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1. Kuhamia kutoka magharibi kwenda mashariki, Orodhesha maeneo matatu ya 
kijiografia ya Palestina.  
          Nyanda za Pwani  Nyanda za Kati  Bonde la Yordani 
 
2. Samariya ina umuhimu gani kwa huduma ya Yesu? 
 Iko kati ya Yudea na Galilaya. Iliepukwa na Wayahudi wengi. Yesu alikwenda 

huko kumhudumia yule mwanamke kwenye kisima. 
 
3. Orodhesha michango mitatu ya lugha ya Kigiriki kwa kanisa la kwanza. 

• Lugha ya kawaida kwa kueneza injili 
• Lugha sahihi ya kuwasiliana dhana za kitheolojia 
• Septuagint, tafsiri ya Agano la Kale kwenda Ugiriki.  
 

4. Fafanua pax Romana. 
 Kipande cha Romania amabcho kiliruhusu kusafiri salama Himaya yote ya 

Kirumi. 
 
5. Orodhesha majukumu manne ambayo sinagogi ilifanya katika jamii ya Wayahudi. 

• Ibada ya kidini 
• Elimu kwa Watoto 
• Korti ya mtaa kwa maswala ya kidini na ya kiraia   
• Maingiliano ya kijamii 

  
6. Mafundisho gani ambayo Mafarisayo na Wakristo walikuwa pamoja? 

• Ufufuo 
• Malaika 
• Sala 
• Masihi anayekuja 
• na heshima kwa Agano la Kale 

 
7. Ni tofauti gani za mafundisho za kimsingi kati ya Mafarisayo na Masadukayo? 

Masadukayo walikataa vitabu vya unabii. Walikataa mafundisho ya Kiyahudi 
ya kweli juu ya Malaika, roho, na ufufuo. 

 
8. Orodhesha sababu mbili za kutengenezwa kwa kanuni ya Agano Jipya.  

• Mafundisho ya uongo 
• Mateso 



 
9. Orodhesha viwango vitatu vilivyotumika katika kuanzisha kanuni ya Agano Jipya. 

• Mwandishi lazima awe mtume au mshirika wa mtume. 
• Ujumbe lazima usipingane na Agano la Kale. Lazima uwe mwaminifu kwa 

ujumbe wa Yesu. Lazima iwe inajenga kiroho.        
• Kitabu lazima kikubaliwe na kanisa lote. 

 
10. Neno "uadilifu wa maandishi" linashughulikia suala gani kuhusiana na Agano 
Jipya? 
 Maandishi haya tuliyoyapokea yanaendana na maandishi ya asili 
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1. Kwa nini injili tatu za kwanza huitwa Injili za Sinodi? 
 Wanatoa maoni matatu ya matukio sawa. 
 
2. Toa thibitisho tatu kwamba Mathayo ilielekezwa kwa hadhira ya Wayahudi. 
Tatu yoyote:  

• Hakuelezea mila ya Wayahudi 
• Nukuu za Agano la Kale mara kwa mara 
• Kuzingatia utimilifu wa Yesu wa unabii wa Agano la Kale 
• Matumizi ya kifungu "Ufalme wa Mbingu" badala ya "Ufalme wa Mungu." 

 
3. Orodhesha mada kuu tatu katika Mathayo. 

• Yesu kama Mfalme   
• Yesu kama utimilifu wa Agano la Kale 
• Mahubiri ya Yesu 

 
4. Orodhesha mada kuu tatu katika Marko. 

• Yesu Mtumishi   
• Yesu Mwana wa Mungu          
• Siri ya Masihi 

 
5. Orodhesha na ueleze hadhira tatu zinazohusiana na Siri ya Kimasihi ya Marko. 

• Mapepo: Yesu hakutaka kushirikiana nao 
• Wale aliowaponya: Yesu alitaka kuepuka shinikizo la umati wa watu 

wanaotafuta uponyaji 
• Wanafunzi: walikuwa bado hawajaelewa jukumu lake kama Masihi 

  



6. Tunafahamu nini kuhusu Theophilus? Kuhusu Luka? 
 Theophilus alikuwa ofisa wa Kirumi; labda kubadilisha mpya. 

Luka alikuwa daktari wa Mataifa ambaye alisafiri na Paulo. 
 
7. Imani ya Wakaldonia inafundisha nini juu ya asili ya Yesu? 
 Yeye ni Mungu kweli na mwanadamu. 
 
8. Orodhesha mada kuu nne kwenye Luka. 

• Yesu kama Mwana wa Adamu           
• Yesu kama Mwokozi wa ulimwengu 
• Umuhimu wa maombi              
• Umuhimu wa Roho Mtakatifu 

 
9. Orodhesha mifano mitatu kutoka Luka ya huduma ya Yesu kwa wale wa hali ya 
chini. 
Tatu yoyote:  

• Wachungaji            
• Wanawake katika huduma ya Yesu   
• Zakayo      
• Wasamaria   
• Mwizi msalabani 

 
10. Orodhesha mifano mitatu ya kazi za Roho Mtakatifu wakati wa maisha ya awali 
ya Yesu. 
Tatu yoyote:  

• Yohana Mbatizaji, Elizabeti, na Zakaria        
• Dhana ya Yesu 
• Simioni                     
• Ubatizo wa Yesu 
• Jaribu la Yesu            
• Huduma ya Yesu kule Galilaya  
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1. Kwa nini ushuhuda wa Polycarp juu ya uandishi wa Yohana ni muhimu sana? 
 Polycarp alikuwa mwanafunzi wa Yohana. 
 
2. Nini lilikuwa kusudi la Yohana kwa injili yake? 
 “Ili mpate kuamini kuwa Yesu ndiye Kristo, Mwana wa Mungu; na ili kuamini 

mpate uzima kwa jina lake. " 
 
3. Kusudi la Yohana linaonekanaje kwenye nyenzo zilizojumuishwa kwenye injili 
yake?  

• Alijumuisha “ishara” saba ambazo zinaonyesha kwamba Yesu ndiye Kristo. 
• Alijumuisha shuhuda za Yesu kwa uungu. 

 
4. Utangulizi wa Yohana unaonyesha nini juu ya ukoo wa Yesu? 
 Ni "nasaba ya kiungu" ambayo inaonyesha Yesu kama Neno la milele la Mungu. 
 
5. Orodhesha “ishara” saba kwenye Yohana. 

• Kubadilisha maji kuwa divai huko Kana  
• Kuponya mtoto wa ofisa huko Kapernaumu  
• Kuponya aliyepooza huko Bethesda   
• Kulisha wale 5,000 
• Kutembea juu ya maji    
• Kuponya mtu aliyezaliwa kipofu   
• Kumfufua Lazaro kutoka kwa wafu 

 
6. Toa mifano mitatu ya ushuhuda wa Yesu kwa uungu wake. 

• Ushuhuda wa Yesu kwa Nikodemo 
• Ushuhuda wa Yesu kwa mwanamke Msamaria 
• Ushuhuda wa Yesu baada ya kumponya mtu huyo huko Bethesda 
• Ushuhuda wa Yesu baada ya kuwalisha 5,000 
• Ushuhuda wa Yesu kwenye Sikukuu ya Vibanda 
• Ushuhuda wa Yesu kwamba "Kabla ya Abrahamu alikuwako, mimi" 

 
7. Nini majibu ya viongozi wa Kiyahudi kwa madai ya Yesu kuwa mungu? 
 Wakajaribu kumuua. 
 
8. Katika ombi la Yesu la “Kuhani Mkuu,” alisali mambo gani matatu? 
 Kwa ajili yake mwenyewe: kwamba atatukuzwa kupitia Baba 

Kwa wanafunzi: kwamba watahifadhiwa na kutakaswa 
Kwa waumini wote: kwamba umoja wao ungeshuhudia ulimwengu 

  



Majibu ya Maswali ya Majaribio ya Somo la 4 
 

1. Kwa nini Efeso ilikuwa muhimu kwa mkakati wa uinjilisti wa Paulo? 
 Ulikuwa mji mkuu wa mkoa wa Roma wa Asia. 
 
2. Kwa nini Roma ilikuwa muhimu kwa mkakati wa uinjilisti wa Paulo? 
 Ilikuwa jiji kuu la Milki ya Warumi. 
 
3. Ni wafalme gani wa Kirumi wanaohusishwa na kuteswa kwa kanisa la kwanza?  
 Nero na Domitian 
 
4. Ni kwanini tarehe ya miaka ya 50 au mapema zaidi ya 60 inaweza kutumika kwa 
Matendo? 

Mwisho wa Matendo Paul yuko chini ya kifungo cha nyumbani. Bado 
hajakabiliwa na mauaji ya karibu. 

 
5. Orodhesha mambo matatu ya kerygma, ujumbe wa msingi uliohubiriwa na 
mitume. 

• Ukuu wa Yesu Kristo 
• Ukweli wa kihistoria wa injili 
• Wokovu kwa neema kupitia imani 

 
6. Ni nani alikuwa Mkristo wa kwanza shahidi? 
 Stefano 
 
7. Jukumu la mateso katika kueneza injili ya kanisa la kwanza lilikuwa nini? 
 Iliwasukuma wakristo zaidi ya Yerusalemu. 
 
8. Ni nini lengo kuu la tamaduni nyingi na kutuma wamisionari kwa Kanisa katika 
karne ya kwanza? 
 Antiokia 
 
9. Orodhesha mahitaji manne ambayo baraza la Yerusalemu liliweka juu ya waongofu 
wa Mataifa.  

• Epuka nyama inayotolewa kwa sanamu 
• Epuka nyama iliyokatwa 
• Epuka nyama iliyo na damu ndani yake 
• Epuka uasherati 

 
10. Ni matokeo gani mazuri yaliyotokana na mgawanyiko kati ya Paulo na Barnaba? 

• Sila akawa mfanyakazi wa thamani katika kanisa. 
• Juhudi za Paulo na Barnaba ziliongezwa maradufu kwa kazi zao tofauti. 
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1. Orodhesha madhumuni matatu ya Warumi. 
• Kusudi la haraka: uhusiano kati ya Wakristo wa Kiyahudi na wa Mataifa 
• Motisha ya kibinafsi: msaada kwa kampeni ya Uinjilisti ya Paulo kwenda 

Uhispania 
• Kusudi la mwisho: kufundisha jinsi tunavyowekwa sawa na Mungu 

 
2. Orodhesha kweli nne juu ya injili inayopatikana katika utangulizi wa Warumi. 

• Ilitabiriwa katika Agano la Kale. 
• Inafundisha kuwa Yesu kweli alikuwa Masihi na Mwana wa Mungu. 
• Ni nguvu ya wokovu kwa wote wanaoamini. 
• Inaonyesha haki ya Mungu kwa wote wanaoamini. 

  
3. Orodhesha vikundi vitatu vilivyohukumiwa katika Warumi 1-3.  

• Mataifa, haswa wapagani   
• Wenye maadili   
• Wayahudi 

 
4.Katika Warumi 6, ni nini majibu ya Paulo kwa mtu ambaye anauliza ikiwa tunaweza 
kuendelea kuishi katika dhambi ili neema ikue? 
 Tunapobatizwa katika Kristo, tulikufa kwa dhambi. Hatuwezi tena kuishi katika 

dhambi. 
 
5. Ni tafsiri gani tatu za Warumi 7:7-25? 

• Paulo anaelezea maisha ya kawaida ya Mkristo. 
• Paulo anaelezea mwamini ambaye hajasafishwa. 
• Paulo anaelezea juu ya mwenye dhambi aliyeamka. 

 
6. Paulo anajibu shida ya kutokuamini kwa Israeli na kweli tatu. Orodhesha kweli 
huo. 

• Ahadi za Mungu ni za waumini tu. 
• Israeli imekataliwa kwa kutokuamini kwake. 
• Kukataa kwa Israeli ni marekebisho, sio mwisho. 

7. Kutoka Warumi 12-15, Orodhesha njia tatu za kuishi haki ya Mungu. 
Tatu yoyote: 

• Tutatumia zawadi zetu za kiroho kuwatumikia wengine.   
• Tutawatendea wengine katika njia ambazo zitaonyesha alama za Ukristo 

wa kweli. 
• Tutajiwasilisha katika mamlaka zinazoongoza.  
• Tutatimiza sheria kupitia upendo. 



• Tutafanya kanuni ya uhuru kwa kutomhukumu ndugu yetu.  
• Tutafanya kanuni ya upendo kwa kutokutumia uhuru katika njia 

inayomfanya ndugu dhaifu kujikwaa. 
• Tutafuata mfano wa Kristo.  
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1. Kwa nini Korintho ulikuwa mji muhimu kwa mkakati wa uinjilisti wa Paulo? 

Eneo lake lilivutia mabaharia kutoka ufalme wote. 
 
2. Ni nani aliyefanya kazi na Paulo katika kupanda kanisa huko Korintho? 
 Akila na Prisila 
 
3. Ni shida gani huko Korintho zilichochea 1 Wakorintho? 

• Mgawanyiko kanisani 
• Dhambi ya wazi ilikuwa ikivumiliwa 
• Mamlaka ya Paulo yalipingwa. 

 
4. Maneno gani huanzisha kila swali ambalo Paulo anajibu katika 1 Wakorintho? 
 "Sasa kuhusu ...." 
 
5. Orodhesha mada tatu zilizoshughulikiwa na Paulo katika 2 Wakorintho. 

• Ulinzi wa utume wa Paulo 
• Utetezi wa uadilifu wa Paulo 
• Mipango ya safari ya tatu ya Paulo 

 
6. Ni nini kusudi la barua ya Paulo kwa Wagalatia? 

Kuwaita kutoka injili ya uongo ya Wayahudi kwa sheria ya upendo 
 
7. Ni mafundisho gani ya uongo ya Wayahudi? 

"Tumeokolewa kwa imani pamoja na Sheria" 
 
8. Chaguo linalotolewa katika Wagalatia ni nini? 

Uhuru katika Kristo au utumwa katika mwili 
 
9. Fafanua wakili. 
 Mtu ambaye hutii sheria ya Mungu ili kupata wokovu 
 
10. Katika hoja yake dhidi ya sheria, Paulo alizungumza mambo manne. Wao ni 
nani? 

• Uzoefu wa Paulo 
• Uzoefu wa Wagalatia 
• Uzoefu wa Abrahamu 
• Sheria yenyewe 
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1. Nyaraka za Magereza ziliandikwa lini na kutoka wapi? 
 Katika miaka ya mwanzoni ya 60 kutoka Roma 
 
2. Ni kwanini Waefeso hawana salamu za kibinafsi? 
 Kwa sababu ilikuwa barua ya mzunguko ya kushirikiwa na Kolosai 
 
3. Orodhesha mgawanyiko mkubwa wa Waefeso. 

• Mafundisho: Ni Nini Mungu Amefanya kwa Kanisa 
• Utumizi: Ni Nini Mungu Anafanya Kanisani 

 
4. Kutoka kwa Waefeso 1, andika jukumu la wokovu wetu wa kila mwanachama wa 
Utatu. 

• Baba: Uchaguzi 
• Mwana: Ukombozi 
• Roho: Uhifadhi 

 
5. Kulingana na Waefeso 3, "siri ya injili" ni nini? 
 Uumbaji wa kanisa kama mwili mmoja ulioundwa na wote Myahudi na Mataifa 
 
6. Orodhesha hatari mbili zinazowakabili kanisa la Ufilipino. 

• Mashambulio ya nje kutoka kwa Wayahudi 
• Mgawanyiko wa ndani 

 
7. Katika Wafilipi 2, inamaanisha nini kuwa Kristo "alijinyenyekeza"? 
 Akawa mwanadamu. Hakuacha uungu wake. 
 
8. Ni shawishi gani tatu zilizotengeneza uzushi wa Wakolosai? 

• Mafundisho ya Kiyahudi ya Orthodox 
• Mafumbo ya Kiyahudi 
• Tamaduni za kipagani 

 
9. Fafanua usawazishaji. 
 Mchanganyiko wa zaidi ya dini moja 
 
10. Orodhesha njia tatu ambazo Nyaraka za Magereza zinaongea na kanisa leo. 

• Mafundisho lazima yatekelezwe katika maisha ya kila siku 
• Vita vya kiroho ni kweli, lakini Kristo tayari alishinda ushindi wa mwisho 
• Injili ya upatanisho lazima iishi katika ulimwengu wa kweli 
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1. Fafanua hali ambayo kanisa lilipandwa Thesalonike.  
 Upinzani mkali kutoka kwa Wayahudi 
 
2. Orodhesha njia tatu ambazo Paulo anahimiza kanisa la Thesalonike wakati wa 
upinzani. 

• Uhakikisho wa maombi ya Paulo 
• Ukumbusho wa mateso ya Paulo mwenyewe 
• Kushukuru kwa uaminifu wao 
 

3. Paulo huwaambia nini Wathesalonike juu ya nyakati na msimu wa kurudi kwa 
Kristo? 
 Hawana haja ya yeye kuandika juu ya hii. 
 
4. Paulo anawapa moyo Wakristo hawa kuhusu utakaso. Anawaambia nini? 
 Mungu anayewaita kwa utakatifu atawafanya watakatifu. 
 
5.  Ikiwa ujumbe wa msingi wa 1 Wathesalonike ni "Kristo Atarudi," ujumbe wa msingi 
wa 2 Wathesalonike ni nini? 
 Kristo bado hajarudi. 
 
6. Ikiwa tutafuata mfano wa Paulo, ni nini utakuwa msisitizo wetu wa msingi wakati 
tunahubiri juu ya ujio wa pili? 
 Jinsi ya kuishi leo katika kujiandaa kwa ujio wa pili  
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1. Ni tarehe gani inayowezekana ya Barua za Mchungaji? 
 Imeandikwa kati ya 64 na 67 B.K. 
 
2. Tambua njia moja ambamo yaliyomo kwenye 2 Timotheo na Tito inamuonyesha 
Paulo kama mwandishi. 
Yoyote ya yafuatayo: 

• Marejeleo ya kibinafsi kwa wafanyakazi wenzake 
• Mipango ya baadaye 
• Marejeo kuhusu kifo cha Paulo 

 
3. Kusudi la Paulo kwa kuandika Timotheo ya 1 lilikuwa nini? 
 Kutoa maagizo kwa Timotheo na kumtia moyo Timotheo 
 
4. Ni jinsi gani ushuhuda wa Paulo ni wa kimtia moyo Timotheo wakati anakabili 
waalimu wa uongo? 
 Paulo alikuwa mpinzani wa injili na alikuwa amepata rehema. Hii inaonyesha 

nguvu ya Kristo kubadilisha maisha. 
 
5.  Orodhesha na kufafanua ofisi hizo mbili katika kanisa la kwanza. 

• Maaskofu walifundisha na kuhubiri. Walijali kundi, haswa mahitaji ya 
kiroho. 

• Madikoni walikuwa na jukumu la maeneo ya huduma ya mwili. 
 
6. Uhusiano wa Tito na Paul ulikuwaje? 

Tito alikuwa Mtu wa Mataifa ambaye labda alibadilishwa chini ya huduma ya 
Paulo na kuwa mmoja wa wasaidizi wake. 
 

7. Kusudi la Paulo la kuandika barua kwa Tito lilikuwa nini? 
 Kumuongoza Tito katika kujenga kanisa la mtaa 
 
8. Ni motisha gani mbili kwa kazi nzuri ambayo Paulo anatoa katika Tito? 

• Ili neno la Mungu lisifanyiwe dharau 
• Kupamba mafundisho ya Mungu 

 
9. Yohana Marko anafaa vipi ujumbe wa uaminifu wa Paulo katikaTimotheo ya 2? 

Yohana Marko alikuwa ameachana na timu ya umisionari ya Paulo na kurudi 
nyumbani. Walakini, miaka 15 baadaye amethibitisha kujitolea kwake na 
uaminifu. 

  



10. Orodhesha njia nne ambazo Barua za Kichungaji zinaongea na kanisa leo. 
• Umuhimu wa mafundisho sahihi 
• Sifa ya viongozi wa kanisa 
• Umuhimu wa kazi nzuri kama maonyesho ya injili 
• Wito kwa uaminifu wa maisha yote 
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1. Ni kwanini vitabu kutoka Waebrania kupitia Yuda vinaitwa "Nyaraka Kuu"?  
          Hazielekezwi kwa watazamaji maalum au mtu ambaye tunamfahamu kidogo. 
 
2. Orodhesha hoja mbili zinazompendelea Paulo kama mwandishi wa Waebrania. 
Yoyote mbili: 

• Mkazo wake juu ya mtu na kazi ya Kristo 
• Ushirika wa mwandishi na Timotheo 
• Ujumbe katika sura ya mwisho 

 
3. Orodhesha hoja mbili dhidi ya Paulo kama mwandishi wa Waebrania. 

• Hatumii kamwe neno Kristo Yesu. 
• Haina salamu kama barua zingine za Paulo. 

 
4. Orodhesha njia mbili ambazo Kitabu cha Waebrania kinaonyesha heshima kubwa 
kwa Agano la Kale. 

• Mashujaa katika Waebrania 11 hutolewa kutoka Agano la Kale. 
• Mafundisho yaliyofunzwa katika Waebrania ni msingi wa maandiko kutoka 

Agano la Kale. 
 
5. Ni kwa jinsi gani agano jipya ni bora zaidi kuliko agano la kale? 
 Agano jipya ni utimilifu wa ahadi iliyotolewa katika agano la kale. 
 
6. Kuna tofauti gani kati ya kurudi nyuma na uasi? 

Kurudi nyuma inaweza kusababishwa na dhambi au ukosefu wa imani; uasi 
inahusisha kukataa ukweli wa imani ya Kikristo. 

 
7. Ni lini Yakobo ndugu ya Yesu aliamini Yesu kama Masihi? 
 Baada ya ufufuo wa Yesu 
 
8. Kulingana na salamu, ni nani hadhira ya uwezekano wa Waraka wa Yakobo? 
 Wakristo wa Kiyahudi ambao wanaishi nje ya Yerusalemu na Yudea 
 
9. Katika aya moja, onyesha uhusiano kati ya Yakobo 2:24 (mtu anahesabiwa haki 
kwa matendo, na sio kwa imani peke yake) na Warumi 3:28 (mtu amehesabiwa 
haki kwa imani bila matendo ya sheria). 

• Yakobo anaelekezwa kwa watu ambao wanatazama imani kama si zaidi ya 
kukubali kiakili ukweli.  

• Warumi inaelekezwa kwa watu ambao wanaweza kujaribu kupata wokovu 
kwa kutii Sheria.   



• Yakobo anaonyesha kuwa imani ya kweli ya kuokoa itasababisha maisha 
yaliyobadilishwa. 

 
10. Fafanua ushirikinaji. 

Mafundisho ya uongo ambayo Wakristo hawana jukumu la kutii sheria za 
maadili au maadili. 
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1. Ni nini inaweza kuwa maana ya “Babeli” katika salamu ya Petro? 
 Inahusu Roma kama adui wa watu wa Mungu. 
 
2. Ni hatari gani ya msingi inayokabili kanisa katika 1 Petro? 
 Mateso 
 
3. Ni hatari gani ya msingi inayokabili kanisa katika 2 Petro? 
 Mafundisho ya uongo 
 
4. Ni tafsiri gani mbili zinazowezekana za kifungu "mwanamke aliyechaguliwa na 
watoto wake" katika 2 Yohana? 

• Mwanamke ambaye aliruhusu kanisa kukusanyika katika nyumba yake 
• Kanisa la mtaa na washiriki 

 
5. Ni kweli gani mbili muhimu katika mafundisho ya 1 Yohana juu ya dhambi? 

• Mungu hutoa nguvu kwa maisha ya ushindi. 
• Mungu hutoa neema ya kusamehe kwa wale ambao huanguka na kutubu. 

 
6. Kulingana na 1 Yohana, ni sifa gani tatu zitaonekana katika mtoto yeyote wa 
Mungu? 

• Utii kwa ukweli 
• Hakuna dhambi ya makusudi 
• Upendo kwa Wakristo wengine 

 
7. Kusudi la msingi la 3 Yohana lilikuwa nini? 
 Kufundisha juu ya ukarimu wa Ukristo 
 
8. Kuna uhusiano gani kati ya Yuda na Yesu? 
 Kaka  
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1. Maneno "Kaisari ni Dominus et deus noster" yalimaanisha nini katika karne ya 
kwanza? 
 Kaisari ndiye bwana wetu na mungu wetu. 
 
2. Kisiwa cha Patmo kipo wapi? 
 Kisiwa kidogo katika Bahari ya Aegean 
 
3. Ni tarehe ipi inayowezekana zaidi kwa Ufunuo? 
 Mwishowe katika utawala wa Domitian (81-96 B.K.) 
 
4. Orodhesha njia tatu ambazo Yohana anawasilisha ujumbe kwamba Yesu ni Bwana. 

• Ujumbe kwa Makanisa Saba 
• Maono ya Mungu kwenye kiti chake cha enzi na Yesu kama Mwana-Kondoo 

wa Ushindi 
• Mtazamo wa historia kutoka kwa mtazamo wa mbinguni 

  
5. Orodhesha sifa mbili za fasihi ya apocalyptic. 

• Matumizi ya alama 
• Matumizi ya maono 

 
6. Fafanua kwa kifupi kila moja ya maoni manne ya Ufunuo. 

• Maoni ya mtangulizi: Ufunuo ulifanyika katika Dola ya Warumi. 
• Maoni ya mwanahistoria: Ufunuo ni mtazamo wa historia ya kanisa. 
• Mtazamo mbunifu: Ufunuo ni ishara ya vita kati ya mema na mabaya. 
• Mtazamo wa mtabiri: Ufunuo 4-22 ni siku zijazo. 
 

7. Orodhesha maoni manne ya siku za usoni kati ya watabiri. 
• Kabla ya milenia 
• Kitengo kabla ya milenia 
• Baada ya milenia 
• Milenia 
 

8. Orodhesha mada tatu kuu katika Ufunuo.  
• Yesu ni Bwana 
• Mungu yuko katika udhibiti 
• Ushindi kwa watu wa Mungu 

 


