza sura ya 8 mstari wa 20 kupitia sura ya 9 mstari wa 17 , ambayo sisi
haki " kudumu ya Mungu agano " na Nuhu.

Agano Ya Kudumu
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Kama cheo wetu unaonyesha , katika kifungu hiki Mungu akarudi kwa Nuhu
baada ya mafuriko na alifanya agano lingine pamoja naye. Mungu aliamua kutoa
ubinadamu nafasi ya utaratibu mpya duniani. Kama sisi kusoma katika Mwanzo sura ya 8
mstari wa 22 :
"Kama mrefu kama nchi upo , seedtime na mavuno , baridi na joto , majira
na baridi , mchana na usiku kamwe kusitisha . " (Mwanzo 8:22)
Kuanzisha hakika bila shaka hii mpya, Mungu aliingia katika agano la pili pamoja na
Nuhu mwishoni mwa hadithi mafuriko katika Mwanzo sura ya 9 aya 11 hadi 15.
"Mimi agano langu pamoja nanyi : Kamwe tena maisha yote kukatwa kwa
maji ya gharika , kamwe tena kutakuwa na mafuriko kuharibu dunia ...
mimi tumeweka upinde wangu katika mawingu, na itakuwa ishara ya agano
kati yangu na nchi. Wakati mimi kuleta mawingu juu ya nchi na upinde wa
mvua inaonekana katika mawingu, nami nitalikumbuka agano langu kati ya
mimi na wewe na viumbe hai wote wa kila aina. "(Mwanzo 9:11-15)
Hivyo tunaona kwamba hadithi ya gharika ya Nuhu mwisho na ahadi ya agano kuwa
mafuriko kamwe tena kuiharibu nchi , na Mungu kuweka upinde wake katika mawingu
kama ishara ya uhakika kwamba angeweza kamwe kusahau ahadi hii. Kufunga Hii ahadi
ya agano pointi umuhimu mkubwa kwamba Nuhu alikuwa katika historia ya kitabo .
Alikuwa mjumbe wa maagano, agano ambayo hadi kwa vizazi yote ya baadaye.
Pamoja na kufungua na kufunga sehemu ya hadithi hii katika akili, sisi ni katika
nafasi ya kuchunguza utendaji kazi ndani ya hadithi ya mafuriko. Sehemu katikati hatua
kutoka ahadi ya Mungu ya awali ya utaratibu mpya wa agano ya mwisho katika hatua
tatu kuu .

Kuepuka kutoka kwa maji
Hatua ya pili ya hadithi hii inaonekana katika sura ya 7 mistari ya 1 kwa njia ya 16
, ambayo sisi haki ya Nuhu "kuepuka na maji. " Material hii ni badala ya moja kwa moja.
Nuhu tayari sanduku na kuletwa wanyama wa kila aina ndani yake, na maji ya mafuriko
alianza kupasuka ndani ya dunia , lakini Nuhu na familia yake , na wanyama aliyoyapata
walikuwa salama kufungwa katika sanduku.

Kuenda Kwa Nchi Kavu
Sehemu ya nne ya hadithi ya gharika ya Nuhu aina kupingana makubwa kwa hatua
ya pili. Inaelezea Nuhu exit kavu ardhi katika Mwanzo sura ya 8 mstari wa 6 kupitia 19.
Baada ya mafuriko wameanza kupungua, Nuhu kutamani kwa nchi kavu kuonekana ili
aweze kuondoka sanduku. Baada ya kipindi cha kusubiri, ardhi kavu alionekana na
Mungu aliamuru Nuhu kutoka nje ya safina , kama yeye hapo awali aliamuru kuingia.

Kumbukumbu ya Kiungu
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Sasa tuko katika nafasi ya kuangalia katikati au hatua ya kugeuka ya hadithi hii,
Mwanzo sura ya 7 mstari wa 17 kupitia sura ya 8 mstari wa 5 , ambayo sisi haki "
kumkumbuka Mungu" ya Nuhu. Aya hizi kuanza na maelezo ya mafuriko mkali na
kuharibu kila kitu kuishi duniani. Lakini kwa Mwishoni mwa sehemu hii mafuriko
imeanza kupungua .
Katika moyo sana ya sehemu hii ni rahisi lakini makubwa adhabu ambayo
inaonyesha kwa nini Mungu alianza utulivu mafuriko inatishia. Katika kitabu cha
Mwanzo sura ya 8 mstari wa 1 Musa aliandika kwamba katikati ya dhoruba:
Mungu akamkumbuka Nuhu na wanyama wote wa porini na mifugo
waliokuwa pamoja naye, katika jahazi na yeye alimtuma upepo juu ya dunia,
na maji kumalizika . (Mwanzo 8:1 )
Katika huruma kubwa , Mungu hakusahau ahadi yeye na Nuhu na walio kuwa pamoja
naye . Alikumbuka abiria wa sanduku , na kuhamia kwa niaba yao dhidi ya mafuriko
inatishia.
Muhtasari huu wa gharika ya Nuhu inatoa mwanga kwa wasiwasi msingi wa
hadithi. Musa aliandika kuhusu mafuriko kama hadithi za ukombozi. Ingawa hukumu
akaja juu ya waovu wa duniani , wasiwasi wakuu wa Musa ilikuwa kuonyesha kwamba
kupitia Nuhu Mungu kuletwa binadamu katika ulimwengu wa baraka kubwa.
Sasa kwa kuwa tumegundua sehemu ya kwanza ya Mwanzo sura ya 6 mstari wa 9
kupitia sura ya 11 mstari wa 9 , tunapaswa kurejea kwa pili kubwa sehemu, utaratibu
mpya, katika Mwanzo sura ya 9 mstari wa 18 kupitia sura ya 11 aya ya 9.

MPANGILIO MPYA
Akaunti ya Musa utaratibu mpya katika sura ya 9 hadi 11 mgawanyiko ndani ya
vitengo mawili ya msingi. Kwa upande mmoja, Mwanzo sura ya 9 mstari wa 18 kupitia
sura ya 10 mstari wa 32 inalenga katika wana wa Nuhu . Kwa upande mwingine mistari
Mwanzo sura ya 11 1 kupitia 9 wasiwasi kushindwa mji wa Babeli. Ingawa mafungu
haya inaweza kuonekana isiohusiana kwa mara ya kwanza , tutaona kwamba kweli kazi
pamoja na kujenga mfano kwa utaratibu mpya wa dunia . Wao umeelezwa makala kuu ya
historia ya dunia tangu wakati huo mbele. Hebu tuangalie kwanza katika akaunti za wana
wa Nuhu na mchango inafanya kwa hii picha ya dunia wapya aliamuru.

Wana wa Nuhu
Rekodi ya Musa za wana wa Nuhu katika sura ya 9 na 10 ya Mwanzo lina cheo na
sehemu kuu mbili . Katika sura ya 9 mstari wa 18 na 19 tunaona cheo ambayo
inaonyesha kwamba sehemu hii ya Mwanzo inalenga hasa kwenye wana watatu wa Nuhu
, na jinsi walikuwa kusambazwa duniani kote.
Katika line kwa jina hili , rekodi ya Musa ya wana wa Nuhu imegawanyika katika
sehemu kuu mbili. Katika nafasi ya kwanza, hadithi katika sura ya 9 aya ya 20 kwa njia
29 amepiga tofauti kati ya wana, na katika nafasi ya pili , aya sura ya 10 1 kwa njia ya 32
inaeleza usambazaji wa wana wa Nuhu na watoto wao. Itakuwa na manufaa kwa
kuangalia sehemu hizi tofauti.
Sura ya 9 aya ya 20 kwa njia 29 ni kwamba maalumu kifungu katika Mwanzo
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kwamba anaongea juu ya laana juu ya mwana Ham ya Kanaani. Kusikiliza mambo
ambayo Musa aliandika katika kitabu cha Mwanzo sura ya 9 mistari ya 24 kupitia 27:
Kama Nuhu alisimama na divai yake na kukuta nje mwana wake mdogo
aliyomtenda , alisema, " Na alaaniwe Kanaani !" ... Pia alisema , " Na
ahimidiwe Bwana, Mungu wa Shemu ! ... Mei Mungu kupanua eneo la
Yafethi ... " (Mwanzo 9:24-27)
Kuweka tu, hadithi hii ripoti matukio ambayo imesababisha tofauti kubwa kati ya watoto
wa Nuhu. Nuhu Alilaani Kaanani, mwana wa Ham. Kanaani itakuwa chini ya watumwa
kwa ndugu zake. Hata hivyo, Nuhu hutamkwa baraka juu ya wanawe nyingine, Shemu na
Yafethi , kwa sababu walikuwa walimuona kwa heshima.
Musa pamoja na hadithi hii katika maelezo yake ya utaratibu mpya baada ya
mafuriko kwa sababu jamii yote ya wanadamu alikuja kutoka wana watatu wa Nuhu.
Tofauti alifanya hapa kuongozwa na mienendo ya mahusiano ya binadamu kuonekana
kutoka wakati huu mbele katika historia ya Biblia.
Hii mtazamo juu ya tofauti kati ya wana wa Nuhu imethibitishwa na sura ya 10 ,
usambazaji wa wana wa Nuhu . Kuangalia kwa vizazi waliokuja kwa muda mrefu baada
ya siku za Nuhu , katika Mwanzo sura ya 10 Musa akawapa sampuli orodha ya maeneo
ambapo watoto wa Ham , Shemu na Yafethi akaenda duniani kote. Kwa mujibu wa
Mwanzo sura ya 10, Japhethites yaliyovamiwa wa kaskazini, kaskazini, na kaskazini
magharibi ya Kanaani. Isipokuwa kwa wachache, Hamites wakiongozwa upande wa
Afrika ya Kaskazini, na mwana maalum ya Ham , yaani Kanaani, akakaa katika nchi ya
Kanaani, Nchi ya Ahadi ya Israeli. Washemi au watu Kisemiti kwa kiasi kikubwa
ulichukua maeneo ya Peninsula ya Arabia.
Rekodi ya Mwanzo sura ya 10 ni sana kuwachagua na iliyoundwa kwa kutoa tu
ruwaza mkuu wa uhamiaji. Lakini ruwaza hizi kwa ujumla walikuwa kutosha kwa ajili ya
Musa kuonyesha mwelekeo wa baadhi ya muda mrefu kwamba sifa ya mahusiano ya
binadamu katika utaratibu mpya baada ya mafuriko.
Sasa kwa kuwa tumeona muundo wa fasihi ya tahadhari ya Musa kwa wana wa
Nuhu katika Mwanzo sura ya 9 na 10, sisi ni katika nafasi ya kuangalia sehemu ya pili ya
utaratibu mpya baada ya mafuriko: kushindwa kwa mji wa Babeli katika sura ya mistari
11 1 kupitia 9 .

Kushindwa kwa Babeli
Hadithi wa mnara wa Babeli mgawanyiko ndani ya chaguzi hatua tano makubwa.
Hatua ya kwanza ya mstari wa 1 na 2 huanza na idadi kubwa ya binadamu pamoja .
Lakini kwa upande mwingine, Maneno haya ni ya mwisho katika mstari wa 8 na 9
ambapo sisi kujifunza kuwa Mungu kutawanywa binadamu juu ya nchi kama yeye
kuchanganyikiwa lugha ya kibinadamu.
Tu jinsi gani binadamu kuhama kutoka kuwa pamoja na lugha moja kwa
kusambaa na kuwa na lugha nyingi ? Sehemu katikati anaelezea kile kilichotokea. Hatua
ya pili ya mstari wa 3 na 4 ripoti ya mpango ambao watu walikuwa . Wao nia ya kujenga
mji na mnara kubwa kufikia mbinguni ili waweze kuwa maarufu kwa wakati wote na
kabisa hauonekani. Hata hivyo, hatua ya nne ya hadithi hii katika mstari wa 6 na 7 mizani
mpango huu wa binadamu na taarifa kukabiliana na mpango wa Mungu. Mungu aitwaye
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jeshi lake mbinguni kushambulia mji na utata lugha ya watu, na hivyo kuacha ujenzi wa
mji na mnara wake .
Hatua ya kugeuka ya hadithi hii inaonekana katika mstari wa 5, ambapo Mungu
kuchunguzwa mji na mnara wake . Mara baada ya Mungu akaona mji na mipango ya
fahari ya wakazi wake, yeye nia ya kuleta mwisho wa mji wa Babeli.
Hivyo tunaona kwamba kwa mujibu wa Musa, maisha baada ya mafuriko alikuwa
mbali na peponi tupate kuwa na matarajio. Kinyume chake , akaunti ya wana wa Nuhu
inaonyesha kwamba utaratibu mpya ni pamoja na tata mwingiliano kati ya makundi
mbalimbali ya binadamu. Pia pamoja na zaidi bila ya Mungu , kama vile baadaye
kushindwa Mungu wa wale ambao kumpinga yake. Ingawa miundo ya utaratibu mpya
inaweza kuonekana geni kwa masikio yetu ya kisasa, tutaona kwamba wao alizungumza
badala wazi na uzoefu wa wana wa Israeli , ambao Musa kwanza aliandika sura hizo.
Sasa kwa kuwa tumeona muundo wa Mwanzo sura ya 6 mstari wa 9 fasihi hadi
mstari wa sura ya 11 9, sisi ni katika nafasi ya kuuliza swali la pili : Kwa nini Musa
kuandika akaunti hii ya mafuriko na kusababisha utaratibu mpya ? Ni masomo gani
alikuwa yeye kufundisha Israeli kama wakamfuata kuelekea Nchi ya Ahadi?

MATUMIZI HALISI
Bila kusema, tunaweza kuwa na uhakika kwamba Musa aliandika kuhusu gharika
ya Nuhu na mwendo wa utaratibu mpya kuwajulisha Israel ukweli wa kipindi hiki cha
historia ya ya kitabo . Hata hivyo, rekodi yake ni mbali pia kuchagua na huhusiana na
mandhari hasa kwa kufikiri kwamba hayo yote yeye alikuwa katika akili. Musa aliandika
si tu kuripoti siku za nyuma, lakini kuongoza Israel katika siku yake mwenyewe pia.
Sisi kufunua ' lengo kwa kuangalia sehemu tatu ya Mwanzo sura ya 6 mstari wa 9
kupitia sura ya 11 mstari wa 9 : kwanza , sisi kuchunguza matumizi halisi ya hadithi
mafuriko ; na kisha sisi kurejea kwa Musa Musa rekodi ya wana wa Nuhu , na hatimaye ,
sisi kutoa kipaumbele kwa matumizi ya awali ya sehemu ya mwisho ya ya kitabo historia
kushindwa wa Babeli. Hebu tuangalie kwanza njia Musa kuhusiana na mafuriko ya Nuhu
na uzoefu wa Israel katika siku yake.

MAFURIKO YA UKOMBOZI
Kutambua matumizi ya Musa ya hadithi mafuriko, tutaangalia mambo mawili ya
hadithi : kwanza , uhusiano yeye imara kati ya mafuriko na msafara ; na pili , matokeo ya
mahusiano haya kwa ajili ya Israeli . Musa imara uhusiano kati ya mafuriko na siku yake
mwenyewe na kuonyesha Nuhu kwa njia kuwa karibu inafanana maisha yake mwenyewe
na huduma. Sasa , kuwa na uhakika maisha ya Nuhu na Musa yalikuwa tofauti katika njia
nyingi, na tofauti hizi haipaswi kupuuzwa . Hata hivyo, pia ni dhahiri kwamba Musa
makusudi taswira Nuhu ili wasomaji wake Israeli, kuona Nuhu kama mtangulizi au kivuli
cha Musa.

Muunganiko
Kuna angalau nane uhusiano muhimu kati ya Nuhu na Musa. Katika nafasi ya
kwanza, Musa akauchomoa uhusiano kati yake na Nuhu katika motif wa vurugu.
Utakumbuka kutoka Mwanzo sura ya 6 mstari wa 13 kwamba gharika ya Nuhu alikuja
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kwa sababu dunia ikajaa jeuri . Kama sura Kutoka 1 na 2 kufanya wazi, Wamisri
walikuwa waliyoyapata vurugu nyingi juu ya watu wa Israeli kabla ya wito wa Musa.
Ukombozi Musa kutoka Misri, katika kukabiliana na vurugu yatolewayo juu ya watu wa
Israeli. Hivyo, kazi wote wa Nuhu, Musa alikuwa kutoa kutoka vurugu.
Chama pili inaonekana katika matumizi ya Musa ya neno " sanduku." Neno la
Kiyahudi kwa safina ya Nuhu katika Mwanzo sura ya 6 kupitia 9 ni tevah ( ) ֵתּבָה.
Inafurahisha kutosha, sehemu nyingine tu ambapo Musa alitumia neno tevah mara katika
Kutoka sura ya 2 mstari wa 3 na 5. Kuna yeye inajulikana kikapu ambayo mama yake
kuwekwa yake kama sanduku au tevah . Ingawa safina ya Nuhu alikuwa mammoth
wakati sanduku Musa ilikuwa ndogo sana , Musa alisema na ukweli kwamba yeye na
Nuhu alikuwa mikononi kutoka vifo maji maji kwa njia ya sanduku , au tevah .
Katika nafasi ya tatu , umuhimu wa ahadi ya Mungu pia itaanzisha Nuhu kama
mtangulizi wa Musa. Kama tulivyoona , kwa mujibu wa Mwanzo sura ya 6 mstari wa 18
na sura ya 9 aya 11 hadi 17, Noa alipoingia ndani ya agano na Mungu kwa niaba ya jamii
yote ya wanadamu . Lakini bila shaka , tunajua kwamba moja ya huduma ya Musa
msingi kwa Israeli ilikuwa kupatanisha agano Mungu. Kama Kutoka sura 19 kupitia 24
kuonyesha vizuri , Musa alikuwa kuchaguliwa kuongoza watu wa Israeli katika agano
maalum na Bwana kama walifika mlima Sinai.
Jukumu kuu la hukumu kwa njia ya maji pia itaanzisha uhusiano wa nne kati ya
watu wawili. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 kupitia 9, Mungu mikononi Nuhu na
familia yake kwa kuwapeleka salama kupitia mafuriko kuharibiwa waovu wa duniani .
Kwa njia ile ile , kama sura Kutoka 13 hadi 15 kutuambia, Musa akawaongoza Israeli nje
ya Misri kwa kupitia maji ya bahari ya Red , ambavyo maji kwa upande kuharibiwa jeshi
la kudhulumu Misri.
Katika nafasi ya tano , Mungu alituma upepo gari nyuma maji katika wote siku za
Nuhu na siku za Musa . Kama tulivyosoma , kwa mujibu wa Mwanzo sura ya 8 mstari wa
1 , Mungu alituma upepo gari nyuma ya maji ya gharika ya Nuhu . Vile vile, kulingana
na Kutoka sura ya 14 mstari wa 21 , katika bahari ya Red , "Bwana alimfukuza nyuma
bahari na upepo wa nguvu kutoka mashariki ."
Uhusiano wa sita inaonekana katika msisitizo juu ya wanyama. Kama vile
Mwanzo sura ya 6 mstari wa 19 anatuambia , Mungu aliwaamuru Nuhu kuleta wanyama
ndani ya safina . On si chini ya nne wakati, kitabu cha Kutoka anataja wanyama wengi
kwamba kushoto Misri na Israeli. Tu kama Mungu aliyeteuliwa kwa Nuhu kuleta
wanyama katika ulimwengu mpya wa siku zake, Mungu pia ameamuru kwamba Musa
lazima kuleta wanyama katika Nchi ya Ahadi.
Saba , mandhari ya kumkumbuka Mungu pia kujiunga na Nuhu na Musa.
Itakumbukwa kwamba katika Mwanzo sura ya 8 mstari wa 1 kama maji ikiendelea katika
siku za Nuhu , Mungu alitenda kwa niaba ya Nuhu kwa sababu alikumbuka yake. Mungu
alifanya agano na Nuhu kuwa yeye itamrudisha salama kupitia mafuriko, na alikumbuka
agano hilo. Kwa njia ile ile , Mungu alitangaza kwa Musa kuwa mikononi Israeli kutoka
Misri kwa sababu alikumbuka ahadi yake. Kusikiliza nini Mungu alimwambia Musa
katika Kutoka sura 6 mstari wa 5 :
"Hata hivyo, nimesikia kuugua kwao wana wa Israeli , ambao Wamisri ni
kuwatia utumwani , na mimi nimekumbuka agano langu . " (Kutoka 6:5 )
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Kumkumbuka Mungu na jukumu muhimu katika mafuriko na katika msafara .
Hatimaye, baraka ya asili pia washirika Nuhu na Musa. Nuhu kuletwa wanadamu katika
ulimwengu mpya ambapo Mungu aliahidi kutakuwa na kudumu na imara ya asili ili
itakuwa na faida kwa binadamu. Kwa mtindo sawa , Musa aliwaambia Israeli katika nchi
ya ahadi , asili bila kubaki mara kwa mara na manufaa kwa njia ile ile .
Pamoja na mahusiano haya kati ya Nuhu na Musa katika akili, sisi ni katika
nafasi ya kuona matokeo ya uwiano haya kwa ajili ya taifa la Israeli. Kwa nini Musa
kuanzisha uhusiano haya?

Matumizi
Kufahamu matumizi ya awali ya nyenzo hii, tunapaswa kukumbuka kwamba
watu wa Israeli walikuwa umakini waliasi dhidi ya Musa, kuhoji mamlaka yake na
hekima ya mpango wake wa msafara na ushindi. Changamoto hizi kwa huduma yake
kuongozwa Musa kuanzisha uhusiano kati yake na Nuhu.
Mungu walitumia Nuhu katika mafuriko ya ukombozi kwa kuwakomboa
binadamu kutoka kutisha vurugu ya kitabo na kuanzisha upya wanadamu katika
ulimwengu mpya wa baraka kubwa . Na kwa njia ile ile , Mungu ameamua Musa
kuwaokoa waisraeli kutoka vurugu ya kutisha ya Misri na kuleta Israeli katika
ulimwengu mpya wa Nchi ya Ahadi. Kubuni Musa kwa Israeli ilikuwa hivyo sawa na
mafuriko ya Nuhu kuwa hakuna mtu aliyeweza sawa kukana jambo hilo alikuwa ametoka
mkono wa Mungu.
Sasa kwa kuwa tumeona matumizi ya awali ya mafuriko ya ukombozi, tunapaswa
kurejea kwa Musa rekodi ya wana wa Nuhu katika Mwanzo sura ya 9 mstari wa 18
kupitia sura ya 10 mstari wa 32 .

WANA WA NUHU
Kwa nini Musa pamoja na vifaa hii katika historia yake ya kitabo ? Mara kusudi
lake katika kuleta mambo haya kwa makini Israel ni nini? Kuchunguza sehemu hii ya
rekodi Musa, tutaangalia masuala ya tatu : kwanza, lengo lake maalum juu ya Kanaani;
pili , mandhari ya vita , na tatu, matokeo ya motifs haya kwa ajili ya Israeli. Fikiria
kwanza kwa njia hiyo Musa akawapa makini na Kanaani.

Kanaani
Itakumbukwa kwamba Nuhu akaamka katika usingizi wake walevi na kutambua
kwamba Ham alikuwa heshima ya yake, na kwamba Shemu na Yafethi alikuwa
walimheshimu. Sasa inaweza kuonekana busara tu kwa Nuhu kuwa na hasira na Ham na
kuwa na amemlaani , kama yeye alibariki wana wake. Lakini hii si kile kilichotokea.
Kusikiliza kwa ukamilifu wa nini Nuhu akasema katika Mwanzo sura ya 9 mistari 25
kwa 27:
" Na alaaniwe Kanaani ! Chini ya watumwa yeye kuwa na ndugu zake . "
Pia alisema ," Na ahimidiwe Bwana, Mungu wa Shemu ! Inaweza Kanaani
awe mtumishi wa Shemu . Inaweza Mungu kupanua eneo la Yafethi; .
Inaweza Yafethi kuishi katika mahema wa Shemu, na inaweza Kanaani
kuwa mtumwa wake "(Mwanzo 9:25-27 )
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Kama tunaona katika kifungu hiki, Shemu na Yafethi kupokea tuzo sahihi kwa ajili ya
haki yao, lakini Ham na hata zilizotajwa hapa. Badala yake, ilikuwa Kaanani, mwana wa
Ham , ambaye alipata laana ya Nuhu .
Wakati sisi kuangalia kwa makini hadithi hii, tunaona kwamba Ham mtumishi
jukumu tofauti na ndugu zake. Kwa kifupi, Ham ina umuhimu kidogo mbali na ukweli
kwamba yeye ndiye baba wa Kanaani . Taarifa njia Musa aliandika Ham katika hadithi
hii. Katika sura ya 9 mstari wa 18 tunasoma:
Wana wa Nuhu waliotoka safina ni Shemu, Hamu na Yafeti. ( Ham ndiye
baba wa Kanaani .) (Mwanzo 9:18)
Kitambulisho hicho inaonekana katika sura ya 9 aya ya 22 kama vile:
Hamu, baba wa Kanaani, akauona uchi wa baba yake. (Mwanzo 9:22)
Katika mambo mengi, Ham unafifia katika background ya hadithi hii na mtoto wake
Kanaani inachukua nafasi yake pamoja na Shemu na Yafethi .
Kwa msisitizo Musa maalum juu ya Kanaani katika akili, sisi inaweza kugeuka na
wasiwasi pili kwamba inaonekana katika matibabu yake ya wana wa Nuhu vita katika
utaratibu mpya baada ya mafuriko.

Migogoro
Mandhari ya vita ina jukumu kubwa katika tahadhari ya Musa kwa wana wa
Nuhu . Miss mada hii ni miss suala muhimu zaidi ya hadithi. Kuhusu dhana ya mgogoro
pia inaonekana katika Mwanzo sura ya 9 mistari 25 kwa 27:
" Na alaaniwe Kanaani ! Chini ya watumwa yeye kuwa na ndugu zake . "
Pia alisema ," Na ahimidiwe Bwana, Mungu wa Shemu ! Inaweza Kanaani
awe mtumishi wa Shemu . Inaweza Mungu kupanua eneo la Yafethi; .
Inaweza Yafethi kuishi katika mahema wa Shemu, na inaweza Kanaani
kuwa mtumwa wake "(Mwanzo 9:25-27 )
Taarifa jinsi Musa alisisitiza hakika wa migogoro kwa kurudia laana Kanaani mara tatu
katika fungu hili. Katika mstari wa 25 yeye alitamka laana Kanaani itakuwa " chini ya
watumwa, " au aina ya chini ya mtumwa imaginable. Katika mstari wa 26 , Nuhu alitabiri
kwamba Kanaani ingekuwa mtumwa wa Shemu . Na katika mstari wa 27 , Musa
aliongeza kuwa Kanaani bila kuwa mtumwa Yafethi pia. Kwa marudio hii , Musa
alisisitiza ukweli kuwa Kanaani bila ya shaka kuwa alishinda kwa ndugu zake.
Zaidi ya hapo, ni muhimu kutambua kwamba aya hizi kuonyesha Shemu kama
mshindi kuu juu ya Kanaani. Katika mstari wa 27 , maneno " inaweza Yafethi kuishi
katika mahema wa Shemu, na inaweza Kanaani kuwa mtumwa wake," inaweza kuwa
bora yake, " inaweza Yafethi kuishi katika hema za Shemu ili Kanaani inaweza kuwa na
mtumishi wake. " Wazo Nuhu inaonekana kwa kuwa Kanaani itakuwa wanyama dhalili
Yafethi tu kwa kiasi kwamba Yafethi imejiunga na Shem . Katika athari, Musa kuamini
kwamba Shemu alikuwa kuongoza katika subjugating Kanaani.
Hivyo tunaona katika kifungu hiki kwamba Musa imara kipengele muhimu ya
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utaratibu mpya baada ya mafuriko, ambayo ni vigumu wamekuwa ilivyotarajiwa.
Alifahamu kwamba hali ya baadaye ya binadamu litahusisha vita makubwa ambayo
watoto wa Shemu bila husuru watoto wa Kanaani.
Katika mwanga wa makini Musa Kanaani na mandhari ya migogoro, sisi ni
uwezo wa kuona athari ya awali ya wana wa Nuhu kwa Israeli ya zamani.

Matumizi
Kwa nini Musa pamoja na matukio haya katika rekodi yake ya utaratibu mpya
baada ya mafuriko? Naam, Musa alikuwa na sababu maalum sana kwa kuelezea utaratibu
mpya kwa njia hii. Mgogoro kati ya Shemu na Kanaani alizungumza moja kwa moja na
mahitaji ya watazamaji wake Israeli. Ni kushughulikiwa mwelekeo muhimu ya maisha
yao.
Muhimu kwa lengo ufahamu Musa inaonekana katika Mwanzo sura ya 10 mstari
wa 18 kupitia 19. Baada ya kuorodhesha baadhi ya watoto wa Kanaani, Musa aliandika
kwamba :
"Baadaye koo Mkanaani kutawanyika na mipaka ya Caanan kufikiwa
kutoka Sidoni kuelekea Gerari mbali kama Gaza, na kisha kuelekea
Sodoma, Gomora, Adma na Seboimu, hata Lasha . " (Mwanzo 10:18-19 )
Badala maalum marejeo haya kijiografia walikuwa na mazoea kwa wasomaji Musa
Israeli. Watoto wa Kanaani , au Wakanaani, alikuwa makazi katika kanda hiyo aliweka
kaskazini na kusini kutoka Sidoni kwa Gaza, na katika mkoa wa Sodoma na Gomora.
Musa alikuwa hasa na wasiwasi na kizazi wale wa Kanaani ambao walikuwa makazi
katika Nchi ya Ahadi. Kama taifa Shemite hasa kuitwa na Mungu , watu wa Israeli
walikuwa na hoja katika nchi hii ya Wakanaani na kudai ni kama yao wenyewe.
Hivyo tunaona kwamba akaunti ya Musa za wana wa Nuhu hakuwa tu
iliyoundwa kwa kutoa sababu za zamani. Ilikuwa iliyoundwa kwa kutoa historia ya wito
wa Musa kwa Israeli kusonga mbele katika ushindi, kama vile tu Mungu waliwaweka
katika historia ya kitabo . Matokeo yake, Waisraeli ambao upinzani wito Musa kuchukua
nchi ya Kanaani walikuwa si tu kupinga Musa. Wao walikuwa kweli ni kupinga mpango
wa Mungu, ili Mungu alikuwa imara kwa dunia baada ya mafuriko.
Sasa kwa kuwa tumeona jinsi akaunti ya mafuriko na wana wa Nuhu kutumika
kwa wasomaji awali ya Israeli, tunapaswa kurejea kwa lengo wetu wa tatu : Musa nia ya
awali wakati wa kuandika kuhusu kushindwa wa Babeli katika mistari Mwanzo sura ya
11 1 kupitia 9 .

KUSHINDWA KWA BABELI
Kufahamu jinsi Musa alitaka wana wa Israeli kuomba hadithi wa Babeli
kushindwa kwa maisha yao, tutaangalia katika nyanja tatu kifungu hiki: kwanza ,
maelezo ya Musa ya mji , la pili, maelezo yake ya ushindi Bwana; na wa tatu, matumizi
kwa ajili ya Israeli kama hao wakiongozwa kuelekea Nchi ya Ahadi. Hebu tuangalie
kwanza katika maelezo ya mji.

Mji
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Tunapaswa kutambua kwamba jina la mji , Babeli, sambamba na mji ambayo
baadaye alikuja kujulikana kama Babeli. By wakati wa Musa, mji wa Babeli ulikuwa ni
maalumu katika Mashariki ya Karibu kale . Ilikuwa ni katikati ya ustaarabu kwa miaka
mingi na sifa yake huo umefikia mythic . Hivyo wakati Musa aliandika juu ya mahali
likaitwa Babeli baada ya mafuriko, wasomaji wake Israeli, ingekuwa mara moja
alitambua nafasi hii kama asili ya kitabo ya kubwa ya mijini kituo hicho.

Ushindi
Pili muhimu nyanja ya Mwanzo sura ya 11 mstari wa 1 kupitia 9 ni njia ambayo
Musa ilivyoelezwa ushindi Bwana juu ya mji huu mkuu ya kitabo . Katika maeneo
kadhaa katika hadithi hii, Musa alionyesha ukuu wa Ushindi wa Mungu na tofauti utabiri
wa wenyeji wa Babeli na kweli mwenyewe mtazamo wake . Kwa mfano, fikiria njia
Musa kubebwa mandhari ya ovyo , au kwa Kiebrania, unaweka kitenzi ( ) פּוּץ. Kwa
upande mmoja, wenyeji wa Babeli walikuwa undani na wasiwasi na uwezekano wapate
watatawanyika. Katika sura ya 11 mstari wa 4 tunaona kwamba wao kujengwa mji ili
waweze " si kutawanyika uso wa dunia nzima ."
Lakini kwa upande mwingine, Musa taarifa mara mbili kwamba Mungu just nini
watu wa Babeli hakutaka kutokea. Katika sura ya 11 mstari wa 8 tunasoma kwamba :
Bwana kuwatawanya ... juu ya dunia yote. (Mwanzo 11:8 )
Na tena katika aya sura ya 11 9 tunaona kwamba :
Kutoka huko Bwana akawatawanya juu ya uso wa dunia nzima. (Mwanzo
11:09 )
Mara kwa mara katika Agano la Kale , neno " kuwatawanya " lina matumizi mbaya sana
lenye kushindwa katika vita. Askari kushindwa wametawanyika kama adui zao
kuwafukuza , kuchinja wao kama wao kukimbia. Na hii ni connotation katika hadithi hii
pia. Musa aliwasilisha hadithi hii kama sababu ya ushindi wa kushangaza kwa Bwana.
Bwana aitwaye jeshi lake mbinguni vita dhidi ya mji wa Babeli, na kuwafukuza
waliokimbia wakazi wake katika uso wa dunia.
Njia nyingine ambayo Musa ukilinganisha mtazamo wake na kwamba wenyeji wa
Babeli ilikuwa na heshima na ukubwa wa mji na mnara wake . Kwa mujibu wa Mwanzo
sura ya 11 mstari wa 4 wenyeji wa Babeli alitaka mnara yafika mbinguni , mahali pa
miungu yao. Lakini Musa kuwacheka wazo hili. Badala yake, katika Mwanzo sura ya 11
mstari wa 5 aliandika kwamba :
Bwana akashuka ili auone mji na mnara kwamba watu walikuwa jengo.
(Mwanzo 11:5 )
Kiebrania neno yarad ( ) יָרַד, ambayo ni hapa kutafsiriwa "alikuja chini," lina
matumizi badala maalum katika hadithi hii. Mungu hakuwa tu taarifa mji ; hakuwa hata
tu kuja mji . Badala yake, ambapo wenyeji wa Babeli alitaka kujenga mnara yafika
mbinguni , Musa alisisitiza kuwa Bwana alikuwa na kuja chini kutoka urefu wa mbinguni
tu kuona mji . Hivyo tunaona kwamba Musa wakamcheka kwa kisingizio cha wakazi wa
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Hiyo ni kwa nini likaitwa Babeli - kwa sababu kuna Bwana alipoichafua
lugha ya dunia nzima. (Mwanzo 11:9 )
Kuelewa kejeli Musa katika aya hii tunahitaji kuelewa jinsi alicheza kwa sauti ya maneno
mawili ya Kiebrania . Kwanza alisema , " Hiyo ni kwa nini likaitwa Babeli ." Neno la
Kiyahudi kwa ajili ya " Babeli" ni tu Babeli ( ) ָבּבֶל, toleo ya Kiyahudi ya nini
Mesopotamians aitwaye mahali hapo. Lakini basi Musa alieleza kuwa mji ulikuwa na
jina hili kwa sababu Bwana alipoichafua lugha za binadamu huko. Neno ya Kiebrania
lililotafsiriwa " kuchanganyikiwa " ni balal (  ) ָבּלַל, ambayo sauti sawa kutosha Babeli
kwa Kiebrania kwamba kejeli Musa kazi. Yeye wakamtukana mji wa kale kwa kusema
kwamba sababu halisi ilikuwa inaitwa Babeli ilikuwa kwa sababu ya balal au
kuchanganyikiwa ulifanyika huko. Hivyo , kutokana na hatua ya Musa ya maoni jina "
Babeli" ilikuwa sahihi kwa nafasi hii, si kwa sababu ilikuwa ni lango la Mungu, lakini
kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya machafuko , kuchanganyikiwa kwa dunia nzima.
Kupitia kejeli hii , Musa kabisa kuachwa sifa kushangaza kwamba Babeli alikuwa katika
siku zake. Aliongoza Israeli katika kupendeza kicheko kama aliwaambia kwamba ushindi
wa Mungu wao Bwana alikuwa amefanya utani nje ya mji mkuu wa historia ya kitabo .
Na maelezo ya mji na ushindi Bwana katika akili, sisi ni katika nafasi ya kuona
matokeo ya hadithi hii kwa watu wa Israeli kama hao wakiongozwa kuelekea Nchi ya
Ahadi.

Matumizi
Kama tujuavyo, katika Kadesh Barnea, Musa aliwatuma wapelelezi katika nchi ya
Kanaani waliokuwa wamerudi pamoja na ripoti mbaya . Walidai kuwa Israeli wasiweze
kushinda nchi ya Kanaani kwa sababu vikosi kulikuwa na kubwa mno. Matokeo yake,
Waisraeli walimwacha ushindi na alitumia karibu miaka arobaini jangwani. Ni wakati tu
kizazi kijacho alikuja kwa watu wazima kwamba Musa alikuwa tayari kusonga Israeli
dhidi ya Kanaani mara nyingine tena.
Moja ya sehemu ya taarifa hizi mbaya inatusaidia kuelewa umuhimu wa
kushindwa ya kitabo Babeli. Kusikiliza nini wapelelezi alisema juu ya miji ya Kanaani
kama ilivyoripotiwa katika Kumbukumbu sura ya 1 mstari wa 28 :
" Watu ni nguvu na ni warefu kuliko sisi ni ; miji ni kubwa , na kuta juu
mbinguni . " (Kumbukumbu 1:28)
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Kwa bahati mbaya, tafsiri ya kisasa zaidi ya mstari huu wanashindwa kuteka uhusiano
kati ya maelezo haya ya miji Mkanaani, na mnara wa Babeli. Wakati wapelelezi
alizungumzia " kuta juu mbinguni ," mrefu kwa ajili ya "anga" ni Kiebrania neno
shamayim ( ) ָשׁ ַמיִם, ambayo ni mara nyingi limetafsiriwa " mbinguni." Kwa kweli, ni
muda huo kutumika juu ya mnara wa Babeli wakati ni kama ilivyoelezwa " mnara fika
mbinguni " katika Mwanzo sura ya 11 mstari wa 4. Katika kesi zote, Wazo ni kwamba
miji na hauonekani kwa sababu wao kufikiwa kwa urefu wa mbinguni.
Hivyo ni kwamba Musa akauchomoa uhusiano kati ya mji ya kitabo wa Babeli na
miji ya Kanaani. Israeli walidhani kwamba kuta miji inayozunguka ya Kanaani ,
zimelundikana mpaka mbinguni , kama ilivyo kwa wale ambao kujengwa mnara katika
Babeli walidhani kwamba Ziggurat yao ilifikia mbinguni. Uhusiano huu kati ya mji wa
Babeli na miji ya Kanaani huleta lengo Musa na mwanga. Kuweka tu, miji Mkanaani
kabla ya watu wa Israeli ilionekana kufikia mbinguni, lakini wao bado walikuwa hakuna
mechi kwa nguvu ya Bwana. Katika siku ya kitabo, Bwana wakiongozwa dhidi ya mji
mkuu inayojulikana kwa binadamu, ambao mnara eti kufikiwa mbinguni pia. Hata hivyo,
mji huu ya kitabo, ambayo ilikuwa kubwa zaidi kuliko mji wa Kanaani, alikuwa urahisi
kuharibiwa na Bwana.
Tu kama Mungu alikuwa mikononi ya mbio za binadamu katika utaratibu mpya
njia ya mafuriko ya kitabo, alikuwa mikononi Israeli kutoka Misri. Na kama Mungu
waliwaweka mgogoro kati ya Shemu na Kanaani, Musa alikuwa kiongozi Israel kwenda
nchi ya Wakanaani. Na kama Mungu kushindwa mji mkuu wa Babeli, yeye hivi karibuni
atawapa ushindi Israel juu ya miji ya Kanaani. Kutoka sura hizi historia ya ya kitabo,
watu wa Israeli, kuelewa kuwa kufuata Musa kuelekea Nchi ya Ahadi mara kwa hoja
katika mwelekeo sahihi.
Hadi sasa tumeona muundo fasihi na matumizi ya awali ya rekodi Musa cha
Mwanzo sura ya 6 mstari wa 9 kupitia sura ya 11 aya ya 9. Sasa tuko tayari kuuliza swali
la tatu : ni nini baadhi ya njia tunapaswa kuomba za nyenzo hii kwenye maisha yetu ya
leo ?

MATUMIZI YA KISASA
Kwa mtindo yetu ya kawaida sisi mbinu suala la matumizi ya kisasa kwa kufuata
maelezo Agano Jipyaya hatua tatu za ufalme wa Kristo. Tutaangalia kwanza jinsi
mafuriko ya ukombozi na kusababisha utaratibu mpya kuomba uzinduzi wa ufalme
katika kuja kwanza ya Kristo. Kisha sisi kurejea kwa umuhimu wa mambo haya kwa
muendelezo wa ufalme katika historia ya kanisa . Na hatimaye , sisi kuchunguza jinsi
Agano Jipya inatumika sehemu hii ya historia ya ya kitabo ukamilifu wa ufalme Kristo
atakaporudi katika utukufu.
Tunapokaribia sura ya mwisho ya Musa ya kitabo historia katika njia hii, sisi
kugundua kwamba Agano Jipyahadi Musa madhumuni ya awali kwa ajili ya Israeli
katika hatua tatu za ufalme wa Kristo , kazi yake katika siku za nyuma , kwa sasa na
katika siku zijazo . Hebu tuangalie kwanza katika njia ambazo Agano Jipyamaoni
mandhari haya katika mwanga wa kuja kwanza ya Kristo.

Uzinduzi
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Katika uzinduzi wa ufalme , Kristo yametimia wokovu mkuu kwa niaba ya watu wake
kwa njia waliwasiliana na mandhari Musa mkazo katika Mwanzo sura ya 6 mstari wa 9
kupitia sura ya 11 aya ya 9. Tunaweza kuona mahusiano haya angalau kwa njia mbili:
agano ambayo Kristo huingiliwa kati, na ushindi yeye yametimia.

Agano
Kwa upande mmoja, Kristo kuletwa ukombozi kwa watu wake kwa njia ya agano
akawaokoa kutoka hukumu ya Mungu. Kama tulivyoona , Nuhu na mchango wa pekee
kama mjumbe wa agano , na Musa akauchomoa juu ya ukweli huu kama alielezea
huduma yake mwenyewe kwa Israeli. Kwa mtindo sawa , Agano Jipyakuwafundisha
kwamba Kristo ni mkombozi wetu kwa sababu aliloliombea agano jipya alipofika dunia
hii.
Mara nyingi sana ya Wakristo hushindwa kutambua kwamba Kristo alikuja katika
dunia hii wakati watu wa Mungu walikuwa chini ya hukumu ya Mungu. Kwa sababu
Israeli, ili flagrantly kukiukwa maagano ya Agano la Kale, 586 BC Babeli kuharibu
Yerusalemu na watu wa Israeli kamwe kikamilifu zinalipwa kutoka utawala wa kigeni .
Lakini Yeremia alitabiri kuwa Mungu ataokoa watu nje ya moto ya uhamisho kwa
kuanzisha agano jipya katika siku zijazo. Katika Yeremia sura ya 31 mstari wa 31 nabii
alitangaza:
" Wakati unakuja, " asema Bwana, " ambapo nitafanya agano jipya na
nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. " (Yeremia 31:31)
Kama Wakristo wengi kujua, Agano Jipyainafundisha kuwa Yesu alikuja katika dunia hii
kama mjumbe wa agano hili jipya. Yesu mwenyewe alikubali jukumu hili kwa ajili yake
mwenyewe wakati yeye alizungumza na wanafunzi wake katika Karamu ya Mwisho .
Kama tunavyosoma katika Luka sura ya 22 mstari wa 20 , aliwaambia :
" Hiki ni kikombe cha agano jipya katika damu yangu, inayomwagika kwa
ajili yenu." (Luka 22:20)
Hivyo tunaona kwamba kama Nuhu na kutolewa katika hukumu kama mjumbe wa agano
wa Mungu, katika uzinduzi wa ufalme wa Yesu mikononi wale ambao kuaminiwa naye
kutoka hukumu kwa upatanishi agano jipya kwa njia ya damu yake, ambayo yeye
kumwaga juu ya msalaba.

Ushindi
Kwa kuongeza katika kuleta agano jipya, huduma ya Yesu hapa duniani kutimia
mandhari ya ushindi katika vita takatifu. Musa umakini juu ya mandhari ya vita takatifu
kama sehemu ya utaratibu mpya baada ya mafuriko. Yeye imara kwamba utaratibu mpya
wa dunia required Israeli kusonga mbele katika ushindi wa Kanaani, na yeye
aliwahakikishia ushindi mkubwa. Kwa kulinganisha, kusikiliza kwa njia ya Paulo alieleza
ushindi wa Kristo katika uzinduzi wa ufalme katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 15:
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Na baada ya silaha nguvu na mamlaka , yeye alifanya tamasha umma wao,
akizishangilia na msalaba . (Wakolosai 2:15)
Kama sisi kuona hapa, ushindi wa Yesu katika kuja yake ya kwanza ilikuwa si ya kisiasa,
lakini kiroho. Kifo na ufufuo wa Yesu ulianzishwa kushindwa ya nguvu za giza na
mamlaka ya kiroho ambayo ilitawala juu ya dunia katika siku yake. Kazi yake ya
ukombozi alifanya tamasha umma wao kiasi kama Bwana alikuwa amefanya tamasha
mbele ya mji ya kitabo wa Babeli, na baadaye alikuwa kuharibiwa miji mikubwa ya
Kanaani.
Kwa matumizi hii, Yesu alitoa si tu kwa njia ya agano yake mpya, lakini pia
alikuwa mshindi juu ya nguvu za kiroho za giza katika kifo chake na ufufuo. Wafuasi wa
Kristo kuangalia kwa huduma ya kidunia Kristo kama mwanzo wa ushindi wa mwisho
ahadi muda mrefu uliopita katika kitabu cha Mwanzo.
Kama tutegemee , Agano Jipyahaina tu kuhusiana mandhari ya Mwanzo sura ya 6
mstari wa 9 kupitia sura ya 11 mstari wa 9 kwa kuja kwanza ya Kristo. Wao pia yanahusu
muendelezo wa ufalme , wakati ambapo sisi sasa kuishi.
Muendelezo
Agano Jipya inaeleza wakati kati ya comings kwanza na wa pili wa Kristo katika
njia mbili ambayo yanahusiana na sura ya mwisho ya ya kitabo historia ya Musa.
Mitazamo haya yanahusiana moja kwa moja kwa umuhimu wa ubatizo na vita vya kiroho
katika maisha ya Kikristo. Kama sisi kuishi maisha ya Kikristo katika umri huu, sisi kuja
katika kuwasiliana na umuhimu wa gharika ya Nuhu na utaratibu mpya imara baada ya
mafuriko .

Ubatizo
Agano Jipya kifungu moja hasa inaeleza ubatizo katika uhusiano na mafuriko ya
ukombozi katika siku za Nuhu. Kusikiliza nini Mtume Petro aliandika katika 1 Petro sura
ya 3 mistari ya 20 kwa njia 22:
Mungu akisubiri kwa uvumilivu katika siku za Nuhu wakati sanduku
ilikuwa inajengwa. Kwa hiyo watu wachache tu, wanane, waliookolewa maji,
na maji hayo ubatiso unaowaokoa ninyi sasa - si shauri la kuondoa uchafu
mwilini, bali ni ahadi ya dhamiri njema mbele ya Mungu. Huwaokoeni kwa
njia ya ufufuo wa Yesu Kristo , ambaye alikwenda mbinguni na sasa amekaa
Mungu mkono wa kulia - pamoja na malaika , mamlaka na nguvu katika
kuwasilisha kwake. (1 Petro 3:20-22 )
Katika fungu hili ajabu Peter moja kwa moja kushikamana uzoefu kila mtu ya wokovu
wakati wa muendelezo wa ufalme kwa mafuriko ya siku za Nuhu. Alianza kwa
kubainisha kwamba Nuhu na familia yake waliokolewa kwa njia ya maji . Ukombozi wao
kwa njia ya maji kufungua njia kwa ajili ya ubinadamu kuingia katika ulimwengu mpya
wa baraka .
Lakini pia taarifa kwamba Peter akauchomoa uhusiano wa moja kwa moja kati ya
maji ya gharika ya Nuhu na maisha ya kikristo kwa kuelekeza nguvu juu ya ubatizo.
Alisema kuwa maji katika siku za Nuhu mfano au kutarajia maji ya ubatizo wa Kikristo .
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Kama tulivyoona katika somo hili, maji wa siku za Nuhu safi dunia ya rushwa ya kutisha
na kufungua njia kwa ajili jipya kuanzia sana kama Musa kupitia Bahari ya Shamu
kuondolewa dhuluma ya Misri na kuletwa mwanzo mpya kwa ajili ya taifa ya Israel.
Naam, katika njia sawa, maji ya ubatizo kutakasa waumini wa dhambi zao na misaada
yao mwanzo mpya wa uzima wa milele katika Kristo.
Sasa ni lazima tutambue kwa makini kwamba 1 Petro sura ya 3 mstari wa mataifa
21 kwamba ubatizo anaokoa tu kwa matumizi kwamba ni patano la dhamiri njema mbele
ya Mungu. Kwa maneno mengine, tu kuosha na maji wakati wa ubatizo haina kuokoa
mtu yeyote. Badala yake, ni tu kama ubatizo ni ahadi ya moyo kusamehewa na
inasafishwa na imani katika Kristo ni mfano wa wokovu. Hivyo ni kwamba Agano Jipya
inatumika mafuriko ya ukombozi katika siku za Nuhu kwa muendelezo wa ufalme na
wakidai kwamba kila wakati mtu anakuja kwa Kristo katika imani ya kuokoa, yeye au
yeye ni kuchukuliwa kwa njia ya utakaso maji ya ubatizo na ndani ya mwezi maisha ,
kama ilivyo kwa Nuhu aliletwa njia ya mafuriko katika ulimwengu mpya .

Vita vya kiroho
Kama tulivyoona , hata hivyo, ya kitabo historia ya Musa zilionyesha kuwa maji
wa siku za Nuhu mikononi binadamu katika vita takatifu. Musa awali alielezea ukweli
huu kuhamasisha Israel kuendana na utaratibu huu mpya kwa kuhamia katika ushindi wa
Kanaani. Kwa namna hiyo, Agano Jipyainatumika fundisho hili kwa muendelezo wa
ufalme kama inaelezea vita vya kiroho kila muumini nyuso zao. Kusikiliza jinsi Paulo
kuweka jambo katika Waefeso sura ya 6 aya ya 11 na 12 :
Vaeni silaha zote za Mungu ili uweze kuzipinga hila za shetani . Kwa
kushindana kwetu sisi si juu ya damu na mwili, lakini juu ya falme na
mamlaka juu ya wakuu wa giza hili , juu ya majeshi ya pepo wabaya katika
ulimwengu wa roho. (Waefeso 6:11-12)
Hii na vifungu vingine Agano Jipyawaziwazi kufundisha kwamba Wakristo leo ni katika
vita na maovu. Kwa bahati mbaya, Wakristo wengi leo wanashindwa kukubaliana na hii
mwelekeo wa maisha yao ya kiroho , kama ilivyo kwa wana wa Israeli zifuatazo Musa
alijaribu kuepuka ushindi wa Kanaani. Lakini mtazamo Agano Jipyani wazi . Ni lazima
kujiunga katika vita hii ya kiroho. Kama Paulo kuiweka katika Waefeso sura ya 6 mstari
wa 13 :
Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu , hivyo kwamba wakati siku
ya uovu itakapokuja , unaweza kuwa na uwezo wa kusimama nchi yako, na
baada ya umefanya kila kitu , kusimama. (Waefeso 6:13)
Kama sisi don silaha zote za Mungu , tutakuwa na ushindi katika vita vyetu vya kiroho .
Hivyo tunaona kwamba kama Agano Jipyaunajumuisha ukombozi Nuhu njia ya mafuriko
katika ukombozi wetu kwa njia ya ubatizo , pia inafundisha kuwa tu kama dunia ya
kitabo alitolewa kwa vita, ubatizo wa Kikristo alitangaza sisi kushiriki katika vita vya
kiroho kila siku ya maisha yetu.

UKAMILIFU
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Katika mwanga wa njia Agano Jipyainatumika sura ya mwisho ya historia ya
kitabo uzinduzi na muendelezo wa ufalme , haishangazi kugundua kwamba ukamilifu wa
ufalme ni pia alielezea katika suala la gharika ya Nuhu na vita ya mpya ya kitabo
utaratibu.

Katakesimu ya Mwisho
Waandishi wa Agano Jipya alifanya mahusiano haya kwa kueleza kurudi kwa
Kristo katika utukufu kama cataclysm mwisho na vita ya mwisho . Katika 2 Petro sura ya
3 tunaona chama wazi wa Nuhu ya kitabo mafuriko na kurudi kwa Kristo katika utukufu.
Kusikiliza kwa njia ya Petro alianza mjadala wake katika mstari wa 3 kwa njia ya 6 .
Lazima kuelewa kwamba katika siku za mwisho watu wenye dhihaka
watakuja kuwadhihaki wakiwa wametawaliwa na tamaa zao mbaya .
Watasema , " Ni wapi hii 'kuja ' akaahidi ? Tangu baba zetu walipokufa ,
kila kitu huenda juu ya kuwa kama yalivyokuwa tangu mwanzo wa
kuumbwa. "Lakini kwa makusudi , husahau kwamba zamani na neno la
Mungu mbinguni kuwepo na nchi iliundwa nje ya maji na kwa maji . By
maji hayo hayo ulimwengu wa wakati huo ilikuwa deluged na kuharibiwa. (2
Petro 3:3-6 )
Katika fungu hili Peter kusahihishwa kejeli ambaye alisema kwa mshikamano wa
mpangilio wa asili kama ushahidi wa kwamba Yesu hawatarudi . Wao waliamini
kwamba kutoka wakati wa uumbaji , kila kitu kilibakia sare. Hakuna aliyewahi
kuvurugika dunia kutokana na jinsi Mungu alikuwa alifanya hivyo katika mwanzo. Na
tangu kitu aliyewahi iliyopita, waliamini kwamba hakuna kitu milele ingekuwa.
Lakini Petro wito kwa rekodi ya Musa ya gharika ya Nuhu kuthibitisha
vinginevyo. Mungu aliumba dunia kwa mwanzo nje ya maji , lakini wakati wa siku za
Nuhu , dunia ilikuwa kuharibiwa na mafuriko . Cataclysm kuu alikuwa ilitokea katika
historia ya dunia. Mungu alikuwa kati na kuharibiwa dunia katika siku za Nuhu. Lakini
kusikiliza Peter hitimisho katika 2 Petro sura ya 3 mstari wa 7:
Kwa neno hilo hilo mbingu na nchi za sasa zimehifadhiwa kwa moto ,
zimewekwa mpaka siku ile ya hukumu na uharibifu wa wanaume waovu. (2
Petro 3:7 )
Kuweka tu, Peter alisema kuwa tu kama dunia ya kitabo alikuwa kuja na mwisho njia ya
mafuriko , mbingu na nchi atakuja mwisho Kristo akirudi katika hukumu. Kuwa na
uhakika, hukumu wakati atakuja na moto na si kwa maji , lakini tunaweza kuwa na
uhakika kwamba Mungu anaamua kuchukua hatua dhidi ya dhambi katika dunia kwa
mara ya mwisho , itakuwa kupitia kubwa uharibifu cosmic , kiasi kama ilivyokuwa katika
mafuriko ya kitabo .
Kwa njia hii, Agano Jipyainatufundisha kuona kurudi kwa Kristo katika suala la
gharika ya Nuhu . Katika siku za Nuhu, waovu wakahukumiwa na kuondolewa kutoka
dunia kwa kubwa cosmic mageuzi. Kwa njia hata zaidi , wakati Kristo atakaporudi katika
utukufu , kutakuwa na cataclysm kwamba kabisa huvuruga dunia kama sisi kujua. Waovu
kuondolewa katika ardhi, na wote ambao kumfuata Kristo atakabidhiwa ndani ya grand
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na milele mbingu mpya na dunia .

Vita Vya Mwisho
Kama tulivyoona , hata hivyo, katika historia ya ya kitabo gharika ya Nuhu
alikuwa akifuatana na vita na migogoro kati ya watu wa Mungu na adui wa Mungu.
Sambamba na chama huu, New la Kale pia inaeleza kurudi kama vita ya mwisho cosmic
Kristo. Kusikiliza kwa njia ya Mtume Yohana aliandika kuhusu kurudi kwa Kristo katika
Ufunuo sura ya 19 mistari 11 hadi 16:
Nikaona mbinguni wamesimama wazi na mbele yangu kulikuwa na farasi
weupe , ambaye farasi , aitwaye mwaminifu na wa kweli. Kwa haki yeye
majaji na kufanya vita. Macho yake ni kama mwali wa moto , na juu ya
kichwa chake vilemba vingi . Naye ana jina lililoandikwa juu yake kwamba
hakuna mtu anajua lakini yeye mwenyewe. Yeye ni amevaa vazi
lililochovywa katika damu, na jina lake ni neno la Mungu. Majeshi ya
mbinguni walikuwa kumfuata, wanaoendesha farasi weupe na walikuwa na
wamevaa kitani nzuri, nyeupe na safi . Nje ya kinywa chake anakuja na
upanga mkali wenye ambayo mgomo chini mataifa. " Yeye ndiye
atakayetawala kwa fimbo ya chuma . " Yeye anakanyaga shinikizo la mvinyo
ya ghadhabu ya Mungu Mwenyezi. Juu ya vazi lake na paja lake ana jina hili
imeandikwa: Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana . ( Ufunuo 19:1116)
Katika lugha ya kuvutia ya maono apocalyptic, John alitangaza kwamba kurudi kwa
Kristo itakuwa vita duniani kote ambayo Kristo mwenyewe kuonekana na kuharibu yote
ya maadui zake. Utukufu wa ushindi wa milele atakuja wale waliomwamini Kristo kwa
ajili ya wokovu , lakini hukumu na uharibifu kuanguka juu ya wale walio kufuru yake.
Hivyo tunaona kwamba Agano Jipyainatoa ukamilifu wa ufalme wa Kristo
kama uzoefu wa mwisho wa Ushindi wa Mungu juu ya maovu. Mungu bado nia ya
kuanzisha ufalme wake dhidi ya maadui wote. Kristo atakaporudi katika utukufu , lengo
hili la Mwenyezi Mungu itakuwa kikamilifu barabara. Itakuwa mbaya kuharibiwa na
watu wa Mungu katika Kristo kufurahia ushindi wa milele na amani katika mbingu mpya
na dunia mpya.

HITIMISHO
Katika somo hili sisi inaonekana katika Mwanzo sura ya 6 mstari wa 9 kupitia
sura ya 11 aya ya 9. Katika kifungu hiki cha Andiko , Musa wazi mwelekeo sahihi kwa
watu wa Israeli kwa kufuata kama akawaongoza kuelekea Nchi ya Ahadi. Tumeona
muundo fasihi ya sura hizi, na jinsi Musa iliyoundwa kuwatia moyo Israeli kusonga
mbele na uthabiti mbele ya ushindi wa Kanaani. Na sisi pia kuona jinsi Agano
Jipyainatumika mandhari haya kwa hatua tatu za ufalme wa Kristo.
Kama sisi uso mapambano na changamoto ya kuishi kwa Kristo katika dunia hii
kuanguka, sisi lazima kuchukua moyo ujumbe aliyowapa Musa watu wa Israeli muda
mrefu uliopita. Katika Kristo, Mungu ametutoa sisi kutokana na ukorofi wa dhambi ,
kama yeye mikononi dunia ya kitabo kupitia Nuhu . Lakini yeye pia kuweka sisi katika
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njia ambayo inahitaji kipindi cha migogoro na mapambano kama sisi kusubiri kwa siku
ile ya Kristo huleta ushindi wa mwisho kwa watu wake. Mpaka wakati huo , tunajua
kwamba dunia ambayo sisi kuishi ni bado kamili, lakini tunaweza kuwa na uhakika
kwamba kumfuata Kristo katika vita yake ya kiroho kwa matumizi dunia inaenda katika
mwelekeo sahihi.

