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Congregation of Yahweh Jerusalem 

SOMO LA 9: SIKUKUU ZA YAHWEH – SHAVOUT, YOM KIPPUR, SUKKOT 

Sikukuu ya Pentekoste – Sikukuu ya Malimbuko. 

 

Sikukuu zote Takatifu za Yahweh zinatufunulia kuwa Yahshua ni Masihi. Anafunuliwa kwa kila mmoja 

ya Idi hizi kwa Wanafunzi wake wa kweli. Siku ya tatu takatifu katika Mpango kuu ya Yahweh ni siku 

ya Pentekoste, au Shavuot, pia inaitwa Sikukuu ya Majuma au Sikukuu ya Malimbuko. 

 

Je, maelekezo ya Yahweh kuhusu tamasha hili ni nini? 

 

Walawi 23:15 Nanyi mtajihesabia tangu siku ya pili baada ya Sabato, tangu siku hiyo mliyouleta 

mganda wa sadaka ya kutikiswa; zitatimia Sabato saba;  

Walawi 23:16 hata siku ya pili ya hiyo Sabato ya saba mtahesabu siku hamsini; nanyi mtamsongezea 

Yahweh sadaka ya unga mpya.  

Walawi 23:17 Mtatoa katika makao yenu mikate miwili ya kutikiswa, itakuwa ya sehemu za kumi 

mbili za efa; itakuwa ya unga mwembamba, itaokwa na chachu, iwe malimbuko kwa Yahweh. 

Walawi 23:21 Nanyi mtapiga mbiu siku iyo hiyo; kutakuwa na kusanyiko takatifu kwenu; msifanye 

kazi yo yote ya utumishi; ni amri ya milele katika makao yenu yote, katika vizazi vyenu. 

 

Maelezo:  Jambo la kwanza ambalo tunapaswa kutoa wazi ni wakati wa Siku hii Takatifu. Hii ndio Siku 

Takatifu pekee isiyopewa siku maalum ya mwezi kwenye kalenda ya Kiebrania, lakini unaambiwa 

kwamba lazima uhesabu siku 50 tangu mwanzo wa siku baada ya Sabato ya kila wiki wakati wa Mikate 

Isiyotiwa Chachu. Siku ya sadaka hii iliitwa siku ya Malimbuko. 

 

 Kwa kuwa sherehe hii inaonyesha Yahshua kwa ukamilifu, kama alivyomwambia Maria Magdalene 

asiamguse Yeye kama hajapaa kwa Baba Mbinguni ili kukubaliwa kama malimbuko siku ya kwanza ya 

juma baada ya kutundikwa kwake, Wayahudi katika mwisho wa karne ya pili walianza kuweka sherehe 

hii kwa kuanzia hesabu yao, si kwa siku baada ya Sabato ya kila wiki, lakini siku baada ya Sabato ya 

Sikukuu Takatifu ya Mikate Isiyotiwa Chachu. Lakini ikiwa tunatazama Mambo ya Walawi 23 ni wazi 

kwamba hesabu huanza na siku ya kwanza ya juma, kwa sababu Sabato 7 ikikamilika baadaye, Siku 

Takatifu ni siku baada ya Sabato ya saba. Hii inaweza tu kuwa siku ya kwanza ya wiki. Je, ni aina gani 

ya sadaka iliyopaswa kuwasilishwa kwa Yahweh kabla ya mavuno ingeanza? 

 

Walawi 23: 9 Kisha Yahweh akanena na Musa, na kumwambia,  

Walawi 23:10 Nena na wana wa Israeli, uwaambie, Hapo mtakapokuwa mmekwisha ingia hiyo 

nchi niwapayo, na kuyavuna mavuno yake, ndipo mtakapomletea kuhani mganda wa malimbuko 

ya mavuno yenu;  

Walawi 23:11 naye atautikisa mganda mbele za Yahweh ili kwamba ukubaliwe kwa ajili yenu; 

siku ya pili baada ya Sabato kuhani atautikisa. 

Walawi 23:14 Nanyi msile mkate, wala bisi, wala masuke machanga, hata siku iyo hiyo, hata 

mtakapokuwa mmekwisha kuleta sadaka ya Elohim wenu; hii ni amri ya milele katika vizazi 

vyenu katika makao yenu yote. 
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Maelezo: Yahweh aliweka sherehe zake kuambatana na mavuno mawili ya kilimo ya kila mwaka katika 

nchi ya Israeli. Yahweh hutumia mavuno haya kama mfano wa "mavuno" mawili ya kiroho katika 

Mpango wake Kuu. Yahweh anatarajia sherehe hii kuonyesha Kusanyiko Lake kila mwaka kuwa watoto 

Wake wa kuzaliwa wa Roho ni "Malimbuko" ya wokovu (Yakobo 1:18) - mwanzo mdogo wa mavuno 

yake ya kiroho ya Wanadamu ndani ya Familia ya ELohim. 

Mavuno haya yalianza kwa njia ifuatayo: Asubuhi ya siku ya kwanza ya juma wakati wa Sikukuu ya 

Mikate Isiyotiwa Chachu, unga kutoka kwenye nafaka ya shayiri, yaliyokatwa usiku wa jana, ililetwa 

kwa kuhani , ambaye anatikisa ili ikubaliwe na Yahweh. Hii ilikuwa inaitwa "sadaka – mganda wa 

kutikisa" na iliwakilisha Malimbuko ya mazao. 

 

Mara baada ya sadaka ya kutikisa mganda kupeanwa, mavuno yangeweza kuanza. Mavuno haya 

yalitimia wakati wa Sikukuu ya malimbuko, ambayo yalitendeka siku ya kwanza ya juma inayoitwa leo 

Jumapili, siku ya 50 katika msimu wa mavuno ambayo ilianza na sadaka ya kutikisa. (Jina la Agano 

Jipya la tamasha hili, Pentekosti, kwa kweli lina maana "siku ya Hamsini.") Watu walikusanyika Sabato 

hii ya mwaka kila mwaka ili kumpa Yahweh shukrani kwa Malimbuko ya mazao ya mwaka aliyowapa. 

Sasa hebu tutazame uhusiano unaovutia kati ya sadaka ya kutikiswa na Yahshua Masihi. 

 

Yahshua ndiye wa kwanza kufufuliwa kutoka wafu ndani ya familia ya Yahweh. Je, yeye ndiye 

Limbuko katika mafuno ya kiroho ya Yahweh? 

1 Korinth 15:20 Lakini sasa Masihi amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. 

Wakol. 1:18 Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani, cha kusanyiko; naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa 

kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. 

 

Kwa hiyo, Je, ni wazi kuwa Waumini ni Malimbuko ya kiroho katika Mpango Kuu wa Yahweh? 

 

Yakobo1:18 Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la 

viumbe vyake. 

Warumi 8:23 Wala si hivyo tu; ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya Roho, sisi pia tunaugua 

katika nafsi zetu, tukikutazamia kufanywa wana, yaani, ukombozi wa mwili wetu. 

 

Baada ya Masihi kufufuka kutoka kwa wafu, Je, alipaswa kupaa kwenda kwa Baba yake mbinguni? 

Yohana 20:17 Yahshua akamwambia. Usinishike; kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini 

enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, Ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa 

Elohim wangu naye ni Elohim wenu. 

Maelezo: Ilikuwa siku ya kwanza ya juma (Jumapili) wakati wa Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa chachu. 

Ilikuwa asubuhi hiyo ambayo Mganda wa Malimbuko ulitikiswa na Yahshua Masihi alikubaliwa na 

Baba yake kama dhabihu ya kiroho "mganda wa kutikiswa" mbinguni! Je, ulipata maneno hayo Yahshua 

alisema kuwa anaenda kwa Baba yake na Baba wetu. Pentekoste ni Siku takatifu ya ajabu kwa sababu 

inaonyesha kuwa Yahshua ni Limbuko wa Malimbuko, lakini pia kwamba sisi pia tutakuwa Malimbuko 

pamoja naye na kutawala pamoja naye. Hiyo ni siri ya Injili, kwamba tutakuwa Wafalme na Makuhani 

na Washiriki kama Malimbuko na Limbuko wa Malimbuko, Yahshua Masihi. 

 

Warumi 8:16 Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu, ya kuwa sisi tu watoto wa Elohim;   

Warumi 8:17 na kama tu watoto, basi, tu warithi; warithi wa Elohim, warithio pamoja na Masihi; 

naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. 
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1 Yohana 3:1 Tazameni, ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Elohim; 

na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa haukumtambua yeye. 

1 Yohana 3:2 Wapenzi, sasa tu wana wa Elohim, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa; lakini 

twajua ya kuwa atakapodhihirishwa, tutafanana naye; kwa maana tutamwona kama alivyo. 

 

Kwa hiyo Masihi alitimiza matoleo ya sadaka ya mkondo wa Agano la Kale. Alikuwa Mwana wa 

kwanza aliyefufuliwa wa Yahweh - wa kwanza kuvunwa kwa Mpango wa Yahweh. Alikuwa Mzaliwa 

wa kwanza wa Yahweh - Mwanadamu wa kwanza kukamilisha hatua ya wokovu na "kuzaliwa tena." 

Lakini Yahshua hangeweza kuwa Mkuu wa Wokovu wetu na ndugu wetu Mkubwa bila kuwa na kiungo 

muhimu kabisa kutoka kwa Yahweh - jambo ambalo sisi sote tunapaswa kuwa nayo ikiwa tutazaliwa 

tena kama alivyokuwa. 

 

Je, Yahshua angeweza kufanya kazi yoyote ya kiroho, ikiwa ni pamoja na kumtii Yahweh, kwa nguvu 

zake za kibinadamu tu? 

 

Yohana 5:30 Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe; kama nisikiavyo ndivyo nihukumuvyo; na 

hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake 

aliyenipeleka. 

Alipata wapi nguvu zinazohitajika? 

Yohana 14:10 Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba, na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno 

niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu; lakini Baba akaaye ndani yangu huzifanya kazi zake. 

Maelezo: Baba "alidumu" ndani ya Yahshua kwa njia ya Roho Mtakatifu! Bila Roho Mtakatifu kazi 

haingeweza kufanywa. Je, Masihi aliahidi msaada huo wa kiroho kwa wanafunzi Wake? 

Yohana 14:16 Nami nitamwomba Baba, naye atawapa Msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele; 

 

Siku gani wanafunzi walimpokea Roho Mtakatifu wa Yahweh? 

 Matendo ya Mitume 2:1 Hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja.  

Matendo 2:2 Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, 

ukaijaza nyumba yote waliyokuwa wameketi.  

Matendo 2:3 Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana, kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja 

wao.  

Matendo 2:4 Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine, kama Roho 

alivyowajalia kutamka. 

 

Maelezo: Siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alipewa wanafunzi kama vile Yahshua alivyoahidi. Siku 

hii Yahweh alimtuma Roho Wake kuanza Kusanyiko Wake - kuzaa na kuimarisha Malimbuko. Tamasha 

la Agano Jipya la Pentekoste sasa ni kumbukumbu ambalo linakumbuka kuanzishwa kwa Kusanyiko la 

Agano Jipya la Yahweh kwa njia ya kupokea Roho Mtakatifu. Ilikuwa siku ya Pentekoste mnamo AD 

30 ambapo Malimbuko ya Mavuno ya Kiroho ya Yahweh yalianza kuandaliwa na Roho Wake kwa 

"kuvuna" kuingia Familia ya Yahweh. Pia inaaminika kwamba Torati ilitolewa siku ya Pentekoste. 

 

Sikukuu ya Baragumu - Upatanisho- Vibanda. 
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Nambari saba katika mpango wa Yahweh inaashiria kukamilika na ukamilifu. Mwezi wa saba katika 

kalenda ya Yahweh ina sherehe nne za mwisho, inayoonyesha kukamilika kwa Mpango wa Yahweh 

kwa Wanadamu. Sikukuu ambayo hutokea siku ya kwanza ya mwezi huu inaashiria mwanzo wa 

matukio ya mwisho katika mpango wa Yahweh. Sikukuu ya Baragumu inaonyesha tukio muhimu katika 

mpango wa Yahweh wa wokovu. Sio tu picha ya kuja kwa Masihi kufufua na kubadilisha Malimbuko, 

pia inaonyesha wakati wa kutisha wa vita vya dunia inayokuja na kuingilia kati kwa Yahshua Masihi 

kuokoa Binadamu kutokana na uharibifu wa jumla, pamoja na kuanzisha Ufalme wa Yahweh juu ya 

dunia. 

 

Je, tamasha hili ilikuwa kumbukumbu ya kupiga Baragumu? 

Walawi 23:24 Nena na wana wa Israeli, uwaambie, Mwezi wa saba, siku ya kwanza ya mwezi, 

kutakuwa na kustarehe kabisa kwenu, ni ukumbusho wa kuzipiga baragumu, ni kusanyiko takatifu. 

Maelezo: Kutokana na sherehe hii Sikukuu ya Baragumu inapokea jina lake. Kuna mpango mkubwa wa 

maana unaohusishwa na kupigwa kwa tarumbeta hizi - hasa kuhusu wakati wa mwisho tunayoishi. 

Baragumu yalipigwa kutangaza sikukuu za Yahweh, na pia kuwaita watu wa Yahweh kwa mkusanyiko 

na kutangaza utawala wa Mfalme mpya. Baragumu pia yalitumiwa kama kengele ya majeshi 

yaliyovamia na mapigano yanayokaribia. Sauti hii ya kutisha iliwajaza watu wa Israeli wa kale na hofu 

kwa sababu walijua kuwa hofu ya vita ilikuwa karibu! Ni onyo hili la vita ambalo linaweka Sikukuu ya 

tarumbeta tofauti na sherehe zingine za Yahweh. 

 

Math. 24:3 Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa 

faragha, wakisema, Tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako, na ya 

mwisho wa dunia? 

Math.24:6 Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita; angalieni, msitishwe; maana hayo 

hayana budi kutukia; lakini ule mwisho bado.  

Math. 24:7 Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme; 

kutakuwa na njaa, na matetemeko ya nchi mahali mahali. 

Math. 24:8 Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. 

Je, Kitabu cha Ufunuo kinasema nini juu ya kupigwa kwa Baragumu zisizo za kawaida muda mfupi 

kabla ya kurudi kwa Yahshua Masihi? 

 

Ufunuo 8:1 Hata alipoifungua muhuri ya saba, kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa.  

Ufunuo 8:2 Nami nikawaona wale malaika saba wasimamao mbele za Elohim, nao wakapewa 

baragumu saba.  

Ufunuo 8:6 Na wale malaika saba wenye baragumu saba wakajifanya tayari ili wazipige. 

 

Maelezo: Muhuri ya saba ambayo ulifunika kitabu (Ufunuo 5:1), ulipofunguliwa, ulifunua malaika saba 

wenye Baragumu saba zinazowakilisha matukio saba kubwa ya dunia yenye mfululizo. Hizi ni adhabu 

ya kimwili kutoka kwa Yahweh ili kuwaonya mataifa kutoendelea katika dhambi za kitaifa na za 

kibinafsi. 

Baragumu tatu za mwisho au "ole" hususan unaonyesha sehemu tatu ya vita vikuu vya dunia vya maafa. 

Katika Baragumu ya mwisho, wanadamu wataokolewa kwa Kuja Kwa mara ya pili kwa Masihi 

Yahshua! 
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Je! Yahshua aliahidi kutuma malaika Wake kukusanya pamoja Wateule Wake kwa sauti kuu ya 

Baragumu kubwa ya mwisho? 

Math.24:29 Lakini mara, baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza, na mwezi hautatoa mwanga 

wake, na nyota zitaanguka mbinguni, na nguvu za mbinguni zitatikisika;  

Math.24:30 ndipo itakapoonekana ishara yake Mwana wa Adamu mbinguni; ndipo mataifa yote ya 

ulimwengu watakapoomboleza, nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya 

mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi.  

Math.24:31 Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya 

wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. 

Je, sauti ya Baragumu hii ni wakati wa ufufuo wa wafu kwa walio katika Masihi? 

1 Thess.4:15 Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Yahweh, kwamba sisi tulio hai, tutakaosalia 

hata wakati wa kuja kwake Mwenyezi, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti.  

1 Thess. 4:16 Kwa sababu Mwenyezi mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, na 

sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Elohim; nao waliokufa katika Masihi watafufuliwa kwanza.  

1 Thess. 4:17 Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki 

Mwenyezi hewani; na hivyo tutakuwa pamoja na Mwenyezi milele. 

1 Korinth.15:51 Angalieni, nawaambia ninyi siri; hatutalala sote, lakini sote tutabadilika,  

1 Korinth.15:52 kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho; maana 

parapanda italia, na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. 

Hii ni Parapanda ya saba na ya mwisho, kati ya saba yaliyotolewa katika Ufunuo 8. 

Maelezo: Angalia kwa uangalifu kwamba waumini wote wa kweli wamo duniani wakati huu wa dhiki 

kuu hadi tarumbeta ya saba. Hakuna unyakuzi kabla ya dhiki iliyotajwa katika Maandiko, lakini ni 

uwongo wa Ukristo ili wasiwe tayari kwa wakati huu wa kutisha iliyo mbele yetu. 

Kwa sauti ya Parapanda ya saba, inayotangaza kurudi kwa Yahshua Masihi, malimbuko katika mpango 

wa Yahweh watafufuliwa na kubadilishwa - kuzaliwa kama viumbe vya roho vya milele ndani ya 

Familia ya Yahweh! Yahweh atakuwa amevuna mavuno chache ya kiroho ya watu binafsi katika familia 

yake. Basi wataanza kumsaidia Masihi kutawala dunia (Ufunuo 20: 6) na kuvuna mavuno makubwa ya 

kiroho wakati wa na baada ya Milenia. 

Sikukuu tatu za mwisho zinaonyesha maelezo ya jinsi itakavyofanyika. 

 

Siku ya Upatanisho. 

 

Je, tunastahili kushika Siku ya Upatanisho vipi? 

 

Walawi 23:27 Lakini siku ya kumi ya mwezi huo wa saba ni siku ya upatanisho; itakuwa kusanyiko 

takatifu kwenu, nanyi mtazitesa nafsi zenu; nanyi mtasongeza sadaka kwa Yahweh kwa njia ya moto.  

Walawi 23:28 Nanyi msifanye kazi yo yote siku hiyo; kwa kuwa ni siku ya upatanisho, ili kufanya 

upatanisho kwa ajili yenu mbele za Yahweh, Elohim wenu.  

Walawi 23:29 Kwa kuwa mtu awaye yote asiyejitesa mwenyewe siku iyo hiyo, atakatiliwa mbali na 

watu wake.  

Walawi 23:30 Na mtu ye yote afanyaye kazi ya namna yo yote siku hiyo, mtu huyo nitamwangamiza 

atoke katika watu wake.  
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Walawi 23:31 Msifanye kazi ya namna yo yote; ni amri ya milele katika vizazi vyenu, katika makao 

yenu yote.  

Walawi 23:32 Itakuwa kwenu sabato ya kustarehe kabisa, nanyi mtazitesa nafsi zenu; siku ya kenda 

ya mwezi wakati wa jioni, tangu jioni hata jioni, mtaishika hiyo Sabato yenu. 

 

Je, mtu "hutesa nafsi yake" au "kujinyenyeza" mwenyewe siku hii? 

Isaya 58:3 Husema, Mbona tumefunga, lakini huoni? Mbona tumejitaabisha nafsi zetu, lakini 

huangalii? Fahamuni, siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe, na kuwalemea wote 

watendao kazi kwenu. 

Ezra. 8:21 Ndipo nikaamuru kufunga, hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za 

Elohim, na kutafuta kwake njia iliyonyoka, kwa ajili yetu sisi wenyewe, na kwa ajili ya watoto wetu, 

na kwa mali yetu yote. 

 

Maelezo: Siku ya Upatanisho ni labda Siku Mtakatifu isiyo ya kawaida, kwa jinsi ambavyo Yahweh 

anatarajia tufanye. Ni siku moja ya mwaka ambapo Yahweh anatuamuru sisi kufunga-kujiepusha na 

chakula na maji (Kutoka 34:28, Est 4:16) - kwa masaa 24, kuanzia kutua kwa jua siku ya tisa ya mwezi 

hadi jua litue siku ya kumi ("tangu jioni hata jioni") - Walawi 23:32). 

 

Kufunga kwa sababu za kiroho wakati wowote wa mwaka ina kusudi la kujinyenyea - ili kumcha 

Yahweh na njia yake ya haki (Isaya 58: 6-11). Hivyo kufunga kwa Siku ya Upatanisho ni kukumbusha 

wazi hali ya akili ambayo ni muhimu kwa wokovu - wa unyenyekevu, huzuni ya kumcha Yahweh, 

kutafuta kwa bidii Yahweh na Torati yake, ambayo Ulimwengu huu utaletwa na matukio mabaya 

yanayotimia na kutamatisha na Kurudi Yahshua Masihi! 

Je! Neno la upatanisho linamaanisha nini? Kamusi ya Webster inasema kupatanisha ni njia ya "kuweka 

kuwa moja." Kujiunga kuwa moja-kuunda kwa kuunganisha. Siku hii kwa kweli inaashiria Yahweh na 

mwanadamu wakiwekwa pamoja: kwa kweli Siku ya At-one-ment! Neno la Kiingereza sacrifice 

inaashiria kupeana kitu fulani, lakini kwa Kiebrania neno hili kwa kweli linamaanisha kukaribia katika 

uhusiano. Siku hii inahusu uhusiano wetu na Yahweh. 

 

Sura ya 16 ya Mambo ya Walawi inataja kuhusu yale Yahweh aliiambia Ukuhani wa Walawi kufanya 

katika siku ya Upatanisho. Mila hii inafunua mengi juu ya hatua ya tano katika mpango wa Yahweh wa 

kurejesha Ufalme Wake duniani na kuleta wokovu kwa kila mtu. Je! Kuhani Mkuu wa Haruni alikuwa 

na dhabihu maalum ya dhambi mara moja kwa mwaka ili apatanishe dhambi zote za Israeli? 

 

Walawi 16:32 Na kuhani atakayetiwa mafuta na kuwekwa wakfu badala ya baba yake, ataufanya 

huo upatanisho, naye atayavaa mavazi ya kitani, yaani, yale mavazi matakatifu.  

Walawi 16:33 Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya patakatifu, naye atafanya upatanisho kwa ajili 

ya hema ya kukutania, na kwa ajili ya madhabahu; naye atafanya upatanisho kwa ajili ya makuhani, 

na kwa ajili ya watu wote wa kusanyiko.  

Walawi 16:34 Na amri hii itakuwa amri ya milele kwenu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya wana 

wa Israeli kwa sababu ya dhambi zao zote, mara moja kila mwaka. Naye akafanya vile vile kama 

Yahweh alivyomwamuru Musa. 

 

Lakini kabla ya kuhani mkuu afanye upatanisho huu, Je, alichukua mbuzi wawili na kisha kupiga kura 

ili kuamua ni nani atakayewakilisha? Walawi. 16: 7 -8. 
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Je, mbuzi aliyekuwa akiwakilisha Masihi alitolewa sadaka ya dhambi kwa watu wote? Mstari wa 15-

16. Je! Dhambi za watu ziliwekwa kwa kielelezo juu ya kichwa cha mbuzi mwingine, kisha 

kuchukuliwa jangwani? Mstari wa 21-22. 

 

Maelezo:: Yahshua Masihi alitupatanisha kwa ajili ya dhambi zetu wakati alichukua adhabu ya dhambi 

zetu (kifo - Warumi 6:23) juu yake Mwenyewe kwa kutoa sadaka ya maisha yake isiyo na dhambi kwa 

ajili yetu. Mbuzi wawili kweli wote wanawakilisha Yahshua Masihi. 

Mbuzi ya kwanza ambaye alikuwa dhabihu, inawakilisha Masihi aliyekufa, ambaye alihitaji kuwa 

sadaka ya hatia kwa kila mmoja wetu kwa ajili ya dhambi zetu (Is 53:10). 

 

Mbuzi ya pili inawakilisha Masihi aliye hai au aliyefufuliwa ambaye alichukua dhambi za wanafunzi 

wake juu yake mwenyewe na yule anayeishi katika kila mmoja wa wanafunzi Wake ambaye 

amebatizwa kwa jina lake na ameweka mikono kwa ajili ya kupokea Roho Mtakatifu. Kumbuka dhambi 

zetu zinasamehewa na kifo cha Yahshua lakini tunaokolewa na maisha yake. 

 

Warumi 5:8 Bali Yahweh aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Masihi 

alikufa kwa ajili yetu, tulipokuwa tungali wenye dhambi.  

Warumi 5.9 Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na 

ghadhabu kwa yeye.  

Warumi 5.10 Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Yahweh kwa mauti ya Mwana 

wake; zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake.  

Warumi 5.11 Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Yahweh kwa Mwokozi wetu Yahshua 

Masihi, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho. 

 

Ingawa Pasaka na Upatanisho ni sawa sana katika asili, kuna tofauti moja kuu kati yao; Pasaka inahusu 

msamaha, lakini Upatanisho inahusu upatanisho. Unaweza kuwa na msamaha kwa mtu bila kupatanisha 

uhusiano. Siku ya Upatanisho au kuwa mmoja ni juu ya upatanisho wa watu wa Yahweh kwake kwa 

sababu ya msamaha wa dhambi iliyotimizwa na dhabihu ya Mwana wake Yahshua. 

Wakati Yahshua alijaribiwa mbele ya Pilato, watu walikuwa na uchaguzi wa kuruhusu mfungwa mmoja 

kufunguliwa; hii pia ni mfano wa mbuzi 2 kwa Siku ya Upatanisho 

 

Yohana 18.38 Pilato akamwambia, Kweli ni nini? Naye akiisha kusema neno hilo akawatokea 

Wayahudi tena, akawaambia, Mimi sioni hatia yo yote kwake.  

Yohana 18.39 Lakini kwenu kuna desturi ya mimi kuwafungulia mtu mmoja wakati wa Pasaka; 

basi, mwapenda niwafungulie Mfalme wa Wayahudi?  

Yohana 18.40 Basi wakapiga kelele tena kusema, Si huyu, bali Baraba. Naye yule Baraba alikuwa 

mnyang'anyi. 

 

Ni kweli Baraba kwa Kiebrania ina maana "mwana wa baba". Inavutia sana. Hapa kulikuwa na 

uchaguzi; wangeweza kumchagua Bar-Abbas mwana wa baba mwanadamu, au Yahshua Mwana wa 

Baba Mbinguni wa kweli, Yahweh, na walichagua Bar-Abbas. Inafurahisha kuwa Baraba alikamatwa 

kwa uasi dhidi ya Serikali ya Kirumi kwa kujaribu kuifanya na kuanzisha ufalme wa dunia na Yahshua 

alikamatwa kwa kujaribu kuanzisha Ufalme wa Mbinguni. Usambamba hii ni ya kushangaza, na kama 

vile mbuzi wa azazeli wa Mambo ya Walawi 16, sisi, kama Baraba, tunaweza tu kufunguliwa kutoka 

kwa dhambi zetu, ikiwa mbuzi wa kwanza kama sadaka ya dhambi (Yahshua Mwana wa Yahweh) 

analipa adhabu ya dhambi zetu . 
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Sikukuu ya Vibanda 

 

Ni nini tamasha la Yahweh-iliyowekwa rasmi linatokea siku tano tu baada ya Siku ya Upatanisho? 

 

Walawi 23:34 Nena na wana wa Israeli, uwaambie, Siku ya kumi na tano ya mwezi huo wa saba ni 

sikukuu ya vibanda muda wa siku saba kwa Yahweh. 

 

Je! Ni mandhari gani iliyowekwa na Elohim kwa ajili ya ibada ya kila mwaka ya Sikukuu ya Vibanda? 

 

Kumbu 16: 14 nawe utafurahi katika sikukuu yako, wewe, na mwanao, na binti yako, na mtumwa 

wako, na mjakazi wako, na Mlawi, na mgeni, na yatima, na mjane aliyefiliwa na mumewe, walio 

ndani ya malango yako.  

15 Siku saba mfanyie sikukuu Yahweh, Elohim wako, mahali atakapochagua Yahweh; kwa kuwa 

Yahweh, Elohim wako, atakubarikia katika maongeo yako yote, na katika kazi zote za mikono 

yako, nawe uwe katika kufurahi kabisa. 

 

Maelezo: Sikukuu ya Vibanda, inayoonyesha hatua ya sita katika Mpango wa Yahweh, ni wakati wa 

furaha kubwa! Kwa Israeli ya kale, ilikuwa ni wakati wa kufurahi kwa sababu chakula cha majira ya 

baridi kilichukuliwa kabla ya Sikukuu. Lakini katika Milenia, ambayo sikukuu hiyo inaonyesha, furaha, 

shangwe na mafanikio yaliyoonyeshwa na Sikukuu ya Vibanda itakuwapo duniani kote chini ya utawala 

wa haki wa Yahshua Masihi. Kuzingatia kabisa njia ya maisha ya Yahweh itafanya dunia kesho utopia 

halisi! 

 

Sikukuu ya Vibanda pia iliitwa Sikukuu ya Kukusanya vitu (Kut 23:16; 34:22) kwa sababu iliadhimisha 

mavuno ya majira ya joto ya mwishoni mwa majira ya joto. 

 

Maelezo: Hii ni mfano wa kusanyiko kubwa ambalo litatokea kurudi kwa Yahshua. Kuna mvua ya 

awali na mvua ya mwisho katika Israeli inayoonyesha mavuno ya kila mwaka. Mavuno mapema ya 

majira ya joto ni mavuno mazuri sana kuliko kukusanya zaidi kwenye sikukuu ya Sukkot au Vibanda. 

Sisi, sasa kama malimbuko ya kwanza, tunasimamia mavuno mapema, ambayo ilianza na sadaka ya 

Pasaka na Sikukuu ya Malimbuko ambayo yameelezwa. Sasa katika sikukuu ya kukusanya wakati wa 

kurudi kwa Masihi itakuwa kukusanya uwingi wa watu wake wote kwenye mavuno kuu. 

 

Yer. 31:1 Wakati huo, asema Yahweh, nitakuwa Elohim wa jamaa zote za Israeli, nao watakuwa 

watu wangu. 

 

Ni wazi wakati huu wa mavuno ya mwisho wa siku ya mwisho, Yahweh atawaunganisha tena kabila 

zote za Israeli na si Yuda tu. 

 

Eze. 36:9 Maana, tazama, mimi nasimama upande wenu, nami nitawaelekea, nanyi mtalimwa na 

kupandwa mbegu;  

Eze. 36:10 nami nitaongeza watu juu yenu, nyumba yote ya Israeli, naam, yote pia; nayo miji 

itakaliwa na watu, na mahali palipoharibika patajengwa.  
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Eze. 36:11 Nami nitaongeza juu yenu mwanadamu na mnyama, nao watazidi na kuzaa; nami 

nitawakalisha watu ndani yenu, kwa kadiri ya hali yenu ya kwanza, nami nitawatendea mema 

kuliko mema ya mianzo yenu; nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Yahweh.  

Eze. 36:12 Naam, nitaleta watu watembee juu yenu, naam, watu wangu Israeli; nao watakumiliki, 

nawe utakuwa urithi wao, wala hutawafisha watoto wao tena tangu leo. 

 

Eze. 36:23 Nami nitalitakasa jina langu kuu, lililotiwa unajisi katika mataifa, mlilolitia unajisi kati 

yao; nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Yahweh, asema Adonai, Yahweh, nitakapotakaswa 

kati yenu mbele ya macho yao.  

Eze. 36:25 Nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi; nitawatakaseni na uchafu wenu 

wote, na vinyago vyenu vyote.  

Eze. 36:26 Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa 

moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama.  

Eze. 36:27 Nami nitatia roho yangu ndani yenu, na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi 

mtazishika hukumu zangu, na kuzitenda.  

Eze. 36:28 Nanyi mtakaa katika nchi ile niliyowapa baba zenu, nanyi mtakuwa watu wangu, nami 

nitakuwa Elohim wenu. 

 

Yer. 16:14 Kwa hiyo, angalia, siku zinakuja, asema Yahweh, ambapo hawatasema tena, Aishivyo 

Yahweh, aliyewaleta wana wa Israeli toka nchi ya Misri;  

Yer. 16:15 lakini, Aishivyo Yahweh, aliyewaleta wana wa Israeli toka nchi ya kaskazini, na toka 

nchi zote alikowafukuza; nami nitawarudisha katika nchi yao wenyewe niliyowapa baba zao.  

Yer.16:16 Tazama, asema Yahweh, Nitatuma watu kuwaita wavuvi wengi, nao watawavua; na 

baada ya hayo nitatuma watu kuwaita wawindaji wengi, nao watawawinda, watoke katika kila 

mlima, na kila kilima, na pango za majabali.  

 

Isaya 11:9 Hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu; maana dunia 

itajawa na kumjua Yahweh, kama vile maji yanavyoifunika bahari.  

Isaya 11:10 Na itakuwa katika siku hiyo, shina la Yese lisimamalo kuwa ishara kwa kabila za 

watu, yeye ndiye ambaye mataifa watamtafuta; na mahali pake pa kupumzikia patakuwa na 

utukufu.  

Isaya 11:11 Na itakuwa katika siku hiyo, Yahweh atapeleka mkono wake mara ya pili, ili ajipatie 

watu wake watakaosalia, kutoka Ashuru, na kutoka Misri, na kutoka Pathrosi, na kutoka Kushi, 

na kutoka Elamu, na kutoka Shinari, na kutoka Hamathi, na kutoka visiwa vya bahari.  

Isaya 11:12 Naye atawatwekea mataifa bendera, atawakutanisha watu wa Israeli waliotupwa, 

atawakusanya watu wa Yuda waliotawanyika, kutoka ncha nne za dunia.  

Isaya 11:13 Na wivu wa Efraimu utaondoka, na wale wanaomwudhi Yuda watakatiliwa mbali; 

Efraimu hatamhusudu Yuda, wala Yuda hatamwudhi Efraimu. 

 

Eze. 37:19 Waambie, Adonai Yahweh asema hivi; Tazama, nitakitwaa kijiti cha Yusufu, kilicho 

mkononi mwa Efraimu, na kabila za Israeli wenzake, nami nitawaweka pamoja nacho, yaani, 

pamoja na kijiti cha Yuda, na kuvifanya kuwa kijiti kimoja; navyo vitakuwa kimoja mkononi 

mwangu.  

Eze. 37:20 Navyo vijiti, ambavyo uliandika juu yake, vitakuwa mkononi mwako mbele ya macho 

yao.  
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Eze. 37:21 Ukawaambie, Adonai Yahweh asema hivi; Tazama, nitawatwaa wana wa Israeli toka 

kati ya mataifa walikokwenda, nami nitawakusanya pande zote, na kuwaleta katika nchi yao 

wenyewe;  

Eze. 37:22 nami nitawafanya kuwa taifa moja katika nchi hiyo, juu ya milima ya Israeli; na 

mfalme mmoja atakuwa mfalme wao wote; wala hawatakuwa tena mataifa mawili, wala 

hawatagawanyikana kuwa falme mbili tena, hata milele.  

 

Amos 9:14 Nami nitawarejeza tena watu wangu Israeli waliohamishwa, nao wataijenga miji 

iliyoachwa maganjo, na kukaa ndani yake; nao watapanda mizabibu katika mashamba, na 

kunywa divai yake; nao watafanyiza bustani, na kula matunda yake.  

15 Nami nitawapanda katika nchi yao, wala hawatang'olewa tena watoke katika nchi yao 

niliyowapa, asema , Elohim wako. 

 

Sikukuu ya Sukkot au Vibanda ni kumbukumbu ya kila mwaka ya ukumbusho wa Ufalme wa Yahweh 

ujao hapa duniani. Kile Waumini wengi wanotunza Sabato na ndugu wanaoadhimisha sikukuu hupuuza 

ni kwamba sikukuu ya Sukkot siyo tu juu ya utawala wa kidunia wa Yahshua Masihi, lakini pia 

marejesho ya kabila zote 12 za taifa la Israeli kurudi nchi yao kwa milenia hii ya utawala. Ndiyo sababu 

msingi wake unazunguka mavuno makubwa, kwa sababu sasa Yahweh anafanya kazi na malibuko wake 

wa kwanza, kikundi kidogo cha watu, ambapo basi itakuwa taifa lote la Israeli. 

 

Eze. 37:11 Kisha akaniambia, Mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli; tazama, wao 

husema, Mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea; tumekatiliwa mbali kabisa.  

12 Basi tabiri, uwaambie, Adonai Yahweh asema hivi; Tazama, nitafunua makaburi yenu, na 

kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi 

ya Israeli.  

13 Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Yahweh, nitakapoyafunua makaburi yenu, na kuwatoa 

ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu.  

14 Nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, 

nanyi mtajua ya kuwa mimi, Yahweh, nimesema hayo, na kuyatimiza, asema Yahweh. 

 

Hii ndio kazi ya Yahweh leo. Hajawahi kusimamisha kufanya kazi na mbegu ya Ibrahimu, kwa njia ya 

Isaka na Yakobo, na wafuasi wake walioitwa wanapaswa kuwasaidia katika kazi ya ulimwenguni pote 

ya kurejesha Watoto 12 wa Israeli kurudi katika uhusiano wa agano na Yahweh. Hii ndiyo madhumuni 

ya msingi ya Tabernacles. Kutarajia kuja kwa Ufalme wa ajabu ujao wa Yahweh! 

Je, Watu wa Yahweh wanaishi katika vibanda - makaazi ya muda-wakati wa Sikukuu? 

 

Walawi 23:42-43 Mtakaa katika vibanda muda wa siku saba; wazalia wote wa Israeli watakaa 

katika vibanda; ili vizazi vyenu vipate kujua ya kuwa niliwaketisha wana wa Israeli katika 

vibanda, hapo nilipowaleta kutoka nchi ya Misri; mimi ndimi Yahweh Elohim wenu. 

 

Maelezo: "Hema" au "kibanda" ni makao ya muda. Yahweh aliwaagiza Waisraeli wa kale kuishi katika 

makao ya muda yaliyoundwa na matawi ya mti (mstari wa 40) wakati wa kuadhimisha Sikukuu ya 

Vibanda. Kwa watu wa Yahweh ambao huhudhuria Sikukuu ya vibanda leo, hema, kambi, motel au 

chumba cha hoteli bila shaka hustahili kuwa makao ya muda. 

Yahweh anakusudia Sikukuu ya Vibanda kuwatenganisha na kuwakomboa watu Wake kutoka 

ulimwenguni. Kuishi katika makao ya muda kwa wiki nzima - mbali na mazingira yao ya kila siku, kazi 
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na vikwazo vingi vya hasi - Watu wa Yahweh wanafurahia kuonja kwa udogo uhuru kwote, furaha na 

amani ambazo zitakuwapo katika Milenia wakati Shetani amekwenda na Roho wa Yahweh inaongoza 

ubinadamu wote (Yoeli 2:28, 32). Kila mwaka katika juma hili la Sukkot Yahweh anataka wateule wake 

waondoke katika mfumo wa Shetani na kuzingatia kazi Yake ya kurejesha Israeli na ufalme wake ujao. 

 

Kama vile Sikukuu ya Vibanda ni sikukuu ya kimwili iliyojaa furaha, pia ni sikukuu ya kiroho ya elimu 

na maandalizi. Waumini wa makusanyiko ya kweli ya Yahweh hupokea maelekezo kutoka kwa 

watumishi wa Yahweh kupitia mahubiri mazuri ya kuwasaidia kujiandaa zaidi kutawala na kufundisha 

na Masihi wakati wa Milenia.  

 

Baada ya Yahshua Masihi kushinda mataifa ambao watapigana wakati wa kurudi kwake na kuanzisha 

serikali ya Yahweh juu ya dunia, Je! Mataifa wataanza kuja kwake kwa mafundisho katika njia ya 

maisha ya Yahweh? 

 

Mika 4:1 Lakini itakuwa katika siku za mwisho, ya kwamba mlima wa nyumba ya Yahweh 
utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima; na watu wa mataifa 
watauendea makundi makundi.  
Mika 4:2 Na mataifa mengi watakwenda na kusema, Njoni, twende juu mlimani kwa Yahweh, 
na nyumbani kwa Elohim wa Yakobo; naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika 
mapito yake; kwa maana katika Sayuni itatoka sheria, na neno la Yahweh litatoka 
Yerusalemu.  
 

Je! Ulimwengu wote hatimaye utaelewa njia ya Yahweh ya amani, furaha, uzima wa maisha na 

wokovu? 

Isaya 11:9 Hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu; maana dunia 

itajawa na kumjua Yahweh, kama vile maji yanavyoifunika bahari. 

Yeremia 31:34 Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake, na kila mtu ndugu yake, 
wakisema, Mjue Yahweh; kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni 
mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Yahweh; maana nitausamehe uovu wao, 
wala dhambi yao sitaikumbuka tena. 
 

MAELEZO: Mara Shetani amefungwa na serikali ya Yahweh imeanzishwa, umri wa miaka 1,000 wa 

dhahabu wa amani na ustawi wa dunia utaanza. Mpango wa elimu ya Masihi kwa ulimwengu wote 

utaleta ustaarabu mpya kulingana na njia ya maisha ya Yahweh - (Sheria yake ya upendo) - na 

kusababisha baraka nyingi za kimwili na za kiroho. 

 

Lakini, Je, ni nini kitatokea kwa mataifa hayo ambayo kwa kwanza watakataa kuadhimisha Sikukuu ya 

vibanda na hivyo kukataa kufundishwa tena kwa njia ya Yahweh? 

 

Zeka. 14:16 Hata itakuwa, ya kwamba kila mtu aliyesalia wa mataifa yote, waliokuja 
kupigana na Yerusalemu, atakwea mwaka baada ya mwaka ili kumwabudu Mfalme, Yahweh 
wa majeshi, na kuishika sikukuu ya Vibanda.  
Zeka. 14:17 Tena itakuwa, ya kwamba mtu awaye yote wa jamaa zote zilizomo duniani, 
asiyekwea kwenda Yerusalemu ili kumwabudu Mfalme, Yahweh wa majeshi, mvua 
haitanyesha kwao. 
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MAELEZO: Masihi atawaelimisha watu wa ulimwengu kupitia sikukuu zake za kila mwaka. Dunia 

itajua kwamba Mpango kuu wa Yahweh unaonyesha njia ya kupata baraka za kimwili na wokovu wa 

kiroho. Wale ambao hukataa kushika Sikukuu ya vibanda wataathirika na ukame na mateso mpaka 

watakapotii Yahweh. 

 

Mwishoni mwa miaka 1,000, familia kubwa ya Yahweh itakuwa tayari kwa hatua ya mwisho katika 

mpango kuu wa Yahweh. Hata furaha zaidi na mafanikio yataendelea baada ya Milenia! 

 

Siku kuu ya mwisho. 

 

Kama vile wiki haikamiliki bila Sabato ya siku ya saba, Mpango wa Yahweh sio kamili bila tamasha 

lake la saba na la mwisho la mwaka. 

 

Nambari saba katika Biblia inaashiria kukamilika na ukamilifu. Tamasha hili la saba la Yahweh 

linafunua ukamilifu wa Mpango Mkuu wa Yahweh-ambayo kwa upendo na rehema wa Yahweh kwa 

wanadamu watapanuka zaidi hata baada ya Milenia. 

 

Je, kuna siku ya nane ya ibada mara baada ya siku saba za Sikukuu ya Vibanda? 

 

Walawi 23:36 Mtamsongezea Yahweh sadaka kwa moto siku saba; siku ya nane kutakuwa na 
kusanyiko takatifu kwenu; nanyi mtamsongezea Yahweh sadaka kwa moto; ni mkutano wa 
makini huu; msifanye kazi yo yote ya utumishi. 
Walawi 23:39 Lakini siku ya kumi na tano ya mwezi wa saba, hapo mtakapokuwa 
mmekwisha kuyachuma mavuno ya nchi, mtaweka sikukuu ya Yahweh muda wa siku saba; 
siku ya kwanza kutakuwa na kustarehe kabisa, na siku ya nane kutakuwa na kustarehe 
kabisa. 
 

MAELEZO: Sabato ya mwisho ya kila mwaka au Siku Mtakatifu inazingatiwa mara baada ya Sikukuu 

ya Vibanda. Lakini kwa sababu ya kukaribiana sana na sikukuu hii ya siku saba, ilihusishwa na Sikukuu 

ya Vibanda na ilikuwa inaitwa "siku ya nane." Sikukuu hiyo ilijulikana miongoni mwa Waumini kama 

siku kuu ya mwisho. Ni wazi kuwa ni tamasha tofauti na ni Siku Mtakatifu. 

Siku kuu ya mwisho inaonyesha kukamilika kwa Mpango mkuu wa Yahweh. 

 

Nane ni nambari inayoashiria mwanzo mpya na hiyo ndio ambayo siku hii ya nane inawakilisha. Baada 

ya Milenia itakapopita na Yahshua atakapoweka chini kila adui, adui wa mwisho ikiwa kifo, basi 

kutakuja hukumu ya kiti cha enzi nyeupe ambapo watu wote waliokuwako watahukumiwa kwa sababu 

ya mambo ambayo wamefanya katika maisha haya, mema na mabaya. 

 

2 Korint. 5:10 Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha 
Masihi, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, 
kwamba ni mema au mabaya. 
 

Yahshua alitaja katika Mathayo 12: 41-42, watu wa Tiro na Sidoni, Sodoma, Ninawi katika wakati wa 

Yona na hatimaye Malkia wa Kusini. Mifano zote hizi za watu ambao waliishi katika vizazi tofauti na 

inaonyesha kwamba kutakuwa na siku ya hukumu kwa kila mwanadamu aliyewahi kuishi. Yahshua 

alitoa mifano ya kutosha ya watu wanaoishi katika nyakati zilizotengana ili kuthibitisha kuwa wengi wa 
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wanadamu watakuwa wanaishi wakati huo huo duniani. Kutakuwa na wanaume na wanawake kabla ya 

Mafuriko, kabila zote kumi na mbili za Israeli, wale waliokuwa wakiishi wakati wa enzi ya kati na 

wengi wanaoishi sasa. Hata watoto wachanga na watoto ambao walikufa vifo vya mapema watafufuliwa 

wakati huo. Wote watafufuka katika ufufuo wa pili kwa sababu hawakuwa malimbuko ya kwanza ya 

Yahweh na hawakuwa katika ufufuo wa kwanza au ufufuo uliobora. Watu hawa watahukumiwa 

kulingana na matendo yao. 

 

Ufunuo 20:6 Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri, na mtakatifu, ni yeye aliye na sehemu katika 
ufufuo wa kwanza; juu ya hao mauti ya pili haina nguvu; bali watakuwa makuhani wa 
Yahweh na wa Masihi, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka elfu. 
Ufunuo 20:11 Kisha nikaona kiti cha enzi, kikubwa, cheupe, na yeye aketiye juu yake; ambaye 
nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana.  
20.12 Nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi; na 
vitabu vikafunguliwa; na kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni cha uzima; na hao wafu 
wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo 
yao. 
 

Tofauti ni kuwa wengi wa watu hawa walikufa bila kujua ukweli, Yahweh anaweza kuwapunguzia hitaji 

kwao na kufanya hesabu yao iwe chini kuliko watu ambao walijua ukweli na kupuuza kwa hiari. 

 

Luka 12:47 Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake, asijiweke tayari, wala 
kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana.  
Luka 12:48 Na yule asiyejua, naye amefanya yastahiliyo mapigo, atapigwa kidogo. Na kila 
aliyepewa vingi, kwake huyo vitatakwa vingi; naye waliyemwekea amana vitu vingi, kwake 
huyo watataka na zaidi. 
Warumi 11:32 Maana Yahweh amewafunga wote pamoja katika kuasi ili awarehemu wote. 
 

Hawa ndio watu walioelezwa katika Warumi 2 kama watu wema wa mataifa ambao walitii Torati 

(Sheria) bila hata kujua. 

 

Warumi 2:13 Kwa sababu sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Yahweh, bali 
ni wale waitendao sheria watakaohesabiwa haki.  
Warumi 2:14 Kwa maana watu wa Mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo 
ndani ya torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe.  
Warumi 2:15 Hao waionyesha kazi ya torati iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao 
ikiwashuhudia, na mawazo yao, yenyewe kwa yenyewe, yakiwashitaki au kuwatetea; 
 

Kuna watu wengi wenye moyo safi huko nje ambao hawajawahi kuwa na akili iliyofunguliwa na Baba 

wetu wa mbinguni kuelewa kweli yake lakini asili yao wamechagua kwa wenyewe kutosema uwongo au 

kuiba na kuwa waaminifu kwa mpenzi mmoja. Yahweh atawapa watu hawa malipo ya uzima wa milele 

kwa kuwa hata bila kuwa na roho yake walichagua peke yao kumtii bila kujua. Angalia wakati 

watalipwa. 

 

Warumi 2:16 katika siku ile Yahweh atakapozihukumu siri za wanadamu, sawasawa na injili 
yangu, kwa Yahshua Masihi. 
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Hii ni hukumu ya kiti cha enzi nyeupe na maana ya siku ya nane ya sikukuu inayoitwa siku ya mwisho 

kuu. Yahweh hatastahili. Watu wote watavuna kile wanachopanda, ndiyo sababu ni muhimu leo 

kujaribu kuonyesha wanadamu haja ya kutubu na kuwa na damu ya Yahshua, Mwana wa Milele wa 

Yahweh kufunika dhambi zao. Hii kwa kweli ni uhai na kifo. 

 

Kisha waumini wa roho wa familia ya utawala mkuu ya Yahweh wanaweza kutazamia mbingu mpya na 

dunia mpya-na fursa mpya na nzuri katika kutawala ulimwengu chini ya Yahweh Baba wetu na Yahshua 

Masihi ndugu yetu mkubwa! Na kisha itakuwa tu mwanzo wa mapumziko ya milele. Siku hizi Zote 

Takatifu zinazingatia kazi ya ukombozi wa Yahshua Masihi. Kwa kweli ni Mkazo wa siku takatifu za 

Yahweh. 

 

Vidokezo vya Kukumbuka: 

1) Siku zote Takatifu zinaonyesha kazi ya ukombozi wa Yahshua kama Masihi. 

2) Siku Takatifu zinapaswa kushikwa milele na ni kumbukumbu za kila mwaka ya kazi ya 

ukombozi wa Yahweh kupitia Mwana Wake wa Milele Yahshua. 

3) Siku Takatifu zinaelezea hadithi ya mpango wa wokovu. 

4) Siku Takatifu ni Sabato na tunapaswa kuyaheshimu kama kutofanya kazi, na kwa kuungana na 

Ndugu katika siku hizi. 

5) Sehemu ya amri ya sikukuu za kutembea ilikuwa ni kuonekana mbele ya Yahweh huko 

Yerusalemu kwa nyakati hizi zimewekwa na kupokea baraka kwa kutii au laana kwa kutotii. 

6) Ni heshima kubwa kuruhusiwa kuwakilisha Yahweh katika sikukuu yake huko Yerusalemu. 
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