Somo la Agano la Kale: Zaburi 1:1-6 - Somo la Agano Jipya: Wagalatia
5:16-26

Tazama Mfalme
“Uzima katika Ufalme wa Mungu”
Mathayo 5:1-2
Mahubiri ya Mlimani ndiyo mahubiri makuu zaidi kuwahi kuhubiriwa na Mhubiri mkuu zaidi
aliyepata kuishi.
Ni jambo la msingi kwa uelewa wetu wa Imani ya Kikristo na muhimu kwa ufahamu wetu wa
maisha ya Kikristo, na kwa hivyo, lazima tuitazame kupitia mada mbili:

Mpango wa Mungu wa milele wa nyakati hizo ulikuwa ni kuwaita watu kwa ajili Yake Mwenyewe,
na Kwake Mwenyewe; watu wa kila lugha, kabila na taifa, na kila kizazi, na kuwaruhusu kukaa na
kufurahia ufalme wake milele.
Lengo kuu la Mungu kwa watu wake lilikuwa na ni furaha yao ya milele - kuona maisha haya
kutoka kwa mtazamo Wake.
Mahubiri ya Mlimani sio ngazi ya matendo mema ambayo mtu lazima apande ili aingie mbinguni
au ubora wa maisha ambao mtu lazima apate ili kukubalika na Mungu.
Mahubiri ya Mlimani yanaeleza aina ya maisha ambayo Mungu alibuni na anatamani watu Wake
wafurahie - aina ya maisha ambayo watu Wake wataishi katika ufalme Wake na aina ya maisha
Anayotaka watu Wake waishi wakiwa duniani.
Mahubiri ya Mlimani yanaeleza aina ya maisha ambayo yanawezekana tu kwa wale
wanaompokea Yesu kama Mwokozi wao na kujitoa Kwake kama Bwana wao.

1. Muktadha wa Kibiblia wa Mahubiri ya Mlimani - ambapo
mahubiri yanafaa katika ratiba ya matukio ya ufunuo wa Mungu.
Agano la Kale lilimalizika kwa laana - baada ya miaka 4,000 ya ufunuo wa Mungu Kwake kupitia
njia na mbinu mbalimbali, mwanadamu bado alikuwa ametengwa na Mungu kwa sababu ya
kutoamini kwake.
Agano Jipya huanza na baraka - katika mahubiri yake ya kwanza rasmi, Yesu alisisitiza neno
"baraka"; mara tisa ili kuonyesha aina ya maisha aliyokuja kuwapa wale ambao wangemwamini.
"Heri" inamaanisha "furaha" - sio furaha ya nje kulingana na hali ya muda, lakini furaha ya ndani
inayotokana na kujua maana / kusudi la kweli la maisha.
"Heri" inaelezea tabia ya Mungu Baba na Mungu Mwana. Mtu anapozaliwa mara ya pili,
wanakuwa “washiriki wa asili ya kimungu ya Mungu,” na kuwapa uwezo wa kufurahia kiwango
kile kile cha furaha na kutosheka ambacho kinajulikana na Mungu Baba na Mungu Mwana –
“Ufalme wa Mungu ulio ndani. sisi.”
Hiki kilikuwa ni “badiliko” katika ujumbe wa Mungu pamoja na mbinu Zake za ukombozi; Sheria
aliyokuwa ameieleza katika Mlima Sinai ilikuwa inatimizwa kwa Upendo wake ambao
ungeonyeshwa kwenye Mlima Kalvari, kwa njia ya Yesu Kristo.
Agano la Kale linaisha na kushindwa kwa mfalme wa zamani - Adamu wa kwanza - ambaye
alipoteza mamlaka yake juu ya dunia kwa sababu ya uasi wake dhidi ya Mungu.
Agano Jipya linaanza na baraka za Mfalme Mpya - Yesu - Adamu wa Pili - ambaye alipata
mamlaka juu ya mbingu na dunia kwa utii wake kwa Mungu.
Adamu wa kwanza alianguka kutoka kwa neema na kuuacha ulimwengu katika laana - Adamu
wa Pili alionyesha neema ya Mungu na siku moja ataondoa laana.
Adamu wa kwanza alijaribiwa katika bustani nzuri na alishindwa - Adamu wa Pili alijaribiwa katika
jangwa lisilo na akafanikiwa.
Kwa sababu Adamu wa kwanza alishindwa, mwizi alitupwa nje ya bustani - kwa sababu Adamu
wa Pili alifanikiwa, mwizi yuko pamoja na Kristo katika Paradiso.
Agano la Kale linamalizikia kwa laana - Agano Jipya linamalizia kwa "laana hakuna tena".
Agano la Kale linaisha kwa taabu - Agano Jipya linafungua na kuishia kwa neema.

“Usiache dhambi na huzuni zikue tena, au miiba iingilie ardhini. Anakuja

kufanya baraka zake kutiririka; mpaka laana inavyopatikana!”

2. Muktadha wa Kisiasa wa Mahubiri ya Mlimani - jinsi mahubiri
yalivyofichua unafiki wa viongozi wa kisiasa.
Wayahudi walikuwa wakimtazamia mfalme wa kisiasa, kama Daudi, ambaye angeharibu majeshi
ya Kirumi na kurudisha Israeli kwenye utukufu wake wa kwanza.
Yesu hakuja kuwa mfalme wa aina hiyo - Alisema ufalme wake haukuwa wa ulimwengu huu.
Kanuni zote ambazo Yesu alitaja katika Mahubiri ya Mlimani ni kinyume kabisa na mawazo yetu
ya kibinadamu kuhusu serikali yetu ya sasa na Ufalme wa Mungu ujao.

3. Muktadha wa Kidini wa Mahubiri ya Mlimani - jinsi mahubiri
yalivyofichua unafiki wa viongozi wa Dini ya Kiyahudi.
Yesu alipoanza huduma yake hapa duniani, alikabiliana na dini za uwongo za watu wa mataifa
mengine na dini iliyoshindwa ya watu wa Kiyahudi.
Kulikuwa na makundi manne katika Dini ya Kiyahudi:
Mafarisayo - wanasheria
Masadukayo - watu huria
Waessene - watenganishaji
Wazeloti - wanaharakati
Katika Mathayo 5:20 , Yesu alisema, “Haki yenu isipozidi hiyo ya waandishi na Mafarisayo,
hamtaingia kamwe katika ufalme wa Mungu.”
Furaha ya kweli haiwezi kupatikana katika dini kwa sababu zote zimewekewa mipaka katika
utekelezaji wa kanuni zao za nje.
Furaha ya kweli inapatikana tu katika uhusiano wa kibinafsi na Mungu kupitia Yesu Kristo, kwa
kuwa Yeye pekee ndiye anayeweza kubadilisha moyo wa mtu.
Sababu kwa nini tunapaswa kujifunza Mahubiri ya Mlimani:
Mahubiri ya Mlimani yanatuonyesha ulazima kamili wa kuzaliwa mara ya pili - ndiyo njia pekee ya
kupokea "baraka" za Mungu.
Mahubiri ya Mlimani yanaonyesha waziwazi Utu wa Yesu Kristo - ni ufunuo kamili wa moyo
Wake.
Mahubiri ya Mlimani yanatuonyesha njia pekee ya kupata furaha ya kweli - kwa njia nyingi,
Alikuwa wa kwanza kuifanikisha.
Mahubiri ya Mlimani yanatupa ufunguo wa uinjilisti wenye ufanisi - kama Wakristo wangekuwa
wanauishi kweli, ulimwengu uliopotea ungeutaka na ungetuuliza jinsi ya kuupata.
Mahubiri ya Mlimani yanatuonyesha jinsi tunavyoweza kumpendeza Mungu - yanatuonyesha
jinsi ya kuishi maisha yetu ili kuthibitisha kwetu, na kwa wengine jinsi upendo wake
umetubadilisha.

