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Wanawake watano katika ukoo wa Yesu
"Tamari: Mtafuta Haki"
Mathayo 1: 1-17 , Mwanzo 38: 1-30
Wayne J. Edwards, Mchungaji
Linapokuja kusoma orodha za nasaba katika Biblia, wasomaji wengi huzipuuza, sio tu kwa sababu
hawawezi kutamka majina, lakini kwa sababu hawaelewi umuhimu wao wa kitheolojia kwa mpango
wa Mungu wa milele wa ukombozi wetu.
Kwa hivyo, kwa kusoma Hadithi ya Krismasi, wasomaji wengi huanza katika Luka 2: 1 ,
au Mathayo 1:18 na kuzaliwa kwa Yesu.
Walakini, hadithi yote ya Krismasi inaanza katika Mathayo 1: 1 , na "rekodi ya ukoo wa Yesu,
mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu."
Maneno , "rekodi ya ukoo" katika maandishi ya Uigiriki yanasomeka, "kitabu cha asili ya Yesu
Kristo."
Kwa sababu ya wasiwasi wao wa kibaguzi juu ya nasaba ya damu, Wayahudi walizingatia sana
nasaba, ndiyo sababu Mathayo na Luka walianzisha injili zao na nasaba ya kina ya Yesu.
Kulingana na unabii wa kibiblia, Masihi alipaswa kutoka kwa ukoo wa Ibrahimu na Daudi.

Katika sura ya pili ya injili yake, Luka alirekodi safari ya Yusufu na Mariamu kutoka Nazareti
kwenda Bethlehemu, kujiandikisha kwa sensa, kwa sababu Yusufu alikuwa "wa nyumba na
familia ya Daudi."
Mathayo alijumuisha wanawake watano katika ukoo wake wa Yesu, wanne ambao hawakuwa aina
ya wanawake ambao wangetarajia kujumuishwa katika ukoo wa Masihi.
Tamari - binti-mkwe wa Yuda, ambaye alikuwa mwana wa Yakobo, na mjukuu wa Ibrahimu.
Tamari alimdanganya Yuda afanye mapenzi naye, na akapata ujauzito na watoto wawili
wa kiume, mmoja wao akawa mtoto wa uzao wa Mwokozi, Yesu Kristo.
Rahab - mwanamke ambaye jina lake hufuatwa kila wakati na kazi yake - kahaba.
Rahabu aliwadanganya wenye mamlaka juu ya eneo la wapelelezi hao, lakini
mwandishi wa Waebrania alimtaja kama " mwanamke mwenye imani katika Mungu wa
Israeli."
Ruthu - mwanamke wa Moabu; binti wa uhusiano wa ngono kati ya Lutu na mmoja wa binti zake.
Ruthu alikuwa mwanamke Mmoabi aliyeolewa na Boazi, mwanamume Myahudi,
ambaye alikua nyanya-mkubwa wa Daudi.
Bathsheba - kila wakati hujulikana kama mke wa Uria.
Baada ya mtoto wa uzinzi wa Daudi na Bathsheba kufa, Daudi alioa Bathsheba, na
wakazaa mtoto mwingine wa kiume aliyeitwa Sulemani, ambaye alikuwa katika ukoo
wa moja kwa moja wa Yesu.
Kwa nini Roho Mtakatifu alimhimiza Mathayo ajumuishe majina ya wanawake hawa wanne katika
ukoo wa Yesu?
Kutuma ujumbe kwa wanaojiona kuwa waadilifu wasijifikirie zaidi, au kuwadharau wale
waliokatazwa kuhudhuria Huduma za Hekaluni kwa sababu ya dhambi zao, kwani Yesu
alikuwa "Rafiki wa wenye dhambi."
Kuonyesha utajiri wa Neema ya kushangaza ya Mungu, kwamba sisi sote tumetenda dhambi na
kupungukiwa na utukufu wa Mungu, na kwamba Yesu alisema hakuwa amekuja "kuwaita wenye
haki watubu," bali alikuja "kutafuta na ila kile kilichopotea. ”
Mariamu - wakati safi kabisa kati ya wale watano, Mariamu alikuwa mtu asiye na uwezekano wa
kuchaguliwa kama mama wa Yesu.
Mariamu alikuwa mwamini mwenye bidii kwa Mungu ambaye alimwamini yeye na sifa
yake na maisha yake ya baadaye.
Hata akiwa na umri wa miaka 14, Mariamu alikuwa na imani kubwa kwa Mungu hivi
kwamba wakati alielewa kile Mungu alikuwa akifanya kupitia yeye, alilia, "Tazama
mtumwa wa Bwana: na nifanyiwe kulingana na neno lako. ”

MAISHA YA TAMAR

1. Kushindwa kwa Yuda - Mwanzo 38: 1-11
1 - "Yuda alishuka kutoka kwa ndugu zake."
Yuda hakujua Mungu alikuwa amemchagua kuwa njia ya Masihi.
Baada ya kushiriki na kaka zake kumuuza Yusufu kwa wafanyabiashara wa watumwa, na
kumwambia baba yao amekufa, Yuda alimwacha baba yake, familia yake, na imani yake kwa
Mungu, na kuungana na Wakanaani wasiomcha Mungu.
Yuda alichagua mke wa Mkanaani, ambaye alimzalia wana watatu.
Er - ambaye alioa Tamari, lakini alikuwa mbaya sana akafa.
Onan - ambaye alikataa kuoa Tamari na akafa.
Shelah - ambaye "hatafunga kabisa" Tamari.

2. Uasherati wa Yuda - Mwanzo 38: 12-19
Kwa kuwa Tamari hakuruhusiwa kuoa nje ya familia ya Yuda, na Yuda hangemruhusu Shela
amuoe, Tamar alimdanganya Yuda afanye mapenzi naye, na akapata mimba na watoto
mapacha.
Tamari alijionyesha kwa Yuda kama kahaba na akaomba apewe "amana" hadi atakapopata
malipo ya huduma ambazo Yuda alikuwa ameahidi.
Yuda akampa muhuri wake - pete, na kamba yake, na fimbo yake.
Wote Yuda na Tamari walikuwa na makosa, lakini katika enzi kuu ya Mungu, mtoto wa kiume
alizaliwa kutoka ukoo wa Yuda ambaye kupitia kwake Masihi angezaliwa.

3. Upumbavu wa Yuda - Mwanzo 38: 20-26
Wakati Yuda aligundua Tamari alikuwa na ujauzito, alimshtaki haraka kwa ukahaba na akataka
aletewe na kuchomwa moto.
Walakini, wakati Tamari alikuwa akiletwa nje ili kuchomwa moto, Yuda alipokea barua kutoka
kwake, ikimwambia mtu ambaye vitu hivi vitatu ni vyake alikuwa baba wa mtoto wake, naye
akamtolea pete, kamba na fimbo ya Yuda.
Wakati Yuda aligundua yeye ndiye chanzo cha ujauzito wa Tamari alitangaza: "Yeye ni mwadilifu
kuliko mimi, kwa vile sikuwa nimempa mtoto wangu, Shelah!"
Tukio hili lilibadilisha moyo wa Yuda kuelekea Tamari, wanawe wawili wapya, baba yake, familia
yake na Mungu wake - Yuda alichukua hatua ya kurudisha uhusiano uliovunjika
Ingawa hakuna moja ya haya yalikuwa katika mapenzi kamili ya Mungu kwa Yuda au Tamari, ni
wazi ilikuwa ndani ya mapenzi Yake ya kulegeza, ndiyo sababu aliitumia kwa madhumuni Yake.
Mungu alichukua hafla mbaya ambayo Shetani alikuwa na maana ya uovu, na aliitumia
kuonyesha neema yake ya kushangaza.
Mungu alimchagua Tamari, na mmoja wa watoto wake mapacha ili ajumuishwe katika ukoo wa
Yesu, ambaye alikua Mwokozi wetu.

4. Familia ya Yesu - Mwanzo 38: 27-30
Tamari alizaa wana wawili:

Zarah - ambayo ilimaanisha "kupanda mmoja" - yule Tamari alidhani atakuwa mzaliwa
wa kwanza.
Perez - ambayo ilimaanisha "yule anayevunja njia" - yule ambaye Mungu alimchagua
kuwa mtoto wa mtoto wa Mwokozi.
Mwanzo 38 inasimama kama onyesho la heri ya neema ya kushangaza ya Mungu kwa wenye
dhambi. Matukio ya Mwanzo 38 yanapaswa:
Thibitisha imani yetu katika majaliwa ya Mungu.
Ingawa Yuda na Tamari walikuwa wakishiriki kikamilifu katika dhambi, Mungu alikuwa
akifanya mambo nyuma ya pazia kulingana na mpango wake wa kimungu.
Thibitisha imani yetu katika uchaguzi wa kimungu wa Mungu.
Hakukuwa na jambo jema au nzuri juu ya Yuda - kila chaguo alilofanya lilikuwa kwa
sababu ya ubinafsi, lakini Mungu alikuwa amemchagua Yuda kama mtoto wa uzao, na
ndivyo itakavyokuwa.
Hakukuwa na kitu kitakatifu au safi juu ya Tamari - hakuwa na ufahamu wa Mungu wa
agano, lakini Mungu alichagua kumpa njia ya kupata wokovu, hata kupitia kuzaliwa kwa
mtoto wake wa "jamaa".
Thibitisha imani yetu katika kutokubadilika kwa Mungu.
Mungu alikuwa amechagua ukoo wa mbegu kupita kati ya Yuda.
Dhambi ya mwanadamu haikuweza kuvuruga mipango ya Mungu; kile alichoamuru
kitatekelezwa.
Thibitisha imani yetu kwa upendeleo wa Mungu.
Kama vile Mungu alishughulika na Yuda na Tamari, ndivyo anavyoshughulika na kila
mtu - kwa neema yake pekee.
Mungu hata hutumia dhambi zetu kubwa kufikia kusudi lake kuu, pamoja na nyekundu
yetu

"Hakuna shimo la dhambi ambalo ni kirefu sana hivi kwamba
neema ya Mungu haiko chini zaidi."
Imechukuliwa kutoka Corrie Ten Boon

