
MWENYEZI MUNGU ANAWAFUWA KWA MAFU YOTE Kwa kila kitu kuna msimu, na wakati wa kila kusudi 

chini ya mbinguni: Mhu. 3: 1 

  

Mhubiri anaendelea na "wakati wa kuzaa ..."; Fikiria hili, muujiza wa maisha mapya. Wanabiolojia 

wanakubaliana na Biblia kwamba tunajumuisha udongo wa ardhi, kwa sababu mambo yote 

yanayopatikana katika miili yetu yanapatikana pia katika vumbi la ardhi. Pia wanatuambia kwamba 

maisha huzaa maisha, ambayo ni njia nyingine ya kusema; chanzo pekee cha uzima ni maisha yenyewe. 

Kwa hiyo, inachukua maisha ili kuunda uhai. Kwa hiyo, Biblia inakubaliana na wanabiolojia. Biblia 

inaanza na kile ambacho wengine wanapenda kuwaita sababu ya kwanza, "Katika mwanzo, MUNGU ..." 

dakika moja vumbi, maisha ya pili. 

  

Mungu ndiye uzima unaozalisha uzima; Mungu anaweza kuunda maisha kwa papo, lakini ukuaji ni kazi 

ya wakati. Je, si lazima sisi tujitahidi kuelewa mbinu zake za utaratibu wa kimantiki katika hatua zake za 

kukua, nyakati zilizowekwa na matukio yaliyotanguliwa? 

  

Hebu tuangalie muujiza wa kuzaliwa na kuzaliwa kwa mtoto. Mungu ni katika mchakato wa kuunda 

maisha mapya ya kimwili, mtu wa pekee kabisa, mwana wa uwezo wa Mungu (Yohana 1:12). Je! Hiyo 

inaweza kulinganishwa na 
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muujiza wa kuingia kwa Roho Mtakatifu? Je! Mungu pia ni katika mchakato wa kutengeneza mtoto 

mpya wa kiroho wa Mungu? Je! Biblia yenyewe haielezei kuwa ni kuzaliwa mpya, kuzaliwa tena, kiumbe 

kipya? 

  

Mtoto asiozaliwa, akihifadhiwa na kulishwa katika tumbo la mama yake, huenda kupitia mlolongo wa 

maendeleo. Je, si sisi pia, tunashauriwa kuendelea kutoka kwa maziwa ya neno kwa ujuzi kamili wa 

Mungu (1 Petro 2: 2)? Je, si sisi, sisi wenyewe, tunaendelea kutoka kimwili hadi kiroho? 

  

Hata kwa kuleta kwake katika ufalme wake wana na binti wengi, tunaona uwiano kwa mchakato wa 

kuzaa. Tunajua kwamba makusanyiko yaliyochaguliwa na Mungu yanatupa muhtasari wa mpango Wake 

wa wokovu na ukombozi wa wanadamu. Je! Umewahi kuzingatia jinsi mimba na kuzaliwa kwa mtoto 

kama ilivyo kwa nyakati za Mungu zilizowekwa rasmi? 

  

Kuanzia siku moja ya kuanza kwa mzunguko wa mwanamke, hadi siku ya 14, yai inakua hadi kufikia 

hatua ambayo inaweza kuzalishwa. 



  

 Kwa hiyo, juu ya kumi na nne yai ni tayari kuzalishwa; Je! siku ya 14 ya mwezi wa kwanza piga kengele? 

Kulikuwa na wakati uliowekwa wa mwana-kondoo wa Mungu awe dhabihu. Wakati huo ulikuwa siku ya 

14 ya mwezi wa kwanza sio haraka, sio baadaye. Tunajua kama Pasaka. 
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Jicho lazima limezalishwa ndani ya masaa 24. 

  

Je! Hiyo inakukumbusha jinsi Mwana-Kondoo wa Pasaka lazima awe dhabihu kati ya jioni? Ex. 12: 6 

[jioni] Beeyn haa`arbaayim, ni "kati ya jioni mbili," ambayo inaweza kueleweka kuwa saa 24. 

Tunakumbushwa maneno ya Yesu katika Yohana 12:24 "... isipokuwa kernel ya ngano huanguka chini na 

kufa, inabaki tu mbegu moja. Lakini ikiwa inakufa, huzaa mbegu nyingi. "Je, Yesu hakukuwa kernel? 

  

Ndani ya siku mbili hadi sita yai ya mbolea hujiunga na ukuta wa tumbo na huanza kukua. 

  

Je, si ajabu - si Sikukuu ya Matunda ya Kwanza yaliyozingatiwa siku mbili hadi sita baada ya Pasaka (Lala 

23: 10-12)? Kumbuka, Pasaka ni tukio la kila mwaka na linawezekana kutokea siku yoyote ya wiki. Kwa 

hivyo, Sikukuu ya Matunda ya Kwanza, daima kuwa siku ya kwanza ya juma, inaweza kutokea siku mbili 

hadi sita baada ya Pasaka kwa mwaka wowote. 

  

Mwana wa Mungu, kuwa Adamu wa pili na Matunda ya Kwanza, baada ya kumaliza kazi Yake duniani ni 

kukaribishwa mbinguni na Baba (Yohana 20:17). Hapa atakuwa na nafasi katika mkono wa kulia wa Baba 

mpaka adui zake zifanywa kiti chake cha miguu (Zaburi 110: 1). 
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Mbegu nzuri imeshuka chini na kufa. Mavuno ya Matunda ya Kwanza imeanza (Yakobo 1:18) na kwanza 

ya matunda ya kwanza baada ya kupita kutoka kifo kwenda kwenye uzima. Kutakuwa na matunda mengi 

ya kufuata. Mavuno yatakuwa yenye manufaa. 

  

Siku hamsini baadaye mtoto hupata silaha, miguu, mikono, miguu, vidole, macho, nk Sasa inaonekana 

kama fetusi ya mwanadamu, hakika ni wazazi wa wazazi. 

  

Siku ishirini tangu siku ya Mchuzi wa Mganda ulipatikana hutokea Pentekoste, kuingia kwa Roho 

Mtakatifu, mwanzo wa Kanisa la Agano Jipya. Hii ilitimizwa katika Matendo sura ya 2, dhahiri tukio 



linalojulikana, na Wakristo wanatambulika kama wa Mungu mwenyewe duniani kote. Kwa siku ya 

kwanza ya mwezi wa saba, kusikia kwa mtoto imeendeleza kikamilifu. Sasa mtoto anaweza kusikia na 

kutofautisha sauti nje ya tumbo. 

  

Bwana akasema, "Nena na wana wa Israeli, ukisema, katika mwezi wa saba, siku ya kwanza ya mwezi, 

mtakuwa na Sabato, kumbukumbu ya kupiga tarumbeta, kusanyiko takatifu" (Lev. 23:24). Katika siku 

hiyo kubwa iliyoelezwa katika Mathayo 24:31; I Thes. 4:16; Mimi Kor. 15: 51-52; na maeneo mengine 

mengi, atatuma malaika wake kwa sauti kubwa ya tarumbeta; sauti ambayo itaelezea kote ulimwengu. 

NYIMA ZA MWENYEZI ZA MUNGU KWA VINU ZOTE 5 Katika siku ya kumi ya mwezi wa saba, hemoglobini 

ya damu hubadilika na ile ya mama, kwa mtoto anayejitokeza. Ni tukio gani kubwa lililotokea siku kumi 

hadi mwezi wa saba? Siku ya Upatanisho ni siku ambapo damu ya dhabihu inachukuliwa kwenye 

Patakatifu ya Watakatifu kwa ajili ya utakaso wa Hekalu. Kumbuka ndugu, sisi ni hekalu la Mungu (1 

Wakorintho 3: 16-17). Hii ni siku kubwa zaidi ya mwaka mzima, na hutumiwa kwa maombi ya kufunga na 

ya unyenyekevu (Mambo ya Walawi 23: 27-32, Ex 30:10). Hiyo pia ni siku ambayo Shetani atamefungwa 

na kutupwa shimo la chini ambako atakaa kwa miaka elfu (Mambo ya Walawi 16, Ufunuo 20: 1-3). Kwa 

hekalu la Mungu likiwa limejitakasa na mshtakiwa wetu amefutwa, sasa tuna mtoto mzima wa Mungu. 

Siku ya kumi na tano ya mwezi wa saba mapafu hujazwa kikamilifu. Ikiwa amezaliwa kabla ya hapo 

mtoto atakuwa na wakati mgumu kupumua. Na siku ya kumi na tano ya mwezi wa saba ni siku ya 

kwanza ya Sikukuu ya Makaburi au Kusanyiko --- kuja pamoja kwa ajili ya watu wote wa Mungu. Ni 

wakati mzuri wa sherehe, "nao waliimba wimbo mpya ---" (Ufunuo 5: 9). Na katika Zaburi 149: 1-5 

tunasoma: 1 "Msifuni Bwana. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, Na sifa yake katika kusanyiko la 

watakatifu. 2 Israeli awafurahie yeye aliyemfanya; Wana wa Sayuni na wafurahi kwa Mfalme wao. 

MAHIMU YA MUNGU KWA ZINYOTE ZOTE 6 3 "Waache watamsifu jina lake kwa ngoma: Waache 

wakimsifu na tumbo na vinubi. 4 "Kwa maana BWANA hufurahia watu wake; atawapa wazuri watu wa 

pekee na wokovu. 5 "Waislamu na wafurahi katika utukufu; waache kwa sauti juu ya vitanda vyao." 

Hakika Matunda ya Kwanza ya Mungu yatakuwa kwa furaha kwa kutumia mapafu yao wakati huu. 

Imesema kuwa kila mfano unapungua kwa wakati fulani; inaonekana tumefikia hatua hiyo. Ifuatayo 

inaonekana kuwa hakuna uhusiano na siku takatifu za Mambo ya Walawi 23; hata hivyo, inafaa 

kuzingatiwa. Kuzaliwa hufanyika wakati wa siku ya kumi ya mwezi wa tisa baada ya kuzaliwa. Miezi tisa 

na siku kumi baada ya Pasaka (siku 25 ya mwezi Cisleu) sikukuu ya siku nane ya Hanukkah (Sikukuu ya 

Kujitolea) inaanza. Ingawa Hanukka hajajwajwa katika Mambo ya Walawi 23, inaonekana ina umuhimu 

kwa onyo la Kristo katika Mathayo 24:15 na ambalo limeelezewa katika Dani. 8: 13-14 kuhusu Hitilafu ya 

Uharibifu. Je! Hii inaweza kuwa mwanzo wa Dhiki iliyotajwa katika Mathayo 24:21? MUNGU 

ALIWAFUWA KWA VIDU VOTE 7 Antiochus alijitolea nguruwe juu ya madhabahu katika Patakatifu pa 

Watakatifu, ambayo ilisababisha uasi wa Wayahudi. Huu ndio wakati Wayahudi kusherehekea ukombozi 

kutoka kwa majeshi ya Antiochus Epiphanes. Je, tunaambiwa kuhusu mfano wa baadaye wa tukio hili? 

Hanukkah ni sherehe ya ukombozi na utakaso wa hekalu. Siku nane baadaye, mwisho wa Hanukka, 

ukombozi na utakaso wa hekalu ni kamili. Siku nane baada ya kujifungua uwezo wa kinga ya damu ya 

mtoto ni katika kiwango chake cha juu. Siku nane baada ya kuzaa mtoto wa kiume wa Kiisraeli 

ametahiriwa, ishara ya agano la milele kati ya Ibrahimu na Mungu. Lakini sisi tuliotahiriwa na kutahiriwa 

ambayo ilifanywa bila mikono na kutahiriwa kwa Kristo. Kuwekwa pamoja naye katika ubatizo, ishara ya 

kifo, kuzika, na ufufuo (Kol. 2: 11-12). Je, kuna mtu yeyote aliyeweza kuelewa mlolongo wa utumbo wa 

kibinadamu miaka 3,500 iliyopita? Uwiano wa nyakati zilizowekwa na Mungu, na kuzaliwa kwa mtoto ni 



kushangaza kusema mdogo. Je, mtu anawezaje kukataa ukweli wa kubuni wa akili katika uso wa 

ushahidi huo? Mtu anawezaje kuamini katika sababu ya kwanza? "Katika mwanzo MWENYEZI MUNGU --

-!" NYIMA ZA MWENYEZI ZA MUNGU KWA ZOTE ZOTE 8 Kuendelea kwa nyakati zilizowekwa na Mungu 

hakukuacha msalabani kama wengine wangeweza kutuamini; Vinginevyo, kwa nini Pentekoste ilitokea 

wakati uliowekwa? Pentekoste alikuja siku 50 baada ya sadaka ya Wave Sheaf. Pasaka ilitimizwa mwaka 

wa kuchaguliwa kwake. Kristo yuko upande wa kuume wa Baba. Hata hivyo Mitume walikuwa bado 

wakiangalia Pentekoste. Na Roho Mtakatifu alikuja juu ya cue. Kwa hiyo, msiruhusu mtu yeyote, bila 

kujali sifa, ahukumu juu yetu kwa kuheshimu vivuli vya Mungu vya vitu vilivyokuja na vijavyo kuja kama 

alivyoamua. Soma tena Kol. 2: 16-17; "Basi, mtu asihukumu kwa chakula au cha kunywa, au kwa ajili ya 

sikukuu, au kwa siku za sabato. Je! Paulo anasema msifanye siku hizi au usuhusu mtu yeyote ahukumu 

kwa kuzingatia siku hizi? 17 "Ni kivuli cha mambo yaje; bali mwili ni wa Kristo. (Kumbuka, ikiwa 

unatumia NIV utaona kwamba wamechukua uhuru wa kuingiza maneno "yaliyomo" mbele ya "kuja", na 

hivyo kubadilisha maana ya kuonyesha kwamba wote wamekwisha. kwa wale ambao wangeongeza au 

kuchukua kutoka kwa neno lake (Pro 30: 6, Ufunuo 22:19) MAHIMU YA MWENYEZI YA MUNGU KWA 

VINYE ZOTE 9 Mungu ametufunulia mchakato anaotumia kupata ukuaji ulimwengu. NYIMA ZA 

MWENYEZI ZA MUNGU KWA VINU ZOTE 5 Katika siku ya kumi ya mwezi wa saba, hemoglobini ya damu 

hubadilika na ile ya mama, kwa mtoto anayejitokeza. Ni tukio gani kubwa lililotokea siku kumi hadi 

mwezi wa saba? Siku ya Upatanisho ni siku ambapo damu ya dhabihu inachukuliwa kwenye Patakatifu 

ya Watakatifu kwa ajili ya utakaso wa Hekalu. Kumbuka ndugu, sisi ni hekalu la Mungu (1 Wakorintho 3: 

16-17). Hii ni siku kubwa zaidi ya mwaka mzima, na hutumiwa kwa maombi ya kufunga na ya 

unyenyekevu (Mambo ya Walawi 23: 27-32, Ex 30:10). Hiyo pia ni siku ambayo Shetani atamefungwa na 

kutupwa shimo la chini ambako atakaa kwa miaka elfu (Mambo ya Walawi 16, Ufunuo 20: 1-3). Kwa 

hekalu la Mungu likiwa limejitakasa na mshtakiwa wetu amefutwa, sasa tuna mtoto mzima wa Mungu. 

Siku ya kumi na tano ya mwezi wa saba mapafu hujazwa kikamilifu. Ikiwa amezaliwa kabla ya hapo 

mtoto atakuwa na wakati mgumu kupumua. Na siku ya kumi na tano ya mwezi wa saba ni siku ya 

kwanza ya Sikukuu ya Makaburi au Kusanyiko --- kuja pamoja kwa ajili ya watu wote wa Mungu. Ni 

wakati mzuri wa sherehe, "nao waliimba wimbo mpya ---" (Ufunuo 5: 9). Na katika Zaburi 149: 1-5 

tunasoma: 1 "Msifuni Bwana. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, Na sifa yake katika kusanyiko la 

watakatifu. 2 Israeli awafurahie yeye aliyemfanya; Wana wa Sayuni na wafurahi kwa Mfalme wao. 

MAHIMU YA MUNGU KWA ZINYOTE ZOTE 6 3 "Waache watamsifu jina lake kwa ngoma: Waache 

wakimsifu na tumbo na vinubi. 4 "Kwa maana BWANA hufurahia watu wake; atawapa wazuri watu wa 

pekee na wokovu. 5 "Waislamu na wafurahi katika utukufu; waache kwa sauti juu ya vitanda vyao." 

Hakika Matunda ya Kwanza ya Mungu yatakuwa kwa furaha kwa kutumia mapafu yao wakati huu. 

Imesema kuwa kila mfano unapungua kwa wakati fulani; inaonekana tumefikia hatua hiyo. Ifuatayo 

inaonekana kuwa hakuna uhusiano na siku takatifu za Mambo ya Walawi 23; hata hivyo, inafaa 

kuzingatiwa. Kuzaliwa hufanyika wakati wa siku ya kumi ya mwezi wa tisa baada ya kuzaliwa. Miezi tisa 

na siku kumi baada ya Pasaka (siku 25 ya mwezi Cisleu) sikukuu ya siku nane ya Hanukkah (Sikukuu ya 

Kujitolea) inaanza. Ingawa Hanukka hajajwajwa katika Mambo ya Walawi 23, inaonekana ina umuhimu 

kwa onyo la Kristo katika Mathayo 24:15 na ambalo limeelezewa katika Dani. 8: 13-14 kuhusu Hitilafu ya 

Uharibifu. Je! Hii inaweza kuwa mwanzo wa Dhiki iliyotajwa katika Mathayo 24:21? MUNGU 

ALIWAFUWA KWA VIDU VOTE 7 Antiochus alijitolea nguruwe juu ya madhabahu katika Patakatifu pa 

Watakatifu, ambayo ilisababisha uasi wa Wayahudi. Huu ndio wakati Wayahudi kusherehekea ukombozi 

kutoka kwa majeshi ya Antiochus Epiphanes. Je, tunaambiwa kuhusu mfano wa baadaye wa tukio hili? 

Hanukkah ni sherehe ya ukombozi na utakaso wa hekalu. Siku nane baadaye, mwisho wa Hanukka, 



ukombozi na utakaso wa hekalu ni kamili. Siku nane baada ya kujifungua uwezo wa kinga ya damu ya 

mtoto ni katika kiwango chake cha juu. Siku nane baada ya kuzaa mtoto wa kiume wa Kiisraeli 

ametahiriwa, ishara ya agano la milele kati ya Ibrahimu na Mungu. Lakini sisi tuliotahiriwa na kutahiriwa 

ambayo ilifanywa bila mikono na kutahiriwa kwa Kristo. Kuwekwa pamoja naye katika ubatizo, ishara ya 

kifo, kuzika, na ufufuo (Kol. 2: 11-12). Je, kuna mtu yeyote aliyeweza kuelewa mlolongo wa utumbo wa 

kibinadamu miaka 3,500 iliyopita? Uwiano wa nyakati zilizowekwa na Mungu, na kuzaliwa kwa mtoto ni 

kushangaza kusema mdogo. Je, mtu anawezaje kukataa ukweli wa kubuni wa akili katika uso wa 

ushahidi huo? Mtu anawezaje kuamini katika sababu ya kwanza? "Katika mwanzo MWENYEZI MUNGU --

-!" NYIMA ZA MWENYEZI ZA MUNGU KWA ZOTE ZOTE 8 Kuendelea kwa nyakati zilizowekwa na Mungu 

hakukuacha msalabani kama wengine wangeweza kutuamini; Vinginevyo, kwa nini Pentekoste ilitokea 

wakati uliowekwa? Pentekoste alikuja siku 50 baada ya sadaka ya Wave Sheaf. Pasaka ilitimizwa mwaka 

wa kuchaguliwa kwake. Kristo yuko upande wa kuume wa Baba. Hata hivyo Mitume walikuwa bado 

wakiangalia Pentekoste. Na Roho Mtakatifu alikuja juu ya cue. Kwa hiyo, msiruhusu mtu yeyote, bila 

kujali sifa, ahukumu juu yetu kwa kuheshimu vivuli vya Mungu vya vitu vilivyokuja na vijavyo kuja kama 

alivyoamua. Soma tena Kol. 2: 16-17; "Basi, mtu asihukumu kwa chakula au cha kunywa, au kwa ajili ya 

sikukuu, au kwa siku za sabato. Je! Paulo anasema msifanye siku hizi au usuhusu mtu yeyote ahukumu 

kwa kuzingatia siku hizi? 17 "Ni kivuli cha mambo yaje; bali mwili ni wa Kristo. (Kumbuka, ikiwa 

unatumia NIV utaona kwamba wamechukua uhuru wa kuingiza maneno "yaliyomo" mbele ya "kuja", na 

hivyo kubadilisha maana ya kuonyesha kwamba wote wamekwisha. kwa wale ambao wangeongeza au 

kuchukua kutoka kwa neno lake (Pro 30: 6, Ufunuo 22:19) MAHIMU YA MWENYEZI YA MUNGU KWA 

VINYE ZOTE 9 Mungu ametufunulia mchakato anaotumia kupata ukuaji... Nanyi mtatoa katika nyumba 

zenu mikate miwili ya mawimbi ya mikate ya kumi ya kumi; itakuwa ya unga mwembamba; Wataoka na 

chachu; Ndio matunda ya kwanza kwa Bwana. 18 Nanyi mtatoa sadaka kwa sadaka ya kuteketezwa kwa 

BWANA pamoja na mkate wa kondoo waume saba wenye kondoo wa mwaka wa kwanza, na sadaka ya 

unga, na sadaka zao za kinywaji; sadaka ya kuteketezwa kwa moto, ya harufu nzuri kwa Bwana. 19 Kisha 

mtamsongeza mbuzi mume mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi, na kondoo wawili wa mwaka wa 

kwanza kwa sadaka ya amani. 20 Na kuhani atawazunguza pamoja na mkate wa matunda ya kwanza, 

kuwa sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana, pamoja na kondoo wawili; watakuwa watakatifu kwa Bwana 

kwa ajili ya kuhani. 21 Nanyi mtashuhudia siku ile hiyo, kuwa ni kukutania takatifu (Pentekoste); 

msifanye kazi ya utumishi ndani yake; itakuwa amri kwa milele katika makao yenu yote katika vizazi 

vyenu. 22 "Na mtakapovuna mavuno ya nchi yenu, hutapoteza pembe za shamba lako wakati wa 

kuvuna, wala usikusanye mavuno ya mavuno yako; utawaacha masikini na mgeni Mimi ni Bwana, Mungu 

wako. Sikukuu ya tarumbeta (kurudi kwa pili kwa Kristo). 23 "Bwana akanena na Musa, akisema," 

MUNGU YENYEWA KATIKA KITIKA ZOTE 14 "Nena na wana wa Israeli, ukisema, katika mwezi wa saba, 

siku ya kwanza ya mwezi, mtakuwa na sabato, kumbukumbu ya kupiga tarumbeta, kusanyiko takatifu. 

25 "Msifanye kazi ya utumishi ndani yake; lakini mtatoa sadaka ya moto kwa Bwana. Siku ya Upatanisho: 

(Shetani amefungwa miaka 1000 Lala 16, Ufunuo 20: 1-3). 26 Bwana akanena na Musa, akisema, 27 Na 

siku ya kumi ya mwezi huu wa saba itakuwa siku ya upatanisho; itakuwa ni kukutania takatifu kwenu; 

nanyi mtaifanya mioyo yenu, na kutoa sadaka ya moto kwa Bwana. 28 "Na msifanye kazi yoyote siku ile 

ile, maana ni Siku ya Upatanisho, ili kuifanyia upatanisho mbele za Bwana, Mungu wenu. 29 "Kwa maana 

kila nafsi hiyo haitasumbuliwa siku hiyo hiyo, atakatiliwa mbali na watu wake. 30 Na kila nafsi hiyo 

itafanya kazi yoyote siku ile ile, nafsi hiyo nitauangamiza kutoka kwa watu wake. 31 "Msifanye kazi 

yoyote; itakuwa amri kwa milele katika vizazi vyenu katika makao yenu yote. 32 Na itakuwa Sabato ya 

kupumua, nanyi mtaifanya mioyo yenu; siku ya tisa ya mwezi, jioni, hata hata hata mchana, 



mtaadhimisha sabato yenu. MAHIDU YA MUNGU KWA VINYEZO ZOTE 15 Sikukuu Ya Majumba 

(Inaonyesha miaka 1000 ya utawala wa Kristo na marejesho ya dunia). 33 Bwana akanena na Musa, 

akisema, 34 "Nena na wana wa Israeli, kusema, siku ya kumi na tano ya mwezi huu wa saba itakuwa 

sikukuu ya makaburi kwa siku saba kwa Bwana. 35. Siku ya kwanza itakuwa kusanyiko takatifu; msifanye 

kazi ya utumishi ndani yake. 36 "Siku saba mtatoa sadaka ya moto kwa Bwana: siku kuu ya mwisho 

(Yohana 7: 37-38) (inaonyesha ufufuo wa kimwili wa wafu wengine [Ufunuo 20: 5] wale ambao 

hawajawahi kuitwa kabla au kupewa fursa ya kumkubali Kristo, [Ez 37] Tiro na Sidoni (Lk 10:14) na wale 

wote ambao hawajawahi kusikia jina ambalo wanaweza kuokolewa, watoto nk) Siku ya nane itakuwa 

takatifu kusanyiko kwako; nanyi mtamsongeza Bwana sadaka ya moto; ni mkusanyiko mzuri; wala 

msifanye kazi ya utumishi ndani yake. 37 "Hizi ndiyo sikukuu za Bwana, ambazo mtatangaza kuwa ni 

makusanyiko matakatifu, kutoa sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana, dhabihu ya kuteketezwa, na sadaka 

ya unga, sadaka, na sadaka za kinywaji, kila kitu juu yake Siku: MWENYEZI WA MWENYEZI WA MUNGU 

KWA VIDU VOTE 16 38 "Mbali na Sabato za BWANA, na mbali na zawadi zenu, na zaidi ya ahadi zenu 

zote, na kando ya sadaka zenu zote za hiari, ambazo mtampa Bwana. 39 Na siku ya kumi na tano ya 

mwezi wa saba, mtakapokusanya matunda ya nchi, mtamtendea sikukuu siku saba; siku ya kwanza 

itakuwa Sabato, na siku ya nane itakuwa Sabato. 40. Na siku ya kwanza mtakuchukua matawi ya miti 

mema, matawi ya mitende, na matawi ya miti mikubwa, na mizinga ya kijito; nanyi mtafurahi mbele za 

Bwana, Mungu wenu siku saba. 41 Nawe mtamfanyia Bwana sikukuu siku saba kwa mwaka. Itakuwa 

amri kwa milele katika vizazi vyenu; mtaiadhimishe mwezi wa saba. 42 "Nanyi mtakaa katika vibanda 

siku saba; Wote wanaozaliwa Waisraeli watakaa katika vibanda: (Wakristo ni waisraeli wa kiroho, 

Warumi 4:16, Wagalatia 3: 7, 27-29, Wagalatia 4:28). 43 Ili vizazi vyako vitambue kwamba nimewafanya 

wana wa Israeli kukaa katika vibanda, nilipowafukuza kutoka Misri; mimi ndimi Bwana, Mungu wenu. 44 

"Na Mos ametangaza kwa wana wa Israeli sikukuu za BWANA. "" Yeye ndiye Mwamba, kazi yake ni 

kamilifu; kwa maana njia zake zote ni hukumu: Mungu wa kweli na bila uovu, ni haki na haki 

"(Kumbukumbu la Torati 32). : 4). 


