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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
Wengi wetu ni ukoo na hadithi kuhusishwa na Kigiriki ya kale aitwaye Aesop .
Katika moja ya hadithi hizo, " Tortoise na Hare, " hare mara kwa mara liliweza kwamba
alikuwa kasi ya wanyama wote. Hivyo, chovu ya kiburi hare ya , kobe changamoto yake
kwa mguu mbio. Sasa, hare wazi inaweza kuwa mshindi, lakini kwa sababu yeye alikuwa
na hakika ya ushindi wake , hivyo kamili ya kiburi katika uwezo wake kubwa , alichukua
nap katika katikati ya mbio. Na wakati hare alikuwa amelala, kobe walivuka kumaliza
line mbele yake.
Katika njia fulani , Wakristo wengi wanaoishi katika mji wa Korintho, wakati wa
karne ya kwanza yalikuwa kama sungura ya uongo Aesop ya . Tu kama sungura
kuhesabiwa mwenyewe mshindi kabla ya mashindano ilikuwa juu, waumini wengi wa
Korintho mawazo ya wenyewe kama washindi kabla ya mashindano ya maisha yao ya
Kikristo ilikuwa juu. Wao inaonekana katika mafanikio yao ya kidunia na katika vipawa
vyao maalum ya kiroho, na kisha kugeuzwa wenyewe katika kuamini kwamba Bwana
alikuwa amefanya yao bora kwa kila mtu mwingine. Wao walidhani kwamba Mungu
alikuwa akawabariki mbali zaidi kuliko alivyokuwa heri Wakristo wengine ambao
walikuwa hazina wachache duniani na zawadi chini ya kuvutia ya kiroho.
Hili ni somo wetu wa nne katika mfululizo wetu, Moyo wa Theolojia Ya Paulo ,
na sisi haki somo hili, "Paulo na Wakorintho ." Katika somo hili tutaona jinsi Paulo
Wakristo hao wenye kiburi katika barua zake sasa inajulikana kama 1 na 2 Wakorintho.
Ingawa Paulo alikuwa na matatizo mengi maalum kwa anwani, yeye unaozingatia zaidi
ya tahadhari yake katika barua hizi juu ya chanzo kikuu cha matatizo yao mengi imani ya
uongo kwamba baadhi yao walikuwa tayari walivuka kumaliza mstari wa maisha ya
kikristo, wakati katika hali halisi ya mbio bado ilikuwa juu.
Somo letu la Paulo na Wakorintho kugawanya katika sehemu tatu. Kwanza,
tutaangalia katika Background kwa nyaraka za Paulo kwa Wakorintho , la pili, tutaweza
kuchunguza muundo na maudhui ya 1 na 2 Wakorintho , na tatu, tutaona jinsi barua za
Paulo wazi moja ya utabiri wa wake kati ya kiteolojia, yake mafundisho ya siku za
mwisho, au eskatologia yake. Hebu tuangalie kwanza katika historia ya barua za Paulo
kwa Wakorintho.
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 Wakorintho, tunahitaji kuuliza baadhi ya maswali ya msingi: Nini
kinaendelea katika kanisa la Korintho ? Kwa nini Paulo kuwaandikia ? Tutaweza kujibu
maswali haya kwa njia mbili. Kwanza , tutaweza kuchunguza safari ya tatu ya Paulo ya
kimishenari, na pili , tutaweza kujiingiza katika baadhi ya matatizo fulani kwamba
maendeleo katika kanisa la Korintho. Hebu tuangalie kwanza katika safari ya tatu ya
Paulo ya umishenari.
Safari Ya Tatu Ya Umisionari
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Safari ya Paulo ya tatu ya kimisionari ni kumbukumbu katika Matendo sura ya 18
mstari wa 23 kupitia Matendo sura ya 21 mstari wa 17. Katika sura hii tunajifunza
kwamba Paulo kwa kiasi kikubwa mara kwa mara ratiba alifuata juu ya safari yake ya pili
ya kimisionari. Paulo alianza safari hii karibu mwaka AD 52 au 53. Kama na mbili za
kwanza safari zake kimisionari , alianza katika Antiokia katika Syria. Katika Matendo
tunajifunza kwamba yeye nguvu waumini katika Galatia na Phyrgia . Hatuambiwi ya miji
maalum alipotembelea katika maeneo hayo. Pengine , alipotembelea angalau baadhi ya
miji ambayo hapo awali alikuwa akitumika , kama vile Derbe , Listra na Ikonio katika
Galatia, na labda Antiokia katika mkoa wa Frigia . Baada ya kupita kwa njia ya Galatia
na Frigia , Paulo alipofika katika mji wa mwambao wa Efeso katika jimbo la Asia , au
Asia Ndogo.
Baada ya kuwasili yake katika Efeso Paulo yaliyojitokeza wanafunzi kumi na
wawili wa Yohana Mbatizaji , ambaye haraka kupokea injili ya Kristo. Mara ya kwanza,
Paulo alifanya uinjilisti katika sunagogi, lakini ndani ya miezi mitatu , Wayahudi kuwa
ngumu kwa ujumbe wake. Hivyo, kwa miaka miwili ijayo akahubiri Injili na miujiza
mahali pengine katika jiji .
Hatimaye, hata hivyo, Paulo na compatriots wake, akaingia katika mgogoro na
mafundi ambao crafted makaburi ya Artemis, mlinzi mungu wa Efeso. Ni wazi kwamba
Paulo alikuwa mshindi wa waumini wengi kwa Kristo na kwamba soko kwa makaburi ya
kipagani imeshuka mno. Matokeo yake, mafundi karibu wamefanya fujo , na kutishia
usalama wa baadhi ya washirika Paulo.
Baada ya tukio hili , Paulo na wenzake kusafiri alitumia muda wa miezi kadhaa
katika Makedonia na Akaya , maeneo ambayo uongo ndani ya siku ya kisasa Ugiriki.
Rekodi ya Luka juu ya sehemu hii ya safari ya Paulo ni madogo mno , lakini anafanya
kutaja kwamba Kampuni hiyo ilianza kurudi kwao Asia kutoka mji wa Filipi. Paulo na
wenzake disembarked kule Troa. Kwa sababu alipanga kukaa huko kwa siku moja tu ,
akakusanya waumini na alizungumza nao hadi usiku wa manane . Kama Paulo
alizungumza kijana mmoja jina lake Eutiko usingizi na akaanguka kifo chake kutoka
dirisha. Hata hivyo, Paulo alipona kimuujiza yake.
Kuacha Troa, Paulo na wenzake alisafiri hadi mji jirani ya Aso, ambapo wao tena
alichukua bahari . Wakaacha katika Mitylene , Chios na Samos, na hatimaye kufikiwa
Mileto, ambapo walikaa kwa kipindi kifupi . Wakati Mileto Paulo aliwaita wazee wa
kanisa katika mji wa karibu wa Efeso. Roho hao wakawakusanya hao katika Mileto kwa
sababu alikuwa kuwapa baadhi ya maelekezo ya zimefunguliwa na kuwabariki.
Baada ya hayo , kampuni ya kuweka meli tena . Kupitia Cos , Rhodes, Patara na
Cyprus, wao nanga katika mji wa Tiro ambapo wanafanya ibada kwa wiki . Kutoka huko
walipanda meli hadi Tolemai, kisha Kaisarea , ambapo ya Yuda nabii Agabo alionya Paul
kuwa angeweza kukamatwa katika Yerusalemu, kuthibitisha kile ambacho Paulo alijua
tayari kuwa kweli. Hata hivyo, si dissuaded kwa unabii Agabo ' au kwa maombi ya
marafiki zake , Paulo aliendelea juu ya Yerusalemu , ambapo yeye kuishia safari yake ya
karibu mwaka AD 57.
Paulo aliandika barua wake wawili kisheria kwa Wakorintho wakati wa safari hii
ya tatu ya kimisionari , pamoja na barua mbili za ziada ambazo si wamehifadhiwa. 1
Wakorintho labda maandishi kutoka Efeso, labda katika miaka ya 55 BK . Muda mfupi
baada ya kutuma barua hii, Paulo kwa ufupi alitembelea Korintho , wakati ambapo
alikuwa kupita kiasi na mashaka na mwanachama wa kanisa huko. Baadae ziara hii ,
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aliandika barua kwamba sasa ni kupotea kwa sisi , wakati mwingine aitwaye yake "
huzuni Barua. " Baadaye, baada ya kupokea taarifa kutoka Tito njia chanya barua yake
huzuni alikuwa kupokelewa , Paulo aliandika 2 Wakorintho , pengine kutokana na
Makedonia, na uwezekano mkubwa zaidi ndani ya mwaka au zaidi ya kuandika 1
Wakorintho .
Sasa kwa kuwa tumeona jinsi nyaraka za Paulo kwa Wakorintho fit katika
mazingira ya safari yake ya tatu ya kimisionari , tunapaswa kuangalia baadhi ya matatizo
maalum ndani ya kanisa la Korintho . Ni masuala gani walikuwa na kusababisha yao
mtikisiko ? Kwa nini Paulo na kuwaandikia mara nyingi ?
Matatizo katika Korintho
Kama tunasoma katika Matendo sura ya 18 , Paulo alikuwa kupanda kanisa la
Korintho wakati wa kabla ya safari ya kimishenari, na alikuwa akiishi katika Korintho
kwa angalau mwaka mmoja na nusu wakati huo. Lakini baada ya kuondoka kwake
Wakristo wa Korintho alisahau baadhi ya mafundisho ya Paulo na wengine vibaya.
Matokeo yake, idadi ya migogoro kwa kiasi kikubwa na matatizo yaliyotokana na katika
kanisa .
Kama tutaona , matatizo mengi yaliyotokea katika Korintho unatokana na
kutoelewa eskatologia , jinsi Kristo alikuwa kuletwa umri kuja , umri wa wokovu na
uzima. Wakorintho wengi walikuwa wamekuja kuamini kuwa walikuwa kweli kupokea
zaidi wa baraka za baadaye kuliko mtu mwingine ; wao walidhani walikuwa tayari
kupokea baraka za mwisho wa Mungu.
Kwa madhumuni yetu, tutaona jinsi kutokuelewana hii imesababisha nne
matatizo huonekana : kwanza , kuharibiwa mahusiano ndani ya kanisa , la pili, ngono
utovu wa nidhamu , tatu, ukiukwaji katika ibada ; na nne, kukataa mamlaka ya Paulo ya
kitume . Hebu kugeuka kwanza na tatizo la mahusiano ya kuharibiwa.
Mahusiano kuharibiwa
Paulo aina mbalimbali ya mahusiano ya kuharibiwa katika barua yake kwa
Wakorintho, ikiwa ni pamoja na mambo kama vile vikundi vya mpinzani ndani ya kanisa
, kesi kati ya waumini , kupuuza kuelekea maskini kati yao, na kushindwa waziri wa
maskini katika Yerusalemu. Hebu tuangalie kwanza katika tatizo la makundi pinzani.
Kabla ya kuandika 1 Wakorintho , Paulo alipata ripoti kwamba waumini wa kule
Korintho walikuwa akageuka dhidi ya kila mmoja kwa kutambua wenyewe na kwa
namna yoyote mwalimu wao uliofanyika katika heshima ya juu. Kusikiliza kwa njia ya
Paulo alieleza mtazamo wao katika 1 Wakorintho sura ya 1 mstari wa 12 :
Mmoja wenu anasema, " Mimi ni wa Paulo "; mwingine, " Mimi ni wa Apolo ";
mwingine, " Mimi ni wa Kefa ", " . Mimi ni wa Kristo " bado mwingine, (1
Wakorintho 1:12)
Paul alishangaa katika choyo kwamba kugawanywa waumini hawa . Baada ya yote, Paul
, Apolo , Peter na Yesu wote watafundishwa kitu kimoja, yaani Yesu alikuwa mkuu na
kwamba mitume na walimu kama Petro, Paulo na Apolo walikuwa watumishi wake.
Hawakuwatafuta kujenga shule mpinzani wa mawazo, lakini kwa kujenga kanisa la Yesu
Kristo . Kama Paulo aliandika katika 1 Wakorintho sura ya 3 mstari wa 5 na 11:
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Nini, baada ya yote, Apolo ni nani? Na Paulo ni nani? Watumishi tu , ambaye
kwa njia alikuja kuamini - kama Bwana alivyomgawia kila mmoja kazi yake ...
Hakuna mtu awezaye kuweka msingi mwingine isipokuwa ule uliokwisha jengwa,
ambao ni Yesu Kristo. (1 Wakorintho 3:5 , 11)
Petro, Paulo , Apolo na viongozi wengine wa binadamu walimtii Yesu katika mambo
yote. Wao alifanya tu kile Yesu alivyowaagiza kufanya, ambayo ilikuwa ni kuihubiri
Injili yake na kujenga kanisa lake.
Cha kusikitisha, mgawanyiko katika kanisa hazikuwa kiitikadi , wao pia
alionekana katika njia ambazo wakristo wa korintho walikuwa kuchukua kila mmoja
mahakamani. Kusikiliza jinsi Paulo alielezea hali iliyopo katika 1 Wakorintho sura ya
mstari wa 6 7 na 8 :
Ukweli ni kwamba una kesi za kisheria kati yenu ina maana kwamba wamekuwa
kabisa kushindwa tayari. Kwa nini badala ya kuwa kudhulumiwa ? Kwa nini
badala kudanganywa? Badala yake, ninyi wenyewe kudanganya na kufanya
vibaya, na kufanya hivyo kwa ndugu zako. (1 Wakorintho 6:7-8)
Hii ni ukosefu wa wasiwasi kwa mtu mwingine pia ilikuwa ni dhahiri katika njia maskini
walikuwa vibaya katika meza ya Bwana. Paul akamkemea tabia hii katika 1 Wakorintho
sura ya 11 mistari 21 kupitia 22:
Kama kula, kila mmoja wenu inakwenda mbele bila ya kusubiri kwa mtu
mwingine yeyote. Moja bado njaa , mwingine anapata kulewa ... Je, mnalidharau
kanisa la Mungu na kuwafedhehesha wale wasio na kitu? (1 Wakorintho 11:2122 )
Kama ubinafsi ubinafsi pia imesababisha aina ya nne ya kuharibiwa uhusiano kati ya
Wakristo, kushindwa kwao kukusanya fedha za misaada wao aliahidi Wakristo masikini
katika Yerusalemu. Paul alivyowaagiza kuchukua ukusanyaji hii hata kabla ya aliandika
1 Wakorintho. Lakini kwa wakati yeye alimtuma 2 Wakorintho nao bado alikuwa
kukamilika yake. Kusikiliza mausia ya Paulo ya yao kuhusu suala hili katika 2
Wakorintho sura ya 8 mistari ya 10 na 11 :
Mwaka jana walikuwa kwanza si tu kutoa lakini pia kuwa na hamu ya kufanya
hivyo. Sasa kumaliza kazi , ili utashi wako na hamu ya kufanya hivyo huenda
kuendana na kukamilika yako ya yake. (2 Wakorintho 8:10-11)
Paul alipongeza yao kwa kuonyesha hamu ya kukidhi mahitaji ya watu wa Mungu katika
Yerusalemu, bali alikuwa na kushinikiza suala hilo katika 2 Wakorintho sura ya 8 na 9
kuwafanya kufuata njia na ahadi yao.
Utovu wa nidhamu ya kimapenzi
Mbali na uhusiano kuharibiwa, matatizo mbalimbali ya ngono walikuwa pia ni
dhahiri katika kanisa la Korintho . Kwa ujumla, inaonekana kwamba Wakorintho wengi
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waliamini kuwa kwa sababu Yesu alikuwa anakuja, masuala ya ngono walikuwa tena
muhimu. Kutoka tabia hii, njia mbili tofauti na kujamiiana wanaonekana kuwa ametokea.
Kwa upande mmoja, baadhi katika kanisa inaonekana iliyopitishwa mtazamo wa leseni
ya ngono. Hii pengine ilisababisha aina ya matatizo , labda ikiwa ni pamoja na ushoga na
ukahaba. Lakini Paulo alitaja tatizo moja wazi : mtu alikuwa kinyumba na kwa mama wa
kambo yake. Kusikiliza kukemea Paulo ya hali hii katika 1 Wakorintho sura ya mstari wa
5 1 na 2:
Ni kweli taarifa kwamba kuna uasherati kati yenu, na ya aina hiyo haina kutokea
hata miongoni mwa wapagani : mtu ana mke wa baba yake . (1 Wakorintho 5:12)
Katika hali hii, Neno la Kigriki echo (e ; CW) , hapa kutafsiriwa "ina , " maana yake "
anaishi ngono na ." Wakorintho walikuwa hivyo kuchanganyikiwa katika theologia yao
kwamba kwa kweli alichukua kiburi katika kuvumilia uhusiano wa mtu huyu ngono na
mama wa kambo yake.
Kwa upande mwingine, baadhi ya waumini huko Korintho akaenda kinyume
uliokithiri , wakipendelea asceticism na kutofanya ngono , hata ndani ya ndoa. Paul
akamkemea mtazamo huu, pia, kwa sababu ilikiuka agano la ndoa na kushoto wanandoa
wazi kwa ajili ya majaribu kubwa ya ngono. Kama yeye aliandika katika 1 Wakorintho 7
mistari ya 2 kwa njia ya 5 :
Kila mtu awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake
mwenyewe. Mume atimize wajibu wake wa ndoa na mke wake, na vivyo hivyo mke
kwa mumewe ... Je, si kuwanyima kila mmoja ila kwa kuridhiana na kwa wakati
... Kisha rudianeni tena mara , ili Shetani asije akawajaribu kwa sababu ya
udhaifu wenu binafsi kudhibiti . (1 Wakorintho 7:2-5 )
Neno la Kigiriki echo (e ; CW) inaonekana katika kifungu hiki pia , ambapo ni
kutafsiriwa "kuwa " katika maneno " na mke wake mwenyewe . " Kama tuna tayari
alibainisha, katika aina hii ya mazingira echo (e ; CW) njia "kuishi ngono na ." Paulo
aliwahimiza wanandoa kudumisha sahihi , unaoendelea mahusiano ya kingono ili wapate
kutimiza ahadi zao ndoa na kujilinda kutokana na majaribu ya ngono.
Ukiukwaji katika Ibada
Tatizo la tatu kubwa katika kanisa la Korintho ilikuwa utovu wa nidhamu katika
ibada . Tumeona hata mmoja wa hawa mara kutokutendewa haki kwa maskini wakati
meza ya Bwana. Zaidi ya hii, masuala pia akaondoka kuhusiana na masuala mengine tatu
: majukumu ya kijinsia, matumizi ya vipawa vya kiroho, na nyama sadaka kwa sanamu.
Katika nafasi ya kwanza, Paulo alikuwa na wasiwasi juu ya wanaume njia na wanawake
uliofanywa wenyewe katika ibada ya umma. Moja ya kurekebisha alitoa linalohusiana na
matumizi ya vifuniko kichwa wakati wa Swala. Katika 1 Wakorintho sura ya mistari 11 4
na 5 aliandika:
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Kila mwanamume anayeomba au kutoa unabii na kichwa chake kimefunikwa
heshimu kichwa chake. Na kila mwanamke akisali au kutangaza ujumbe kichwa
chake wazi heshimu kichwa chake. (1 Wakorintho 11:4-5 )
Wasomi hawakubaliani ya kama Paulo alikuwa anazungumzia matumizi ya shawls sala
au vifuniko , au kama alikuwa akimaanisha hairstyles . Pia kuna ukosefu wa makubaliano
kama utambulisho wa "kichwa" kwamba ni heshima ya . Baadhi ya kufikiri " kichwa "
inamaanisha kuwa sehemu ya mwili wa mtu , wakati wengine wanaamini kwamba
kichwa cha mtu ni Kristo na kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Lakini bila ya
kujali maneno haya kuashiria , suala la msingi ni wazi: wanaume na wanawake walikuwa
kaimu dishonorably katika ibada, kwa sehemu kwa blurring tofauti sahihi kati ya jinsia .
Katika nafasi ya pili , Paulo pia kushughulikiwa na matumizi ya vipawa vya kiroho
katika ibada .
Ni wazi kwamba , waumini wengi wa Korintho aliyekuwa zawadi ya kuvutia
kama vile lugha na unabii, na wao kutumika yao hivyo mara kwa mara katika ibada
kwamba machafuko uliotokea. Katika 1 Wakorintho sura ya mistari 14 26 kwa njia ya 33
, Paulo hali njia hii:
Kila mtu ana wimbo, au neno la mafundisho , mafunuo, ulimi au tafsiri ... Kama
mtu yeyote akisema kwa lugha , mbili - au watatu - lazima kusema, kwa wakati
mmoja, na mtu lazima kutafsiri ... wawili au manabii watatu wanapaswa
kuzungumza , na wengine lazima kupima kwa makini kile alisema. Na kama
ufunuo unapomjia mtu ambaye amekaa chini , msemaji wa kwanza lazima kuacha
... Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko bali wa amani. ( 1 Wakorintho
14:26-33 )
Kutokana na maneno ya Paulo hapa , inaonekana kwamba ibada katika Korintho
walikuwa na utata na utaratibu, na watu wengi akizungumza wakati huo huo. Paulo
alisisitiza kuwa kama waumini kusikiliza na mtu mwingine na kuahirisha kwa kila
mmoja , hawana kufaidika na maneno Roho amewapa .
Katika nafasi ya tatu , sisi kutaja suala la nyama sadaka kwa sanamu. Katika
ulimwengu wa kale , sehemu kubwa ya nyama kuuzwa katika soko hapo awali imekuwa
sadaka au kujitoa kwa sanamu, na milo inaweza hata kuwa kupatikana moja kwa moja
kutoka mahekalu ya kipagani . Sasa, Paulo alisisitiza kuwa mazoea ya kipagani ibada
hakuwa taint nyama , na kwamba Wakristo wanaweza kula chakula hiki kwa muda mrefu
kama wao hakufanya hivyo kama kitendo cha ibada ya kipagani. Lakini pia alionya kuwa
waumini nia ya ibada ya sanamu wakati wakala na mawazo sahihi. Yeye ufumbuzi suala
hili katika 1 Wakorintho sura ya 8 mstari wa 7 , kuandika :
Baadhi ya watu ni bado wamezoea sanamu kwamba wakati wao kula chakula
kama wao kufikiria kama kuwa dhabihu kwa sanamu, na tangu dhamiri zao ni
dhaifu, hunajisika. (1 Wakorintho 8:7 )
Kuweka tu, kwa kula nyama ambayo yamekuwa sadaka kwa sanamu, Korintho Wakristo
na uelewa mdogo wa theolojia walikuwa kuchanganya ibada ya Kristo pamoja na ibada
ya miungu ya kipagani. Paulo pia alisema kwamba hata waamini wa kukomaa dhambi
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wakati ulaji wao aliongeza kwa fujo ndugu zao na nguvu . Kama yeye aliandika katika 1
Wakorintho sura ya 8 mistari 10 na 12 :
Kama mtu yeyote kwa dhamiri dhaifu anaona wewe ... kula katika hekalu la
sanamu, je si yeye hatatiwa moyo wa kula nini imekuwa sadaka kwa sanamu? ...
Wakati dhambi dhidi ya ndugu zenu kwa njia hii na kuzijeruhi dhamiri zao dhaifu
, mtakuwa mmemkosea Kristo. (1 Wakorintho 8:10, 12)
By kushindwa kuzingatia waamini wenzao kwa njia hii , walikuwa sehemu kuwajibika
kwa dhambi ya ndugu zao na nguvu.
Tunaweza kuona kwamba Paulo alikuwa wasiwasi na aina ya ukiukwaji katika
ibada Wakorintho . Lakini mizizi ya matatizo yote haya alikuwa na ukweli kwamba
walikuwa ubinafsi na kiburi. Walikataa kuacha indulging wenyewe, hata wakati anasa
zao unasababishwa wengine kuanguka katika dhambi ya kutisha kama ibada ya sanamu.
Kama tutakavyoona baadaye katika somo hili , kukataa hii kwa heshima na kuheshimu
wengine ilikuwa hivyo reprehensible kwamba wakati mwingine kulipwa ibada yao hauna
maana.
Kukataa Mamlaka ya Paulo ya Kitume
Tatizo nne kwamba sisi kutaja mara kukataa mamlaka ya kama mtume Paulo . Hii
ilikuwa labda tatizo lao kubwa. Kama sisi tayari kusoma katika 1 Wakorintho sura ya 1
mstari wa 12 , wengi huko Korintho vikali mamlaka ya Paulo kwa kuchagua figureheads
mpinzani kwa makundi yao. Nini sisi bado kuangalia ni ukweli kwamba katika barua zote
mbili Paulo pia alikuwa na kutetea utume wake dhidi ya wale ambao walitaka
kudhoofisha yake kabisa . Kwa mfano, katika 1 Wakorintho sura ya mstari wa 9 1 kupitia
3 , aliandika:
Mimi si mtume ? ... Hata mimi inaweza kuwa mtume kwa wengine , hakika mimi
ni na wewe! Kwa maana wewe ni uthibitisho wa mtume wangu katika Bwana. Hii
ni utetezi wangu kwa wale ambao kukaa katika hukumu juu yangu. (1 Wakorintho
9:1-3)
Na katika 2 Wakorintho mistari 12 11 na 12, alisisitiza :
Mimi ndio wangepaswa kuwa wamewekwa na wewe, kwa kuwa mimi si katika
angalau duni na " super- mitume " ... Mambo ambayo alama mtume - ishara,
maajabu na miujiza - yalifanyika kati yenu kwa uvumilivu mkubwa. (2
Wakorintho 12:11-12)
Baadhi ya Wakorintho walikuwa kuwa hivyo kamili ya wenyewe kwamba kwa kweli
alikanusha mamlaka ya mtume sana ambaye alikuwa kubadilishwa yao. Na katika nafasi
yake, wao inaonekana wanaoitwa " super- mitume " ambao walikuwa kweli si mitume
wote.
Mitume hawa bandia alidai kuwa mamlaka hiyo kwamba Paulo na wengine
mitume halali kufanyika. Na wao kufundisha injili ya uongo kwamba alikuwa kwa muda
na kuwashangaza Wakorintho wengi katika njia ya dhambi ya kufikiri na maisha. Katika
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2 Wakorintho sura ya mistari 11 12 kupitia 15, Paul kukosoa watu hawa waovu katika
suala harshest :
Nami ... kupunguza chini kutoka chini ya wale ambao wanataka nafasi ya
kuchukuliwa sawa na sisi ... Maana watu kama hao ni mitume wa uongo ,
wafanyakazi wadanganyifu wanojisingizia kuwa mitume wa Kristo. Wala si
ajabu, maana hata Shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa
mwanga. Ni si ajabu, basi, kama watumishi wake kinyago kama watumishi wa
haki. (2 Wakorintho 11:12-15 )
Paul alikanusha haya con- wanaume katika lugha kali sana kwa sababu alijua maneno
yao ya uongo inaweza kuwa na madhara ya mauti. Kama Wakorintho kuamini mitume
wa uongo na kukataliwa mafundisho ya Paulo , basi wao wanakataa Kristo na Injili.
Ili tuweze kuona kwamba Paulo umekabiliwa na matatizo kadhaa kama aliandika kwa
Wakorintho. Kama tutaona , matatizo haya ulichukua mawazo Paulo katika 1 na 2
Wakorintho .
III.
MUUNDO NA YALIYOMO
Sasa kwa kuwa tumeona baadhi ya masuala muhimu kwamba fomu historia ya
nyaraka za Paulo kwa kanisa la Korintho , tuko tayari kuangalia maudhui ya barua hizi .
Sisi kwa ufupi kuchunguza kila barua kisheria kwa Wakorintho kwa kutoa muhtasari wa
yaliyomo sehemu zao kubwa. Hebu tuanze na 1 Wakorintho .
1 Wakorintho
Wakorintho wa Kwanza ni kweli barua ya pili tunajua ambayo Paulo aliandika kanisa la
Korintho . Katika 1 Wakorintho sura ya 5 mstari wa 9, Paul zilionyesha kuwa barua kabla
ya kuwepo kwa pamoja maneno, " Niliwaandikia katika barua yangu. " Wakorintho pia
alimtuma Paulo barua, ambayo inatajwa katika 1 Wakorintho sura ya 7 aya ya 1, na 1
Wakorintho inaonekana katika maeneo mengi ya kujibu masuala yaliyozungumzwa
katika barua ya kanisa.
Wakorintho wa Kwanza hupangwa katika sehemu kuu nne: salamu katika sura
ya 1 mstari wa 1 kupitia 3; shukrani katika sura ya 1 mstari wa 4 kupitia 9 , mwili kuu
yenye majibu ya barua na ripoti katika sura ya 1 mstari wa 10 kupitia sura ya 16 mstari
wa 12 , na kufunga katika sura ya 16 mstari wa 13 kupitia 24.
Salamu
Salamu ni haki kwa kifupi , na kusema kuwa barua ni kutoka kwa Paulo na
Sosthene, na kwamba Kanisa la Korintho ni walengwa . Pia pamoja na baraka short kuwa
mtumishi kama salamu.
Shukrani
Shukrani ni pia badala ya muda mfupi, kuonyesha shukrani Paulo kwa imani na
vipawa vya kiroho Wakorintho , na kujiamini katika wokovu wao.
Kufunga
Kufunga ina mawaidha kadhaa ujumla, endorsement ya Stefana na nyumba yake,
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salamu za mwisho, baraka , na kumbuka katika mkono Paulo mwenyewe kuhakikisha
uhalisi barua ya .
Mwili Kamili
Mwili kamili una kifungu cha mbili kubwa. Sura ya 1 mstari wa 10 kupitia sura
ya 6 mstari wa 20 ni pamoja na majibu ya Paulo na taarifa alikuwa amepokea kutoka kwa
kaya Chloe ya . Na sura ya 7 aya 1 hadi sura ya 16 mstari wa 12 ina majibu ya Paulo kwa
barua alikuwa amepokea kutoka kwa kanisa la Korintho. Katika ya kwanza ya kifungu
cha hizi mbili, Paulo masuala ya tatu kuu la watu waliokuja kwenye mawazo yake kwa
njia ya ujumbe kutoka kaya Chloe ya : mgawanyiko ndani ya kanisa ; uasherati ; na
vyama vya Kikristo.
Kama sisi tumeona tayari, kanisa la Korintho alikuwa na idadi ya matatizo
ambayo ilisababisha mgawanyiko. Walikuwa kugawanyika na uaminifu kwa viongozi wa
kanisa fulani kama vile Paulo, Petro, Apolo na Yesu. Walikuwa kugawanywa dhidi ya
mtu mwingine katika kesi za kisheria. Na walikuwa kuwa kiburi kwa maskini kati yao na
kwa maskini katika Yerusalemu. Paul kukabiliana na tatizo hili kwa njia chache tofauti.
Kwa mfano , alisema kuwa kama walikuwa tu inaonekana Yesu kama kiongozi
yao ya msingi, na kuonekana mitume na walimu kama watumishi wa Kristo , Wakorintho
bila kuwa walipambana juu ya mapendekezo yao kwa mitume fulani na walimu. By
kuheshimu mitume na walimu wa kanisa pia sana walikuwa wamepoteza muelekeo wa
Yesu ambaye mbali outshined wengine wote.
Paulo pia aliandika kwa mapana juu ya ineptitude jumla ya hekima ya kidunia
katika utunzaji mambo ya kiroho. Ni wazi kwamba watu wachache na ushawishi
mkubwa katika kanisa la Korintho kwa kiasi kikubwa linajumuisha wale ambao jamii ya
kidunia ingekuwa kuheshimiwa kama vile tajiri na elimu . Chini ya uongozi wao wengine
wa kanisa walifuata nyayo katika waliandamana kidunia maadili. Kwa mfano, katika sura
ya 1 mstari wa 19 na 20 , aliandika:
Imeandikwa: ". Nitaiharibu hekima yao wenye hekima , na akili zao wenye akili
nitazikataa " mtu mwenye busara ni wapi? Ni wapi mwandishi? Ni wapi mleta
hoja wa umri huu? Je, Mungu hakufanya hekima ya ulimwengu wajinga ? (1
Wakorintho 1:19-20)
Licha ya kuwaambia Wakorintho walikuwa wajinga kwa kufikiri kama ilivyo dunia, yeye
pia wajue kwamba wao walikuwa machanga kiroho. Katika sura ya 3 mstari wa 1 na 2
aliandika:
Ndugu, mimi sikuweza si kushughulikia wewe kama kiroho lakini kama kidunia tu watoto wachanga katika Kristo. Mimi niliwapeni maziwa, na si chakula
kigumu, kwani hamkuwa tayari kukipokea . Hakika, wewe ni bado si tayari . ( 1
Wakorintho 3:1-2)
Kwa maneno mengine, wakati Wakorintho mgawanyiko wazo wenyewe bora kwa
hekima zao na kukomaa, katika hali halisi kwa vile walijua kidogo kitu, na hata
hawakuwa karibu na kuwa na sifa za kuongoza watu wa Mungu. Maadili yao ya kidunia
ametupofusha yao ukweli wa kiroho.
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Paulo pia alichukua Wakorintho kazi kwa uasherati ambayo yamekuwa taarifa
kwake. Sisi tayari kutajwa kesi ya mtu ambaye alikuwa kinyumba na kwa mama wa
kambo yake. Paulo kwamba suala katika sura ya 5 mstari wa 1 kwa njia ya 13 . Lakini
aliandika zaidi kwa ujumla kuhusu jambo hili katika sura ya 6 aya 12 hadi 20, ambapo
tunajifunza kwamba Wakorintho walikuwa inaonekana vibaya kauli mbiu: " . Kila kitu ni
halali kwangu " Paulo alijibu moja kwa moja kwa kosa hili na kufuzu kauli mbiu katika
mistari 12 na 13:
"Kila kitu ni halali kwangu " - lakini si kila kitu ni ya manufaa. "Kila kitu ni
halali kwangu " - lakini mimi si mastered na kitu chochote ... mwili si maana ya
uasherati, lakini kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. (1 Wakorintho 6:12-13)
Kama tulivyoona , baadhi ya Wakorintho walidhani kwamba mwenendo yoyote ya ngono
iliruhusiwa sasa kuwa Yesu alikuwa ametoka .
Sasa , mahali pengine katika sura ya 6 Paulo alitaja idadi ya uasherati kwamba
alikuwa na sifa Wakorintho kabla ya kuja kwao kwa Kristo, ikiwa ni pamoja na uasherati,
uzinzi, kiume na kike ukahaba, na ushoga. Inawezekana , ingawa si fulani, kwamba kauli
yake kuhusu ufisadi walikuwa kuelekezwa wanachama wa kanisa la Korintho ambao
bado kushiriki katika shughuli hizi. Katika tukio yoyote, toleration kanisa ya mtu ambaye
cohabited na mke wa baba yake alionyesha wazi laxity yao katika eneo hili.
Hatimaye, Paulo alifafanua baadhi ya maelekezo ya hapo awali alikuwa aliyopewa
kanisa juu ya vyama vya Kikristo. Aliwataka kudumisha mahusiano yao na watu
wasioamini katika dunia , lakini kwa umbali wenyewe na wenye dhambi pato la ambaye
alidai kuwa waumini, lakini ambao kuletwa na jina baya kwa watu wa Mungu , kama vile
mtu ambaye aliishi katika uhusiano wa kimapenzi na mama wa kambo yake. Katika kesi
hiyo, kanisa la Korintho ilikuwa kufanya mazoezi ya sahihi nidhamu ya Kanisa , hata
excommunicating wahalifu kama ni lazima. Alitoa hitimisho maelekezo hayo katika sura
ya 5 mstari wa 9 hadi 11 :
Niliwaandikia katika barua yangu msishirikiane na wazinzi - si wakati wote
maana watu wa dunia hii ... Katika kesi hiyo ingekuwa kuihama dunia hii . Lakini
sasa mimi kuandika kwamba lazima si kujiunga na mtu yeyote ambaye anajiita
ndugu lakini ni mwasherati au tamaa, mshirikina au msingiziaji , mlevi au
mbadhirifu . (1 Wakorintho 5:9-11)
Pili kubwa sehemu ya mwili kuu ya 1 Wakorintho anaendesha kutoka sura ya 7 aya 1
hadi sura ya 16 mstari wa 12 . Hii ni pale ambapo tunaona majibu ya Paulo kwa maswali
kanisa la Korintho juu ya masomo ya ndoa katika sura ya 7 mistari 1 hadi 40; katika sura
ya 8 njia ya 10, nyama sadaka kwa sanamu ; mistari sura ya 11 2 kupitia mikataba 34 na
maswali juu ya ibada na si kutambuliwa kama kuwa msikivu na maswali kutoka kwa
Wakorintho; katika sura ya 12 kupitia zawadi 14 kiroho; sura ya 15 ya utangulizi somo la
ufufuo wa waamini wote; katika sura ya 16 mistari 1 kwa 12 mchango kwa ajili ya kanisa
la Yerusalemu na Apolo.
Maswali kwanza ambayo Paulo alijibu kushughulikiwa na ndoa , kuoa tena na
useja. Paul akachukua masomo haya katika sura ya 7 mistari 1 hadi 40. Baadhi ya
waumini huko Korintho iliyopitishwa asceticism na kutofanya ngono hata ndani ya ndoa .
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Tabia ya baadhi ya waamini Wakorintho kuelekea asceticism inaonekana kuwa kutokana
na kupanda kwa maswali kuhusu tabia ya ngono ndani ya ndoa na kuhusu honorableness
ya ndoa yenyewe. Katika kukabiliana na hili , Paulo anashikilia wote ndoa na useja, na
alisisitiza kuwa ndoa lazima ni pamoja na hiki ngono. Lakini pia kufundishwa kwamba
useja ni faida zaidi kuliko ndoa kwa sababu fanyeni inaruhusu waumini kuzingatia zaidi
juu ya "mambo ya Bwana, " yaani, juu ya maslahi ya ufalme wa Kristo. Baadhi ya
kuamini kwamba Paulo alitetea fanyeni juu ya ndoa tu wakati wa hali ya mgogoro ,
wakati wengine sawa kuomba maelekezo yake kwa waumini wote wakati wote tangu
kuja kwanza ya Kristo.
Katika sura ya 8 kwa njia ya 10 , Paulo somo la nyama ambayo yamekuwa
sadaka kwa sanamu. Sisi tayari kusema ya milo aliwahi katika sanamu ' mahekalu,
ambayo ni mada kuu ya sura ya 8. Lakini katika jambo la kawaida, mahekalu ya kipagani
wakati huo hakula au kumtumikia wote nyama kutoka kwa wanyama wao kumuua , na
mara nyingi kuuzwa salio. Hivyo, katika sura ya 10, Paulo aliandika kuhusu nyama
kununuliwa katika soko. Yeye alitetea waumini ambao walikula nyama hii , hivyo muda
mrefu kama wao hakufanya hivyo kama kitendo cha ibada ya kipagani au katika ukiukaji
wa dhamiri zao. Lakini pia kuwafundisha si kula wakati matendo yao walikuwa na
uwezekano wa kuwa na makosa kwa ibada ya sanamu. Katika utekelezaji nyenzo ya sura
ya 9 , alielezea nia yake mwenyewe kuzuia uhuru wa Ukristo, inamuunga kuuliza
wengine kufanya hivyo .
Katika sura ya 11, Paulo akageuka na mambo mawili yanayohusiana na ibada :
majukumu ya kijinsia, ambayo yeye kushughulikiwa katika mistari ya 2 kwa njia ya 16 ,
na kutokutendewa haki kwa maskini wakati meza ya Bwana , ambayo yeye
kushughulikiwa na katika mstari wa 17 kupitia 34. Kiburi sawa na egocentrism ambayo
ilisababisha vikundi katika kanisa, kesi za kisheria, na kwa kikwazo Wakristo dhaifu na
chakula , alikuwa pia zinazozalishwa waumini disrespected mtu mwingine katika ibada .
Si ya kushangaza, ufumbuzi wa Paulo ulikuwa si tu kuacha tabia kukasirisha, lakini pia
kubadili mitizamo ya moyo.
Katika sura ya 12 kwa njia ya 14 , Paulo matatizo kuhusiana na matumizi ya
vipawa vya kiroho. Katika sura ya 12 alielezea kwamba Roho Mtakatifu hakuwa kutoa
zawadi ili kuongeza hali ya wale vipawa , au kama malipo kwa wenye haki; badala yake,
yeye vipawa watu kulingana na mahitaji ya kanisa .
Katika sura ya 13 , ambayo ni inajulikana kama " sura hiyo ya upendo ," Paulo
alieleza kwamba zawadi zote za kiroho walikuwa kutumika katika upendo, na kwamba
kama walikuwa si kutumika kwa njia hii , walikuwa hauna maana.
Hatimaye, katika sura ya 14 , akaukemea ule Wakorintho kwa huduma zao
wavivu ibada , na alitoa maelekezo juu ya jinsi ambavyo walitakiwa kuzuia matumizi yao
ya zawadi katika ibada ya umma.
Sura ya 15 utangulizi somo la ufufuo wa waamini wote. Ni wazi kwamba ,
baadhi katika kanisa la Korintho alikanusha kuwa waumini itapanda Mwili kutoka kwa
wafu . Katika kukabiliana na kosa hili, Paulo alieleza kwamba ufufuo wa Kristo ilikuwa
muhimu kwa injili, na kwamba ili kwa waumini kupokea wokovu mwisho , wangeweza
kuwa uongezwe tu kama Yesu.
Paul kukamilika majibu yake ya maswali Korintho katika mstari wa sura ya 16 1
kwa 12 kwa kutoa maelekezo ya jinsi ya kuchukua mchango kwa ajili ya kanisa masikini
katika Yerusalemu yao, na kwa kufanya maoni machache kuhusu Apolo.
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Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika maudhui ya 1 Wakorintho, sisi wanapaswa
kurejea mawazo yetu na maudhui ya pili ya kisheria barua ya Paulo kwa Wakorintho.
2 Wakorintho
Pili Wakorintho inaweza ilivyoainishwa katika njia mbalimbali. Tumechagua
hapa kuwasilisha vitu vyake chini ya vichwa kuu nne: salamu katika sura ya 1 mstari wa
1 na 2; kuanzishwa katika sura ya 1 mstari wa 3 hadi 11 ; mwili kuu katika sura ya 1
mstari wa 12 kupitia sura ya 13 mstari wa 10 , na kufunga katika sura ya 13 mistari ya 11
hadi 14.
Salamu
Mataifa salamu kwamba barua ni kutoka kwa Paulo na Timotheo , na kubainisha
kanisa la Korintho na watu wa Mungu katika mkoa ule wa mkoa wa Akaya kama
walengwa . Ni pamoja na baraka short kuwa mtumishi kama salamu.
Utangulizi
Ushirikishwaji wa kuanzishwa fulani ni atypical ya Paulo. Utangulizi huu hasa
inaeleza mateso makali kiasi kwamba Paulo alifanyiwa kwa ajili ya huduma yake , kama
vile faraja alipokea kutoka kwa Mungu. Wakati kimsingi kazi ya kufanya Wakorintho
huruma kwa hoja ya Paulo , pia inatoa faraja kubwa kwa waumini wote ambao
wanakabiliwa kwa ajili ya Injili , hata akimaanisha Bwana mwenyewe kama "Mungu wa
faraja yote." Aidha, moyo wale ambao wanakabiliwa kujifunza kutokana na uzoefu wao
jinsi ya kuwafariji wengine wanaoteseka.
Kufunga
Kufunga ni kifupi kabisa , yenye chache mawaidha kwa ujumla na salamu ya
mwisho.
Mwili Kamili
Mwili kuu inachukua juu ya wingi wa barua, na ni pamoja na kifungu cha tano
kubwa: ulinzi wa mwenendo Paulo katika sura ya 1 mstari wa 12 kupitia sura ya 2 mstari
wa 11 ; ulinzi wa huduma ya Paulo katika sura ya 2 mstari wa 12 kupitia sura ya 7 aya ya
1; maelekezo kuhusu ukusanyaji kwa ajili ya Yerusalemu katika sura ya 7 mstari wa 2
kupitia sura ya 9 aya ya 15; ulinzi wa huduma ya Paulo katika sura ya 10 aya 1 hadi sura
ya 12 mstari wa 13 kuendelea; na majadiliano ya ziara Paul ujao katika sura ya 12 mstari
wa 14 kupitia sura ya 13 mstari wa 10 .
Katika sura ya 1 mstari wa 12 kupitia sura ya 2 aya ya 11, Paulo alitetea
mwenendo wake katika mambo mawili . Kwanza, alieleza ni kwa nini alikuwa si
alitembelea Korintho kama hapo awali alikuwa mipango, na pili , yeye kushughulikiwa
makosa yaliyotendeka kwake na mmoja wa Wakorintho. Ni wazi kwamba , baada ya
Paulo alikuwa alijitambulisha mipango yake ya kutembelea Korintho, vita alikuwa
ametokea kati yake na baadhi ndani ya kanisa la Korintho. Matokeo yake, Paulo alijua
kwamba kama yeye walikuwa kuwatembelea, yeye bila kuwa confrontational , pengine
hata nidhamu. Hivyo, kama kitendo cha uvumilivu kwa upande wa Paulo, alibadili usafiri
mipango yake. Idadi ya wakristo wa korintho walishindwa kutambua kwamba hii
lilikuwa ni tendo la huruma , na wakawa na mashaka kabisa na kujiondoa kwake.
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Wengine hata maswali uaminifu wake.
Katika kile inaweza kuwa jambo kuhusiana, Paulo pia alizungumzia hali ya
muumini hasa ambaye alikuwa kudhulumiwa yake na ambaye alikuwa hatimaye
imekuwa nidhamu na kanisa. Paul uhakika kanisa kwamba alikuwa kusamehewa mtu, na
kwamba nidhamu alikuwa kutosha. Na yeye aliwaelekeza kanisa kwa kuthibitisha
upendo wao kwa mtu na kurejesha yake ushirika wao .
Katika sura ya 2 mstari wa 12 kupitia sura ya 7 aya ya 1, Paul ufumbuzi suala
mbali kubwa zaidi : baadhi ya watu ndani ya kanisa la Korintho iliendelea shaka utume
wa Paulo. Kama tulivyoona , Paulo alikuwa ufumbuzi suala hili katika 1 Wakorintho .
Lakini kutokana na maneno yake katika 2 Wakorintho, ni dhahiri kwamba idadi ya
wakristo wa korintho walikuwa hawakutubia makosa yao. Kwa hiyo, Paul zinazotolewa
ulinzi wa kina wa asili ya huduma yake , kutangaza kwamba wito wake na uwezo wake
wote ulitoka kwa Mungu , na kufanya wazi kwamba kukataa utume wake alikuwa na
madhara makubwa sana .
Kwa kweli, katika 2 Wakorintho sura ya mstari wa 5 18 na 20 yeye alikwenda
mbali kama zinaonyesha kwamba wale ambao walikuwa na mashaka utume wake
walikuwa hata kuokolewa:
Mungu ... alitupa huduma ya upatanisho; yaani , Mungu alikuwa akiupatanisha
ulimwengu na nafsi katika Kristo , bila kuhesabu dhambi za watu dhidi yao ... Sisi
ni mabalozi wa Kristo ... mpatanishwe na Mungu . (2 Wakorintho 5:18-20)
Wale ambao wamekuwa kupatanishwa na Mungu bado kubeba uzito wa dhambi zao wao si kusamehewa. Na bila shaka , Yesu mwenyewe alifundisha kwamba kukataa balozi
wake ni kumkataa pia. Kama Bwana aliniambia watumishi wake katika Luka sura ya 10
mstari wa 16 :
" Moja na wale wanaokusikiliza , ananisikiliza mimi , na mtu ambaye kuwapokea
ninyi, anakataa kunipokea mimi. " (Luka 10:16)
Somo hili ni muhimu sana kwamba Paulo alitumia muda mwingi wa barua hii
kushughulikia katika njia mbalimbali. Jambo la mwisho alitaka mara kwa Wakorintho
alipenda hivyo wapenzi na kupotea kwa sababu walikataa injili yake.
Kifungu cha tatu lina maelekezo kuhusu mchango kwa ajili ya Yerusalemu , na
kuzua sura ya 7 mstari wa 2 kupitia sura ya 9 mstari wa 15 . Wakristo katika Yerusalemu
walikuwa katika haja kubwa katika hatua hii ya wakati kwa sababu ya njaa katika Yudea.
Katika kukabiliana na mgogoro huu, kanisa la Korintho, pamoja na makanisa mengine
mengi , alikuwa na nia ya kutuma fedha na misaada yao . Lakini Wakorintho
walishindwa kumaliza kukusanya mchango wao. Kwa hiyo, Paul kushiriki katika
majadiliano ya muda mrefu ya thamani ya sadaka kwa ajili ya wengine. Alitoa wito wa
kwanza kutoa mfano wa makanisa Kimasedonia, ambaye alitoa hata zaidi waweze
kumudu kutoa , na walikuwa na furaha kwa heshima ya kuwahudumia kwa njia hii. Yeye
pia wito kwa mfano wa Kristo , ambaye alitoa maisha yake sana kwamba Wakorintho
wanaweza kufurahia wingi . Zaidi ya hapo, yeye moyo Wakorintho kwamba Mungu
kuhifadhia baraka kubwa juu yao kama walifuata njia na nia yao ya awali.
Katika sura ya 10 aya 1 hadi sura ya 12 mstari wa 13 , Paulo alirudi kwa kutetea
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utume wake. Inaonekana kwamba Wakristo Wakorintho yenye thamani katika viongozi
wao sifa wale waliokuwa pamoja na kuheshimiwa katika ulimwengu , na kwa sababu
Paulo hakuwa kuonyesha sifa hizi , wengi huko Korintho punguzo mafundisho na
mamlaka yake. Kwa mfano, Wakorintho inaonekana yenye thamani ya wasemaji
mafunzo, na inatarajiwa viongozi wao kuteka mshahara wa aina. Kwa sababu Paulo
hakuwa mazoezi mtaalamu rhetoric, na kwa sababu alichagua kujisaidia kifedha wakati
katika Korintho hivyo kama si mzigo kanisa , alikuwa kuwa duni .
Katika kukabiliana na tabia hii, Paul zilizowekwa sifa zake wote, mbele ya kudai
uhalali wa huduma yake na kukemea Wakorintho kwa ajili ya kufanya na maadili
yasiyofaa. Miongoni mwa mambo mengine , alitaja sadaka yake kubwa kwa ajili ya Injili
, na uzoefu wake wa kuangalia mbinguni yenyewe. Aidha, alikwenda kwenye
mashambulizi , kushambulia na ya dharau mitume wa uongo ambao kuenea uongo wao
katika Korintho, lakini ambaye hata hivyo kufanyika sifa ya kidunia ambayo Wakorintho
kuheshimiwa. Ya watu hawa, Paulo aliandika katika 2 Wakorintho sura ya 11 mstari wa
13 na 14:
Watu kama hii ni mitume wa uongo, wafanyakazi wadanganyifu wanojisingizia
kuwa mitume wa Kristo . Ni ajabu , maana hata Shetani mwenyewe hujigeuza
awe mfano wa malaika wa mwanga. Kwa hiyo si jambo la kushangaza ikiwa na
hao watumishi wake kinyago kama watumishi wa haki. (2 Wakorintho 11:13-14 )
By wito wa uongo mitume watumishi wa Shetani , Paulo aliweka wazi kwamba
walikuwa makafiri na waongo, na kwamba wale ambao kusikiliza yao alifanya hivyo
katika hatari yao wenyewe.
Hatimaye, katika sura ya 12 mstari wa 14 kupitia sura ya 13 mstari wa 10, Paul
akageuka na suala la ziara yake ujao. Alikuwa sasa mipango ya kuja Korintho bila kujali
kama au si itakuwa na maana hukumu juu ya kanisa . Kwa bahati mbaya, yeye waliogopa
kwamba angeweza kupata waumini wengi wanaodai ambaye alikuwa alionya juu ya
dhambi zao chungu lakini waliokataa kutubu. Paulo aliwashauri wasomaji wake
kuchunguza wenyewe ili kuhakikisha kwamba walikuwa katika imani . Kusikiliza
maneno yake katika sura ya 13 mstari wa 5 :
Mtihani wenyewe ili kuona kama wewe ni katika imani ; kuchunguza wenyewe.
Au je, si kujua kwamba Yesu Kristo yumo ndani yenu? - Isipokuwa, bila shaka ,
kushindwa mtihani. ( 2 Wakorintho 13:5)
Paulo alijua kwamba wengi waliodai imani hawakuwa kweli imani katika Kristo kwa
wokovu. Basi kwa bidii kuhubiri Injili ya toba, imani na wokovu kwa kanisa la Korintho
kwa matumaini kwamba wapinzani wake bila kuwa wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo.
Baada ya inaonekana kwa ufupi background na maudhui ya barua za Paulo kisheria kwa
Wakorintho, sisi wanapaswa kurejea mawazo yetu na wasiwasi wetu wa tatu : utabiri wa
Paulo kiteolojia kama yalijitokeza katika 1 na 2 Wakorintho .
IV.
MITAZAMO YA KITHEOLOGIA
Hadi sasa katika somo hili, sisi upya matatizo maalum kadhaa kwamba Paulo
kukabiliana katika 1 na 2 Wakorintho . Na sisi wamependekeza kuwa Wakorintho uelewa
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mdogo wa eskatologia kusukumwa kiasi kikubwa matatizo yote haya. Hivyo, kama
tumefanya katika masomo yetu ya awali juu ya moyo wa theolojia Paulo , sisi sasa
kurejea mawazo yetu kwa njia ambazo Paulo alitumia mafundisho yake ya siku za
mwisho au eskatologia wake kusahihisha wasikilizaji wake.
Kama ambavyo tumeona katika masomo haya, eskatologia Paulo ilikuwa na mizizi
katika utabiri wa kawaida Wayahudi juu ya mpango wa Mungu kwa ajili ya historia .
Katika karne ya kwanza , uelewa kubwa ya Wayahudi ilikuwa kwamba Agano la Kale
kugawanywa historia katika umri mbili: ". Umri kuja " " umri hili" na " umri Hii"
alikuwa na umri wa sasa wa dhambi, hukumu na kifo, wakati " umri wa kuja " alikuwa na
umri wa baadaye wa baraka za mwisho kwa watu wa Mungu na hukumu ya mwisho juu
ya maadui zake. Tukio hilo kuwa alama ya mpito kati ya miaka alikuwa kuja kwa
"Masihi" au "Kristo . " Wakati Masihi alikuja, ni mawazo kwamba yeye ingekuwa
mwisho umri huu na kuanza ulimwengu ujao.
Bila shaka, wafuasi wa Kristo , kama vile Paulo na mitume wengine ,
kutambuliwa historia kwamba alikuwa na si imedhihirisha katika usahihi namna
Wayahudi theolojia alikuwa ilivyotarajiwa. Zaidi ya shaka wote , Yesu alikuwa Masihi,
na yeye kuapishwa wakati ujao. Lakini hakuwa kabisa kutimiza baraka zote ahadi. Kwa
kifupi, sisi kuishi katika wakati umri kuja cha wokovu wa milele ni "tayari" hapa katika
baadhi ya njia, lakini "bado" hapa kwa wengine. Yetu ni wakati wa nyakati za sasa na
miaka ijayo kuwepo wakati huo huo. Wakati wa mwingiliano huu wa milele, ingawa sisi
kufurahia baraka nyingi za ulimwengu ujao , sisi pia lazima kutambua ugomvi na ugumu
wa maisha kwamba kuendelea kuwepo katika umri wa miaka dhambi na mauti.
Paulo alijua kwamba muundo huu wa eskatologia kuundwa matatizo kwa kanisa
la kwanza kwa sababu kushoto yao kubahatisha ni kiasi gani cha umri wa kuja alikuwa
tayari sasa. Katika masomo ya awali, tumeona kwamba baadhi ya waumini alichukua
nafasi badala uliokithiri katika suala hili. Kwa mfano, Wathesalonike maendeleo nini sisi
inayoitwa " moto zaidi eskatologia ," kuamini kwamba katika siku chache zijazo, Yesu
atafanya mbali na ulimwengu wa sasa na msiazimie umri kuja katika utimilifu wake
wote. Matokeo yake, kuchukuliwa maisha katika umri huu kwa kuwa kwa kiasi kikubwa
muhimu. Wagalatia , kwa upande wake , alifanya kazi kama umri kuja hakuwa
waliowasili katika njia yoyote ile muhimu . Sisi kinachoitwa makosa yao " chini ya
barabara eskatologia.
"Kama sisi kuangalia kwa karibu katika matatizo katika Korintho na katika
majibu ya Paulo kwao , tutaona kwamba Wakorintho pia alikuwa sana misevaluated
mpango wa miaka Katika mawazo yao , umri wa sasa wa dhambi na mauti alikuwa kwa
kiasi kikubwa ilikoma kuwepo. , kuwaacha huru na kufurahia fadhila kamili ya
ulimwengu ujao. makosa yao ilikuwa ya "juu- barabara eskatologia. " Kwa hiyo, kama
Paulo alizungumza kwa masuala maalum katika kanisa lao, akawafundisha jinsi ya
kutathmini na kuishi maisha yao vizuri wakati wa mwingiliano wa "tayari " na " bado ."
Ingawa Paulo matatizo Wakorintho katika njia mbalimbali, sisi kuzingatia mambo
matatu ya eskatologia wake mara kwa mara kuenea katika barua hizi : imani, na hasa
kuhusiana na kiongozi wa Kristo; matumaini katika siku zijazo badala ya katika
ulimwengu wa sasa ; na upendo kama sehemu muhimu ya maisha ya Kikristo. Hebu
tuangalie kwanza njia Paulo alisisitiza kiongozi wa Kristo kutibu kukosekana kwa usawa
katika imani Korintho ya .
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Imani
Katika somo hili tumeona kwamba kiburi Wakorintho na kiburi unaosababishwa
na matatizo mengi katika kanisa . Katika sehemu kubwa, ujeuri huu maendeleo kwa
sababu Wakorintho walikuwa wamepoteza muelekeo wa kuadhimishwa wa Kristo kama
Bwana juu ya yote na Mwokozi wa wote. Kwa upande wa Uongozi wa Kristo wao dealisisitiza jukumu lake katika kufungisha na chama tawala cha ufalme wake.
Kristo kama Bwana
Kama isiyo ya kawaida kama inaweza sauti, baadhi Wakristo wa Korintho
alitenda kama Kristo alikuwa kuletwa katika ufalme wa Mungu katika karibu ukamilifu
wake wote, hivyo kwamba walikuwa tayari kufurahia wengi kama si zaidi ya baraka za
milele kwamba Mungu ana katika akili kwa Waumini. Pia alifanya kazi kama Yesu
alivyowaagiza, kama watawala juu ya ufalme wake ulioanzishwa duniani. Hii inaonekana
kuwa maoni hasa wale Wakorintho ambao iliyopewa mamlaka katika kanisa . Wao
kufikiri kwamba Kristo alikuwa amewapa nguvu hii kwa sababu walikuwa na hekima na
kiroho zaidi kuliko wengine . Na wao inaonekana chini wengine ambao , katika macho
yao , alikuwa si baada ya kufanya chochote tuzo kubwa. Kusikiliza jinsi Paulo
aliwakemea kwa aina hii ya kufikiri katika 1 Wakorintho sura ya 4 mstari wa 7 kwa njia
ya 10 :
Ambao anaona ninyi bora ? Na je, una kwamba hukupewa? Na kama wewe
kupokea , ya nini kujivunia kana hakuwa ? Wewe ni tayari kujazwa, tayari tajiri umeanza wafalme bila ya sisi ... Sisi ni wapumbavu kwa ajili ya Kristo, lakini
ninyi ni wenye busara katika yake! Sisi ni dhaifu, ninyi ni wenye nguvu ! Wewe ni
utukufu, lakini sisi ni isio na heshima . (1 Wakorintho 4:7-10 )
Katika kifungu hiki Paulo dhihaka kufikiri kiburi cha Wakorintho haya. Walidhani
walikuwa hali ya merited na heshima, lakini ukweli ni kwamba Kristo ambaye alikuwa
amewapa mambo haya. Walijua kwamba wafuasi waaminifu wa Kristo bila wanamiliki
juu ya nchi kurejeshwa pamoja naye siku moja , lakini wao ujinga walidhani kwamba
utawala wao walikuwa wameanza ingawa Kristo alikuwa bado hajarudi kama mfalme .
Na walidai kwa wenyewe hekima na nguvu na utukufu sawa ni mali ya Kristo peke yake.
Katika baadhi ya nyanja, makosa hayo ni kueleweka. Wakorintho sawa tathmini
kwamba waumini kutawala juu ya nchi mpya baada ya Kristo kurejeshwa . Lakini wao
hawakuelewa vizuri kwamba waumini tutalipwa milele msingi juu ya matendo yao katika
maisha haya. Tangu waliamini kuwa hali ya mwisho ya ufalme kimsingi katika mkono,
ni kawaida kwao kudhani kuwa walikuwa tayari ametukuzwa na baada ya kupokea ujira
wao . Aidha, tangu Kristo alikuwa mahali pa kuonekana katika nchi hii eti kurejeshwa,
ingekuwa rahisi kwa wao downplay jukumu lake unaoendelea kama mtawala.
Lakini kama au si makosa yao ni kueleweka , walikuwa haikubaliki. Kwa kweli ,
walikuwa wreaking havoc katika kanisa , kwa kiasi kikubwa na hawamtii na kuharibu
waumini wale ambao hawakuwa katika nafasi ya ushawishi . Hivyo, kusahihisha tatizo
hili, Paulo alisisitiza ukweli kwamba miaka ijayo alikuwa bado barabara katika utimilifu
wake wote. Hakuna mtu alikuwa " wameanza kutawala. " Kila mtu bado awaited kurudi
kwa Kristo.
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Kristo kama Mwokozi
Wakorintho pia alishindwa kuinua Kristo kwa devalvering jukumu lake kama
mwokozi. Hasa, kupuuzwa na ukweli kwamba tu kupitia umoja na Kristo wala waumini
kupokea baraka za ulimwengu ujao , ikiwa ni pamoja vipawa vya kiroho na heshima.
Njia ya muungano na Kristo , waumini kushiriki katika utambulisho wa Kristo na sifa. Na
kwa sababu hiyo, Mungu inaonekana juu yao kana kwamba walikuwa Kristo mwenyewe
, ili yeye misaada yao kwa sasa, heshima na zawadi wao kufurahia katika kanisa .
Lakini katika mawazo ya Wakorintho wengi , zawadi na heshima walikuwa
chuma na waumini binafsi. Wao walidhani kwamba kama Mkristo alikuwa na ushawishi
na hadhi, ni kwa sababu mtu huyo alistahili mambo haya. Na kama muumini walikosa
kama umaarufu duniani , ilikuwa ni kwa sababu yeye alikuwa Mkristo duni.
Kwa hiyo, Paul alijibu kwa makosa yao na kusisitiza nyingine ya eskatologia wake
kwamba yalionyesha umuhimu wa Kristo , yaani mafundisho ya muungano kati ya Kristo
na waumini . Kusikiliza kwa njia ya Paulo alifanya kesi yake katika 2 Wakorintho sura ya
5 verse15 kupitia 17:
[Kristo] alikufa kwa niaba ya wote , ili wale ambao wanaishi bila kuishi tena kwa
wenyewe, bali kwa ajili yake ambaye alikufa kwa niaba yao na kufufuka tena .
Kwa hiyo, sisi tena kujua mtu yeyote kwa jinsi ya mwili ... Kama mtu yeyote ni
katika Kristo , kuna kiumbe kipya. Mambo ya kale ni gone ; tazama, mambo
mapya wamekuja. (2 Wakorintho 5:15-17)
Paulo alisisitiza kwamba waumini kutathmini wenyewe au watu wengine kulingana na
viwango vya kimwili au kidunia. Badala yake, alitaka kwao kwa mtazamo waumini wote
kama watu ambao ni umoja na Kristo, na kuonyesha mtu mwingine heshima na upendo
kwamba wangeweza kuonyesha Bwana mwenyewe . Kwa kweli, Paulo walikwenda up
line hii ya hoja tena na tena katika barua yake kwa Wakorintho. Kusikiliza shauri lake juu
ya jambo hili katika 1 Wakorintho sura ya 8 mistari ya 11 na 12 :
Kwa moja dhaifu ni kuharibiwa na maarifa yako, ndugu ambaye Kristo alikufa
kwa . Wakati dhambi dhidi ya ndugu yako na mgomo dhamiri yake , mtakuwa
mmemkosea Kristo. (1 Wakorintho 8:11-12)
Paulo alifundisha kuwa kwa sababu waamini ni umoja na Kristo, kwa dhambi dhidi ya
muumini ni dhambi dhidi ya Kristo. Na akawapandisha aina hiyo ya hoja wakati yeye
aliwaelekeza upendeleo si aibu maskini wakati meza ya Bwana. Katika 1 Wakorintho
sura ya mistari 11 24 27 kupitia aliandika:
[Yesu ] alisema, ' Huu ni mwili wangu , ambayo ni kwa ajili yenu. Je, hii katika
kumbukumbu ya me ... kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu; kufanya
hivyo ... kwa kunikumbuka '... hiyo, kila aulaye mkate huo au kunywa kikombe cha
Bwana bila kustahili, atakuwa na hatia dhidi ya mwili na damu ya Bwana. (1
Wakorintho 11:24-27)
Paulo aliwakumbusha Wakorintho kwamba Yesu alikuwa amewapa mwenyewe kwa
wote, si tu kwa ajili ya matajiri na wenye nguvu . Na aliwakumbusha kwamba ilikuwa tu
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kwa njia ya Kristo , ambaye waumini wote wamiliki usawa, kuwa walipata baraka za
wakati ujao. Hatimaye, yeye alifanya uhakika kwamba kushiriki katika meza bila
kustahili, yaani, kuwatendea waamini maskini au nyingine wakati wa meza , ilikuwa
dhambi dhidi ya Yesu mwenyewe.
Katika barua yake kwa Wakorintho, Paulo daima alisema na muungano na Kristo
kama msingi kwa ajili ya kuheshimu , kuthamini na huduma kwa waumini wengine.
Yeye alifanya hivyo katika 1 Wakorintho sura ya 12 mstari wa 12 wakati yeye aliandika
kwamba waumini kutegemea juu ya mtu mwingine katika njia sawa kwamba sehemu ya
mwili wa binadamu kufanya. Yeye alifanya hivyo tena katika 2 Wakorintho sura ya 1
mstari wa 5 wakati yeye moyo waumini kwamba wangeweza kushiriki katika faraja
Kristo. Wakati hauniruhusu sisi kama sisi zilizotajwa kila njia kwamba Paulo aliwaeleza
juu ya mawazo haya katika nyaraka zake kwa kanisa la Korintho, hivyo tutakuwa na
kuridhika na muhtasari wa mawazo yake kama ifuatavyo: Waumini kushiriki katika
baraka za umri kuja kwa njia tu umoja na Kristo. Wakati sisi kutambua hili , tunaweza
kutoa utukufu sahihi ya Kristo na kuepuka dhambi nyingi mizizi katika kiburi.
Tumaini
Njia ya pili Paulo alijaribu kusahihisha eskatologia Wakorintho ilikuwa kwa
kuwakumbusha ya asili ya muda wa baraka zao. Hata kama Wakorintho ambapo
kufurahia baraka nyingi za ulimwengu ujao , umri wa sasa wa dhambi na mauti alikuwa
bado kupita. Kwa mfano, katika 1 Wakorintho sura ya 7 aya ya 31 , Paulo aliandika
kwamba :
Fomu ya dunia hii , unapita. (1 Wakorintho 7:31 )
Yeye alifanya kauli kama hiyo katika 1 Wakorintho sura ya 2 mstari wa 6 alipoandika:
Watawala wa dunia hii ... ni kukatiliwa mbali. (1 Wakorintho 2:6 )
Na katika 1 Wakorintho sura ya 15 mstari 50 , aliongeza:
Mwili na damu hakiwezi kuushiriki Ufalme wa Mungu. ( 1 Wakorintho 15:50)
Bila shaka, Wakorintho alijua kwamba walitaka ya mwili na damu , hivyo kauli hii
unahitajika kwa kuwa wao asingeweza, katika hali yao ya sasa ya kuwepo kwake,
kupokea ujira wao full milele. Vile vile, Paulo alisema katika 1 Wakorintho sura ya 4
mstari wa 8 kwamba Wakorintho walikuwa bado imeanza kutawala pamoja na Kristo .
Hiyo itakuwa nyingine ya maisha katika ukamilifu wa ulimwengu ujao.
Watazidi hoja ya Paulo alifanya ambayo inatumika moja kwa moja na
mafundisho ya matumaini yanaweza kupatikana katika 1 Wakorintho sura ya 15. Huko,
Paul alikanusha wale walio kufuru baadaye mwili ufufuo wa waamini wote. Kama
tulivyoona , angalau baadhi ya wanachama kanisa lile la Korintho waliamini kuwa wao
walikuwa tayari kufurahia wengi kama si wote wa faida za ulimwengu ujao . Walikuwa
ili kuhakikisha kwamba faida zote za ufalme alikuwa tayari aliwasili , waliamini
walikuwa na kitu kushoto kwa kuangalia. Lakini katika 1 Wakorintho sura ya 15 , Paulo
aliweka wazi kwamba baadhi ya matukio makubwa lazima bado kutokea, na baadhi ya
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mabadiliko incredibly muhimu lazima bado kuchukua nafasi yake, kabla ya umri kuja
fika katika utimilifu wake wote. Alitoa hitimisho mabadiliko hayo katika 1 Wakorintho
sura ya 15 mistari 22 hadi 24:
Katika Kristo wote watahuishwa. Lakini kila mmoja kwa mpango wake: Kristo
ambaye ni malimbuko ; na halafu wale walio katika kuja kwake . Basi itakuwa
mwisho, wakati anatoa Ufalme kwa Mungu Baba , wakati yeye kukatwa utawala
wote , mamlaka na nguvu. (1 Wakorintho 15:22-24 )
Waumini lazima kufufuka kutoka wafu , kama vile Kristo alikuwa, lakini ufufuo wao si
kuchukua nafasi mpaka Kristo atakaporudi. Basi, watatumia milele pamoja naye katika
miili ya utukufu . Kurudi kwake, na kufufuka wao, ishara ya mwisho wa nyakati za sasa
kwa utawala wake, na mamlaka , na nguvu.
Tangu Kristo alikuwa bado hajarudi , na ufufuo alikuwa bado yamefanyika ,
Wakorintho , licha ya kile wao walidhani, walikuwa bado hai katika utukufu. Kama yeye
aliandika katika 1 Wakorintho sura ya 15 mstari wa 19 :
Kama tumekuwa na matumaini katika Kristo kwa ajili ya maisha haya tu , sisi ni
zaidi na mwenye mashaka kuliko watu wote. (1 Wakorintho 15:19)
Kwa kuongea waziwazi juu ya asili ya muda wa ulimwengu wa sasa , Paul na matumaini
ya kutoa Wakorintho mtazamo kweli katika maisha yao na Kanisa lao. Na alikuwa na
tumaini kwamba mtazamo huu mpya atawasababisha kutubu kiburi wao na dhambi .
Upendo
Mwisho wa utabiri wa kiteolojia Paulo kwamba sisi kutaja ni umuhimu wa upendo
. Kwa ujumla, sisi kufikiri ya upendo kama muhtasari wa sheria yote ya Mungu , au kama
amri kuu , lakini si kama kipengele cha eskatologia. Hata hivyo, wakati ni kweli kwamba
upendo ni muhimu katika ulimwengu wa sasa kama ni katika miaka ijayo , pia ni kweli
kwamba kwa Paulo, upendo ni nini sisi tupate kuwaita nguvu eschatological. Hiyo ni
kusema , ilikuwa ni muhimu katika theolojia yake ya siku za mwisho .
Fikiria , kwa mfano, hoja ya Paulo kuhusu kudumu thamani ya upendo ,
hupatikana katika maarufu " sura hiyo ya upendo ," wake 1 Wakorintho sura ya 13.
Katika mstari wa 8 kwa njia ya 10 ya sura hiyo aliandika:
Upendo hauna kufa. Lakini kama kuna unabii , wao kupita. Kama kuna lugha ,
zitakoma . Kama kuna elimu, nayo itapita . Kwa sababu tunajua sehemu tu, na
tunafanya unabii kwa sehemu tu , lakini wakati kamilifu hutoka , sehemu zitapita
... Na sasa kubaki imani, tumaini na upendo, haya matatu , lakini kubwa zaidi ya
haya ni upendo. (1 Wakorintho 13:8-10)
Hatua yake ilikuwa kwamba mambo mengi ya maisha katika ulimwengu wa sasa si
kuendelea wakati umri kuja fika katika utimilifu wake wote. Wala unabii wala zawadi ya
elimu itakuwa ya matumizi yoyote wakati mambo yao ya kusema ni haki mbele ya nyuso
zetu. Katika njia sawa, hata fadhila high Mkristo kama imani na matumaini hawana
mahali halisi katika ukamilifu wa ulimwengu ujao. Ya yote ya vipawa vya kiroho na
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fadhila ya Kikristo ambayo Paulo anataja katika sura hii upendo tu itaendelea kuwa wazi
na hazina katika ukamilifu wa ulimwengu ujao. Sisi tuna upendo kwa sasa na sisi upendo
huo. Sisi ni kupendwa sasa na sisi atapendwa wakati huo. Upendo yenyewe ni kushiriki
katika baraka za wakati ujao. Kwa kweli, ni usemi mkuu wa baraka hizo .
Lakini jinsi gani Paulo kuomba fadhila eschatological ya upendo na matatizo
katika Korintho? Pamoja na sisi tayari kuona idadi ya njia yeye alifanya hivyo. Kwa
mfano, moyo waumini wale walio na maarifa zaidi kujiepusha na kula katika nyumba
sanamu ' kwa ajili ya Wakristo wachanga ambao wanaweza kuwa na moyo na tabia hii ya
kushiriki katika ibada ya sanamu. Yeye ilianzisha somo kwa maneno haya katika 1
Wakorintho sura ya 8 mstari wa 1;
Kuhusu chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu , tunajua kwamba sisi sote
tuna ujuzi , maarifa husababisha kiburi , lakini upendo hujenga. (1 Wakorintho
8:1 )
Kwa maneno mengine, hoja yake kuhusu kula chakula sanamu si kweli hoja kuhusu jinsi
ya upendo.
Paulo pia alizungumza kwa nguvu ya upendo wakati kutetea utume wake. Kwa
mfano, wakati akielezea ni kwa nini yeye ibada kama alivyofanya, aliandika katika 2
Wakorintho sura ya 5 mstari wa 14 na 15 :
Upendo wa Kristo udhibiti wa kwetu. Sisi wanaamini hii, ya kwamba mmoja
alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa. Na alikufa kwa ajili ya wote ili wale
wanaoishi bila kuishi tena kwa wenyewe bali kwa ajili yake ambaye alikufa kwa
ajili yao na kufufuka tena. (2 Wakorintho 5:14-15)
Njia wazi zaidi katika ambayo Paulo kutumika mawazo haya juu ya upendo na matatizo
katika Korintho ulikuwa katika maelekezo yake kuhusu vipaji vya kiroho. Ingawa Roho
Mtakatifu alikuwa vipawa Wakorintho katika njia kubwa, kiburi cha wale na zawadi
zaidi ya kuvutia, kama vile lugha na unabii, aliwaongoza devalue wengi waliokuwa na
vipawa vya chini makubwa , na moja ya njia Paul matumaini ya kurekebisha hali hii mara
kwa kusema kwamba zawadi zote, kuvutia na vinginevyo, ni bure na annoying kama si
kutekelezwa katika upendo. Kama yeye aliandika katika 1 Wakorintho sura ya aya ya 13
1 kwa njia ya 2 :
Ikiwa basi nasema kwa lugha za wanadamu na za malaika, lakini sina upendo,
nimekuwa gong kelele au upatu uvumao. Kama mimi na unabii, na mimi kujua
siri zote na maarifa yote , na kama mimi kuwa na imani yote , ili kuondoa milima,
lakini kama sina upendo, mimi si kitu. (1 Wakorintho 13:1-2)
Unabii , lugha, elimu isiyo ya kawaida na miujiza imani wote wanaonekana
kuvutia wakati tathmini kutoka hatua ya kidunia ya maoni. Lakini katika hali halisi ,
wanapewa kwa manufaa ya kiroho ya waumini , si kwa thamani yao ya kidunia au furaha
uzoefu. Kama wao ni kutumika kwa upendo , zawadi ya kiroho si anatoa baraka za
kiroho. Tu wakati kutumika katika upendo hakuwa zawadi hizo kupunguza mateso na
kifo cha umri sasa na kuruhusu kanisa kushiriki katika baraka za wakati ujao.
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V.
HITIMISHO
Katika somo hili tumeona jinsi Paulo alijibu kwa matatizo yaliyotokea katika
kanisa la Korintho. Sisi upya historia ya uhusiano wake na kanisa hili , kama vile
maudhui ya barua zake kisheria kwao. Hatimaye, tumeona jinsi Paulo kutumika moyo wa
theolojia yake kwa matatizo yao, wito kwa waumini kutazama upya yao eskatologia juubarabara, na hivyo kutubu dhambi zao, kujifunza unyenyekevu, kwa heshima ya mtu
mwingine, na kwa matumaini na kujitahidi kwa hali ya baadaye ya ufalme wa Mungu.
Kama tunaona jinsi Paulo kubebwa kanisa la Korintho , tunatambua kwamba
eskatologia yake ilikuwa nyenzo muhimu ya ufumbuzi wake kwa matatizo yao, na pia
kwamba inaweza kuwafundisha sisi leo . Wakristo wengi bado wanafikiri zaidi sana ya
wenyewe kuliko wanapaswa kufikiri, bado kutafakari juu ya vipawa vyao kwa kiburi, na
bado kuelekeza maisha yao karibu na mahitaji yao wenyewe na tamaa. Makanisa leo
daima mapambano na mgawanyiko na uzushi, na kwa dhambi ya ngono. Na hata baadhi
ya kutibu ufunuo wa manabii wa Mungu na mitume, kama vile Paulo , na kupuuza au
hata dharau. Lakini Kristo hakuwa na wito wa Paulo kama balozi wake ili tuweze
kupuuza yake , na Kristo hakuwa na kuishi na kufa kwa ajili yetu tu ili tupate yaliyomo
wenyewe na kuanguka ulimwengu huu. Kama sisi kusikiliza moyo wa theolojia Paulo , ni
hutusihi , kama ilivyokuwa Wakorintho, kupendana , na kwa kuzingatia Kristo kama sisi
kusubiri ukamilifu wa milele kwa kurudi kwake.
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