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Kuhusu Huduma Ya Milenia Ya Tatu
Ilianzishwa mwaka 1997, Huduma ya Milenia Ya Tatu ni shirika lisilo la kujitafutia faida
la Kikristo; hujitolea katika kutoa Elimu ya Biblia, Kwa Dunia, Bila malipo. Katika
kukabiliana na kuongezeka kwa haja ya kimataifa kwa ajili ya sauti, msingi wa Biblia ya
mafunzo ya uongozi wa Kikristo , katika kusambaza seminari mtaala hasa kwa ajili ya
viongozi wa Kikristo ambao hawana wingi wa vifaa vya mafunzo . Kwa kujenga na
kufadhili masomo ya kirafiki, katika lugha 5 (Kiingereza, Kihispania , Kirusi, Kichina
Mandarin na Kiarabu), Milenia Ya Tatu ina maendeleo njia ya gharama nafuu kwa ajili
ya mafunzo ya wachungaji na viongozi wa Kikristo duniani kote. Masomo yote
yaliyoandikwa iliyoundwa na zinazozalishwa katika nyumba, ni sawa katika muundu na
ubora wa zile za Channeli ya Historia ©. Mwaka 2009 kazi ya Milenia ilishinda tunzo
mbili Telly kwa ajili ya utoanji bora wa video katika Matumizi ya michoro na Elimu.
Vifaa vyetu huchukua fomu ya DVD , magazeti, Internetvideo , satellite televisheni
maambukizi, na matangazo ya redio na televisheni.
Kwa habari zaidi kuhusu huduma yetu na kujifunza jinsi gani unaweza kujihusisha ,
tafadhali tembelea www.thirdmill.org
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I.
UTANGULIZI
Hivi karibuni , nilisikia kuhusu baba waliohudhuria mwanawe chuo kikuu
kuhitimu. Baada ya sherehe, yeye kujigamba ufanyike mtoto wake na aliuliza, "Kwa hiyo
nini ni wewe kwenda kufanya na mapumziko ya maisha yako , mwana wa kiume? "
Graduate alitabasamu kwa mapana na akasema, " Naam, Baba , nimekuwa kutokana na
baadaye yangu mengi ya mawazo, na nadhani nina tu kwenda kichwa moja kwa moja
kwa ajili ya kustaafu . "Sasa, wengi wetu tunaweza kutuunga mkono na kwamba
kuhitimu vijana. Lakini karibu kila mtu anatambua kuwa kuwajibika, sisi kufanya kazi
kwa bidii kwa miaka mingi kabla ya sisi kustaafu.
Sasa, ajabu kama inaweza sauti, tabia vijana kwamba mtu alikuja karibu sana na
mitazamo ya baadhi ya Wakristo wanaoishi katika karne ya kwanza. Wakawa hivyo wivu
kwa ajili ya pili ya utukufu wa kuja kwake Kristo kwamba wao kutelekezwa majukumu
ya kuishi kwa ajili ya Kristo katika maisha haya.
Utafiti huu wa tatu wa Kiini Ch Theolojia Ya Paulo ni haki, "Paulo na
Wathesalonike. " Na katika somo hili, tunakwenda kuona jinsi baadhi ya Wakristo katika
kanisa la Thesalonike alikuwa unasababishwa matatizo makubwa kwa sababu waliamini
kwamba kurudi kwa Kristo mara sana karibu katika mkono. Na sisi ni pia kwenda
kuangalia jinsi Paulo alijibu kwa imani hii potofu .
Somo letu la Paulo na Wathesalonike kugawanya katika sehemu tatu. Kwanza ,
tutaweza kuchunguza historia ya barua za Paulo kwa Wathesalonike. Pili, tutaweza
kuchunguza muundo na maudhui ya 1 na 2 Wathesalonike. Na tatu, tutaona jinsi barua za
Paulo wazi moja ya utabiri wa wake kati ya kitheolojia: mafundisho yake ya siku za
mwisho au eskatologia yake. Hebu tuangalie kwanza katika historia ya barua za Paulo
kwa Wathesalonike.
II.
USULI
Kama sisi na alisisitiza katika mfululizo huu, Mtume Paulo aliandika barua yake
ili kushughulikia masuala hasa yaliyotokea katika makanisa tofauti. Hivyo, kama sisi
kuangalia saa 1 na 2 Wathesalonike , tunahitaji kuuliza baadhi ya maswali ya msingi: Ni
nini ilikuwa kinachoendelea katika Kanisa la Thesalonike ? Kwa nini Paulo kuwaandikia
?
Tutaweza kujibu maswali haya kwanza kwa kuchunguza safari ya pili ya Paulo ya
kimishenari, na kisha kwa delving katika baadhi ya matatizo fulani kwamba maendeleo
katika kanisa la Thesalonike. Hebu tuangalie kwanza katika safari ya pili ya Paulo ya
umishenari.
Safari Ya Pil Ya Umisionari
Safari ya Paulo ya pili ya kimishenari ni kumbukumbu katika Matendo sura ya 15
aya ya 36 kupitia Matendo sura ya 18 mstari wa 22 . Huko, Luka anaeleza kwamba Paulo
alisafiri hasa katika mikoa ya Asia Ndogo kabla ya kuendelea kwenye mikoa kadhaa ya
kisasa ya siku Ugiriki. Kama safari ya kwanza ya kimishenari ya Paulo , safari hii pia
alianza katika Antiokia ya Siria, pengine kote mwaka AD 48 au 49. Paulo na Barnabas
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alipanga waziri pamoja , lakini walikwenda katika vita kwa sababu Barnaba alitaka John
Mark pamoja nao. Paul walipinga kwa sababu Mark alikuwa kutelekezwa yao wakati wa
safari yao ya kwanza ya kimishenari . Kwa sababu hiyo , Paulo aliamua Sila kama rafiki
yake kusafiri , wakati Barnabas na Mark alifanya njia yao ya Cyprus.
Paulo na Sila kwanza safari hiyo alipitia Siria na kisha ndani ya Kilikia. Ingawa
hatujui miji fulani wao alitembelea, kitabu cha Matendo haina kutuambia kwamba nguvu
idadi ya makanisa katika maeneo hayo. Ametoka mkoa wa Kilikia , walisafiri ndani ya
Galatia , ambapo alitembelea makanisa Paulo alikuwa kupandwa wakati wa safari yake
ya kwanza . Wakaacha kwanza katika Derbe, na kisha katika Listra ambako Timotheo
alijiunga nao. Kutoka Listra , chama iliendelea kwa njia ya Galatia na Frigia katika .
Sasa katika hatua hii, Paulo alitaka kuhubiri katika jimbo la Asia, magharibi sehemu ya
Asia Ndogo, na katika Bythinia upande wa kaskazini. Lakini Roho Mtakatifu hakuwa
kibali yake . Hivyo, kampuni akaenda kutoka Frigia na bandari ya pwani ya Troa, 300
maili , ambapo sababu kwa hoja zao na haraka magharibi ikawa wazi . Katika ndoto,
Paulo aliona mtu ambaye akamwomba aende Makedonia , hasa kwa maeneo ambayo sasa
uongo ndani ya mikoa ya kaskazini ya Ugiriki.
Katika kukabiliana na ndoto hii, Paulo na wenzake mara moja meli kwa
Makedonia. Walitoa kwa ufupi kwa njia yake tukafika Neapoli kabla ya kuwasili katika
Filipi, ambapo walikaa kwa muda fulani, na kuona idadi kubwa ya watu kuja kwa Kristo.
Hatimaye , hata hivyo, watu wa Philippi wakishikiliwa Paul kwa exorcising pepo kutoka
kwa msichana mtumwa . Lakini hata katika jela injili kuenea. Katikati ya usiku ,
tetemeko la ardhi shook huru minyororo wafungwa na kufunguliwa milango ya gereza .
Ingawa wafungwa inaweza kuwa alitoroka , walikaa katika seli zao ili Mlinzi bila
kuadhibiwa kwa ajili ya kupoteza kwao. Mlinzi ilikuwa hivyo hisia na tendo hili la
upendo kwake kwamba yeye na jamaa yake yote alikuja imani .
Kutoka Filipi , wamisionari wakiongozwa kupitia Amfipoli na Apolonia kabla ya
kuwasili katika Thesalonika ambako Paulo alihubiri injili katika sunagogi kwa wiki tatu.
Kupitia uinjilisti hii, idadi ya Wayahudi na watu wa mataifa mengine wengi kupokea
injili. Paulo alifanya kazi kwa kujisaidia wakati huu, na pia kupokea zawadi kutoka kwa
Wakristo wa Filipi kwamba alisaidia kukutana na mahitaji yake . Mambo haya
zinaonyesha kwamba Paulo inaweza kuwa alibaki katika Thesalonike kwa muda mrefu
kama miezi michache. Hatimaye , hata hivyo, baadhi ya Wayahudi wasioamini
wakaingiwa na wivu na mafanikio ya Injili na wakakusanyana dhidi ya Paulo na Sila , na
kulazimisha wao kukimbia kwa Berea.
Mara ya kwanza, Waberoya kupokea ujumbe wa Paulo injili hamu. Lakini hivi
karibuni , wasioamini Thesalonike Wayahudi kupatikana nje kuhusu hilo na kuamka mji
kwamba dhidi yake pia . Paul wakakimbia mara moja zaidi , wakati huu kufanya njia
yake kwa Athens, alipohubiri si tu kwa Wayahudi katika sunagogi, kama ilivyokuwa
desturi yake , lakini pia kwa Epicurean na falsafa Stoiki juu ya Mars Hill.
Kutoka Athens, Paulo alisafiri Korintho , ambapo alitumia angalau mwaka
mmoja na nusu , labda zaidi , kupanda na kuongeza kanisa . Baada ya hayo, yeye
inaongozwa mashariki , kuacha kwa ufupi katika Kenkrea, kisha meli Efeso katika Asia
Ndogo.
Kutoka huko, yeye meli Kaisarea na kisha alifanya njia yake nyumbani
Antiokia katika Syria, labda kuacha kwa ufupi katika Yerusalemu njiani. Safari yake
kumalizika pengine katika mwaka 51 au 52 AD .
Ilikuwa ni wakati wa safari hii ya pili ya kimishenari kwamba Paulo aliandika
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barua yake mbili kwa Wathesalonike . Kulingana na 1 Wathesalonike sura ya 3 mstari wa
1 na 2 , wakati Paulo alikuwa katika Athens alimtuma Timotheo tena huko Thesalonike
kuwatia moyo waumini huko. Hii ingekuwa karibu mwaka AD 49 au 50, muda mfupi
baada ya Paulo na wenzake waliondoka Thesalonike. Wakati Timotheo akarudi , pengine
katika AD 50 au 51, Paul alikuwa na uwezo mkubwa katika Korintho. Inavyoonekana ,
Timotheo alimwambia Paulo juu ya idadi ya kutoelewana kubwa na matatizo ya vitendo
kwamba alikuwa ametokea katika kanisa la Thesalonike. Paul zaidi uwezekano aliandika
1 Wathesalonike kutoka Korintho muda mfupi baada ya kuwasili Timotheo ili
kushughulikia masuala haya. 2 Wathesalonike kiliandikwa miezi michache baadaye, pia
kutoka Korintho .
Sasa kwa kuwa tumeona jinsi nyaraka za Paulo kwa Wathesalonike fit ndani ya
muktadha mpana zaidi wa safari yake ya pili ya umishonari, sisi inapaswa kuangalia zaidi
hasa katika matatizo ambayo alikuja juu ya kanisa la Thesalonike.
Matatizo katika Thesalonike
Ni masuala gani wasiwasi Paulo? Kile ambacho kilikuwa ni kubwa aliandika
kwa Wathesalonike si mara moja lakini mara mbili? Kama katika hali yoyote, kulikuwa
na interwoven matatizo mengi katika Thesalonike. Lakini kama sisi kusoma nyaraka za
Paulo kwa kanisa hili, matatizo matatu kuu hoja ya foreground : Kwanza, mapambano ya
mateso; pili , kupanda na manabii wa uongo ndani ya kanisa , na tatu, baadhi ya masuala
ya maisha vitendo Kikristo ambayo manabii wa uongo kuletwa kanisani. Kwanza hebu
kugeuka usikivu wetu kwa tatizo la mateso.
Mateso
Basi, Paulo kwanza kuletwa injili Thesalonike , waumini kulikuwa na kuwa kitu
cha vurugu, kudumu kubwa , na kutishia maisha ya mateso. Kusikiliza Luka maelezo ya
matukio katika Thesalonike kumbukumbu katika Matendo sura ya 17 mstari wa 5 :
Wayahudi walikuwa na wivu , hivyo kuwazingira wanaume baadhi ya waovu
kutoka sokoni wakakusanyana na kuanza kutuliza ghasia katika mji . Wao
kushambuliwa nyumba ya Yasoni ya kutafuta kuleta Paulo na Sila nje kwa umati
wa watu. (Matendo 17:5 )
Kwa kweli, Wayahudi wasioamini katika Thesalonike walikuwa hivyo fujo kwamba wao
walikuwa hawaridhishwi tu gari Paulo na Sila nje ya mji wao. Badala yake, ikifuatiwa
wamishenari Berea kwa shida yao hata zaidi. Luka aliandika ukweli huu katika Matendo
sura ya 17 mstari wa 13 :
Wale Wayahudi wa Thesalonike waliposikia kuwa Paulo anahubiri neno la
Mungu huko Berea , walikwenda huko pia , wakaanza kufanya fujo na kuchochea
makundi ya watu. (Matendo 17:13)
Wapinzani Wayahudi wa injili walikuwa stahimilivu, na hata aliongoza watu wa mataifa
mengine kupinga imani ya Kikristo kama wao walifuata Wakristo kutoka mji kwa mji .
Nyaraka za Paulo kwa Wathesalonike zinaonyesha kuwa mateso Aliendelea baada ya
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kuondoka kwake kutoka Thesalonike. Katika 1 Wathesalonike sura ya 2 mistari 14 kwa
njia ya 16 Paulo alielezea kesi zao kwa njia hii:
Wewe mateso mambo sawa katika mikono ya wananchi yako mwenyewe kwamba
makanisa hayo mateso kutoka kwa Wayahudi, ambao walimwua Bwana Yesu na
manabii, na alimfukuza yetu nje, ambao wanamchukiza Mungu na tena ni adui wa
watu wote , kuweka sisi kutoka akizungumza na watu wa mataifa mengine ili
wapate kuokolewa . (1 Wathesalonike 2:14-16)
Kutoka wakati mara ya kwanza Paulo akihubiri katika Thesalonike mpaka aliandika
nyaraka zake kwao , mateso alikuwa kipengele maarufu wa kuishi kwa ajili ya Kristo
katika Thesalonike. Na kama Paulo aliandika kwa waumini katika mji huo, yeye alikuwa
na wasiwasi sana juu ya mateso ya hii na madhara ni mara baada ya juu yao.
Manabii wa uongo vivyo
Mbali na mateso mateso, Kanisa la Thesalonike alikuwa pia kuja chini ya
ushawishi wa manabii wa uongo. Katika baadhi ya njia , hii si ajabu. Katika nafasi ya
kwanza, katika historia, wakati Wakristo kuteswa mateso kwa muda mrefu , mara nyingi
alitamani kwa Yesu arudi kuwaokoa kutoka katika majaribio yao. Kuweka tu , Wakristo
mateso huwa na kuelekeza maisha yao yote kwa ujio wa pili wa Kristo. Wakati maisha
hii inatoa kidogo zaidi ya tamaa na mateso, sisi kugeuka macho yetu kuelekea siku
wakati Yesu kutuokoa.
Katika nafasi ya pili , wakati Wakristo ni sana na wasiwasi na kurudi kwa Kristo,
mara nyingi kuwa wanahusika na walimu wa uongo au manabii wa uongo ambao na
maoni uliokithiri kuhusu kuja mara ya pili . Na hii ni just nini kilichotokea kwa
Wathesalonike. Walimu wa uongo alikuja kanisa na imani potofu juu ya ukaribu wa
kurudi kwa Kristo.
Kufahamu jinsi matatizo mengi walimu wa uongo katika Thesalonike ,
waliwachochea , sisi kugusa juu ya mambo mawili : Mgogoro kwamba maendeleo kati ya
manabii na Paul uongo, na maudhui ya mafundisho manabii wa uongo . Hebu tuangalie
kwanza katika changamoto ya unabii wa uongo.
Ni dhahiri katika sehemu nyingi ya 1 na 2 Wathesalonike kwamba walimu wa
uongo vikali mafundisho ya Paulo . Kwa mfano, wakati yeye kupokea taarifa Timotheo
juu ya hali ya kanisa la Thesalonike , Paul kujifunza kwamba manabii wa uongo iliingia
ushirika wa waumini na alikuwa amesema dhidi ya baadhi ya mafundisho yake. Moja ya
hatua ya Paulo na tatizo hili mara kuwakumbusha Wathesalonike kuchunguza kila unabii
waliposikia . Kusikiliza maneno yake katika 1 Wathesalonike sura ya 5 mstari wa 20 na
21 :
Msimdharau unabii. Mtihani kila kitu ; kushikilia nzuri. (1 Wathesalonike 5:2021)
Paulo aliwashauri Wathesalonike na " mtihani kila kitu " na " kushikilia nzuri" kwa
sababu yeye alitaka kufanya tathmini ya maudhui ya kila mafundisho waliyopokea.
Walikuwa ili kurejesha nzuri tu , na kupuuza kila kitu kwamba hakuwa na Comport na
kile walijua kuwa ni kweli kwa maneno ya maandiko na kutoka katika mafundisho ya
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Paulo.
Lakini manabii wa uongo hakutoa kwa urahisi. Badala yake, waliendelea
kufundisha na kuhubiri mafundisho yao ya uongo. Kwa kweli , wanaweza wamekwenda
mbali kama yazua barua chini ya jina la Paulo katika jaribio la kuwashawishi
Wathesalonike ya maoni yao. Paulo alikuwa wazi wasiwasi kuhusu aina hii ya shughuli
alipoandika katika 2 Wathesalonike sura ya 2 mstari wa 1 na 2:
Tunakuomba ndugu zangu, kwamba wewe si kwa urahisi bado hawajatulia au
wasiwasi na roho , ripoti au barua wanatakiwa kuwa na kuja kutoka kwetu. (2
Wathesalonike 2:1-2)
Wasiwasi Paulo na tatizo la udanganyifu ni pia dhahiri katika 2 Wathesalonike sura ya 3
mstari wa 17 , ambapo yeye aliandika :
Salamu za Paulo kwa mkono wangu mwenyewe. Hii ni ishara katika barua zangu
zote , hii ni jinsi mimi kuandika. (2 Wathesalonike 3:17)
Paul aliongeza maneno yaliyoandikwa kwa mkono wake mwenyewe kama sahihi
kwamba wanajulikana barua yake kutoka udanganyifu, kusaidia Wathesalonike
kubainisha herufi waliokuwa dhati unabii wake na kukataa uongo.
Mgogoro huu na manabii wa uongo huwafufua suala jingine kwa ajili yetu kama
sisi kusoma barua za Paulo kwa Wathesalonike : Ni nini manabii wa uongo mafunzo
haya ? Hatuwezi kuwa na uhakika wa kila kitu wao kufundisha, lakini wakati sisi
kukumbuka mateso unaoendelea katika Thesalonike na kuchunguza maudhui ya nyaraka
za Paulo Thesalonike , tunaweza kusema kuwa manabii wa uongo na aina ya imani
potofu kuhusu ujio wa pili wa Kristo. Tatizo lao kuu , hata hivyo, kwamba waliamini
kwamba Yesu atarudi mara moja. Kwa kweli, kama ajabu kama inaweza kuonekana
kwetu , wengine manabii wa uongo walikuwa hata alitangaza kwamba Kristo alikuwa
tayari kurudi . Kusikiliza na 2 Wathesalonike sura ya 2 mstari wa 1 kupitia 3:
Kwa heshima na kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanywa kwetu
kwake , tunaomba , ndugu zangu, kwamba si kwa urahisi bado hawajatulia au
wasiwasi na roho , ripoti au barua ... kusema kwamba siku ya Bwana ni tayari
hapa. Basi, mtu asiwadanganye. (2 Wathesalonike 2:1-3)
Ni wazi kwamba , angalau baadhi ya manabii wa uongo alikuwa akifundisha kwamba
kanisa la Thesalonike alikuwa tayari amepoteza kurudi kwa Kristo. Inawezekana
kwamba wakarudi mawazo haya na ibada ya kiraia wa Thesalonika mcha Cabirus ,
aliuawa shujaa wa ndani ambao alikuwa alisema kurudi dunia mara kwa mara ; walimu
wa uongo inaweza kuwa kutumika aina hii ya mtazamo na imani ya Kikristo kwa
kuwaambia Wathesalonike kwamba Kristo alikuwa tayari kurudi .
Chochote chanzo cha makosa hayo , Paulo nguvu na hatia manabii wa uongo,
kuwafundisha Wathesalonike kuishi wakitegemea nini Yesu alivyokuwa amewaambia
kuhusu kurudi kwa Kristo .
Kuishi Kikristo

Kiini Cha Theologia Ya Paulo, Somo La Tatu
Paulo Na Wathesalonike

-7-

Huduma Ya Milenia Ya Tatu
(www.thirdmill.org)

Kwa video, muongozo wa utafiti na rasilimali nyingine nyingi, tafadhali tembelea visit
http://thirdmill.org/scribd

Sasa kwa kuwa tumeona jinsi mateso na unabii wa uongo walikuwa wamefika
kwa Wathesalonike, tunapaswa kuangalia baadhi ya njia ya vitendo matatizo haya
wanashikiliwa kanisa . Idadi ya wasiwasi mkubwa kuonekana katika nyaraka za Paulo
kwa Wathesalonike, lakini sisi kuzingatia mbili: kukatishwa tamaa na kutowajibika .
Hebu tuangalie kwanza katika kukatishwa tamaa Wathesalonike .
Kwa kawaida, wakati Wakristo waliamini kuwa kurudi kwa Yesu mara tu
kuzunguka kona , wana inevitably wamekuwa tamaa kwa sababu Yesu si kuonekana.
Thesalonike , waumini wengi walikuwa oriented maisha yao yote duniani kurudi mara
moja ya Kristo. Wao alikuwa na mateso na kupewa juu sana kwa ajili ya Kristo. Hata
hivyo, kama miezi alienda kwa wakati, si tu walikuwa wao wamepotea, lakini kwa
Kibaya zaidi, idadi ya waamini kupita. Wale waliobaki hai na wasiwasi juu ya hatma ya
milele ya waumini zake. Kuchanganyikiwa hii imesababisha mashaka, na mashaka kwa
moyo. Kusikiliza jinsi Paulo upole kusahihishwa yao katika 1 Wathesalonike sura ya 4
aya ya 13 na 14:
Hatutaki mjue , ndugu zangu, kuhusu wale ambao ni kulala , usije huzuni kama
watu wengine wasio na matumaini . Maana, kama sisi tunaamini kwamba Yesu
alikufa na kufufuka tena , hivyo sisi pia kuamini kwamba Mungu atawaleta
pamoja na Yesu wale wote waliokufa wakiwa wameungana na Yesu. (1
Wathesalonike 4:13-14)
Paul uhakika Wathesalonike kwamba ingawa watu wa Mungu aliondoka alikufa kimwili ,
bado walikuwa hai pamoja na Kristo , na wangeweza kuongozana Kristo aliporudi .
Mbali na kukata tamaa na kuchanganyikiwa, ujumbe wa manabii wa uongo
ilisababisha maisha kukosekana kwa uwajibikaji. Ni kweli si vigumu kuelewa kile
kilichotokea katika Thesalonike. Kuweka mwenyewe katika hali yao. Kama kuamini
kwamba ulimwengu ungekuwa mwisho wa mwezi ujao , je, bado kwenda kufanya kazi,
au kukarabati nyumba yako, au kujenga shule ? Kama walikuwa na uhakika sana
kwamba Yesu atarudi katika suala tu ya siku, shughuli za kawaida itakuwa hakuna tena
kuonekana muhimu sana .
Hii ni just nini kilichotokea katika Thesalonike. Manabii wa uongo wanaamini
baadhi ya wakristo huko kwamba hakuna tena zinahitajika ili kusaidia wenyewe.
Mtazamo wao alikuwa " Kwa nini kujisumbua na kazi wakati Yesu atarudi haraka
hivyo?" Hii ni kwa nini katika 1 Wathesalonike sura ya 4 aya ya 11 na 12 Paulo aliandika
kwamba wanapaswa kurudi kufanya kazi :
Jitihada kuishi maisha ya utulivu , kwa akili ya biashara yako mwenyewe na
afanye kazi kwa mikono yako, tu kama tulivyowaagiza , ili kuishi vizuri kuelekea
nje na hivyo kuwa ukosefu wa kitu chochote. (1 Wathesalonike 4:11-12)
Kwa bahati mbaya, hata baada ya Paulo alikuwa na moyo makini na masuala ya kila siku,
baadhi ya waumini wa Thesalonike bado hakurudi kwa majukumu yao. Hivyo, Paulo
somo hili tena katika 2 Wathesalonike , lakini wakati huu kwa nguvu zaidi . Katika 2
Wathesalonike sura ya 3 mstari wa 6 kwa 12 aliandika:
Tuliyowaambieni , ndugu zangu, katika jina la Bwana Yesu Kristo, kuweka mbali
na kila ndugu ambaye kutenda lazily badala ya kwa mujibu wa mafundisho
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mmejifunza kutoka kwetu ... Kwa kuwa hata wakati tulipokuwa pamoja nanyi , sisi
aliamuru hii yenu ' Kama mtu hataki kufanya kazi , yeye si ruhusa kula.
Tumesikia kwamba baadhi yenu ni tabia lazily . Wao si busy ; wao ni wadadisi .
Watu kama sisi amri na moyo katika Bwana Yesu Kristo kuishi kimya kimya , na
kupata mkate wao kula. (2 Wathesalonike 3:6-12)
Unabii wa uongo juu ya kurudi imminent ya Kristo alikuwa na moyo Wathesalonike kwa
kuwa wavivu na wavivu. Na uvivu alikuwa na kuongozwa na matatizo mengine.
Hivyo tunaona kwamba katika Thesalonike matatizo walikuwa mengi lakini
yanayohusiana. Mateso walifungua mlango kwa imani potofu kuhusu kurudi mara moja
ya Kristo. Na imani hizo za uongo ulisababisha matatizo kwa vitendo kama vile kukata
tamaa na kutowajibika . Paul na matumaini kwamba nyaraka zake kwa kanisa la
Thesalonike bila kuwasaidia kukabiliana na matatizo haya magumu.
Sasa kwa kuwa tumeona baadhi ya masuala muhimu kwamba fomu historia ya
nyaraka za Paulo kwa Wathesalonike , tuko tayari kuangalia maudhui ya barua hizi .
III.
MUUNDO NA YALIYOMO
Paulo aliandika nini kwa Wathesalonike ? Jinsi gani yeye kukabiliana na
matatizo yao tata ? Sisi kwa ufupi kuchunguza kila barua kwa Wathesalonike kwa kutoa
muhtasari wa yaliyomo sehemu zao kubwa. Hebu tuanze na 1 Wathesalonike .
1 Wathesalonike
Wathesalonike wa Kwanza imegawanyika katika sehemu kuu tano : Kwanza,
salamu katika sura ya 1 mstari wa 1 , la pili, ripoti ya shukrani katika sura ya 1 mstari wa
2 kupitia sura ya 2 mstari wa 16 , tatu , majadiliano ya kukosekana Paulo katika sura ya 2
mstari wa 17 kupitia sura ya 3 mstari wa 13 , nne, maelekezo ya Paulo kwa kanisa katika
sura ya 4 aya 1 hadi sura ya 5 mstari wa 22 ; na tano, baadhi ya matamshi ya kufunga
katika sura ya 5 mistari ya 23 kupitia 28.
Hotuba ya salamu / kufunga
Kama katika mengi ya barua za Paulo , sehemu ya kwanza na ya mwisho ya 1
Wathesalonike ni haki kwa kifupi na moja kwa moja. Salamu tu inasema kwamba barua
kushughulikiwa na Wathesalonike na kwamba anakuja kutoka kwa Paulo . Cha
kushangaza , pia anataja Sila na Timotheo kama mwenza waandishi . Bila shaka, Sila na
Timotheo hakuwa kushiriki mamlaka ya Paulo ya kitume hivyo ni kwa misingi ya
mamlaka ya Paulo peke kwamba barua hii ni pamoja na katika Biblia . Hata hivyo, kutaja
ya Sila na Timotheo pointi na ukweli kwamba Paulo aliandika barua hii bila dosari kwa
mtazamo wa kweli wa binadamu. Sehemu ya mwisho ni pia rahisi zaidi, ikiwa ni pamoja
na baraka, ombi kwa ajili ya maombi , na salamu ya mwisho. Lakini wakati sisi hoja ya
sehemu ya pili ya 1 Wathesalonike sisi kuja sehemu ngumu zaidi ya kitabu . Sehemu hii
nzima ripoti shukrani za Paulo kwa Mungu na mgawanyiko katika sehemu kuu tatu.
Shukrani
Kwanza, katika sura ya 1 mstari wa 2 hadi 10, Paulo alieleza kwamba
alimshukuru Mungu kwa Wathesalonike ' uvumilivu kwa njia ya mateso . Kama
tulivyoona , Wayahudi wasioamini na watu wa mataifa mengine aliwatesa waumini wa
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Thesalonike. Lakini waumini hakuwa mashaka katika dhamira yao ya Kristo. Badala
yake, matumaini yao katika yeye alipata nguvu . Kusikiliza sifa Paulo kwa ajili yao
katika 1 Wathesalonike sura ya 1 mstari wa 6 na 7:
Wewe mkawa wafuasi wetu na wa Bwana , kupokea ujumbe huo kwa furaha na
Roho Mtakatifu , licha ya mateso yako kali, ili mkawa kielelezo kwa waumini
wote wa Makedonia na Akaya. (1 Wathesalonike 1:6-7)
Wathesalonike alijibu kwa mateso kwa furaha, na uaminifu wao ilikuwa mfano wa
kuigwa .
Katika sura ya 2 mstari wa 1 kwa 12 , Paulo aliendelea na kuonyesha shukrani
kwa Wathesalonike ' maarifa firsthand yake. Hii ilikuwa ni muhimu kwa sababu manabii
wa uongo alikuwa hatimaye changamoto nia ya Paulo. Katika 1 Wathesalonike sura ya 2
mstari wa 9 na 10 aliandika maneno haya:
Kwa unakumbuka, ndugu , kazi yetu na kwa taabu ; kazi mchana na usiku ili
tusiwe mzigo kwa mtu yeyote kati yenu , sisi Habari Njema ya Mungu na wewe.
Wewe na Mungu ni mashahidi wa watakatifu, wenye haki na wasio na lawama
tulikuwa kati yenu mlioamini . (1 Wathesalonike 2:9-10)
Manabii wa uongo alijaribu kudhoofisha Paul kwa kudai kwamba alikuwa kuchukuliwa
kwa faida ya Wathesalonike, na kwamba alikuwa kupotoshwa yao na kudhalilishwa
mamlaka yake juu yao. Inavyoonekana, angalau baadhi ya waumini walikuwa wameanza
kuamini uvumi hizo za uongo. Kwa sababu hii, Paulo aliwaambia hivi jinsi ya furaha
yeye ni kwamba walikuwa wamemwona kwa macho yao wenyewe . Na bila shaka ,
alifanya hivyo ili kuwakumbusha Wathesalonike kwamba walijua yake vizuri kukataa
shutuma za uongo .
Kwa njia ile ile , katika sehemu ya tatu ya shukrani , hupatikana katika sura ya 2
mstari wa 13 kwa njia ya 16 , Paulo alitoa shukrani kwamba Wathesalonike alikuwa
kutambuliwa mamlaka yake. Kusikiliza kwa njia ya yeye kuiweka katika 1
Wathesalonike sura ya 2 mstari wa 13 :
Sisi pia kumshukuru Mungu daima kwa sababu wakati wamelipokea neno la
Mungu , ambayo mmejifunza kutoka kwetu , hamkulipokea kama neno la
wanadamu, lakini kama ni kweli , yaani, neno la Mungu , ambayo ni kazi ndani
yenu ninyi mnaoamini . ( 1 Wathesalonike 2:13)
Wathesalonike walipokea mafundisho ya Paulo kama neno la Mungu , kumpatia
kujiamini kwamba wangeweza kuwa waaminifu kwa mafundisho yake na kukataa
manabii wa uongo.
Baada ya motisha Wathesalonike ili kuendeleza uaminifu na kuwaambia jinsi
kushukuru alikuwa kwa ajili yao, Paul wakiongozwa na tatu sehemu kubwa ya waraka ,
sura ya 2 mstari wa 17 kupitia sura ya 3 mstari wa 13. Katika nyenzo hii, yeye
kushughulikiwa kujitenga kuundwa kwa safari yake . Sehemu hii pia mgawanyiko katika
sehemu kuu tatu.
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Kukosekana kwa Paulo
Katika sura ya 2 mstari wa 17 kupitia sura ya 3 mstari wa 5, Paul uhakika
Wathesalonike ya wasiwasi wake uliendelea dhati kwa ajili yao. Na alionyesha tatizo hili
kwa kutuma Timotheo kuwatembelea. Kusikiliza maneno ya Paulo katika 1
Wathesalonike sura ya 3 mstari wa 1 na 2:
Wakati sisi hakuweza tena kuvumilia , tulidhani ni nzuri kuachwa Athene peke
yetu , na sisi alimtuma Timotheo ndugu yetu, na wenzake mfanyakazi wa Mungu
katika Injili ya Kristo, kuimarisha wewe na kwa moyo katika imani yenu. (1
Wathesalonike 3:1-2)
Mbali na dhati wasiwasi wafugaji, katika mstari wa sura ya 3 6 kwa njia ya 10 , Paulo
alionyesha furaha yake kushukuru katika habari kwamba Timotheo kuletwa kutoka
Thesalonike : Waumini walikuwa wamesimama imara katika imani yao, na wao amekosa
Paul kama vile mtume amekosa yao . Habari hii furaha kubwa Paul kiasi kwamba katika
1 Wathesalonike sura ya mstari wa 3 8 na 9 aliandika:
Kwa sasa sisi tunaishi kwa kuwa ninyi ni kusimama imara katika Bwana. Jinsi
gani tunaweza kumshukuru Mungu kwa ajili yenu kutosha atamlipa kwa furaha
wote tuna ... kwa sababu yenu? (1 Wathesalonike 3:8-9)
Kusikia mambo mema Timotheo taarifa akageuka wasiwasi Paulo ndani ya furaha na
kujiamini.
Katika nafasi ya tatu , katika sura ya 3 mistari 11 hadi 13, Paulo aliomba kwa
Wathesalonike , kuuliza Baba " moja kwa moja njia " kwa ajili yake kuwatembelea tena .
Maelekezo
Nne kuu sehemu ya barua hii anaendesha kutoka sura ya 4 aya 1 hadi sura ya 5
mstari wa 22 . Kama tulivyoona , waumini wengi Thesalonike alikuwa hivyo na wasiwasi
na wazo la kurudi mara moja Kristo kwamba wao iliyopotea riba katika maisha katika
ulimwengu wa sasa. Hivyo, Paulo aliwapa idadi ya maelekezo maana ya kurekebisha
matatizo yaliyopo na kuzuia ndio siku zijazo. Hakutaka Wathesalonike kutoa tamaa
katika kurudi kwa Yesu , lakini hakuwa wanataka kwao kutambua kwamba Kristo
wanaweza kuja nyuma haki mbali. Katika muda mfupi, alitaka yao ya kuishi kama
Bwana alivyoagiza. Sehemu hii ni kwa muda mrefu kiasi na linajumuisha kuanzishwa
kwa kifupi na kufuatiwa na mwili kuu cha mafundisho ya Paulo :
Kwanza , sura ya 4 mstari wa 1 na 2 kuanzisha sehemu. Hapa, Paulo alipongeza
Wathesalonike kama zima kwa kutii amri yake ya awali. Bila shaka, alijua kwamba
majaribu muasi maelekezo yake alikuwa na nguvu kwa sababu wapinzani wake
inamuunga - pengine hata kupanga - aliahidi uhuru kutokana na majukumu ya kidunia na
mipaka. Hivyo, Paulo aliwakumbusha Wathesalonike kwamba mafundisho yake
kufanyika mamlaka ya Bwana Yesu Kristo, Mungu mwenyewe bila kuchukua
Wathesalonike na kazi kama kupuuzwa maneno yake.
Pili, katika sura ya 4 mstari wa 3 kupitia sura ya 5 mstari wa 22 , Paulo alitaja
idadi ya viwanja maalum ambayo alikuwa na matumaini Wakristo Wathesalonike bila
ulinzi dhidi ya dhambi na kuongeza utii wao kwa Kristo. Kama tulivyoeleza , yeye
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kulipwa makini hasa kwa dhambi ambayo inaweza kuwa rasmi kwa njia ya mafundisho
ya uongo katika kanisa la Thesalonike.
Paulo alianza katika sura ya 4 mstari wa 3 hadi ya 8 na amri kuwa kujamiiana
safi. Kihistoria , uasherati ina sifa makundi mengi ambao sasa wamekuwa waumini
mwisho wa dunia kuwa mkono. Pengine mfano muhimu zaidi yanaweza kupatikana
katika ibada ya kiraia wa Thesalonika yenyewe, ambayo sherehe kurudi walidhani ya
mungu Cabarus katika ibada kwamba wanaohusika tabia wazinzi . Paulo anamaliza
sehemu hii kwa msisitizo mkubwa na ikiwa ni pamoja na madai nyingine ya mamlaka ya
Mungu nyuma ya maneno yake.
Katika Sura ya 4 mstari wa 9 na 10, Paulo kusifiwa Wathesalonike kwa upendo
wao wa kindugu , na kuwatia moyo upendo wote zaidi . Mazingira ya sura hii ina maana
kwamba njia moja halisi ya kuonyesha upendo ni kuwa kujitegemea ili kuepuka kuwa
mzigo kwa wengine.
Katika Sura ya 4 aya 11 na 12, Paulo aliamuru Wathesalonike kushiriki katika
kazi ya maana na kazi za kila siku . Baadhi ya waumini Thesalonike alikuwa kuwa hivyo
enamored na wazo kwamba Yesu atarudi nyuma katika siku chache zijazo kwamba
walikuwa wameacha kazi kazi yao ya kila siku . Kwa sababu watu hawa hawakuwa
kujitegemea tajiri , wao haraka akawa mzigo wa kifedha juu ya hisani kanisa la
Thesalonike. Aidha, uvivu wao kuonyeshwa kuharibiwa uaminifu wa kanisa katika
macho ya wasioamini .
Katika Sura ya 4 aya ya 13 kwa 18 , mtume kuwahimiza Wathesalonike
kuhamasisha kila mmoja kwa matumaini ya muungano baadaye na wapendwa wao
waliokufa katika Bwana. Cha kusikitisha, mafundisho ya uongo katika Thesalonike
alikuwa unasababishwa baadhi ya kuhofia kwamba hakuna mtu ambaye alikufa kabla ya
Yesu alirudi itakuwa kuokolewa.
Katika mistari sura ya 5 1 hadi 11, Paulo aliwakumbusha kanisa kwamba Bwana
bila kulaani waasi na malipo mwaminifu aliporudi . Mbali na kuwa sababu ya kutokuwa
makini na uasherati, Paulo alitaka kufanya ni wazi kwamba kurudi kwa Kristo lazima
kuwahamasisha waumini wote kuishi maisha matakatifu.
Katika sura ya 5 mstari wa 12 na 13 , Paulo reasserted mamlaka ya viongozi
halali kanisa la Thesalonike . Yeye alikuwa kushoto wanaume katika malipo ambao
uliofanyika cha mafundisho ya kweli na watu hao labda kupinga walimu wa uongo.
Matokeo yake, Kanisa la Thesalonike alikuwa kupokea ujumbe mchanganyiko kutoka
kwa viongozi wa wake wa kweli kwa upande mmoja na kutoka usurpers yao kwa upande
mwingine. Paul wazi kwamba mafundisho ya uongozi imara mara kufuatwa, na
mafundisho ya manabii wa uongo kukataliwa.
Katika mistari iliyobaki, Paul kushughulikiwa na aina ya masomo , wote
iliyoundwa ili kuimarisha mafundisho yake ya awali katika sehemu hii na kuzuia watu
kutoka overreacting kwa matatizo yanayosababishwa na walimu wa uongo. Katika sura
ya 5 mstari wa 14 , alionyesha kuwa kanisa lazima kuwaonya badala ya coddle wale
waliokuwa wavivu. Lakini yeye hakutaka ya kuwatenga kila mtu ambaye hakuweza
kusaidia mwenyewe, hivyo yeye pia aliwakumbusha waziri wa kweli masikini . Katika
sura ya 5 mstari wa 15 yeye inaongozwa mbali kutendewa ya waumini ambao imeanguka
chini ya ushawishi wa walimu wa uongo na kuwafundisha kila mmoja kulipa madhara
kwa wema. Katika sura ya 5 mstari wa 16 kwa 18 , Paulo moyo furaha katikati ya
matatizo kanisa yanayowakabili, na kwa mara nyingine tena alisema mamlaka ya Mungu
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nyuma ya mafundisho yake. Katika sura ya 5 mstari wa 19 kupitia 22, yeye aliweka wazi
kwamba upinzani wake manabii wa uongo haikuwa kukataa wote unabii mpya na
kufundisha. Badala yake , matamshi hayo yote walikuwa kupimwa, na tu uongo
kuondolewa.
Haya maelekezo ya kina kuguswa juu ya wasiwasi wengi vitendo mbalimbali .
Katika kila kesi, mtazamo wa Paulo ulikuwa mzuri sana . Wathesalonike alikuwa
amefanya vizuri , na Paulo alipongeza yao kwa hili. Lakini pia aliwahimiza kuendelea
kuongezeka katika imani na utumishi wao kwa Kristo.
Sasa kwa kuwa tumeona maelezo ya jumla ya 1 Wathesalonike , tunapaswa
kurejea kwa maudhui na muundo wa 2 Wathesalonike .
2 Wathesalonike
Wathesalonike wa pili pia imegawanyika katika sehemu kuu tano : salamu katika
sura ya 1 mstari wa 1 na 2; ripoti nyingine ya shukurani na kutia moyo katika sura ya 1
mstari wa 3 kwa njia ya 10 ; Maombi ya Paulo kwa Wathesalonike katika sura ya 1
mstari wa 11 na 12; maagizo ya Paulo katika sura ya 2 aya 1 hadi sura ya 3 mstari wa 15 ,
na kufunga vifaa katika sura ya 3 mistari ya 16 kwa 18 .
Salamu / kufunga
Barua ya Paulo wa pili kwa Wathesalonike huanza sana kama wake wa kwanza.
Salamu ni short na moja kwa moja, na inaonyesha kwamba barua iliandikwa kwa ajili ya
kanisa la Thesalonike . Na kama ilivyo katika 1 Wathesalonike , salamu anaelezea
kwamba barua anakuja si tu kutoka kwa Paulo, lakini pia kutoka Sila na Timotheo . Sasa
tena , Sila na Timotheo walikuwa ni si dosari na hakuwa na kuandika kwa mamlaka ya
kitume . Hata hivyo, uandishi Paulo anahakikisha kuwa kila kitu katika barua ni ya kweli
na mamlaka yake inahitaji sisi kutii na kuamini kila kitu kwamba barua kuwafundisha .
Kwa kweli, kama sisi kuangalia barua ya short kufunga , ni wazi kwamba Paulo ni kweli
mwandishi msingi. Tunaweza kutambua hili kwa sababu Paulo, na tu Paul , kimwili saini
barua ili kuthibitisha ukweli wa dhidi ya bidhaa bandia.
Shukurani na kutia moyo
Katika sehemu ya pili, yenye sura ya 1 mstari wa 3 kwa njia ya 10 , Paulo kwa mara
nyingine tena taarifa shukrani yake kwa Wathesalonike ' imani na upendo, hasa katika
uso wa mateso. Ingawa alikuwa na kuwaandikia mara ya pili kushughulikia baadhi ya
matatizo hayo alikuwa wanakabiliwa katika barua yake ya kwanza , Paulo bado alikuwa
undani hisia na Wathesalonike. Yeye pia aliwahimiza kwa kuwaambia tena jinsi mfano
imani yao ilikuwa, na jinsi alivyokuwa liliweza makanisa mengine juu ya uvumilivu wao.
Kusikiliza maneno yake katika 2 Wathesalonike sura ya 1 mstari wa 4:
Katika makanisa ya Mungu , sisi kujivunia juu ya uvumilivu wenu na imani katika
mateso yote na dhiki mnazopata. (2 Wathesalonike 1:4 )
Maombi ya Paulo
Katika sehemu ya tatu, katika sura ya 1 mstari wa 11 na 12, Paulo alieleza
kwamba yeye daima kuomba kwa Wathesalonike na kwamba hawakuwa peke yake
katika mapambano yao. Yeye , Timotheo , na Sila walikuwa wakisali siku ndani na nje
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siku kuwa Mungu kazi kwa nguvu katika nao ili kuhakikisha kwamba wao walikuwa
waaminifu na matunda katika huduma yao kwa Kristo.
Maelekezo
Sehemu ya nne lina mfululizo wa maelekezo , kukimbia kutoka sura ya 2 aya 1 hadi
sura ya 3 mstari wa 15 . Sehemu hii kwa muda mrefu hufanya juu ya sehemu kubwa ya
barua. Maagizo ya Paulo ya kugawanya katika sehemu tatu . Kwanza, katika sura ya 2
mstari wa 1 kupitia 17, Paulo aliwashauri yao kuhusu kurudi kwa Kristo . Tutaangalia
katika mistari haya kwa uangalifu zaidi baadaye katika somo hili , hivyo hapa sisi tu
kumbuka kwamba Paulo alikanusha kwamba Kristo alikuwa tayari kurudi . Kama yeye
kuiweka katika sura ya 2 mstari wa 3 :
Siku ile haitakuja mpaka uasi hutokea kwanza , na mtu asiye na sheria ni wazi,
mwana wa uharibifu. (2 Wathesalonike 2:3)
Next, katika sura ya 3 mstari wa 1 kwa njia ya 5 , Paulo alimwomba Wathesalonike
kuomba kwa ajili ya usalama na mafanikio katika huduma kwa ajili yake na wenzake
wafanyakazi. Tatu, katika aya sura ya 3 6 kupitia 15, Paul ilitoa onyo dhidi ya
kutowajibika , na kumwambia Wathesalonike kurudi kufanya kazi na kupata livings yao
wenyewe. Kama yeye kuiweka katika 3:10:
Kwa kuwa hata wakati tulipokuwa pamoja nanyi , sisi aliamuru hii ya wewe :
"Kama mtu hataki kufanya kazi , yeye si ruhusa kula. " (2 Wathesalonike 3:10)
Kama tunaweza kuona , wawili barua za Paulo kwa kifupi kwa Wathesalonike ni sawa
katika njia nyingi. Wote kueleza imani yake na furaha katika kanisa hili , kama vile
shukrani zake kwa uaminifu wao katika hayupo. Hata hivyo, Paulo pia alijua kwamba
matatizo makubwa alikuwa ametokea wakati yeye hayupo , hivyo yeye aliwaelekeza
Wathesalonike si mara moja tu, lakini angalau mara mbili , kwa kuandika barua hizi
mbili. Wasiwasi wake mkuu ni kwamba wao kuwa waaminifu kwa Kristo na mafundisho
yake , wanaoishi kuwajibika katika maisha yao ya kila siku na kupata mtazamo sahihi juu
ya kurudi kwa Bwana .
Juu ya hatua hii imeangalia asili ya nyaraka za Paulo kwa kanisa la Thesalonike,
na maudhui ya msingi ya nyaraka hizi . Sasa tuko katika nafasi ya kuangalia katika mada
yetu ya tatu . Jinsi gani hizi nyaraka za kutafakari mafundisho ya Paulo kati ya kitheolojia
ya " siku za mwisho " - eskatologia yake?
IV. MITAZAMO YA KITHEOLOJIA
Katika barua yake kwa Wathesalonike, Paulo masuala maalum kuhusiana na
maisha yao. Aliandika kuhusu manabii wa uongo , na juu ya kuishi mwaminifu na
kuwajibika, na yeye pia kusahihishwa maoni yao juu ya ujio wa pili wa Kristo. Lakini
kama sisi tumeona katika somo lililopita , ni muhimu kutofautisha mafundisho maalum
Paul ni pamoja na katika barua hizi kutoka zaidi ya msingi , msingi ahadi ya kiteolojia
kwamba undergirded kila kitu yeye kufundisha. Kama katika nyaraka zake nyingine,
nyaraka za Paulo kwa Wathesalonike ilikua nje ya moyo wa mafundisho yake, ambayo
sisi wametoa wito wa Kizoroastro yake.
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Itakumbukwa kwamba eskatologia Paulo unatokana na kawaida Agano utabiri
wa Kuu juu ya mpango wa Mungu kwa ajili ya historia . Idadi kubwa ya Wayahudi
katika karne ya kwanza kuamini kwamba historia kugawanywa katika umri mbili: " umri
hili" na " . Umri kuja " " Kipindi hiki " ni neno kiufundi klassificering umri wa sasa wa
dhambi, hukumu na kifo. Lakini " miaka ijayo " alikuwa na umri wa hukumu ya mwisho
dhidi ya maadui wa Mungu na baraka ya mwisho kwa watu wa Mungu. Katika mtazamo
huu, kuja kwa Masihi au Kristo ilikuwa hatua ya kugeuka umri kati ya miaka hizi mbili.
Wakati Masihi alikuja, yeye kuleta mwisho wa ulimwengu huu na kuanzisha maajabu ya
ulimwengu ujao.
Sasa, kama wafuasi wa Kristo, Paulo na mitume wengine iliyopita moja kwa
moja muundo huu mbili umri wa historia. Walijua kwamba Yesu alikuwa Masihi, na
kwamba Yesu alikuwa kuapishwa wakati ujao. Lakini pia alitambua kwamba umri kuja
hakuwa waliowasili katika ukamilifu wake , na kwamba umri hii alikuwa ilikoma
kuwepo. Kwa hiyo, wao alieleza kuwa wafuasi wa Kristo kuishi katika kipindi ambayo
inaweza kuwa kama ilivyoelezwa "tayari na bado ," wakati umri kuja cha wokovu wa
milele ni "tayari" hapa katika baadhi ya njia, lakini "bado" hapa katika wake ukamilifu.
Utaratibu huu wa eskatologia iliyotolewa mapambano baadhi vigumu kanisa la
kwanza kwa sababu ni kawaida amezungumzia suala : Ni kiasi gani na umri wa kuja ni
tayari hapa ? Kama Wakristo walitaka kujibu swali hili, baadhi yao alichukua nafasi
badala uliokithiri. Kama tulivyoona katika somo la Paulo na Wagalatia , baadhi ya
Wakristo alitenda kama umri kuja hakuwa waliowasili katika njia yoyote ile muhimu ,
makadirio kiasi gani Kristo alikuwa yametimia alipokuja mara ya kwanza . Sisi kuitwa
mtazamo huu usiokuwa na usawa " chini ya barabara eskatologia. "
Thesalonike , hata hivyo , uliokithiri mwingine kushinda. Wathesalonike
maendeleo nini sisi tupate kuwaita " ilikuwa moto zaidi eskatologia. " Chini ya ushawishi
wa manabii wa uongo , watu wengi waliamini kwamba ukamilifu wa umri kuja alikuwa
tayari ilitokea au kwamba ilikuwa tu kuzunguka kona. Na kwa sababu hiyo, wao
kutibiwa mambo mengi yanayohusu maisha katika umri huu kama visivyokuwa .
Paulo alitambua kwamba " ilikuwa moto zaidi eskatologia " ilisababisha Wathesalonike
katika matatizo makubwa. Kwa hiyo, aliandika kwao ili kuwapa mtazamo uwiano zaidi
juu ya mwingiliano wa ulimwengu huu na wakati ujao.
Paul alijibu kwa tatizo Wathesalonike 'na kujaribu kusawazisha mtazamo wao
wa nyakati za mwisho. Yeye alifanya hivyo katika angalau njia tatu muhimu . Kwanza,
alielezea mafundisho ya wokovu kwa njia ambayo uwiano Wathesalonike ' eskatologia.
Pili, Paulo kuhusiana akili yake ya nyakati za mwisho kwa maadili ya Kikristo au
maadili. Na tatu, alionyesha Wathesalonike nafasi yao ya kihistoria jamaa na matukio
kabla ya kurudi kwa Kristo. Hebu tuangalie kwanza njia mafundisho ya Paulo ya wokovu
kusaidiwa Wathesalonike kupata usawa katika eskatologia yao.
Mafundisho ya wokovu
Paulo alijaribu poa Wathesalonike ' ilikuwa moto zaidi eskatologia kwa kuchora
mawazo yao kwa vipimo ya wokovu katika Kristo walikuwa kiasi kikubwa kupuuzwa.
Chini ya ushawishi wa manabii wa uongo, Wathesalonike wengi walikuwa karibu kabisa
kutambuliwa wokovu na baraka kwamba atakuja na kurudi kwa Kristo. Kitu kingine cha
muhimu ila wokovu kwamba atakuja wakati wa kurudi Kristo. Ili kukabiliana na
overemphasis hii katika siku zijazo, Paul alisema kwamba wokovu ambayo itakuwa
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inatumika wakati Kristo anarudi inategemea wokovu tayari yamefanyika. 2
Wathesalonike sura ya 2 mstari wa 13 na 14 kutoa taarifa kusaidia utabiri wa wa Paulo
alitaka Wathesalonike kuwa. Kusikiliza maneno yake huko
Lakini tunapaswa daima kumshukuru Mungu kwa ajili yenu, ndugu mpendwao na
Bwana , kwa maana Mungu amewateua tangu mwanzo kwa wokovu kwa njia ya
utakatifu wa Roho na kwa njia ya imani katika ukweli. Alitoa wito wewe hili kwa
njia ya injili yetu , ili upate kupata utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. (2
Wathesalonike 2:13-14 )
Mambo mengi yanaweza kusemwa kuhusu aya hizi , lakini sisi kuchukua kumbuka ya
vipimo tatu za wokovu iliyotolewa hapa. Sisi kwanza kuona jinsi Paulo alielezea wokovu
katika siku za nyuma , basi sisi kurejea mawazo yetu kwa wasiwasi wake na wokovu
baadaye, na hatimaye sisi kuchunguza jinsi fungu hili linagusa vipimo sasa au wa sasa wa
wokovu. Hebu tuangalie kwanza katika njia Paulo alieleza wokovu katika siku za nyuma.
Wokovu wa Kale
Kwa upande wa vipimo wa zamani wa wokovu, Paulo alizungumzia Mungu
uchaguzi au uchaguzi wa Wathesalonike. Paulo alisema kwamba Mungu "aliyeamua"
Wathesalonike , kwa maana kwamba kabla ya Wathesalonike alikuja imani kwa njia ya
mahubiri ya Paulo ya Injili, Mungu alikuwa tayari aliamua kwamba yeye alitupenda
Wathesalonike na alikuwa anaenda kuwaokoa. Uchaguzi huu kwa kweli alifanya hata
kabla ya Mungu kuumba dunia . Kusikiliza jinsi Paulo alikuwa juu ya uchaguzi ya
Mungu kwa watu kwa ajili ya wokovu katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 4:
Vile alivyotuchagua katika [Kristo] , kabla ya kuumbwa ulimwengu , ili tuweze
kuwa na watakatifu na bila hitilafu mbele yake. (Waefeso 1:4)
Wazo hili inaonekana kuwa sasa pia katika 2 Wathesalonike sura ya 2 mstari wa 13,
ambapo Paulo aliandika:
Mungu amewateua tangu mwanzo kwa wokovu kwa njia ya utakatifu wa Roho na
kwa njia ya imani katika ukweli. (2 Wathesalonike 2:13 )
Dhana ya Paulo ni wazi: Wathesalonike ' waliokoka kwa sababu Mungu aliwachagua
kwa wokovu. Wokovu si imejengwa juu ya uchaguzi kwamba binadamu kufanya katika
historia, lakini juu ya mapenzi ya milele ya Mungu.
Sasa ni muhimu kutambua kwamba, kwa Paulo, uchaguzi haukuwa disconnected ,
hazibadiliki tendo . Kama sisi tayari kusoma katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 4,
chaguo la Mungu lilifanywa " katika Kristo. " Na kama sisi tumeona katika masomo
mengine, kwa kuwa " katika Kristo" ni kuwa katika muungano na Yesu, ili kama alitoka
umri huu katika ijayo kupitia kifo chake na ufufuo, sisi pia , kwa sababu sisi ni umoja
naye , kupita katika ulimwengu huu katika ulimwengu ujao. Hivyo, wakati Paulo
aliwakumbusha Wathesalonike ya uchaguzi wao , yeye alikuwa na akilini kwamba
Mungu aliwachagua kuwa na umoja pamoja na Yesu na kupita pamoja naye katika
ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao.

Kiini Cha Theologia Ya Paulo, Somo La Tatu
Paulo Na Wathesalonike

-16-

Huduma Ya Milenia Ya Tatu
(www.thirdmill.org)

Kwa video, muongozo wa utafiti na rasilimali nyingine nyingi, tafadhali tembelea visit
http://thirdmill.org/scribd

Hii ndiyo sababu Paulo pia aliandika mwingine mwelekeo wa wokovu
Wathesalonike 'kwamba alikuwa ilitokea katika siku za nyuma : uongofu wao. Taarifa
kwamba katika 2 Wathesalonike sura ya 2 mstari wa 14 Paulo alisema kuwa " Mungu
amekuita hii kwa njia ya Injili yetu." Paulo alikuwa "kuitwa" Wathesalonike kwa wokovu
" kwa njia ya Injili [ yake]." Hapa Paulo inajulikana wakati alivyohubiri injili ya Kristo
kwa Wathesalonike wakati wa safari yake ya pili ya kimisionari. Waliyokuwa wamesikia
na kuamini habari njema ya Kristo , na majibu hii ya awali ya injili alikuwa kuleta
wokovu kwao.
Katika 1 Wathesalonike sura ya 1 mstari wa 4 na 5, Paulo alizungumzia wokovu
kama kitu ambacho ulifanyika wote katika uchaguzi wa milele wa Mungu na pia wakati
Wathesalonike kwanza waumini.
Tunajua ... uchaguzi wake wa wewe, kwa sababu injili yetu haikuwafikia katika
maneno tu , bali pia kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na imani kamili. (1
Wathesalonike 1:4-5)
Wathesalonike ' kubadilika imeonekana kuwa Mungu alikuwa tayari waliochaguliwa kwa
ajili ya wokovu. Kwa kutaja vipimo hizi zamani wa wokovu kwamba alikuwa tayari
barabara katika maisha ya Wathesalonike , Paulo alisaini injili alikuwa tayari kuhubiri
kwao, na aliwahakikishia kwamba wao alikuwa ameshaona mambo fulani ya wokovu.
Wokovu wa Baadaye
Njia ya pili ya Paulo alielezea wokovu katika barua yake kwa Wathesalonike
mara kwa kuzingatia vipimo ya baadaye ya wokovu wao. Kwa mfano, katika 1
Wathesalonike sura ya 1 mstari wa 10 Paulo aliandika kwamba waumini ni
kwa wakisubiri Mwana [Mungu] kutoka mbinguni, ambaye Mungu alimfufua
kutoka wafu ¬ Yesu , ambaye anatu komboa kutoka katika ghadhabu ijayo. (1
Wathesalonike 1:10)
Kwa njia ile ile , katika 2 Wathesalonike sura ya 2 mstari wa 14 , alionyesha kuwa
mwisho mwisho ya ukombozi wa Mungu ni "kupata [ing] utukufu wa Bwana wetu Yesu
Kristo."
Pamoja na ukweli kwamba Wathesalonike walikuwa overly wasiwasi na kurudi
kwa Kristo, Paulo alikiri kwamba kurudi ujao wa Kristo bila kuleta wokovu kwa
kukamilika. Kama Wathesalonike alijua yote vizuri sana , lengo la mwisho la wokovu ni
ukombozi wa mwisho kutoka ghadhabu ya Mungu na utukufu wa wafuasi wa Kristo.
Paulo hakuwa na hofu ya kukubali kwamba katika siku zijazo, sisi tutapata radical na
kamili mabadiliko katika hali ya heshima unimaginable na utukufu kama sisi kutawala
pamoja na Kristo katika mbingu mpya na dunia mpya.
Wokovu wa Sasa
Katika nafasi ya tatu , pamoja na kutaja siku za nyuma na mambo ya baadaye ya
wokovu , Paulo pia alizungumzia wokovu kama unaoendelea , ukweli sasa. Alitaja hii
mwelekeo wa wokovu kwa njia mbili katika 2 Wathesalonike sura ya 2 mstari wa 13.
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Mungu amewateua kuokolewa kwa njia ya utakaso wa Roho Mtakatifu na kwa
njia ya imani katika ukweli. (2 Wathesalonike 2:13 )
Kwa upande mmoja, Paul alisema kuwa wokovu kuja kwa Wathesalonike "kwa njia ya
utakaso wa Roho." Kama tulivyoona katika masomo mengine, kumwagwa kwa Roho
Mtakatifu, kati ya watu wa Mungu ilitokea wakati Kristo alipanda juu. Na Paul alisema
kuwa hii ni baraka za ulimwengu ujao . Kwa kweli, katika Waefeso sura ya 1 mstari wa
14 yeye iitwayo Roho Mtakatifu "chini ya malipo " ya urithi wetu baadaye katika umri
kubwa ya kuja . Hivyo, wakati yeye alieleza Roho ikifanya kazi katika Wathesalonike ,
Paulo alielezea yao ajabu ukweli kwamba walikuwa tayari kupitia kipimo cha urithi wao
ili shauku awaited .
Huduma ya Roho ni muhimu sana wakati wa wakati umri huu na miaka ijayo
mwingiliano . Rushwa ya enzi hii ya dhambi na mauti daima inataka kuharibu Waumini.
Lakini kama foretaste yetu ya miaka ijayo , Roho mara kwa mara yatusafisha na
inatutenga rushwa ya dunia .
Kwa upande mwingine, Paulo pia alizungumzia sasa vipimo ya wokovu kwa njia
ya kutaja thamani ya kwamba sisi ni kuokolewa "kwa njia ya imani yenu katika ukweli ."
Katika 2 Wathesalonike 2 mstari wa 13. Hapa aliongea wajibu wa waumini wote
kudumisha ahadi zao za Mungu na imani ya kikristo, moyo Wathesalonike kurejea
kutoka unabii wa uongo na kumpenda ukweli kwamba yeye waliyopewa. Imani ya daima
katika ukweli ni mwelekeo muhimu ya kuokoa kazi ya Kristo sasa katika maisha yao.
Katika historia ya kanisa kumekuwa na makundi ya Wakristo ambao , kama
Wathesalonike, ililenga makini sana juu ya ujio wa pili wa Kristo kuwa wameshindwa
kutambua wajibu na majukumu yanayotokana na zamani na sasa vipimo ya wokovu.
Ingawa sisi kamwe wanataka kupoteza mbele ya kurudi kwa Kristo katika utukufu ,
tunapaswa daima kukumbuka ni kiasi gani Mungu tayari amefanya kwa ajili yetu na
kutambua ni kiasi gani anaendelea kufanya kwa ajili yetu .
Uadilifu
Paul alijibu eskatologia ilikuwa moto zaidi katika Thesalonike si tu kwa
kusisitiza masuala ya zamani na ya sasa ya wokovu, lakini pia kwa akisisitiza maisha ya
kimaadili ya Kikristo. Kuona jinsi mafundisho yake ya kimaadili yalijitokeza eskatologia
wake, tutaangalia mada mbili : Mchakato wa wokovu, na maana ya kuishi kimaadili.
Hebu tuangalie kwanza katika njia eskatologia Paulo alionyesha maendeleo kutoka
vipimo zamani na sasa ya wokovu baraka za wakati ujao .
Mchakato wa Wokovu
Paul wazi picha badala kamili ya mchakato wa wokovu katika 2 Wathesalonike
sura ya 2 mstari wa 14.
Alitoa wito wewe hili kwa njia ya injili yetu , ili upate kupata utukufu wa Bwana
wetu Yesu. (2 Wathesalonike 2:14)
Paulo aliandika kwamba Wathesalonike wakajitakasa na kuamini ukweli ili wapate Paulo
alionyesha wazo sawa katika maombi yake katika 1 Wathesalonike sura ya 3 mstari wa
13 "kupata utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo." :
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Inaweza [Bwana] nguvu nyoyo zenu kuwa lawama katika utakatifu mbele ya
Mungu na Baba yetu wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu pamoja na
watakatifu wake wote . (1 Wathesalonike 3:13)
Wathesalonike yearned kwa kurudi kwa Kristo na watakatifu wake wote , na Paulo
anashikilia hii shauku. Lakini pia aliomba kwamba wangekuwa nguvu katika dhamira
yao ya kila siku kwa Kristo ili kwamba, wakati Kristo alifanya kurudi, Wathesalonike
bila kupatikana kukubalika mbele yake. Baadaye wokovu katika utukufu wa milele ni
mwisho au lengo la mchakato. Mungu iliyoundwa zamani na sasa uzoefu wetu wa
wokovu kusababisha hatua ya baadaye ya wokovu. Na bila hatua zamani na sasa, wokovu
baadaye haiwezi kufikiwa.
Athari za kimaadili
Katika kuelezea wakati uliopita, uliopo na masuala ya baadaye ya wokovu, Paul
zilionyesha kuwa muhimu hatua moja katika mchakato hiyo ilikuwa siku hadi siku
maisha ya kimaadili. Kwa kifupi, aliandika kwamba wanaokiri waumini ambao hawana
kuishi maisha ya haki hauwezi kukamilisha mchakato, kwa sababu hawajawahi kweli
imeanza yake. By kubwa hatua hii, Paulo aliwakumbusha Wathesalonike kwamba,
ingawa walikuwa na haki ya matumaini kwa baraka za kurudi kwa Kristo, pia walihitaji
kwa makini na hali ya sasa ya maisha yao kama wao unaotarajiwa kupokea baraka wale
siku zijazo.
Sasa, tunaweza kuwa na uhakika kutoka vifungu vingine kwamba Paulo
hakuamini ilikuwa inawezekana kwa waamini wa kweli katika Kristo kupoteza wokovu
wao. Kwa mfano, katika Wafilipi 1:6 Paulo aliwahakikishia Wafilipi kwa njia hii:
Yeye aliyeanza kazi njema ndani yenu itaendelea kukamilisha hata siku ya Kristo
Yesu. (Wafilipi 1:6)
Hata hivyo, kusikiliza jinsi Paulo akawasihi katika 1 Wathesalonike sura ya 5 mstari wa 5
kupitia 9 :
Wewe ni wana wa nuru na wana wa siku . Sisi si watu wa usiku au giza . Kwa
hiyo, tusilale usingizi kama wengine, lakini hebu kuwa na tahadhari na kiasi.
Maana wale wanaolala hulala usiku , na wale ambao kulewa kulewa wakati wa
usiku. Lakini sisi ni watu wa mchana , hivyo basi tunapaswa kuwa na kiasi ,
baada ya kuweka imani na upendo kama kifuani, na tumaini la wokovu kama
kofia ya chuma. Kwa Mungu hakututeua kuteseka hasira yake, bali tuupate
wokovu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. (1 Wathesalonike 5:5-9 )
Msingi aina tatu na mtazamo wa Paulo wa wokovu unaonekana tena katika fungu hili.
Katika siku za nyuma , Wathesalonike alikuwa kuwa "wana wa mwanga na wana wa siku
. " Walikuwa tayari kupokea hali ya hii maalum katika macho ya Mungu. Na walikuwa
kuwa waaminifu , upendo na matumaini ya wokovu. Kwa sababu alikuwa na uzoefu
wokovu katika siku za nyuma , Paulo alisisitiza kwamba alikuwa na wajibu wa kuendelea
katika wokovu kwa sasa : " . Hebu kuwa na tahadhari na kiasi" Na zaidi ya haya , Paulo
alisema kwamba Wakristo sababu lazima kubaki macho na kiasi, imara katika imani ,
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tumaini na upendo , ni kwamba wokovu wetu ya baadaye inategemea juu yake. Mungu
hakukupa sisi kuteseka hasira yake, bali tupate wokovu . Lakini yeye pia maalumu
uaminifu wetu sasa kama njia ya kupata wokovu yetu ya baadaye.
Katika mwanga wa hili , Paulo pamoja na maelekezo wengi maadili katika 1 na
2 Wathesalonike. Kwa mfano, kama tulivyoona katika 1 Wathesalonike sura ya 4 mstari
wa 3 kupitia sura ya 5 mstari wa 22 , yeye kuwahimiza watu - kupata kazi za kipato,
kujiepusha na uasherati, upendo na kuhamasisha kila mmoja , kulipa madhara kwa wema,
na kuishi maisha matakatifu.
Haya na mengine maelekezo maalum kwa Wathesalonike kufufuka nje ya imani
kampuni ya Paulo kwamba Wakristo kuishi katika wakati wokovu tayari ni ukweli sasa.
Eskatologia Paulo alionyesha maendeleo kutoka vipimo zamani na sasa ya wokovu
baraka za wakati ujao .
Msimamo Wa Kihistoria
Njia ya tatu Paulo walitaka kusahihisha Wathesalonike ' ilikuwa moto zaidi
eskatologia mara katika maelezo yake ya msimamo wao wa kihistoria jamaa na matukio
kabla ya kurudi kwa Kristo. Itakumbukwa kwamba idadi ya waamini wa Thesalonike
walikuwa wamechanganyikiwa kuhusu matukio ya kihistoria kwamba walikuwa na
kuongozana na kurudi kwa Bwana . Baadhi yao walikuwa hata imekuwa mkadanganywa
katika kufikiri kwamba Kristo alikuwa tayari kurudi , na kwamba wao alikuwa amekosa
kuja kwake . Wengine waliamini kwamba ingawa Kristo alikuwa bado kuja, huyo bila ya
shaka kufika katika siku chache zijazo.
Paul alijibu mawazo haya makosa kwa kuwakumbusha Wathesalonike kwamba
matukio kadhaa alikuwa na kutanguliza kurudi kwa Kristo - na kwamba matukio haya
ilikuwa bado yangetokea . Kusikiliza nini aliandika katika 2 Wathesalonike sura ya 2
mstari wa 1 hadi ya 8 :
Kwa heshima na kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo ... Siku hiyo haitakuja
mpaka uasi hutokea kwanza , na mtu asiye na sheria ni wazi, mwana wa uharibifu
... ya siri ya uasi tayari inatenda kazi , lakini anayemzuia kushikilia nyuma mpaka
yeye ni kuchukuliwa nje ya njia. Basi, mtu mmoja mwasi atafunuliwa , ambaye
Bwana Yesu kufanya mbali na kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza
kwa muonekano wa kuja kwake. (2 Wathesalonike 2:1-8)
Kifungu hiki alivutiwa wakalimani tangu siku za mwanzo wa kanisa na kumekuwa na
maoni mbalimbali juu ya nini maana yake. Katika suala ujumla tunaweza kusema
kwamba Paulo alifundisha Wathesalonike kwamba eskatologia yao ilikuwa moto zaidi
mara potofu kwa sababu baadhi ya matukio alikuwa na kuchukua nafasi kabla ya Kristo
kurudi katika utukufu. Kwa mujibu wa kifungu hiki, angalau vitu nne alikuwa kutokea
kabla ya Kristo wamerudi siri ya uasi ilibidi kufanya kazi na kuwazuia ; au ukengeufu
alikuwa na kutokea; anayemzuia ilibidi kuondolewa ; na mtu asiye na sheria na kuwa
wazi.
Wakalimani kuelewa mambo haya nne katika njia mbalimbali, na hatutakuwa na
uwezo wa kutatua kila jambo kwa kuridhika ya kila mtu hapa . Hivyo, katika hatua hii
sisi tu sasa baadhi ya sana uliofanyika maoni kwamba wanaonekana zaidi kushawishi
kwetu.
Katika nafasi ya kwanza, Paulo alisema kwamba " siri ya uasi " alikuwa tayari
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kufanya kazi , na kwamba ilikuwa kuzuilika. Lakini hakuitaja siri hii au anayemzuia .
Hata hivyo, katika 2 Wathesalonike sura ya 2 mstari wa 7 kupitia 9, Paul wazi
kuhusishwa siri na kanisa adui mkuu Shetani. Hii inatupa ladha kwamba inaweza pia
kuwa mapepo katika asili. Fikiria pia kwamba Paulo alieleza kanisa kama kuwa katika
vita hasa kwa viumbe wa kiroho, na si kwa watawala wa dunia. Kama yeye aliandika
katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 12 :
Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na mwili, lakini juu ya wakuu ... mamlaka
... nguvu duniani ... majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho.
(Waefeso 6:12)
Paulo hakuwa na kukana kwamba nguvu za mapepo na wenzao wa kidunia, kama vile
serikali wanadamu waovu na watu ambao akageuka kutoka kwa Kristo. Lakini yeye
moyo waumini kufikiri kwanza katika shughuli za mapepo, na kuona migogoro duniani
kama ni upanuzi wa vita vya kiroho.
Aidha, katika barua yake Paulo mara nyingi zilizotajwa maelezo ya vita vya
kiroho kwamba sambamba siri na anayemzuia . Kwa mfano, katika Wakolosai sura ya 2
mistari 15 kwa njia ya 20 na katika Wagalatia sura ya 4 mstari wa 8 na 9, yeye
alifundisha kwamba mateso ya Kristo alikuwa " silaha " mapepo kwamba alikuwa
uliofanyika nguvu juu ya waumini wengi kabla ya walipofika imani , na kwamba Roho
Mtakatifu huduma Roho alikuwa huru waumini na hayo dhaifu miungu ya uongo.
Kimsingi , vikosi vya mapepo haya bado walikuwa hai , lakini walikuwa kuwazuia na
nguvu za Mungu.
Kwa sababu hizi, inaonekana bora kwa mtazamo " siri ya uasi " kama nguvu za
mapepo ambayo mazoezi ya nguvu katika ulimwengu wa roho , kupinga Mungu ,
kuwawezesha walimu wa uongo na kukuza dini ya uongo. Alama , " anayemzuia ," au
labda " kujizuia, " pia kuwa hai hasa katika ulimwengu wa kiroho, kuwa labda malaika au
kundi la Malaika , au hata Roho Mtakatifu mwenyewe .
Pili, Paulo aliwahakikishia Wathesalonike kwamba Kristo hawatarudi hadi wakati
wa " uasi" au "uasi." Kwa sababu anayemzuia bado alikuwa hai wakati Paulo aliandika ,
uasi alikuwa bado yamefanyika , kwa hiyo Kristo alikuwa bado hajarudi . Inaonekana
bora ya kuelewa hii " uasi" au "uasi " kama sawa na yale ambayo Yohana wito " vita "
katika Ufunuo. Katika Ufunuo sura ya 16 mstari wa 14 , ni " vita ya siku ile kuu ya
Mungu Mwenyezi. " Katika Ufunuo sura ya 19 mstari wa 19 ni " vita dhidi ya juu ya yule
farasi . " Katika Ufunuo sura ya mistari 20 8 na 9 "vita " ni " [ dhidi ya ] kambi takatifu
na mji huo uliopendwa. " uasi hili lina massing ya majeshi ya uovu dhidi ya Mungu juu
ya Siku ya Bwana ya mwisho. Itakuwa si kutokea mpaka mwisho wa dunia. Na wakati
huo, Kristo nitaiharibu wote ambao imeongezeka hadi dhidi yake.
Zaidi ya hayo, Paulo zilionyesha kuwa uasi kamwe kuchukua nafasi mpaka "
anayemzuia " au " kujizuia " wameacha kushikilia nyuma siri ya uasi . Kwa sababu
Wathesalonike walikuwa na ufahamu wa kazi na kuendelea kazi ya anayemzuia ,
hawakuwa na haja ya kuogopa kwamba wao alikuwa amekosa kuwasili Kristo.
Hatimaye, Paulo alieleza kuwa Kristo hawatarudi hadi mtu asiye na sheria ilikuwa wazi.
Kutokana na maelezo ya Paulo katika 2 Wathesalonike sura ya 2 mstari wa 4 kupitia 9,
mtu asiye na sheria kuonekana kuwa aina ya mbishi wa aliyefanyika mwili Yesu Kristo.
Kwa mfano, mstari wa 8 anasema kwamba, kama Yesu, itakuwa " wazi. " Mstari wa 6
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inaonyesha kwamba yeye atakuja " katika wakati wake mwenyewe." Kwa mujibu wa
fungu la 9, wake " kuja" itakuwa akiongozana na "ishara , nguvu na maajabu . "Na mstari
wa 4 anasema kwamba kwa kweli kujitangaza kuwa yeye ni Mungu .
Mapendekezo mengi yamefanywa kuhusu utambulisho wa mtu wa sheria. Baadhi
ya kuwa na mawazo yake kuwa maalum ya kisiasa takwimu, kama vile mtawala wa
Warumi, Nero Claudius Kaisari katika karne ya kwanza. Wengine walidhani yeye kuwa
aina ya takwimu ya kisiasa ambayo ni mara kwa mara katika kila umri . Kwa mfano,
ingawa Nero kwa mara ya kwanza tyrannical mtesaji wa kanisa , alikuwa baadaye
kufuatiwa na watawala kama Marcus Aurelius, ambaye pia alikuwa hakuna rafiki wa
kanisa.
Labda maelezo ya bora zaidi ni kwamba mtu asiye na sheria ni moja ya takwimu
za binadamu, bado wazi , ambao watakuwa na ushawishi mkubwa katika kizazi cha
mwisho kabla ya Kristo atakaporudi, mtu ambaye Yohane aitwaye "Mpinga Kristo"
katika 1 Yohana sura ya 2 mstari wa 18.
Sasa, ingawa wasomi hawakubaliani kuhusu maana halisi ya kila ya mambo haya
tumetaja , tunaweza angalau kuwa na uhakika wa hatua kubwa Paulo alikuwa maamuzi:
Baadhi ya Wathesalonike walikuwa wamekwenda mbali katika juhudi zao kwa ajili ya
kurudi kwa Kristo kwamba kuamini kwamba Yesu alikuwa tayari kurudi , na kwamba
watu walikuwa si kutukuzwa pamoja naye kama alivyoahidi. Kwa hiyo, Paul imeelezea
kuwa idadi ya mambo alikuwa kutokea kabla ya ujio wa pili wa Kristo. Tangu mambo
hayo alikuwa lilitokea , ni wazi kwamba Yesu alikuwa si kurudi .
Paul alisema kuwa kurudi kwa Kristo mara mbali zaidi kuliko Wathesalonike
mawazo ili kufungua macho yao kwa umuhimu wa maisha yao ya sasa. Na kwa sababu
hiyo , wakati sisi ni hivyo na wasiwasi na ukaribu wa kurudi kwa Kristo kwamba sisi ni
kujaribiwa kuacha maisha hii, tunahitaji kukumbuka jinsi muhimu ni kwamba sisi
kushiriki katika majukumu na mapambano ya maisha katika "tayari lakini si bado. "
V. HITIMISHO
Katika somo hili tumeona jinsi Paulo alijibu kwa matatizo yaliyotokea katika
kanisa la Thesalonike. Tumegundua background ya uhusiano wake na Wathesalonike. Na
sisi tumeona maudhui ya barua zake kwa Wathesalonike. Hatimaye, tumeona jinsi Paulo
kutumika moyo wa theolojia yake na matatizo katika Thesalonike , wito kwa waumini
baridi chini eskatologia yao ilikuwa moto zaidi na kutoa tahadhari sahihi kwa maisha
katika hapa na sasa .
Kama sisi kutafakari juu ya majibu Paulo kwa Wathesalonike , tunaona jinsi
eskatologia wake kutatuliwa matatizo mengi yao ya vitendo , na pia jinsi gani wanaweza
kuongoza na sisi leo. Wakristo wengi leo bado kuzingatia inappropriately juu ya kurudi
kwa Kristo, kupuuza umuhimu wa sasa. Lakini Kristo hakutuita tuishi kutibu majukumu
yetu sasa katika ufalme wake kama lisilo na maana. Badala yake, amemteua hii kama
wakati kwa sisi kuwa waaminifu kwake , kukua katika utakatifu, na kuwa mashahidi
wake katika dunia . Moyo wa theolojia Paulo anaongea na sisi leo , kama ilivyokuwa kwa
Wathesalonike kisha nyuma. Ni moyo sisi kubaki waaminifu na takatifu wakati
tunasubiri kurudi kwa Bwana wetu na ukamilifu wa ulimwengu ujao.
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