Usomaji wa Agano la Kale - Isaya 26: 17-21 - Usomaji wa Agano Jipya
- 1 Yohana 2: 15-28

Tamthilia ya Mungu inayojitokeza ya Ukombozi
"Unyakuo wa Kanisa" # 2
Mambo ya Walawi 23: 1-44 , Ufunuo 3: 7-13
Wakristo wengi hawaamini kurudi kwa Yesu kwa mwili hapa duniani, zaidi ya kutoweka ghafla kwa
waumini wote, pamoja na kila mtoto aliye chini ya umri wa uwajibikaji.
Mtume Petro alituonya juu ya wale ambao wangekejeli mafundisho yoyote ambayo yangebadilisha
mifumo ya kawaida ya maisha ambayo yamekuwepo kwa maelfu ya miaka.
Petro alisema hawa wasioamini ama wanasahau kuwa Mungu aliharibu dunia na mafuriko au
hawaamini ilitokea.
Wakristo wengine hawaamini katika unyakuo wa Kanisa, miaka saba ya Dhiki, au kurudi kwa Yesu
Kristo duniani.
Wanaamini matukio yote ya unabii tayari yametokea.
Wanaamini sasa tunaishi katika ufalme mpya, na ndivyo itakavyokuwa, ulimwengu bila mwisho.
Wakristo wengine wanaamini kuwa matukio ya kinabii bado hayatatokea, lakini sio kwa mpangilio au
mlolongo ambao Wakristo wengi wanaamini watafanya.
Kwa kufurahisha, maoni ya mtu juu ya eskatolojia sio muhimu kwa wokovu wao wa milele.
Kulingana na uelewa wangu wa Maandiko, unyakuo wa Kanisa unaweza kutokea wakati wowote huwa karibu kila wakati.
Kwa kusikitisha, Wakristo wengi wa leo hawajasikia juu ya unyakuo, zaidi ya kusisitizwa kuwa
tayari kwa hayo.
Walakini, wakati ulimwengu unazidi kuwa na shida, hata Wakristo wengi wanataka kujua nini siku
zijazo.
Mungu anatumia misiba ya sasa kuwakumbusha Wakristo juu ya kile Mtume Paulo alisema
katika Wakolosai 3: 1-2 , “Kama ulifufuliwa pamoja na Kristo, tafuta vitu vilivyo
juu, alipo Kristo. Weka akili yako juu ya mambo ya juu, sio juu ya mambo ya dunia. ”
Tunaishi katika enzi ya udanganyifu na tunaingia katika enzi ya udanganyifu wenye nguvu, ambapo
wengi wataamini ukweli kuwa uwongo na uwongo kuwa ukweli.
Kila mwamini anahitaji kuwa kama Waberea, ambao hawakupokea tu mahubiri ya Paulo kwa
hamu, lakini pia "walichunguza Maandiko kila siku ili kuona ikiwa kile Paulo alisema ni kweli."
Mtume Paulo alifunua siri ya unyakuo wa kabla ya dhiki kwa Wakristo wa Thesalonike kwa sababu
walikuwa na wasiwasi juu ya wapendwa wao waliokufa kabla ya kurudi kwa Kristo kwa wafuasi Wake.
Paulo alisema wale Wakristo waliokufa watafufuliwa kutoka kwenye makaburi yao kwanza na
kuungana na wale Wakristo ambao wako hai wakati huo, na watainuka pamoja kumlaki Bwana

angani.
Paulo alitumia uhakikisho wake juu ya ahadi ya Yesu kwa wanafunzi Wake katika Yohana 14: 13kwamba alikuwa anarudi nyumbani kwa Baba yake kuwaandalia mahali, lakini kwamba atarudi na
kuwapokea kwake.
Paulo pia aliweka hakikisho lake juu ya ufahamu wake juu ya mila ya harusi ya Kiyahudi, kwamba
Kanisa siku moja litaunganishwa na Kristo, kama bibi arusi ameunganishwa na mumewe.
Kulingana na mtindo huo, Yesu alirudi nyumbani kwa Baba miaka 2000 iliyopita kuandaa nafasi ya
Bibi-arusi wake, Kanisa.
Wakati Baba anamwambia "nenda kamchukue Bibi-arusi wako," Yesu atashuka kutoka mbinguni
na kupiga kelele, "Njoo mbele," na kila mwamini aliyezaliwa mara ya pili atainuka kukutana naye
angani.
Atatupeleka nyumbani kwa Baba, ambapo tutakaa naye kwa miaka saba, na baada ya Karamu ya
Ndoa, tutarudi hapa duniani pamoja naye, kutawala pamoja naye kwa miaka 1,000, na katika
mbingu mpya na mpya dunia milele, dunia isiyo na mwisho.
Maandiko yanatoa kufanana tena kwa ratiba ya Mungu kwa ukombozi wetu.

1. Sikukuu Saba za Israeli - Mambo ya Walawi 23: 1-2 , "Bwana
akanena na Musa, na kuwaambia, sema na wana wa Israeli, na
uwaambie: Sikukuu za Bwana, ambazo mtazitangaza kuwa
mikutano mitakatifu. , hizi ni karamu zangu. ”
Sikukuu Saba za Israeli ni picha za kinabii za mpango wa Mungu wa ukombozi. Kila karamu ni picha
ya kinabii ya Nafsi na kazi ya Kristo kwa wokovu wetu. Yesu tayari amejaza karamu nne za kwanza,
na atatimiza karamu tatu za mwisho hivi karibuni.
Mungu aliwakumbusha Wayahudi juu ya asili ya ukombozi ya Siku ya Sabato, kwamba ilikuwa
mkutano mtakatifu, siku ya kupumzika kabisa, na kisha akaanzisha karamu saba za kila mwaka.
Pasaka - Mungu aliwaambia Waisraeli wape damu ya mwana-kondoo asiye na hatia juu ya miimo
ya milango yao ili malaika wa kifo "apasuke" mzaliwa wa kwanza wa wale ambao walikuwa chini ya
damu.
Picha ya kinabii ya Pasaka ilitimizwa na Yesu Kristo alipomwaga damu yake kutukomboa
kutoka kwa dhambi zetu.
Mkate Isiyotiwa Chachu - Kwa siku saba baada ya Pasaka, Waisraeli walizuiliwa kula mkate
uliotiwa chachu, lakini badala yake, walipaswa kula mimea ya uchungu kama picha ya huzuni yao
juu ya kifo.
Picha ya kinabii ya Mkate Isiyotiwa Chachu ilitimizwa wakati wa mazishi ya Yesu kaburini.
Matunda ya kwanza - Waisraeli walileta mikate ya kwanza ya nafaka kwa makuhani kama sadaka,
wakikubali baraka za Mungu.
Matunda ya kwanza ya ufalme wa Mungu yalikuwa Kristo mwenyewe, kwani ndiye
alikuwa wa kwanza kufufuka kutoka kwa wafu. Ufufuo wa Kristo ulijaza karamu ya

matunda ya kwanza.
Pentekoste - Waisraeli walisherehekea sikukuu hii siku 50 baada ya sikukuu ya matunda ya
kwanza na mikate ya chachu. Kuhani alichukua mikate miwili na kuipeperusha pamoja, kwa hivyo
ilionekana kuwa mkate mmoja.
Sikukuu ya Pentekoste ilitimizwa baada ya siku 50 baada ya kufufuka kwa Kristo wakati
Roho Mtakatifu alikuja juu ya wanafunzi, na Wayahudi na watu wa mataifa mengine
waliokolewa kwa imani yao katika injili hiyo hiyo.
Pentekoste ilianguka siku ya Jumapili, ambayo inamaanisha Kanisa lilizaliwa Jumapili, na
kutoka siku hiyo na kuendelea, Wakristo walikusanyika kwa ibada Jumapili: "Siku ya
Bwana!"
Hapa ndipo tunapo kwenye ratiba ya unabii ya Mungu, wakati injili inaendelea kutangazwa na Roho
Mtakatifu anaendelea kumwagwa juu ya wale wanaonyesha imani yao kwa Yesu Kristo kama
Mwokozi na Bwana wao. Sikukuu inayofuata ni:
Sikukuu ya Baragumu - siku hii, shofars zililipuka kote nchini, kutangaza wakati wa kupumzika kwa
watu wa Mungu. Marabi waliipa jina "Rosh Hashanah, ambayo inamaanisha" Mkuu wa mwaka.
" Siku ya kwanza ya mwezi wa saba ni Mwaka Mpya wa Kiyahudi.
Wasomi wengi wa Biblia wanaamini unyakuo wa Kanisa utatokea wakati wa Rosh
Hashanah, lakini hawajui ni mwaka gani utafanyika. Mwaka huu Rosh Ha 'Shannah
huanza Septemba 6 na kuishia wakati wa jua mnamo Septemba 8.
Yom Kippur - sherehe kuu kabisa kuliko karamu zote - wakati ambao msamaha hutafutwa na
kutolewa na Myahudi mmoja kwa mwingine na wakati ambapo matamshi ya toba hutolewa na
Myahudi mmoja hadi mwingine.
Wasomi wa Biblia wanaamini sikukuu hii inaashiria wakati wa mwisho wa Dhiki Kuu
wakati mabaki ya Wayahudi watapatanishwa na Mungu wanapomtambua Yesu kama
yule ambaye baba zao walimtoboa. Hosea 5: 15-6: 2
Sikukuu ya Vibanda - wakati ambapo Waisraeli wanakumbuka jinsi baba zao walivyokaa katika
mahema kabla ya kufika Nchi ya Ahadi.
Wasomi wa Biblia wanaamini sikukuu hii inaonyesha wakati ambapo waumini wote
watapokea miili yao isiyoweza kufa na kuweza kukaa na Mungu milele. Ufunuo 31: 3ff
Kama vile Kristo ameshatimiza karamu nne za kwanza, hivi karibuni atatimiza zile tatu za mwisho,
akianza na Sikukuu za Baragumu.

2. Makanisa Saba ya Asia - Ufunuo 1: 4-8 "Yohana, kwa
makanisa saba yaliyo Asia."
Kwa kuyaandikia makanisa halisi saba katika siku hiyo, Yesu pia alikuwa akielezea aina saba tofauti
za makanisa ambayo yangekuwepo katika kila kizazi na hatua saba za Kanisa katika Umri wa Kanisa.
Kanisa la Efeso - Ufunuo 2: 4

Kanisa la Efeso lilikuwa limeanguka kwa upendo na Yesu.
Walikuwa sahihi kimafundisho, lakini upendo wa Mungu na upendo wa ndugu ulikuwa
umeondoka.
Wanahistoria wa kanisa wanaamini "aina" hii ya kanisa ilikuwepo wakati wa karne ya
kwanza kwani upendo wao kwa Bwana ulianza kubadilishwa na sheria na mafundisho ya
kidini.
Kanisa huko Smirna - Ufunuo 2:10
Mateso daima husafisha kanisa kwa ubinafsi na ubinafsi.
Wanahistoria wanaamini Mungu aliruhusu kanisa hili kuteswa ili kuonyesha kile
kinachohitajika kuleta kila kanisa kwa toba na kurudisha upendo wao wa
kwanza . Mateso haya makali yalidumu kwa zaidi ya miaka 300.
Kanisa katika Pergamo - Ufunuo 2:13
Kanisa linalochanganyika na ulimwengu lazima liendelee kuathiri imani yake ili kufikia
lengo lake la kujihifadhi.
Aina hii ya kanisa ilidumu kwa miaka 300 zaidi.
Kanisa la Thiatira - Ufunuo 2:20
Wakati wowote mafundisho ya uwongo yanaingia kanisani, uasherati mbaya hauko
nyuma sana.
Mafundisho ya uwongo husababisha theolojia huria, ambayo inaongoza kwa injili ya
uwongo, ambayo inaongoza kwa kila aina ya dhambi.
Teolojia ya huria ilionyesha Kanisa kwa miaka 900.
Kanisa la Sarde - Ufunuo 3: 1
Kanisa la aina ya Sardi lilikuwa na shughuli nyingi lakini lilikuwa tasa.
Mitambo ya huduma na utaratibu wa ibada uliendelea, lakini hakukuwa na uhai ndani
yake kwa sababu kanisa lilikuwa limekufa kiroho.
Kulingana na wanahistoria wa kanisa, hii ilidhihirisha Kanisa kutoka 1517 hadi 1648.
Kanisa la Filadelfia - Ufunuo 3: 8
Hili lilikuwa kanisa lenye mtazamo wa ulimwengu wa uinjilishaji na misheni za ulimwengu.
Hili lilikuwa kanisa ambalo Kristo alitukuzwa, na jina lake lilitukuzwa kwa majirani zao na
kwa mataifa.
Wanahistoria wanaona hii kuwa Kanisa la mwisho la kuamini na mabaki ya waumini leo
wanaendelea kuwa sehemu ya Kanisa hilo.
Kanisa la Laodikia - Ufunuo 3: 14-21

Laodikia inamaanisha "kutawaliwa na mwanadamu" - ni kanisa lililoundwa na
mwanadamu kwa faida ya mwanadamu.
Yesu yuko "nje" ya kanisa hili, lakini yuko wazi kwa mtu yeyote ambaye atasikia sauti
yake na kumrudia.
Baada ya kunyakuliwa kwa waamini wa Filadelfia, Yesu atalitapika kanisa la Laodikia kwa
Dhiki, ambapo itastawi kwa muda na kisha kuhukumiwa kuzimu milele.

