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Una Uhakikisho?
Uhakikisho! Inawezekana? Ikiwa ni lazima nijitegemea juu yangu,

hakuna tumaini kubwa. Mmoja wa rafiki yangu ambaye alikuwa
mgonjwa sana alikuwa mara moja aliiambia na daktari wake, “Nenda
nyumbani na uandae nyumba yako. Una muda mfupi tu wa kuishi.”
Kwa kuwa amefundishwa maisha yake yote kwamba tulikuwa na
jukumu la asilimia kubwa ya wokovu wetu, alijisikia hajajitayarisha.
Angeweza kufanya hivyo, angeweza kufanya hivyo, na kuja kwake kwa
muda mfupi kumeshuhudia. Alikuwa na shida juu ya mwisho mfupi na
hakuwa na vitu vya kutosha vya kuhakikisha kwenda mbinguni.

Watu wengi duniani ni kama hiyo. Tumefundishwa kwamba
tunapaswa kufanya kazi, ili kuhakikisha wokovu wetu. Tunapata karibu 
kama tunavyoweza, kisha kuondoka kile kidogo cha kushoto kwa neema 
ya Mungu kutoa. Tunafanya mengi na Mungu anafanya tu sehemu
ndogo. Lakini tishio la kifo cha ghafla linatuonyesha kutoweza kwao
kushindwa. Kwa hiyo, wale ambao hutegemea kazi zao ‘kununua’
kifungu chao mbinguni wanapata kuwa ni bankrupt. Hakuna kiasi cha
matendo mema kinatosha kuhakikisha kifungu salama. Kwa ujuzi huo
hawezi kuwa na uhakika. Tunajenga ukamilifu wa uzima wa maisha na
tunapata majira ya kutosha ambayo hutoa kwa hofu.

Mwandishi wa Kiebrania alisema “Kwa hiyo, kuwa na ndugu, ujasiri
wa kuingia patakatifu sana kwa damu ya Yesu, kwa njia mpya na ya
kuishi, ambayo yeye ametakasa kwa ajili yetu, kwa njia ya pazia, yaani
mwili wake; na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu; hebu
tukaribie kwa moyo wa kweli kwa uaminifu kamili wa imani, kwa kuwa
mioyo yetu imeinunuliwa kutoka kwa dhamiri mbaya, na miili yetu
imefishwa kwa maji safi. Hebu tushikilie kwa haraka taaluma ya imani
yetu bila kuacha; kwa maana yeye ni mwaminifu aliyeahidiwa.”
(Waebrania 10:19-23).

Rafiki yangu, unajua wapi sasa hivi? Wewe uko mbele ya Mungu.
Vipi? Kwa sababu unaweka imani yako katika yale Yesu alikufanyia kwa 
damu yake. Unajua nini damu hiyo inafanya nini? Inatuweka katika
uwepo mtakatifu wa Mungu kwa sababu tunaosha safi. Tunaendelea
kuwa safi! Ikiwa tunaweka tumaini letu katika dhabihu ya Yesu juu ya
msalaba badala ya kufikiri tunaweza kupata ukamilifu wenyewe kwa
njia ya matendo yetu, basi tutakuwa na uhakika wa heri ambao wengine
hutafuta lakini hawapati kamwe.  

“Kwa hiyo, tukiwa na haki kwa imani, tuna amani na Mungu kwa njia
ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye sisi pia tunapata kwa imani katika
neema hii tunayosimama, na kufurahia tumaini la utukufu wa Mungu. Na
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sivyo tu, bali tunashukuru katika taabu pia; akijua kwamba dhiki hufanya 
uvumilivu;” (Warumi 5:1-3; Waefeso 2:18; 3:12; 9:8, 12; Yohana 10:9).

Kwa hiyo, uhakikisho huja kwa kuamini katika damu ya Yesu ya
kusafisha. Tunapoweka tumaini letu kikamilifu kwa Yesu na neema ya
Mungu, tutakuja kuelewa maneno ya Paulo katika Rom. 8:1-2, “Sasa
hakuna hukumu kwa wale walio katika Kristo Yesu, ambao hawatembei
kufuatana na mwili, bali baada ya Roho. Kwa maana sheria ya Roho wa
uzima katika Kristo Yesu imeniweka huru kutokana na sheria ya dhambi
na mauti.” (Warumi 8:1-2).

Sadat
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