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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
Katika mwaka 1675 katika Bedford , Uingereza, maarufu mhubiri PURITAN na
mwandishi John Bunyan alikamatwa kwa ajili ya kuhubiri hadharani bila leseni, na yeye
alikuwa jela kwa miezi sita . Hapo awali, alitumia miaka kumi na miwili jela , wakati
ambapo alikuwa ameandika vitabu vingi na makala . Hivyo, badala ya kuona kifungo cha
hii mpya kama janga kubwa, alichukua mtazamo matumaini yake.
Yeye ni taarifa kuwa alisema, "Nimekuwa mbali na maandishi yangu muda mrefu
sana. Labda hii ni si sana gerezani kama ofisi ambayo naweza kufikia dunia na ujumbe
wa Kristo . "
Kama au haya yalikuwa maneno Bunyan ya sahihi, huduma yake wakati wa
kufungwa short ni undeniable. Ilikuwa ni wakati wa miezi ya hivi aliandika Hija ya
Maendeleo, yamekuwa mfano wa maisha ya kikristo kwamba labda ni kitabu maarufu
milele imeandikwa katika lugha ya Kiingereza.
Sasa, sisi lazima wote admire mtu ambaye kutimiza sana kwa ajili ya Kristo
wakati gerezani. Lakini muhimu kama kazi John Bunyan ya umeonyesha kuwa , kazi ya
Mtume Paulo yametimia kitu kubwa sana. Katika miaka yake minne ya kifungo katika
Kaisarea na Rome, aliandika nyaraka ambazo ni mbali zaidi kuliko hata Bunyan ya
Wakimbizi Maendeleo muhimu .
Hii ni somo la kwanza katika mfululizo wetu wa Paulo Prison Nyaraka. Katika
mfululizo huu sisi kujifunza nyaraka za Paulo kwamba ni kawaida aliwaita " waraka wa
gerezani, " Hawa ni barua kwa makanisa mbalimbali na watu ambayo Paulo aliandika
wakati alipokuwa gerezani kwa ajili ya huduma yake kwa Kristo. Sisi haki somo hili
Kifungo Paulo. Katika somo hili, sisi kuwa na kuangalia hali ya kuwa alitoa kupanda kwa
nyaraka za Paulo kwa Wakolosai , Philemon , Waefeso, na Wafilipi pia.
Mjadala wetu wa kufungwa kwa Paulo kushughulikia masomo tatu kuu : Kwanza,
tutaangalia katika historia ya kufungwa kwa Paulo , kwanza Kaisaria na baadaye katika
Roma . Pili, sisi kuchunguza huduma ya Paulo unaoendelea wakati wa kufungwa wake,
jinsi aliendelea kutumika kama mtume wa Kristo hata wakati wakishikiliwa . Na tatu, sisi
kuchunguza umoja wa kitheolojia katika waraka wa gerezani, kwa kuzingatia baadhi
mada kuu kwamba wote kushiriki. Hebu tuanze na background ya kufungwa kwa Paulo .
II.
USULI
Moja ya mambo ya kwanza sisi kutaja ni kwamba wasomi kwa kiasi kugawanywa
juu ya mahali Paulo akiwa gerezani wakati yeye aliandika barua yake kwa Wakolosai,
Philemon , Waefeso, na Wafilipi pia. Baadhi ya kuamini kwamba yeye aliandika kutoka
Kaisaria , wakati wengine wanaamini kwamba yeye aliandika kutoka Roma. Katika somo
hili, sisi wanasema kwamba Paulo pengine aliandika kutoka Roma, ingawa undani hii si
kuwa muhimu kwa yoyote ya tafsiri yetu. Hata hivyo, kwa sababu wasomi kuheshimiwa
hawakubaliani juu ya mambo haya , tunapaswa kujadili muda wake katika miji yote .
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Uchunguzi wetu wa asili ya kufungwa kwa Paulo itaanza na utafiti wa matukio
kabla ya kukamatwa kwake. Next, sisi kuchunguza matukio yanayozunguka kukamatwa
kwake katika Yerusalemu, na kisha kufungwa kwake awali katika Kaisarea. Hatimaye ,
sisi kurejea kwa kufungwa kwake mara kwa mara katika Roma. Hebu tuangalie kwanza
katika matukio kabla ya kukamatwa kwake.
Matukio Yaliyopelekea Kukamatwa
Karibu na mwisho wa Tatu Missionary Journey Paulo, pengine kote mwaka AD
56 au 57 , Paulo na wenzake kusafiri walikuwa kufanya njia zao kutoka Asia Ndogo
Yerusalemu , hasa kwa mashua. Nia yao ilikuwa kutoa fedha kwa Wakristo waliokuwa
maskini huko Yerusalemu , ambao walikuwa kudumu njaa. Juu ya njia yao , wakaacha
Mileto ambapo Paulo alikutana na wazee wa kanisa wa karibu wa Efeso. Wakati wa
mkutano huu , Paulo umebaini kuwa Roho Mtakatifu alikuwa alionya kwamba yeye
itakuwa jela alipofika Yerusalemu.
Sisi kusoma maneno yake ya kinabii katika Matendo sura ya 20 mistari 22 hadi
24:
" Kulazimishwa na Roho , Mimi kwenda Yerusalemu , bila kujua nini kitatokea
kwangu huko. Mimi tu kujua kwamba katika kila mji Roho Mtakatifu anaonya
mimi kuwa gereza na matatizo wanakabiliwa na mimi. Hata hivyo , mimi kufikiria
maisha yangu thamani ya kitu kwangu , kama tu nipate kumaliza mbio na
kukamilisha kazi Bwana Yesu amenipa - . Kazi ya kushuhudia Habari Njema ya
neema ya Mungu " (Matendo 20:22-24 )
Katika miji mingi Paulo alitembelea , waumini unabii kufungwa kwa Paulo ijayo.
Lakini Roho Mtakatifu kulazimishwa Paul kuelekea kufungwa . Hivyo, Paulo alijua
kwamba unabii huu walikuwa si nia ya kumzuia naye kutoka mwendo wake , lakini
badala ya kuandaa yake kwa matatizo ya kuja kwake. Paulo alikuwa na maadui wengi
katika Yerusalemu, na alijua apate kukamatwa na kufungwa wakati umefika . Lakini pia
alijua kwamba mateso huu ni sehemu ya mpango wa Mungu kwa ajili yake.
Kutoka Mileto Paulo na kampuni yake meli hadi kisiwa cha Cos , kisha Rhodes,
kisha kwa Patara. Katika Patara , walikuta meli alichukua yao ya zamani Cyprus kabla ya
kuwasili katika Tiro. Katika Tiro, Roho Mtakatifu wakiongozwa na waumini wengi zaidi
na kuonya Paul ya ugumu wa maisha kuja Yerusalemu. Lakini Paulo alikuwa bado nia ya
kufikia lengo lake .
Kutoka Tiro , kundi meli hadi kisiwa cha Tolemai, kisha Kaisarea katika pwani ya
Samaria. Kwa sababu kulikuwa na miji wengi aitwaye Kaisarea katika ulimwengu wa
kale, mji fulani wakati mwingine huitwa " Kaisarea Maritima ," ambayo ina maana ya "
Kaisarea na Bahari, " ili kuitofautisha na wengine.
Wakati wa kukaa kwake katika Kaisarea Maritima , Paulo alionya tena si kwenda
Yerusalemu . Katika maalumu makubwa eneo la tukio, nabii Agabo amefungwa mikono
yake mwenyewe na miguu kama ishara ya kinabii, onyo kwamba Paulo angeweza
kukamatwa na kufungwa kama aliendelea Yerusalemu. Ni rahisi kuelewa ni kwa nini
Marafiki wa Paulo hakutaka kukamatwa . Pengine waliogopa kwa ajili ya usalama wa
Paulo, na hakutaka aje madhara. Paul lakini alijua kwamba Mungu alikuwa na mipango
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ya kutumia kukamatwa kwake na kifungo cha kuendeleza injili. Kama tunasoma katika
Matendo sura ya 21 mstari wa 13,
Paulo akajibu ... " Niko tayari siyo tu kutiwa ndani , lakini pia kufa katika
Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana Yesu. " (Matendo 21:13)
Paulo alielewa kuwa kifungo cha kuja kwake mara itakuwa " kwa jina la Bwana
Yesu ." Yaani, Roho Mtakatifu kwenda kutumia kifungo cha Paulo kuja kama njia ya
kueneza Injili na waziri wa kanisa .
Na Paulo alikuwa na sababu nzuri ya kuamini Roho Mtakatifu kama yeye
wanakabiliwa na hatari hii. Mapema, katika safari yake ya pili ya umishonari, Paulo
kuona Roho Mtakatifu huduma kwa ajili yake. Kulingana na Matendo sura ya 16 mstari
wa 6 kwa njia ya 10 , Paulo alitaka kuhubiri injili katika Asia na Bythinia , lakini Roho
Mtakatifu alikuwa kuzuiwa yake. Ingawa hii ni lazima ilionekana ajabu na Paulo, alitii
Roho na alisafiri mpaka Troa.
Katika Troa, Paulo alipata maono ya kuwa wazi mpango wa Mungu : Paul ni
kufanya injili Makedonia. Kazi ya Paulo katika Makedonia aligeuka kuwa matunda
kabisa . Lakini alikuwa na Paul mkaasi Roho Mtakatifu kwa kuhubiri katika Asia na
Bythinia , asingekuwa na uwezo wa kuhubiri katika Makedonia. Kupitia uzoefu huu na
wengine wengi , Paulo alikuwa kuja kufuata mwongozo wa roho Yerusalemu bila kujali
kitakachotokea huko. Kwa Paulo, ilikuwa ya kutosha kujua kile ambacho Mungu
alimtaka kufanya na kuamini kwamba Mungu atatumia ugumu huu kukamilisha jambo la
ajabu na zisizotarajiwa.
Na maarifa haya mdogo wa mustakabali wake , lakini pia kwa uhakika imani
katika Roho wa Mungu, Paul nia yake kwa inakabiliwa na gerezani. Yeye kumaliza safari
yake ya tatu ya kimisionari na kusafiri kwa Yerusalemu , pengine katika mwaka AD 57.
Kulingana na Matendo sura ya 20 mstari wa 16, anaweza kuwa kufika karibu wakati wa
Pentekoste, kuzunguka mwanzo wa majira ya joto.
Kukamatwa katika Yerusalemu
Sasa kwa kuwa sisi ni ukoo na matukio kabla ya kukamatwa Paulo, sisi ni katika
nafasi ya kuchunguza mazingira ya kukamatwa kwake katika Yerusalemu. Jinsi Paulo
kuja hakuwa katika mgogoro na mamlaka katika Yerusalemu? Kwa nini yeye jela ?
Wakati Paulo alipofika Yerusalemu, alikaa kwa muumini aitwaye Mnasoni, na
ilikuwa vizuri kupokea na kanisa . Siku ya pili, Paulo alitembelea Yakobo , ambaye
alikuwa ndugu wa Yesu na mwandishi wa kitabu Agano Jipya ya Yakobo . Wazee wa
kanisa katika Yerusalemu pia walikusanyika kukutana na Paulo.
Takribani , ilikuwa ni katika hatua hii kwamba Paulo mikononi kanisa ya njaa
fedha kwamba alikuwa zilizokusanywa wakati wa safari yake ya tatu ya kimisionari.
Kutoka barua za Paulo mapema, kama vile Warumi na 1 na 2 Wakorintho , tunajua
kwamba Paulo alikuwa na wasiwasi sana na jukumu fedha hizi bila kucheza si tu katika
kusaidia Wakristo maskini katika Yerusalemu, bali pia katika kuipatanisha waumini wa
Kiyahudi na wa Mataifa.
Paul matumaini kwamba wakati Wakristo wa Kiyahudi kupokea zawadi hii
kutoka mataifa, shukrani zao bila kufanya nao na hamu zaidi ya kupokea watu wa
mataifa mengine kama ndugu full katika Kristo. Lakini Luka katika Matendo haina kutaja
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utoaji wa msaada wa chakula fedha. Badala yake, inaonyesha baadhi ya wasiwasi kanisa
la Yerusalemu na kuhusu huduma ya Paulo. Pengine, hii inaonyesha kwamba kanisa la
Yerusalemu hakuwa kufahamu ya njaa fedha kama sana kama Paulo alikuwa na
matumaini kuwa watafanya hivyo.
Badala ya furaha katika ukarimu wa Wakristo wa Mataifa na kuthibitisha huduma
ya Paulo , Yakobo na wazee habari Paulo kwamba uvumi fulani ilifikia Yerusalemu
kuhusu mafundisho ya Paulo na mazoea. Hasa , ilikuwa ni uvumi kwamba Paulo
alifundisha wakristo Wayahudi wanaoishi kati ya mataifa kwa kupuuza mila na desturi ya
Wayahudi , kama vile kutahiri. Kwa sasa, Wakristo katika Yerusalemu Wayahudi sana
kuamini kwamba Wakristo wa Kiyahudi lazima kudumisha mila na desturi ya Wayahudi.
Na Yakobo na wazee walikuwa na wasiwasi kwamba Wakristo ndani ya Wayahudi
wangeipinga Paulo kwa sababu ya fununu hizi .
Tungetulia kwa muda wa uhakika kwamba fununu hizi kuhusu Paulo walikuwa
uongo. Katika nyaraka zake, Paulo anashikilia uhalali wa sheria ya maadili ya Mungu
kupatikana katika Agano la Kale. Na zaidi ya hii , hakuwa na hata kuhamasisha jamii ya
Wayahudi kuachana na mila wao alikuwa aliongeza kwa Sheria ya Musa. Kinyume
chake, yeye mwenyewe ikifuatiwa desturi za Wayahudi alipokuwa katika jamii ya
Wayahudi . Hata hivyo , alifanya kufundisha kwamba kwa kifo na ufufuo wa Kristo umri
mpya alikuwa umewaangazia! . Na kama alielezea katika nyaraka zake, wala watu wa
mataifa mengine wala Wayahudi walitakiwa kudumisha mila hizi . Wakristo wanapaswa
ujumla kushikilia mila Wayahudi katika suala ya juu, lakini tu kwa ajili ya kueneza injili
kati ya Wayahudi wasioamini.
Kusikiliza kwa njia alielezea msimamo wake juu ya mambo haya katika 1
Wakorintho sura ya 9 mistari ya 20 na 21 :
Kwa Wayahudi nimeishi kama Myahudi ili niwapate Wayahudi . Walio chini ya
Sheria nikawa kama chini ya sheria (ingawa mimi siko chini ya sheria), ili
kushinda walio chini ya sheria . Kwa hao wasio na sheria nalikuwa kama moja ya
kutokuwa na sheria ( ingawa mimi si huru kutokana na sheria Mungu bali niko
chini ya sheria ya Kristo ), ili kushinda hao wasio na sheria. (1 Wakorintho 9:2021 )
Paul hakusita kuishi kama watu wa mataifa mengine wakati yeye alikuwa
miongoni mwa watu wa mataifa mengine . Lakini pia alikuwa na furaha kwa kufuata
mapokeo ya Kiyahudi kwa ajili ya injili. Sasa, Mungu hakuwa wajibisha Paul kudumisha
haya maombi jadi za Agano la Kale Wayahudi. Kama Paulo alivyosema hapa , alikuwa
huru kuachana na mazoea haya jadi. Lakini yeye hakuwa huru kutokana na mahitaji ya
sheria ya maadili katika Kristo. Kwa kifupi, Paulo aliamini kuwa maombi ya sheria ya
Mungu alikuwa iliyopita sasa kwamba Kristo alikuwa kuja, lakini kuwa ilikuwa bado
kukubalika kwa kudumisha mila kwa ajili ya injili.
Ni si vigumu kufikiria jinsi mafundisho kama hayo kwa makini pongezi anaweza
kuwa vibaya , au kwa nini Yangaliweza uvumi kuwa Paulo alifundisha Wayahudi
kuachana na mila zao . Katika tukio yoyote, Yakobo na wazee kuja na ufumbuzi kwamba
waliamini bila kukidhi Wakristo wa Kiyahudi katika Yerusalemu.
Hasa, alipendekeza kuwa Paulo kuonyesha dhamira yake na Sheria ya Musa kwa
kushiriki katika mila ya hekalu huko Yerusalemu. Hasa, walimsihi kupitia tambiko la
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utakaso na watu wanne waliokuwa wamechukua Mnadhiri kiapo. Hii wataonyesha utii
wa Paulo kwa Sheria na kuwasilisha na desturi za Wayahudi . Pia walitaka Paulo kulipa
gharama zinazohusiana kwa ajili ya haya Wanadhiri nne , ambayo bila kuonyesha kina
wa utawa Paulo.
Kama mtume kwa Mataifa, Paulo alijua kwamba vitendo vyake kuathiri njia ya
Wakristo wa Kiyahudi alijua yeye si tu , lakini pia Wakristo wa Mataifa. Pengine, yeye
na matumaini kwamba kwa kusaidia Wanadhiri na ibada ya kujitakasa , atakuwa
kukamilisha kile zawadi watu wa Mataifa ' fedha alikuwa yametimia , yaani mapokezi ya
joto ya Wakristo wa Mataifa na Wakristo wa Kiyahudi. Kwa hiyo, kwa sababu ya Kristo
kati ya Wayahudi, hasa kwa upatanisho wa Wayahudi na watu wa mataifa mengine ndani
ya kanisa , Paulo in hukumu kanisa la Yerusalemu katika jambo hili , akaanza wiki yake
ya utakaso.
Karibu na mwisho wa wiki Paulo ya kusafisha , alikuwa kutumia muda katika ua
wa ndani ya Hekalu. Misingi ya hekalu pamoja na wote ua wa nje na ua wa ndani. Ua wa
nje alikuwa kutengwa na ua wa ndani na lango. Ua wa nje aliitwa mahakama ya watu wa
mataifa mengine kwa sababu watu kutoka mataifa yote waliruhusiwa kuingia. Lakini ua
wa ndani , mahakama ya Israel , alikuwa akiba kwa ajili ya Wayahudi peke yake. Watu
wa mataifa mengine ambaye aliingia mahakamani wa Israeli walikuwa na hatia mauti.
Wakati huo Paulo alikuwa katika mahakama ya Israel , alikuwa kutambuliwa na
Wayahudi wengine kutoka Asia Ndogo. Hawa walikuwa uwezekano mkubwa sana
Wayahudi wasioamini badala ya Mkristo waongofu kutoka Uyahudi. Mapema, Wayahudi
hizi wameona Paulo na mtu mmoja aitwaye Trofimo , ambaye alikuwa akiongozana
Paulo Yerusalemu . Trofimo pia alikuwa na Asia Ndogo, na Wayahudi Asia alijua
kwamba yeye alikuwa Mgiriki. Hivyo, walipoona Paulo katika mahakama ya Israeli,
kimakosa kudhani kuwa Trofimo alikuwa pia aliingia mahakama hiyo, na walikuwa
hasira.
Katika majibu, Wayahudi hawa lilizua mji dhidi ya Paulo, na watu wenye hasira
kumburuta hadi kutoka mahakama ya Israeli, kwa nia ya kumuua. Lakini wakati
Kamanda wa ngome ya Kirumi katika Yerusalemu walipopata habari kwamba mji huo
maandamano, yeye alikimbia na kuzima usumbufu , Paulo minyororo , na kumpeleka
katika chini ya ulinzi. Kamanda , mtu mmoja aitwaye Klaudio Lisia , awali ilipanga
mtandikeni Paulo ili kumlazimisha kueleza hasira umati wa watu , lakini alitulia Alipojua
kwamba Paulo ni raia wa Roma . Kama raia wa Roma, Paulo alikuwa na haki ya ulinzi
maalum ya kisheria , ikiwa ni pamoja haki ya kufungwa au kupigwa bila kufunguliwa
mashitaka.
Siku ya pili, Lisia iliyotolewa Paul mbele ya baraza , Wayahudi chama tawala cha
mwili , ili kugundua tuhuma dhidi yake . Inavyoonekana, hawana mashahidi walikuja
kushuhudia kwamba Trofimo iliingia mahakama ya Israeli, ili Paulo alikuwa huru ya
kujitetea na kueleza kwa nini Wayahudi wengi walikuwa kuchukuliwa kosa mafundisho
yake.
Kama sisi kusoma katika Matendo sura ya mistari ya 23 6 hadi ya 8 :
Paulo alipotambua ya kuwa baadhi yao walikuwa Masadukayo na wengine ni
Mafarisayo alisema nje katika Sanhedrin, "Ndugu zangu , mimi ni Mfarisayo ,
mwana wa Mfarisayo . Mimi kusimama juu ya mashtaka kwa sababu ya tumaini
langu katika ufufuo wa wafu. " Baada ya kusema hayo, mgogoro yalizuka kati ya
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Mafarisayo na Masadukayo na mkutano ukagawanyika sehemu mbili. (
Masadukayo wanaamini kwamba hakuna ufufuo , na kwamba kuna wala hakuna
malaika au roho; lakini Mafarisayo wanaamini haya yote. ) (Matendo 23:6-8 )
Paulo alidai kwamba Masadukayo kinyume naye kwa sababu alikuwa ni
mfarisayo na kwamba injili aliyohubiri walikubaliana na mafundisho ya Mafarisayo
pointi nyingi . Kwa kweli, hii ilikuwa kweli, hasa kuhusiana na ufufuo. Masadukayo
hawakuamini katika ufufuo wa mwili wa wafu, na matokeo yake, wasingeweza
kuvumilia Mkristo Paulo mafundisho kuhusu ufufuo wa Kristo.
Siku uliopita , Paulo alikuwa kushughulikiwa watu wenye hasira kwa kueleza
kwamba Yesu alikuwa amefufuka kutoka wafu na ametokea kwake katika maono , na
alikuwa alieleza injili. Hivyo, wakati Paulo kutangazwa kwa baraza kwamba akahubiri
Injili msingi maono yake ya Kristo kufufuka , alipata baadhi ya huruma na Mafarisayo.
Mara baada ya Mafarisayo alipojua kwamba Paulo kuhesabiwa mwenyewe
Mfarisayo, na walikubaliana kwa njia nyingi na imani zao , wakaanza kujitetea katika
baraza. Lakini Masadukayo hakuwa nyuma chini , na mkutano akawa vurugu sana.
Hivyo, kwa mara nyingine tena , Lisia akachukua mkanda wa Paulo kizuizini.
Siku ya pili, Lisia nia ya kuwasilisha Paul mbele ya baraza mara nyingine tena ,
ili kupata chini ya tuhuma dhidi yake . Lakini mpwa Paulo alionya Lisia kwamba
arobaini Wayahudi bidii alipanga kuvamiwa na na kumuua Paulo kabla ya yeye inaweza
kufikia Sanhedrin . Sasa , kwa vile Paulo ni raia wa Roma , Lisia alikuwa amefungwa
kumlinda. Hivyo, badala ya kumtuma kwa Sanhedrin, yeye kusafirishwa Paul nje ya
Yerusalemu kwa mji jirani ya Kaisarea Maritima , na katika ulinzi wa Felix , mkuu wa
mkoa wa jimbo la Kirumi ya Yudea.
Sasa kwa kuwa tuna upya mazingira ya kukamatwa Paulo katika Yerusalemu, sisi
wanapaswa kurejea mawazo yetu kwa kufungwa kwake katika Kaisarea chini ya ulinzi
wa Marcus Antonius Felix, mkoa wa Yudea .
Kifungo cha Kaisaria
Katika kipindi cha kufungwa kwa Paulo , mkoa wa Roma wa Yudea ilihusisha
kimsingi ya mikoa inayojulikana kama Yudea katika kusini , Samaria katika katikati , na
Galilaya katika kaskazini . Itakumbukwa kwamba Kaisarea Maritima mara katika pwani
ya Samaria. Pia ilikuwa mji mkuu wa jimbo la Kirumi Yudea.
Mara ya kwanza Paulo , walifika Kaisarea na , pengine katika AD 57 , alikuwa
kizuizini kwa siku tano mpaka washitaki wake walifika kutoka Yerusalemu. Wale
kutokana na kutuhumiwa ni pamoja na Kuhani Mkuu Anania , idadi ya wazee wa
Wayahudi , na Tertulo , ambaye alikuwa wakili kwa ajili ya kikundi.
Baada ya washtaki kufika, Felix uliofanyika kusikia . Katika mjadala huu, Tertulo
alisema kuwa Paul kusumbuliwa amani na kuchochea maandamano. Hii ilikuwa ni
malipo kubwa sana katika macho ya mkuu wa mkoa Felix , kwani ilikuwa ni wajibu
wake kuweka amani katika Yudea. Lakini hata muhimu zaidi kutoka mtazamo wa
Wayahudi , wao pia watuhumiwa Paul ya kujaribu kukiuka hekalu . Wazee wa Wayahudi
waliokuwepo anashikilia mashtaka hii, ingawa hakuna hata mmoja wao walikuja kama
mashahidi rasmi .
Ni wazi kwamba , Wayahudi kwa moyo wote waliamini uvumi wa uongo juu ya
Paulo. Wao wanaonekana kuwa wanaamini kwamba Paulo walitaka anguko la Wayahudi,
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na kwamba atakuwa na kujigamba kukubali na kujaribu desecrate hekalu . Na hivyo ,
ushahidi tu washitaki Wayahudi kuitwa na jina Paulo mwenyewe!
Sisi kusoma Tertulo ' kufunga maneno ya Felix katika Matendo sura ya 24 mstari
wa 8 :
Kwa kuchunguza Paul wewe mwenyewe utakuwa na uwezo wa kujifunza ukweli
kuhusu mashtaka haya yote sisi ni kuleta dhidi yake. (Matendo 24:8)
Sasa, Paulo hakuwa mwanasheria, lakini majibu yake washitaki wake alikuwa
kulazimisha. Utetezi wake alikuwa na pointi kuu nne :
Kwanza, alisema kuwa hakukuwa na shahidi dhidi yake kwa yoyote ya uhalifu wa
madai. Hii ilimaanisha kuwa hakukuwa na msingi kwa lolote kuhusu mashtaka yao. Hii
ilikuwa ni hatua muhimu kwa sababu Paulo alikuwa mshitakiwa wa kufanya uhalifu
wake mchana kweupe katika eneo inaishi. Kama yeye alikuwa na hatia , bila ya shaka
mtu anatakiwa kuwa tukio hilo.
Pili, yeye sawa alisema kuwa wengine walikuwa kusumbuliwa amani si yeye .
Kutuliza ghasia alikuwa kuanza kwa Wayahudi kutoka Asia Ndogo. Paulo hakuwa ghasia
amani ya Kirumi, Wayahudi walikuwa . Ukweli huu umethibitishwa na barua kutoka
Lisia kwamba mtuhumiwa Wayahudi wa mipango ya kumuua Paulo.
Tatu, na labda kwa mshangao wa washtaki wake, Paulo alisisitiza kwamba
alikuwa na hamu ya akiliharibu hekalu . Kinyume chake, aliamini yote yaliyoandikwa
katika maandiko, na alikuwa kuja hekalu na ibada .
Nne, Paulo aliwakumbusha mahakama kwamba Baraza alikuwa kupatikana na
hatia . Hoja hii ilikuwa kabisa kuharibu kwa upande wa mashtaka . Sahihi Wayahudi
chama tawala cha mwili , Sanhedrin , alikuwa si kuthibitika yake na hatia ya uhalifu wa
madai. Kwa nini basi, bado wanataka kuwa naye kunyongwa ?
Sasa, katika maongozi ya Mungu ya ajabu, Felix alikuwa kiongozi wa
mwaminifu. Kulingana na madai ya kutosha dhidi ya Paulo, Felix inaweza kuwa
iliyotolewa yake. Lakini hakufanya hivyo. Badala yake, aliona fursa ya kwa faida binafsi.
Hivyo, yeye uliofanyika mbali uamuzi juu ya kesi , wakipendelea kusubiri kwa Paulo
kumpa rushwa.
Katika Matendo sura ya 24 mstari wa 26 , Luka alielezea,
[ Felix ] ilikuwa na matumaini kwamba Paulo angeweza kumpa rushwa, hivyo
yeye alimtuma Paulo mara kwa mara na kuzungumza naye . (Matendo 24:26 )
Awali, Felix alisema kutawala juu ya kesi ya Paulo wakati Lisia, Kamanda wa
Kirumi, walifika Kaisarea na . Lakini Felix kuweka mbali uamuzi juu ya kesi ya Paulo
kwa miaka miwili.
Mwishoni mwa miaka hii miwili , hata hivyo, Felix nafasi yake kuchukuliwa
kama gavana na Porcius kwa Festo. Wakati Festo alichukua kiti chake kama mkuu wa
mkoa katika AD 59, wapinzani Wayahudi Paulo katika Yerusalemu aliona fursa nyingine
ya kumuua Paulo . Walipanga shambulizi nyingine, na walipinga Festus kutoa Paulo
Yerusalemu , kwa kisingizio kwamba wao alitaka kuwa na kesi yake ilifunguliwa na
kubebwa ndani ya nchi. Hivyo, Festo ulioitishwa kusikia katika alioutaka Paulo kama
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angependa kuwa na kesi yake walipopata habari katika Yerusalemu kuliko katika
Kaisarea.
Katika hatua hii, badala ya kukubali kuwa na kesi yake walipopata habari katika
Yerusalemu, Paulo wito kwa haki yake kama raia wa Kirumi kuwa na kesi yake
kusikilizwa na Nero Kaisari mwenyewe , na Festus hawakuwa na uchaguzi lakini kutoa
ombi hili. Maandiko haina rekodi ya motisha Paulo maalum kwa ajili ya kukata rufaa hii,
lakini sisi tunajua maelezo machache ambayo inaweza kueleza hayo.
Kwanza, Paulo alikuwa na sababu ndogo ya kuamini yeye itakuwa iliyotolewa
baada ya kesi katika Yerusalemu. Alikuwa tayari alitumia miaka miwili gerezani kwa
sababu Felix hakulijadili haki yake . Yeye hakuwa na sababu ya kuamini kwamba Festus
bila kuhukumu kesi zaidi kwa haki.
Pili, Paulo huenda alikuwa na ufahamu wa njama ya Wayahudi kumuua. Luka ,
mwandishi wa Matendo ilikuwa ni rafiki wa Paulo , na alikuwa na ufahamu wa njama za
kumuua Paulo wakati wa uhamisho Paulo kutoka Kaisarea, akaenda Yerusalemu . Hivyo,
tunaweza kutarajia sababu kwamba Paulo alikuwa pia na ufahamu wa njama hii .
Tatu na muhimu zaidi , wakati Paulo alikuwa amekamatwa na Lisia, Bwana
mwenyewe alionekana Paul katika ndoto, kuhakikisha Paulo kwamba wataishi wa
kutangaza injili katika Roma.
Kama tunasoma katika Matendo sura ya 23 mstari wa 11 :
Bwana alisimama karibu na Paulo , akamwambia, " Jipe moyo! Kama una
ushahidi juu yangu katika Yerusalemu , hivyo ni lazima pia kushuhudia mjini
Roma." (Matendo 23:11)
Kwamba Paulo alipata maono ya hii wakati wa kukamatwa wake, akampa sababu
ya kufikiri kwamba kufungwa kwake hatimaye kumpa nafasi ya kumtangaza Kristo
katika Roma. Kama tulivyoona , Roho Mtakatifu alikuwa tayari kuongozwa Paul kuamini
kuwa kufungwa kwake ingekuwa zaidi huduma yake ya injili. Katika hatua hii , alijifunza
kuwa kufungwa kwake bila kufungua mlango kwenda Roma .
Macho yoyote ya sababu hizi ingekuwa motisha ya kutosha kwa ajili ya Paulo ya
kukata rufaa kesi yake Kaisari. Lakini chochote motisha yake, jambo moja ni wazi ,
Paulo alikuwa hatimaye kwenda kuwa na uwezo wa kuhubiri injili katika Rome, hata
kama itakuwa ni kutoka gerezani.
Sasa, kabla ya Paulo alitumwa Roma, yeye alikuwa na nafasi ya kueleza kesi yake
mbele ya vijana Mfalme Herode Agripa pili. Na baada ya kusikia hoja wa Paulo, Agripa
aliiambia Festus kwamba Paulo wangeweza huru , alikuwa yeye si rufani kwa Kaisari.
Lakini Bwana alikuwa na kitu tofauti sana katika akili kwa ajili ya Paulo. Kwa
sababu ya kuwa walikuwa wazi hata kwa Paulo wakati huu, Bwana mipango ya kutumia
kufungwa kwa Paulo katika Roma kupanua uwezo wa injili.
Baada ya Kugundua kufungwa kwa Paulo wa miaka miwili katika Kaisarea, tuko
tayari sasa kuangalia kifungo chake baadae katika Roma. Tutaanza kwa kuzingatia safari
ndefu kutoka Kaisarea Roma.
Kifungo cha Roma
Kwa sababu Paulo alikuwa ni mfungwa wa Roma, alikuwa na kusafirishwa chini
ya Kirumi ulinzi. Kwa hiyo, aliwekwa chini ya mamlaka ya Kirumi ofisa wa jina Julius
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na kuweka kwenye meli viongozi kwa Asia Ndogo. Kusafiri wenzake Paulo Luka na
Aristarko waliruhusiwa kuongozana naye .
Meli meli kutoka Kaisaria , pengine mwishoni mwa AD 59. Nao wameifanya nchi ya
kwanza katika Sidoni, ambapo Paulo aliruhusiwa kutembelea baadhi ya marafiki zake .
Na Sidoni, walipanda meli zamani Cyprus, na pwani ya Kilikia na Pamfulia kabla ya
kufanya bandari katika Myra katika mkoa wa Lukia.
Katika Myra, wao alipanda meli inaongozwa kwa Italia. Kutokana na hatua hii , wao
uzoefu mbaya meli. Wao alifanya njia yao ya Cnidus , basi walikuwa kulazimishwa
kurejea kusini , meli kwa kisiwa cha Krete na hatimaye docking katika maonyesho ya
Bandari .
Kwa sababu ilikuwa ni sasa majira ya baridi , hali ya hewa alikuwa kuwa hatari
kwa meli. Hatari ya meli wakati huu kuongozwa Paul kushauri ofisa wa Julius si kuweka
nje kwa ajili ya Italia . Ingawa inaweza kuonekana isiyo ya kawaida kwa Paulo
wameshauri mabaharia uzoefu, ni muhimu kukumbuka si tu kwamba yeye alikuwa na
ufahamu unabii, lakini pia , kwa mujibu wa Wakorintho wa Pili sura ya 11 aya ya 25,
kwamba Paulo alikuwa alinusurika shipwrecks tatu kabla ya hii . Paulo alitaka kuhubiri
injili Roma. Hakuwa na ushauri dhidi ya meli kwa sababu alitaka ili kuepuka hatma yake
katika Rome, lakini kwa sababu yeye alitaka kuwafikia Roma salama.
Katika tukio yoyote, nahodha na mmiliki wa mashua wanaamini Julius kwamba
safari yao bila kuwa na mafanikio , na meli kuweka nje mara nyingine tena. Kabla ya
muda mrefu , hata hivyo, hawakupata walikuwa katika dhoruba kali kuvuma yao ya
zamani Kauda , mbali nje katika Bahari ya Mediterranean. Dhoruba ilidumu kwa muda
wa wiki mbili , wakati ambapo Paulo ibada kwa wale juu ya bodi, na kuwatia moyo
ambayo Mungu alikuwa amemfunulia kwamba wangeweza wote kuishi. Hatimaye , meli
akampiga mwamba karibu Isle of Malta na alikuwa kuharibiwa na surf.
Na meli kuharibiwa, mabaharia , askari, wafungwa na mtu mwingine kutoka meli
ilikuwa stranded juu ya Malta. Paulo wafuasi wake na walinzi wake alibakia katika Malta
kwa miezi mitatu, na walitunzwa na wakati huu na wakazi wa kisiwa hicho .
Wakati wa kukaa Paulo katika Malta, baadhi ya matukio ya ajabu ilitokea. Katika
hatua moja, Paul alikuwa kuumwa na nyoka ya sumu. Wenyeji awali alichukua hii kama
ishara kwamba Paulo alikuwa muuaji, na matarajio yake kufa. Lakini Paulo alipata
mateso hakuna madhara mgonjwa kutoka snakebite . Matokeo yake, wenyeji iliyopita
akili zao kuhusu Paulo na kuanza kufikiri yeye ni mungu.
Sasa, tunajua kutoka mazingira mengine kwamba Paulo lazima kuwa na
kuruhusiwa wenyeji kuendelea wanamuona mungu. Kwa mfano, wakati Lystrans
mistook Paul kwa mungu Hermes, Paul wamepinga kwamba yeye ni mtu tu, na alitumia
fursa hiyo kuwasilisha yao kwa injili. Tunaweza sawa kudhani kwamba hii ni pia
aliyoyafanya katika Malta.
Paulo pia walifanya uponyaji mwingi miujiza katika Malta. Huduma yake ya
uponyaji yalianza wakati akawaponya baba yake Publio alikuwa . Publio alikuwa ni afisa
wa wakuu wa Malta. Na wakati habari kuenea kwamba Paulo alikuwa amemponya
Publio alikuwa ' baba , kila mtu mwingine juu ya Malta ambaye alikuwa mgonjwa pia
alikuja Paul na akapona.
Miezi mitatu baadaye, katika sehemu ya kwanza ya AD 60, majira ya baridi
kupita. Hivyo, Paulo na wenzake na walinzi kuweka meli kwa mara nyingine tena kwa
Italia. Kuacha Malta, walipanda meli kaskazini ya kisiwa cha Sicily, kuweka katika
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bandari katika mji wa Sirakusa . Kutoka Syracuse walipanda meli hadi Rhegium ,
kwenye ncha ya kusini ya bara ya Italia. Walipoondoka Rhegium , nguvu kusini upepo
kufanyika yao kwa haraka hadi pwani kwa Puteoli , ambapo waamini alikuja kutoka
mikoa jirani ya kutembelea Paulo. Baada ya wiki, Paulo alikuwa hatimaye kuhamia juu
ya Roma. Yesu alifika katika Rome baadaye katika AD 60, na iliwekwa chini ya nyumba
kukamatwa.
Paulo aliishi chini ya nyumba kukamatwa katika Roma kwa miaka miwili, AD
60-62 .
Wakati huu alikuwa chini ya ulinzi , lakini alikuwa pia ruhusa ya kupokea
wageni na kufundisha kwa uhuru. Kwa sababu uongozi katika Yudea Wayahudi
walikuwa si taarifa Wayahudi Kirumi kuhusu kesi ya Paulo , Wayahudi Kirumi alifanya
maswali yao wenyewe ya Paulo. Kupitia mahubiri yake, baadhi yao walikuwa waongofu
na Ukristo . Lakini wengine walikataa madai yake kuhusu Yesu na hoja yake kutoka
Agano la Kale.
Luka muhtasari kukaa Paulo katika Roma katika Matendo sura ya 28 mistari ya
30 na 31:
Kwa miaka miwili zima Paulo alikaa huko katika nyumba aliyoipanga yeye
mwenyewe na kukaribishwa wote waliokuja kumwona. Ujasiri na bila kizuizi
alikuwa akihubiri Ufalme wa Mungu na kufundisha juu ya Bwana Yesu Kristo.
(Matendo 28:30-31 )
Kukamatwa Paulo katika Yerusalemu alikuwa haki , chungu na hata kutishia
maisha. Na kufungwa kwake katika Kaisarea alikuwa mmoja kwa muda mrefu
kuharibika kwa mimba ya haki. Safari yake ya Roma waingiza matatizo mengi , kama
vile. Lakini mwisho matumaini ya Paulo walikuwa barabara na neno la Mungu kutimia.
Paul alifanya hivyo kwa Roma. Na kwa miaka miwili, alikuwa na uwezo wa kuhubiri
injili " kwa ujasiri na bila kizuizi " - licha ya kufungwa kwake - katika mji mkuu wa
himaya ya nguvu zaidi ya siku yake.

III. HUDUMA UNAOENDELEA
Sasa kwa kuwa tuna utafiti background ya kufungwa kwa Paulo , sisi ni katika
nafasi ya kuchunguza huduma yake unaoendelea wakati wa kufungwa kwake. Kama
tutaona , Paulo si wavivu wakati wa muda wake katika gereza. Badala yake, aliendelea
kutumikia kikamilifu kama waziri wa injili ya Yesu Kristo .
Paulo alikuwa mtume. Yesu alikuwa binafsi kuitwa na mafunzo Paulo, na alimteua
kutumika kama balozi wake, mjumbe agano lake. Na ajabu kama inaweza sauti kwetu leo
, kazi ya Paulo miadi walikuwa si kuweka juu ya kushikilia alipokuwa gerezani.
Kinyume chake, katika maongozi ya Mungu , gereza ilikuwa hasa ambapo Mungu alitaka
Paulo kuwa wakati huu katika maisha yake. Mungu mwenyewe alikuwa orchestrated
matukio ili kufungwa kwa Paulo katika Rome itatoa fursa kwa Paulo katika kueneza Injili
ya Kristo na moyo wa dunia ya magharibi.
Tuna njia mbili kuu wa habari kuhusu huduma ya mtume Paulo unaoendelea
katika miaka yake ya kifungo. Kwa upande mmoja, kitabu cha Matendo inatuambia
mambo mengi kuhusu huduma ya Paulo wakati huo. Na kwa upande mwingine , barua
mbalimbali ya Paulo kwa makanisa kutoa ufahamu katika huduma yake kutoka gerezani.
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Hebu tuanze kwa kutazama kile kitabu cha Matendo inatuambia kuhusu huduma ya
Paulo.
Kitabu cha Matendo
Uzoefu wa Paulo ya kifungo walikuwa muhimu sana kwa Luka , mwandishi wa
kitabu cha Matendo. Yeye kujitolea sura karibu tisa na matukio kuhusiana na kipindi hiki
katika maisha ya Paulo. Kutokana na uamuzi wa Paulo kwenda Yerusalemu na Roma
katika Matendo sura ya 19 mstari wa 21 hadi mwisho wa kitabu cha Luka katika
Matendo sura ya 28 mstari wa 31 , Luka kina hoja ya Paulo makusudi kwa kukamatwa
kwake katika Yerusalemu na kifungo cha iliyofuata.
Sura hizi ni kamili ya maelezo mengi, lakini mandhari angalau tatu kuu
itaonekana mara nyingi : ufahamu Paulo ya mateso kuja kwake Yesu, ufahamu wake wa
kusudi la Mungu kwa mateso kuja kwake Yesu, na ufahamu wake wa njia baraka za
Mungu , ambayo itatolewa kupitia yake mateso. Kwanza, Paulo alikuwa anajua kwamba
huduma yake ya Kristo alikuwa juu ya kuleta ugumu kali na mateso katika maisha yake .
Uelewa wa mateso
Katika sura Matendo 19 kupitia 28, Luka anauelezea Paulo pia kuhusu matatizo
ya kuja kwake. Paulo alijua kwamba angekuwa jela , na watuhumiwa kuwa angeweza
hata wauawe .
Kwa mfano, kusikiliza maneno haya ominous kutoka hotuba yake ya wazee wa
Efeso katika Matendo sura ya 20 mistari 22 hadi 25:
Kulazimishwa na Roho , Mimi kwenda Yerusalemu , bila kujua nini kitatokea
kwangu huko. Mimi tu kujua kwamba katika kila mji Roho Mtakatifu anaonya
mimi kuwa gereza na matatizo wanakabiliwa na me ... mimi kufikiria maisha
yangu thamani ya kitu kwangu ... Hakuna wewe ... itakuwa atakayeniona tena .
(Matendo 20:22-25 )
Na baadaye aliwaambia waamini katika Kaisarea katika Matendo sura ya 21
mstari wa 13,
Niko tayari siyo tu kutiwa ndani , lakini pia kufa katika Yerusalemu kwa ajili ya
jina la Bwana Yesu. (Matendo 21:13)
Paulo alikuwa wanatambua matatizo ambayo awaited yake katika utumishi wake kwa
Kristo na Injili yake , na alikuwa tayari hata kuwa mashahidi.
Uelewa wa kusudi
Katika nafasi ya pili , Paulo alikuwa pamoja na ufahamu wa lengo la mateso
yake. Alijua kwamba kama Mungu amepanga basi kuteseka, Bwana pia mipango ya
kutumia mateso huu kukuza injili
Paulo aliamini kwamba Mungu atatumia matatizo yake kwa kueneza Injili ya
Kikristo. Alijua kwamba dhabihu yoyote apate kufanya bila kuwa na thamani kwa sababu
itakuwa ni njia ya Mungu ya kukuza habari njema ya wokovu katika Kristo.
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Kusikiliza tena kwa nini aliiambia wazee wa Efeso katika Matendo sura ya 20 mstari wa
24 :
Mimi kufikiria maisha yangu thamani ya kitu kwangu , kama tu nipate kumaliza
mbio na kukamilisha kazi Bwana Yesu amenipa - Kazi ushuhuda wa injili ya
neema ya Mungu. (Matendo 20:24)
Paulo alikuwa ameshawishika kwamba huduma yake katika gereza itakuwa ni pamoja na
kushuhudia kwa injili, na kwamba ilikuwa ni sehemu ya kazi yake kama mtume kwa
kupitia matatizo haya. Badala ya kuzuia huduma ya Paulo ya kitume , kifungo itakuwa
njia ambayo Paulo kukamilika huduma yake.
Na kwa kweli, kama sisi kusoma mahali pengine katika Matendo, hii ni just nini
kilichotokea. Katika Matendo sura ya 22 mstari wa 1 kupitia 21 , tunasoma kwamba
wakati Paulo alikamatwa katika Yerusalemu, yeye aliwasilisha ushahidi wake Mkristo
kwa kundi la watu kwamba walitaka kifo chake.
Katika Matendo sura ya 23 mistari 1 hadi 10 , Luka alieleza kuwa Paulo ushahidi
wa injili na ufufuo wa Kristo mbele ya baraza , Wayahudi chama tawala cha mwili . Luka
pia kumbukumbu kwamba Bwana mwenyewe moyo Paulo kuhusu ushuhuda wake
unaoendelea wa kitume.
Kisha katika Matendo sura ya 24 mistari 14 hadi 26 , tunajifunza kwamba Paulo
alitangaza Injili mahakamani upasuaji hadharani katika masikio yake , na faragha kwa
mkuu wa mkoa Felix na mkewe Drusila Wayahudi. Pia tunaambiwa kwamba Felix mara
kwa mara alizungumza na Paul kwa kipindi cha miaka miwili .
Kufuatia hali hii, katika Matendo sura ya 25 mstari wa 18 kupitia sura ya 26 mstari
wa 29 , Luka anatuambia kwamba Paulo alitangaza Injili kwa gavana mpya Festus , kama
vile kwa Mfalme wa Wayahudi Agripa na mke wake Bernice .
Na Katika Matendo sura ya 28 mistari ya 23 kupitia 31 Luke anaelezea kuwa
Paulo mara kwa mara Habari Njema ya ufalme wa Mungu kwa waliokuja kumwona
katika Roma.
Katika Matendo sura ya 23 aya ya 11, maneno ya Kristo kwa Paulo muhtasari
lengo la yote ya mateso hii:
Jipe moyo! Kama una ushahidi juu yangu katika Yerusalemu , hivyo ni lazima pia
kushuhudia katika Roma. (Matendo 23:11)
Paulo alipata mateso kwa kueneza habari njema ya Kristo toka Yerusalemu
Roma.
Uelewa wa Mungu Baraka
Katika nafasi ya tatu , Paulo alikuwa na ufahamu sana ya baraka ya Mungu juu
ya huduma yake kwa wakati huu. Luka katika sura Matendo 19 kupitia 28 anaweka wazi
kwamba ushuhuda wa Paulo injili kuenea kwa baraka makubwa ya Roho wa Mungu.
Luka pia inatuambia kwamba huduma ya Paulo pamoja na mambo mengine
kwamba wamechangia kwa uwezo wake wa kutangaza Injili , na kuomba kwa maisha ya
watu. Kwa mfano , alipokea na kutafsiriwa maono kulinda maisha ya wale meli kwamba
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hatimaye kugonga juu ya mwamba. Akawaponya wagonjwa juu ya Malta. Na yeye
kuhudumiwa mahitaji ya mtu binafsi ya waumini waliokuja kumwona.
Mbali na taarifa kuwa ni pamoja na katika kitabu cha Matendo , tunaweza
kujifunza mengi kuhusu huduma ya Paulo unaoendelea wakati wa kufungwa wake
kutoka barua zake kwa makanisa ya Kolosai, Efeso na Filipi. Nyaraka za Paulo kwa
Wakolosai, ikiwa ni pamoja na Philemon , kwa Waefeso na Wafilipi zinaonyesha
kwamba yeye alikuwa na huduma kazi katika jela. Hakuwa na utulivu kusubiri muda
wake katika kifungo, lakini kikamilifu kutekeleza shughuli zake za kitume .
Barua kwa Makanisa
Kuna njia nyingi za kufanya muhtasari wa huduma ya Paulo , lakini mambo angalau nne
kuja mbele yako. Ingawa alikuwa kimwili wamefungwa , Paulo aliendelea kwa waziri
kwa kuhubiri Injili kwa wageni mbalimbali na wageni wake , kuomba kwa niaba ya
makanisa na waumini ulimwenguni kote , mateso matatizo mengi kwa faida ya kanisa ,
na bila shaka , kuandika barua kwa makanisa mbalimbali na watu binafsi duniani kote.
Kwanza, Paulo alihubiri injili wakati huu.
Kuhubiri
Kama tulivyoona , Paulo alivumilia gerezani hasa kwa kupata fursa mpya ya
kutangaza habari njema. Na barua zake kutoka gerezani kuimarisha wazo hili. Tunaona
hii si tu katika utambulisho wake mara kwa mara ya mwenyewe kama balozi wa Yesu
katika minyororo, lakini pia katika sala yeye waliomba kutoka kwa makanisa ambayo
aliandika.
Kwa mfano, kusikiliza ombi lake katika Waefeso sura ya 6 aya 19 mpaka 20 :
Niombeeni mimi pia , kwamba wakati wowote mimi kwa kufumbua kinywa changu
, maneno inaweza kutolewa yangu ili nami bila hofu kuwajulisha siri ya Injili ,
ambayo mimi ni mjumbe katika minyororo. Kuomba kwamba mimi apate
kuyatangaza bila woga, kama mimi lazima. (Waefeso 6:19-20)
Paulo alijua kwamba , hata gerezani, wajibu wake msingi ni kutangaza habari njema. Na
hivyo , aliwaomba Waefeso kuomba kwa ajili yake, ili aweze kuwa na nguvu ya kutimiza
wajibu wake wa kitume.
Vile vile, katika Wakolosai sura ya 4 mstari wa 3 na 4 aliandika:
Na kuomba kwa ajili ya sisi , pia, kwamba Mungu atufungulie mlango tupate
kutoa ujumbe wetu ili tuweze kutangaza siri ya Kristo , ambayo mimi kwa
minyororo. Kuomba nipate kuitangaza Injili kwa ufasaha , kama inipasavyo
kusema. (Wakolosai 4:3-4)
Paulo alitaka sala ili aweze kuwa na nafasi ya kuhubiri Injili, ili aweze kuchukua fursa
nzuri ya fursa mbele yake.

Kuomba
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Pili, Paulo mara katika sala mara kwa mara kwa ajili ya makanisa . Kwa mujibu
wa barua za Paulo , huduma yake hadi zaidi ya kutangaza injili kwa wasioamini. Ni pia ni
pamoja na sala mara kwa mara kwa makanisa mbalimbali na waumini ulimwenguni kote.
Kivitendo kuzungumza, ni uwezekano mkubwa sana kwamba kufungwa kwa
Paulo kweli iliongezeka wakati yeye alikuwa na uwezo wa kutumia katika maombi.
Wakati wa safari zake za kimisionari, kwa ujumla yeye busy kusafiri , au hata kufanya
kazi kwa msaada wa mwenyewe. Lakini gerezani, yeye hakuwa na kazi ya kufanya ,
hakuna sehemu ya kusafiri, na distractions chache . Hii kuruhusiwa naye mpango
mkubwa wa muda wa kuomba. Na kutokana na ushuhuda barua yake ya kutoa,
inaonekana kwamba Paulo aliona mwenyewe wote wajibu na heshima ya kutumia kiasi
ya muda kwamba kuomba kwa wengine.
Kusikiliza ushuhuda wa Paulo kuhusu maombi yake kwa waumini wengine
katika Waefeso sura ya 1 mistari ya 16 kwa 18 :
Mimi si kusimamishwa kutoa shukrani kwa ajili yenu, kukumbuka katika sala
zangu . Mimi kuendelea kuuliza ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo ... inaweza
kukupa Roho wa hekima na ya ufunuo ... Naomba pia kwamba macho ya mioyo
yenu yatiwe nuru . (Waefeso 1:16-18)
Paul mara kwa mara na mara kwa mara kuomba kwa Waefeso. Yeye aliamini
kuwa maombi ilikuwa ni nguvu, na alikuwa na matumaini kwamba Mungu heshima
maombi yake na baraka Waefeso. Juhudi za Paulo katika sala kilitokana huduma mahiri
na thamani ya wale ambao hawakuwa karibu .
Kwa njia ile ile , katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 3 kupitia 9, yeye alieleza
kuwa yeye mara kwa mara kuomba kwa kanisa la Filipi :
Namshukuru Mungu wangu kila wakati mimi kumbuka wewe . Katika sala kwa
ajili yenu nyote yangu yote , mimi daima kuomba kwa furaha ... Na hii ni dua
yangu kwamba upendo wenu iongezeke zaidi na zaidi katika maarifa na kina cha
ufahamu . (Wafilipi 1:3-9)
Na katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 9 , tunasoma juu ya ahadi yake ya kanisa
katika Kolosai
Sisi si kusimamishwa kuomba kwa ajili yenu na kumwomba Mungu akujaze na
ufahamu wa mapenzi yake kwa njia ya hekima yote na ufahamu wa rohoni .
(Wakolosai 1:09 )
Pia aliomba kwa ajili ya watu maalum, kama vile Philemon , Afia na Archippus katika
kanisa la Kolosai . Kwa mfano, katika Philemon mstari wa 6 aliandika:
Naomba unaweza kuwa hai katika kushirikisha imani yako, hivyo kwamba
utakuwa na ufahamu kamili wa kila kitu kizuri tulio nao katika Kristo . (
Philemon 6)
Katika mafungu haya yote, sisi kuona kwamba Paulo nia yake ya kuomba kwa waamini
wenzake , kutafuta baraka nyingi kutoka kwa Mungu kwa niaba yao.
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Mateso
Katika nafasi ya tatu , pamoja na kuhubiri na kuomba, huduma ya Paulo katika
gereza ni pamoja na mateso kwa niaba ya wengine. Sasa, katika na wenyewe, mateso ni
ugumu wa maisha, si huduma. Lakini wakati lengo na bidhaa ya mateso ya maendeleo ya
ufalme wa Mungu kwa uendelezaji wa injili , mateso ni sawa na mawazo ya kama aina ya
huduma ya Kikristo.
Wakristo daima kuteswa, na daima itakuwa kuteseka hadi Yesu atakaporudi.
Biblia inatuhakikishia ya hili. Sasa, hiyo haina maana kwamba Wakristo wote kuteseka
sawa au kwa kiasi kwamba Paulo alivyofanya. Lakini Mungu amekusudia kwamba
mpaka Yesu atakaporudi kumaliza kazi yake, mpaka yeye Yametimia ufalme wake
duniani , maadui wake bado kupigana naye . Na hii ina maana kwamba watu Yesu
wataendelea kuteseka .
Lakini maisha ya Paulo inathibitisha kitu: mateso yetu ni si bure . Kinyume chake
, na mateso yetu huwabariki kanisa . Mateso yetu alionyesha injili , na mateso yetu
kuongezeka kwa utukufu kwamba kanisa kurithi.
Mateso kwa ajili ya Injili ni huduma nguvu na makusudi . Kwa jambo moja, ni
ushahidi unaoonyesha ukweli wa injili . Hii ni kwa nini sisi kawaida rejea Wakristo
ambao kufa kwa ajili ya imani yao kama " mashahidi " au " mashahidi. " Tumeona idadi
ya njia ambazo mateso ya Paulo ilitoa fursa kwa ajili yake na kuhubiri injili . Lakini pia
moyo wengine kutangaza injili pia.
Kusikiliza maneno ya Paulo kwa athari hii katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 14 :
Sababu ya kifungo changu , ndugu wengi katika Bwana wamehimizwa kuhubiri
neno la Mungu zaidi kwa ujasiri na bila woga. (Wafilipi 1:14)
Mbali na hayo , ni haki ya kufikiri ya mateso kama huduma kwa sababu ni
usalama wa faida kwa wengine. Baada ya yote, Yesu Kristo aliteseka kwa niaba ya
wenye dhambi, na akafa kutuokoa. Na andiko inatufundisha kufuata mfano wa Kristo
hasa kwa njia ya mateso kwa ajili ya wengine . Kama waumini, sisi ni lazima awe tayari
mateso na hata kifo kwa faida ya wengine, na sisi lazima kushukuru ya mateso wengine
kuvumilia kwa sababu hiyo .
Kama Mtume Yohana aliandika katika 1 Yohana sura ya 3 mstari wa 16 :
Hii ni jinsi gani sisi kujua upendo ni : Yesu Kristo aliyatoa maisha yake kwa ajili
yetu. Nasi vilevile tunapaswa kuyatoa maisha yetu kwa ndugu zetu. (1 Yohana
3:16)
Paulo aliamini hii. Na kama sisi tumeona , alikuwa tayari kwenda gerezani, na hata kufa ,
kama kufanya hivyo ingekuwa kukuza injili.
Sisi kusoma kuhusu nia yake ya kuteseka kwa ajili ya wengine katika Waefeso
sura ya 3 mstari wa 13 :
Mimi kuuliza wewe, kwa hiyo, si kwa kuwa moyo kwa sababu ya mateso
ninayopata kwa ajili yenu, ambayo ni kwa ajili ya utukufu wenu. (Waefeso 3:13)
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Wazo la Paulo hapa ni kwamba kufungwa kwake kuruhusiwa naye kukuza injili
katika maeneo mapya na kwa watu wapya , na hivyo kuleta watu zaidi na zaidi kwa
imani katika Kristo. Wakati injili kuenea na kanisa kukua, inaongeza utukufu waumini
wote kurithi. Na katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 14, Paul zilionyesha kuwa mfano
wake katika mateso pia moyo ushahidi wa watu wengine.
Sababu ya kifungo changu , ndugu wengi katika Bwana wamehimizwa kuhubiri
neno la Mungu zaidi kwa ujasiri na bila woga. (Wafilipi 1:14)
Katika nafasi ya tatu , barua za Paulo kuonyesha kwamba mateso yake ilikuwa
muendelezo wa mateso ya Kristo mwenyewe. Katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 24,
Paulo alifanya grandest madai ya yote kuhusu mateso yake :
Sasa nafurahi katika kile aliteseka kwa ajili yenu , na mimi ninatimiza katika
mwili wangu bado ni nini kukosa kuhusiana na mateso ya Kristo kwa ajili ya
mwili wake , ambayo ni kanisa . (Wakolosai 1:24)
Katika Wakolosai sura ya 1 Paul msisitizo alisema uwezo kamili ya Kristo .
Hivyo, wakati alisema kuwa mateso ya Kristo walikuwa " unakosekana," Paulo
hakumaanisha kuwa kifo cha Kristo hazikutosha kuokoa yetu tu, au kwamba waumini
kuongeza sifa zao wenyewe kwa kifo cha Kristo.
Badala yake Paulo, na maana kwamba kazi ya Yesu ni bado kumaliza. Wakati
Yesu alikufa na kisha kupaa mbinguni , akampiga pigo kubwa dhidi ya uovu, na kwa
ufanisi alishinda vita dhidi ya adui zake mapepo. Paul lakini alijua kwamba majeshi ya
kishetani kuendelea mvutano dhidi ya Kristo na ufalme wake. Yesu kikamilifu na kabisa
kukomesha adui zake mpaka yeye anarudi katika utukufu.
Mpaka wakati huo , kanisa lazima kuvumilia mateso Mungu ameteua kwa ajili
yetu. Na kwa sababu Yesu anavyotupenda hivyo wapenzi , na kwa sababu yeye ni umoja
kwa waumini wote, yeye anateseka wakati sisi kuteseka. Kwa maana halisi , mateso ya
kanisa ni mateso ya Kristo.
Hii ni hatua sana kwamba Yesu mwenyewe alifanya Paul wakati wa uongofu
Paulo juu ya Njia ya Damascus. Paul, kisha inayojulikana kama Sauli , alikuwa
kikamilifu kuwatesa Wakristo, kutupa yao gerezani na kutafuta vifo vyao. Lakini wakati
yeye alikuwa njiani kuelekea Dameski kuwakamata wakristo huko , Yesu akakutana naye
juu ya barabara , kugonga yake ya ardhi, na akifafanua ukweli kwake.
Sehemu ya mazungumzo kati ya Yesu na Paulo ni kumbukumbu katika Sura ya 9
mstari wa 5 :
"Wewe ni nani Bwana?" Sauli aliuliza.
"Mimi ni Yesu , ambaye wewe unamtesa ," alijibu . (Matendo 9:05 )
Yesu aliweka wazi kwa Paulo kwamba kuwatesa waumini ni kuwatesa Yesu
mwenyewe. Kwa hiyo, wakati muumini inakabiliwa na Yesu anateseka sana.
Kwa muhtasari basi, Kristo ni lazima ateseke mpaka kurudi kwake, na anateseka kwa
kupitia mateso ya mwili wake, yaani kanisa . Lakini wakati mateso yake ni kosa, yeye
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hatimaye na kabisa kuwashinda maadui wake wote, na atafanya hivyo kanisa lake. Paulo
alikuwa upendeleo kusaidia Kristo kutimiza mateso maalumu.
Licha ya kuonyesha kwamba yeye kuhubiri , kuomba na mateso kama mtume ,
barua za Paulo pia kuonyesha kwamba yeye kushiriki katika mahiri kuandika huduma
wakati wakishikiliwa .
Kuandika
Kuandika huduma ya Paulo wakati wa miaka ya kufungwa kwake ni alionyesha
kwa Agano yake barua New makanisa katika Kolosai , Efeso, na Filipi, na mtu Kolosai
Philemon . Kupitia barua hizi Paulo alikuwa na uwezo wa kutoa wizara husika wafugaji
makanisa na watu binafsi. Na tangu maandishi haya walikuwa kuhifadhiwa kwa ajili yetu
katika Agano Jipya, huduma ya Paulo imekuwa tele duniani kote kwa kipindi cha miaka
elfu mbili.
Maandiko ya Paulo yanaonyesha huduma tajiri makanisa na watu binafsi na
ambaye alikuwa mahusiano yaliyopo . Alijua mambo mengi kuhusu mazingira yao na
kuhusu wao binafsi. Na matokeo yake, Paulo alikuwa na uwezo wa kushughulikia
masuala maalum mengi ambayo wasiwasi watazamaji wake , wote binafsi na ya
kiteolojia . Hata maelekezo baadhi ya watu kwa jina lake. Pamoja na kutokuwa na uwezo
wa kusafiri, huduma ya Paulo mara taarifa na makini kulengwa kwa hali maalum ya
makanisa na watu binafsi ambao aliandika.
Fikiria, kwa mfano , kwamba katika barua yake kwa Wafilipi, Paulo kushiriki
katika huduma ya uchungaji na moyo wanawake wawili, Sintike na Euodia , kupatanisha
na mtu mwingine. Hawa walikuwa wanawake Paulo alijua , wanawake ambao amefanya
kazi pamoja naye , lakini waliokuja katika kutokubaliana na mtu mwingine. Wasiwasi
Paulo kwa ajili yao mara binafsi na upendo, na ufumbuzi wake kwa tatizo yao ilikuwa
kwa kiasi kikubwa zabuni.
Sisi kusoma maneno yake kwao katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 2 :
Nawasihi Euodia na Sintike nawasihi kukubaliana na kila mmoja katika Bwana.
(Wafilipi 4:02 )
Kwa njia ile ile , Paulo pia aliomba kwa ajili ya maridhiano kati ya waumini
katika kitabu cha Philemon . Kuna kuwaombea kwa niaba ya mtumwa jina lake Onesimo
, ambao walikimbilia bwana wake Kolosai Philemon . Kwa kweli, kitabu chote cha
Philemon ni kujitolea na wakitaka Philemon ili awe mwema Onesmo.
Inavyoonekana baada ya waliokimbia bwana wake, Onesimo alikuwa walitaka
nje rafiki Philemon ya Paulo. Na chini ya huduma ya Paulo , Onesimo alikuwa kuwa
Mkristo. Aidha, Onesimo alikuwa alibakia pamoja na Paulo na alikuwa wanamtumikia
gerezani. Kwa hiyo, huduma ya Paulo kwa Onesmo na Philimoni alikuwa undani binafsi.
Na yeye alichukua huduma , kama mchungaji wao na kama rafiki yao, kupatanisha
uhusiano wao.
Paulo pia kuelekezwa barua yake kwa masuala ya kiteolojia kwamba kushiriki
kanisa kwa ujumla, kutoa mamlaka mafundisho ya kitume kwa mkono wafugaji. Huduma
yake ya kufundisha kama mwakilishi mamlaka ya Kristo hakuwa na falter wakati wa
kufungwa kwake. Badala yake, Paulo iliendelea kutoa ishara dosari wa kweli wakati huu,
na kuendelea kuomba ukweli kwamba kwa kanisa kwa njia ya barua yake.
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Kama tulivyoona , matendo wote na barua za Paulo Agano Jipyazinaonyesha kwamba
Paulo alikuwa kushiriki kikamilifu katika huduma wakati wa kufungwa kwake. Hakuwa
tumedhoofika au kukata tamaa kwamba akiwa kifungoni kuzuia huduma yake. Badala
yake, alijua kwamba Mungu alikuwa ametoa gerezani kwake kama nafasi kueneza Injili
na kutoa mfano kwa watu wa Mungu . Na aliongoza kwa elimu hii, yeye uliofanywa
huduma imara ya kuhubiri, kuomba, mateso na kuandika, kwa njia ambayo yeye
kuruhusiwa kwa uaminifu majukumu yake yote kama mtume wa Yesu Kristo .
IV . MOJA WA THEOLOGIA
Sasa kwa kuwa tuna ilianzisha background ya kufungwa kwa Paulo na alielezea
huduma yake unaoendelea kipindi cha kufungwa kwake , tuko tayari kurejea kwa umoja
wa kitheolojia ya barua zake kutoka gerezani. Katika sehemu hii , sisi kuchunguza baadhi
ya mandhari mafundisho kwamba nyaraka gerezani kushiriki katika kawaida, na kueleza
jinsi gani wao walionao katika mfumo wa Paulo mpana wa teolojia.
Barua za Paulo kutoka gerezani kushiriki baadhi ya misingi muhimu ya
mafundisho . Wengi kimsingi , wote kuthibitisha Injili hiyo . Lakini zaidi ya hapo , wote
kushiriki njia ya kawaida ya kuwasilisha injili , na wao huwa na kusisitiza masuala huo
wa injili . Hii si kusema kwamba wao ni sawa na mtu mwingine. Lakini kuna picha
kubwa kwamba unaunganisha yao, msingi kawaida ambayo wote wanategemea. Na
kwamba msingi ya kawaida ni ukweli kwamba Yesu Kristo ni mshindi na mtawala wa
viumbe vyote.
Mjadala wetu wa umoja wa kitheolojia katika waraka wa gerezani kusisitiza
mafundisho tatu kuu . Kwanza, tutaangalia mafundisho kwamba Yesu Kristo ni mfalme
wa Uumbaji. Pili, sisi kuzingatia kwa karibu zaidi katika nyanja fulani ya ' ufalme juu ya
viumbe, yaani waumini ' Yesu muungano na Kristo katika utawala wake. Na tatu,
tutakuwa makini na mahitaji ya maisha ya kimaadili kwamba kwanza mafundisho mbili
kuashiria. Tutaweza kuanza na mafundisho kwamba Yesu Kristo ni mfalme wa viumbe.
Mfalme wa viumbe
Mkazo Paulo juu ya utawala wa kifalme wa Kristo juu ya uumbaji labda zaidi
alitamka katika barua yake kutoka gerezani kuliko yoyote ya maandiko yake nyingine.
Sisi kuzingatia mambo matatu ya ufalme wa Kristo kwamba kuonekana mara kwa mara
katika nyaraka zake gerezani uhuru wake , ambayo unahusu nguvu na mamlaka yake ,
heshima yake, ikiwa ni pamoja na utukufu wake, na worthiness wake kuheshimiwa,
kuigwa na kuabudiwa; na dhamira yake ya kurudi tena ili kukamilisha ufalme wake
duniani. Hebu tuanze kwa kuangalia uhuru wa kifalme wa Kristo.
Ukuu
Tunaposema kuwa Kristo ni huru , tuna maana ya kwamba yeye ana nguvu na
uwezo wa kutimiza mapenzi yake , na kwamba yeye ana mamlaka na haki ya kufanya
hivyo kisheria. Katika ulimwengu wa kale , wafalme na watawala akaamuru majeshi ya
nchi yao, kuwapa uwezo wa kukamilisha kile wao taka. Sheria za nchi zao pia alikubali
haki yao ya kutawala na serikali, kwa maana ya kuwa wao pia alikuwa na mamlaka ya
kukamilisha kile wao taka. Serikali nyingi za kisasa na nguvu na mamlaka sawa.
Kulingana na Paulo, wakati Yesu kupaa mbinguni , Mungu Baba mikononi yake
na aina hii ya uhuru wa viumbe vyote. Yesu ni la nguvu na hivyo mamlaka sasa, kwamba
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uhuru wake hadi juu ya wafalme wengine wote na watawala kama vile, kama wao ni
katika ardhi wala katika ulimwengu wa kiroho .
Katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 20 kwa njia ya 22, Paulo alieleza uhuru kwamba
Baba nafasi kwa Kristo kwa njia hii:
[Baba ] ameketi naye katika mkono wake wa kulia katika ulimwengu wa roho ,
mbali juu ya kila tawala na mamlaka, na nguvu na mamlaka, na kila kichwa
linaloweza kutolewa , si tu katika ulimwengu wa sasa lakini pia katika ule ujao.
Na Mungu aliweka vitu vyote chini ya miguu yake na kuteuliwa kwake kuwa
kichwa juu ya kila kitu kwa ajili ya kanisa . (Waefeso 1:20-22 )
Hivi sasa, Yesu Kristo sheria juu ya viumbe wote na nguvu kabisa . Na enzi yake si tu
mdogo kwa ulimwengu wa roho. Anatawala juu ya nchi pia.
Kama Yesu mwenyewe alitangaza katika Mathayo sura ya 28 mstari wa 18 :
Mamlaka yote mbinguni na duniani amepewa kwangu. (Mathayo 28:18)
Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu , sheria juu ya viumbe wote , kutoka
akipiga galaxy kwa tiniest doa wa dunia. Dhiti ya serikali ya kidunia na mataifa, na juu
ya kila malaika na mapepo. Ni wazi, si kila kitu katika viumbe kumt'ii yake kama ni
lazima. Lakini hata hivyo, Yesu ana haki ya amri utii wake, na uwezo wa kufanya hivyo
kutii. Na yeye ana uwezo na haki kubwa kuwabariki wale hajaidhinisha, na kabisa kwa
kuwaangamiza maadui zake .
Licha ya kusisitiza uhuru wa Kristo, Paulo alielezea heshima ya Kristo, ambalo
lina utukufu wake na thamani , na madai majibu ya heshima , wivu na ibada .
Heshima
Kristo ni kuheshimiwa kwa sababu yeye ni kamilifu, takatifu na ya haki. Na yeye
ni kuheshimiwa kwa sababu yeye anashikilia nafasi ya mamlaka ya juu, na kwa sababu
yeye executes mamlaka kwamba haki na haki. Yeye pia ni heshima kwa sababu yeye
mwenyewe ni muhimu sana kuwa katika viumbe wote , mtu ambaye Mungu maadili zaidi
kuliko nyingine yoyote. Na yeye ni kuheshimiwa kwa sababu yeye ni muumba na mpaji
wa ulimwengu. Tunaweza kwa urahisi orodha mamia ya sababu ya kuwa Yesu anastahili
heshima . Lakini labda sababu kubwa kwamba Yesu anastahili heshima na sifa ni
kwamba yeye ni Mungu , Yesu ni Mungu , na Mungu anastahili heshima ya juu
imaginable.
Moja ya sababu Paulo alisisitiza heshima ya Yesu hivyo sana ni kwamba baadhi
ya watu katika kanisa hawakuwa kufahamu jinsi ya pekee Yesu. Inavyoonekana,
Waalimu wa uongo walikuwa ilianzisha heshima ya malaika na roho ndani ya kanisa, na
amependekeza kwamba Yesu alikuwa moja tu ya sawa hizi viumbe wengi . Njia moja
ambayo Paulo alikanusha mafundisho haya ya uongo kwa kusisitiza ukuu wa kipekee na
kupita .
Kusikiliza kwa njia ya yeye ukilinganisha Kristo na viumbe wengine wa kiroho
katika Wakolosai sura ya 1 mistari ya 16 na 17:
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Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa vilivyo mbinguni na juu ya nchi,
vinavyoonekana na visivyoonekana, iwe enzi , au mamlaka au watawala au
mamlaka vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Yeye ni kabla ya
vitu vyote , na katika yeye vitu vyote hushikana . (Wakolosai 1:16-17)
Yesu ni wa pekee kwa sababu yeye ni Muumba wa kila kitu ni - hata ya malaika ,
na roho ambayo walimu wa uongo kuheshimiwa. Yesu sio tu mtawala mkuu katika
ulimwengu. Yeye pia ni moja ambao imara ofisi zote za chini kwamba viongozi wengine
kushikilia , katika ulimwengu wa kiroho na duniani. Na yeye aliye umba viongozi
wengine , ikiwa ni pamoja binadamu wote ambao utawala juu ya nchi na viumbe kama
vile malaika na mapepo ambao wana mamlaka katika ulimwengu wa kiroho .
Mbali na kuzungumza za utawala wa Kristo katika suala la uhuru wa Kristo na
heshima, Paulo alisisitiza uamuzi wa Kristo kurudi duniani ili msiazimie ufalme wake.
Uamuzi
Kuelewa mtazamo wa Paulo juu ya kurudi kwa Kristo, tunapaswa kukumbuka
kwamba mafundisho yake kuhusu nyakati za mwisho (au eschatology yake) ilikua nje ya
mawazo ya kijadi ya nyakati za mwisho Wayahudi. Katika teolojia ya kiasili ya Kiyahudi
ya siku ya Paulo , ni mawazo kwamba maandiko iliyotolewa umri kuu mbili za
binadamu. Kabla ya Kristo alikuja , dunia ilikuwa katika ulimwengu wa sasa , ambayo
ilikuwa na sifa ya dhambi, mauti na rushwa.
Ulimwengu huu wa sasa alikuwa na kufuatiwa na umri kuja , ambayo Biblia pia
inahusu kama ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni. Badala Hii ilikuwa kutokea
wote kwa mara moja wakati Masiya au Kristo alikuja .
Lakini kulingana na Paul na waandishi wengine Agano Jipya, Yesu umebaini kuwa
Wayahudi mimba hii ya asili ilikuwa si sahihi kabisa . Umri kuja kuchukua nafasi ya
umri sasa, lakini si wote mara moja. Badala yake, umri mbili bila kuingiliana kwa kipindi
cha muda, mwanzo kutoka wizara ya kidunia ya Kristo , ambayo sisi rejea kama uzinduzi
wa Utawala wa Mungu na kupanua hadi kurudi kwa Kristo au kuja mara ya pili , ambayo
sisi rejea kama ukamilifu wa ufalme wa Mungu. Katika kati ya uzinduzi na ukamilifu ni
kipindi sisi kuwaita muendelezo wa ufalme wa Mungu. Kipindi hiki cha katikati ni
wakati ambapo kanisa kuwepo katika siku za Paulo, na ambayo inaendelea kuwepo leo .
Hii ni dhana muhimu kwa ajili ya Paulo kuelezea watazamaji yake kwa sababu
alielezea hivyo, wengi wa matatizo yao. Umri wa sasa wa dhambi, mauti na rushwa
alikuwa na si marufuku, ambayo ni kwa nini waumini kuendelea kuteseka. Hata hivyo,
baadhi ya siku Yesu atarudi kuleta baraka ya mwisho kwa waumini wote. Wakati huo
huo, Wakristo lazima kuamini kwamba kweli Yesu atarudi. Na sisi inaweza kuwa na
matumaini makubwa kwamba hii kutokea kwa sababu Kristo ni nia ya kumaliza kile yeye
kuanza.
Hivi sasa, Yesu Mfalme kama mfalme kutoka mbinguni. Lakini yeye si kuridhika
na kwamba. Yeye anataka na mipango ya kutawala kila inchi ya kuundwa kwa kama
kikamilifu na utukufu kama yeye sasa Mfalme mbinguni. Yeye si kuridhika mpaka yeye
hatimaye na kabisa na kuadhibiwa adui zake wote na hatimaye heri waumini wake wote
waaminifu . Na mipango ya kufanya hivyo kwa kueneza ufalme wake katika dunia
nzima.
Kwa sababu Paulo alijua mpango Kristo kutawala juu ya viumbe wote , yeye
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ujasiri alisema kuwa Kristo alikuwa amedhamiria ili kukamilisha ufalme wake. Ilikuwa
kwa sababu hii kwamba yeye kawaida aliandika juu ya muumini ku kuwa urithi ujao , na
kwamba yeye kuwekwa tumaini lake kubwa katika tuzo ambayo itakuwa wake wakati
Kristo akarudi.
Kwa mfano, fikiria maneno yake katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 13 na 14:
Baada ya kuamini , walikuwa alama ndani yake na muhuri, Roho yule wa ahadi
Mtakatifu, ambaye ni amana kuhakikisha urithi wetu. (Waefeso 1:13-14)
Paulo alisisitiza kwamba urithi yetu ya baadaye ni uhakika - Mungu ameahidi na si
kubadili mawazo yake . Matokeo yake, Yesu lazima kurudi ili kutoa urithi wetu katika
ufalme Yametimia .
Na katika Wafilipi sura ya 3 mistari ya 20 na 21 , Paulo aliandika ya kurudi kwa
Kristo katika maneno haya:
Uraia wetu ni mbinguni. Nasi tunangoja kwa hamu Mwokozi kutoka huko, Bwana
Yesu Kristo, ambaye ... atabadilisha miili yetu midhaifu ili watakuwa kama mwili
wake wa utukufu . (Wafilipi 3:20-21)
Kristo atakaporudi ili kukamilisha ufalme wake juu ya nchi, urithi wetu ni pamoja na
mpya, miili ya utukufu . Paulo aliweza kusema ya urithi huu kwa ujasiri mkubwa kwa
sababu alijua kwamba Yesu aliahidi kurudi, na kwamba Yesu alikuwa na nia ya kutimiza
ahadi hiyo.
Katika nyaraka zake za gerezani Paulo kutegemewa kwa uhuru wa Kristo wa
kifalme , heshima na uamuzi kama vya msingi vya mafundisho yake. Mandhari haya
kutokea mara kwa mara katika barua hizi, kutoa msingi kwa ajili ya wengi mafundisho ya
Paulo kwa Wakolosai, Waefeso na Wafilipi pia.
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika mafundisho kwamba Yesu Kristo ni mfalme wa
viumbe, sisi wanapaswa kurejea mawazo yetu kwa uhakika wa pili wa mafundisho ya
kawaida ya waraka wa gerezani, yaani, muungano waumini ' pamoja na Kristo katika
utawala wake , muungano wetu na Yesu matokeo katika yeye kugawana baraka zake na
sisi.
Umoja na Kristo
Kulingana na Paulo, wakati sisi kuamini katika Yesu, sisi ni umoja naye katika
siri, njia ya kiroho . Na kwa sababu tumeunganishwa na Yesu, sisi ni kuhesabiwa kama
tulikuwa Yesu. Kwa mfano, Yesu ni lawama mbele ya Mungu, na kwa sababu sisi ni
umoja naye , sisi pia ni kuhesabiwa kama lawama mbele ya Mungu, na dhambi zetu zote
kusamehewa .
Paulo alirudi na dhana hii mara kwa mara katika nyaraka zake gerezani kama
yeye moyo wasomaji wake kwamba wao pamoja katika utawala wa kifalme wa Kristo.
Mara nyingi, alisema kuwa kwa sababu waamini kushiriki katika utawala wa kifalme wa
Kristo, wao kupokea baraka wakati wa muendelezo wa sasa wa ufalme wa Kristo , na
kuangalia mbele kwa baraka hata zaidi katika ukamilifu wa ufalme .
Kwa mfano, katika Wakolosai sura ya 3 mstari wa 1 kwa njia ya 4 , Paulo
aliandika:
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Tangu , basi , umekuwa kukulia pamoja na Kristo, elekezeni mioyo yenu kwenye
mambo ya juu, Kristo aliko, ameketi upande wa kulia wa Mungu ... Kwa ulikufa ,
na maisha yako sasa ni siri na Kristo katika Mungu. Wakati Kristo, ambaye ni
maisha yako , inaonekana , basi wewe pia itaonekana pamoja naye katika utukufu
. (Wakolosai 3:1-4)
Kupitia muungano wetu na Kristo, sisi ni umoja kwa kifo cha Kristo, ili sisi pia akafa
pamoja naye. Na tumeunganishwa na Kristo katika ufufuo na uzima wake, ili sisi pia
wanafufuliwa pamoja naye. Sisi pia ni umoja na Kristo katika kupaa kwake na utawala ,
ili atakaporudi katika utukufu , sisi kutawala pamoja naye .
Kama Paulo aliandika katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 6 na 7:
Mungu alitufufua pamoja na Kristo na ameketi sisi pamoja naye katika
ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazo kuja apate
kuonyesha utajiri usio na kifani wa neema yake. (Waefeso 2:6-7)
Kulingana na Paulo, hata sasa sisi ni kuketi pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho ,
kuwa na umoja naye katika utawala wake sasa wa viumbe vyote. Matokeo yake, sisi
kushiriki heshima yake na baraka zake katika njia ya kiroho hivi sasa, hata ingawa
mazingira yetu hapa duniani huenda yasioneshe yake. Na wakati Yesu atakaporudi
baraka yetu ya kiroho utaongezeka , na sisi kupokea baraka za kidunia pia.
Lakini Paulo pia wito kwa muungano wetu na Kristo katika utawala wake kusema
ya mambo ambayo ni chini ya kupendeza , kama mateso. Alizungumzia muungano wetu
na Kristo ili kuhamasisha waumini wao hakuwa na kuteseka peke yake, na kwamba
hawakuwa na kuteseka bure . Tumeona kuwa hii ilikuwa kweli katika maisha ya Paulo.
Lakini Paulo pia aliandika kwamba ilikuwa ni kweli katika maisha ya wasomaji wake.
Kusikiliza maneno yake katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 24 :
Sasa nafurahi katika kile aliteseka kwa ajili yenu , na mimi ninatimiza katika
mwili wangu bado ni nini kukosa kuhusiana na mateso ya Kristo kwa ajili ya
mwili wake , ambayo ni kanisa . (Wakolosai 1:24)
Maisha ya Kikristo inaweza kuwa ngumu, na inaweza ni pamoja na mateso makubwa.
Ingawa mfalme wetu Mfalme wa mbinguni, yeye bado kufutwa adui zake zote, na hao
maadui mara nyingi kugeuka majeshi yao dhidi yetu. Lakini Paulo alichukua faraja katika
ukweli kwamba wakati sisi kuteseka kwa ajili ya Injili, muungano wetu na Kristo
kuhakikisha kwamba Kristo inakabiliwa na sympathizes na sisi. Paulo pia alichukua
faraja kwa kujua kwamba kupitia muungano wetu na Kristo, Mfalme , na mateso yetu
faida wengine katika ufalme wa Kristo , yaani kanisa . Hatimaye, yeye alifundisha
kwamba mateso yetu tamati mateso maalumu wa Kristo , kuweka hatua kwa Mfalme
wetu wa shangwe wa kurudi.
Kwa sababu kama hizi, nyaraka za Paulo gerezani kawaida akauchomoa juu ya
mandhari ya muungano wetu na Kristo . Kwa Paulo, muungano wetu na Mfalme wa
Uumbaji ni chanzo cha imani kubwa katika wokovu wetu, faraja kubwa sana katika
nyakati za shida, na tumaini kubwa katika siku zijazo.
Baada ya kuchunguza matumizi ya Paulo ya wazo kwamba Yesu Kristo ni
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mfalme wa Uumbaji , kama vile muungano waumini ' pamoja na Kristo katika utawala
wake , tunapaswa kurejea kwa hatua ya mwisho kuhusu umoja wa kitheolojia katika
waraka wa gerezani , yaani , mahitaji ya kimaadili hai ni alisema kwa utawala wa kifalme
wa Kristo na muungano wetu pamoja naye.
Maisha Ya Kimaadili
Wale ambao ni ukoo na maandiko ya Paulo kujua kwamba mtume alitumia muda
mwingi kufundisha juu ya kimaadili Mkristo kuishi kama hakuwa kushughulikia masuala
ya mafundisho. Kwa kweli, karibu kila wakati yeye ilianzisha somo mafundisho ,
aliendelea kueleza jinsi waumini wanapaswa kuomba fundisho kwamba katika maisha
yao. Na maombi hii si mdogo kwa kufikiri sahihi na mafundisho sahihi. Ni pia
kupanuliwa kwa hisia waumini ' na tabia. Paulo hata hivyo alikwenda mbali kama
kusema kuwa kama fundisho kutumika kwa maisha yetu kwa njia kuwa mabadiliko hisia
zetu na tabia , ni hauna maana kwetu.
Kusikiliza maneno ya Paulo kwa athari hii katika 1 Wakorintho sura ya 13 mstari
wa 2 :
Kama naweza kuwa na kipaji cha unabii na unaweza kudhani kuwa siri zote na
maarifa yote, na kama nina imani kiasi cha kuweza kuhamisha milima, lakini
kama sina upendo, mimi si kitu. (1 Wakorintho 13:02 )
Kama sisi kudhani siri zote na kuwa na maarifa yote, basi tuna ufahamu kamili ya
ufunuo wa Mungu juu ya mambo yote. Kwa maneno mengine, sisi na mafundisho kamili.
Lakini kuwa nzuri mafundisho - hata mafundisho kamili - haitoshi. Kama mafundisho
hiyo haina mabadiliko ya maisha yetu - kama si alijiunga na upendo, na kama hana
kusababisha matibabu maadili ya wengine na utii na heshima kwa Kristo - ni hauna
maana kwetu.
Kwa hiyo, ni lazima kuja kama hakuna mshangao kwetu kwamba nyaraka za
Paulo gerezani mara kwa mara kusisitiza maisha ya kimaadili. Kwa upande mmoja,
ukweli kwamba Kristo ni mfalme wajibu kwa sisi kumtii. Kwa upande mwingine, ukweli
kwamba sisi ni umoja na Kristo wajibu kwa sisi kuishi kwa mujibu wa tabia yake. Hebu
kuzingatia kwanza juu ya wajibu wa kuishi kimaadili kwamba unatokana na utawala wa
kifalme wa Kristo.
Kristo kama mfalme
Kama sisi tayari alisema, kwa sababu Kristo ni mfalme , yeye ni huru. Hiyo ina
maana kwamba yeye ana haki ya kisheria kwa amri ya utii wetu. Hii, kwa upande wake,
ina maana kwamba tuna wajibu wa kisheria kumtii.
Na kama sisi pia alisema , Kristo ni mwenye haki na tu mfalme . Na hii ina maana
kwamba hukumu zake na amri ni kikamilifu kimaadili, ili sisi pia na wajibu wa kimaadili
kumtii. Kwa sababu Kristo ni huru na wa haki , sisi ni kisheria na kimaadili wajibu wa
kutii kila kitu kwamba yeye amri.
Hii ni aina ya hoja kwamba Paulo alifanya katika Wafilipi sura ya mistari ya 2 9
kwa 12 , ambapo yeye aliandika maneno haya:
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Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mahali pa juu na akampa jina ambalo ni juu
ya kila jina , ili kwa jina la Yesu , kila goti lipigwe , mbinguni na duniani na chini
ya dunia ... Kwa hiyo, wapenzi wangu, kama una daima walitii ... kuendelea
kufanya kazi nje ya wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. (Wafilipi
2:9-12 )
Yesu ni kiongozi na Bwana juu ya kila kitu mbinguni , duniani na chini ya dunia. Kwa
maneno mengine, yeye ni mfalme wa viumbe. Na kwa misingi ya utawala wa kifalme wa
Kristo, Paulo aliwahimiza Wafilipi kutii Kristo.
Aidha, kama sisi tumeona, utawala wa kifalme wa Kristo pamoja na heshima
yake. Ipasavyo, Paul pia alisema kuwa Wakristo ni lazima kuishi maisha matakatifu nje
ya heshima kwa heshima King yao. Kwa jambo moja, kutii Kristo kulinda sifa yake. Kwa
upande mwingine , kwa sababu Kristo ni mtakatifu na mwenye haki na heshima, yeye
anastahili kutiiwa.
Paulo aliandika hii katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 27, akisema:
Kufanya wenyewe kwa njia ya unalingana na Injili ya Kristo. (Wafilipi 1:27 )
Na katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 10, yeye moyo wasomaji wake kwa kuandika
hivi:
Tunaomba hili ili mpate kuishi maisha yanayostahili Bwana na inaweza
yanayompendeza kila njia kuzaa matunda kwa kila kazi njema . (Wakolosai 1:10)
Paulo alikuwa wasiwasi kwamba heshima na sifa Kristo kuheshimiwa na kulindwa, na
alionyesha kuwa waumini kukamilisha hili wakati wao kufanya matendo mema, yaani,
wakati wao kutii amri ya Bwana.
Katika nyaraka zake gerezani, Paulo aliwahimiza wasomaji wake kumtii Kristo ,
kuishi kimaadili kwa kufuata amri za Bwana kufikiri, kuhisi na kuishi sawa . Na ingawa
hakuwa na daima kufanya uhusiano na utawala wa kifalme wa Kristo wazi , alifanya
hivyo mara nyingi ya kutosha kufanya hivyo wazi kuwa utawala wa kifalme wa Kristo
lazima iwe moja ya motisha yetu ya msingi kuishi maisha ya kimungu .
Licha ya kufundisha kwamba Wakristo wanapaswa kuishi kimaadili kwa sababu
Kristo ni mfalme , Paulo alieleza kuwa kwa sababu tumeunganishwa na Kristo, sisi ni
wawili wajibu na kuwezeshwa kuishi kulingana na tabia yake na amri.
Kuunganishwa na Kristo
Muungano wetu na Kristo wajibu kwa na hutuwezesha kuishi kimaadili kwa
sababu angalau tatu. Kwanza, Kristo hukaa ndani ya sisi kwa Roho wake, kutoa sisi asili
mpya na kulazimisha yetu kufanya kazi nzuri. Moja ya matokeo ya Roho Mtakatifu
anayekaa ndani yao mbele, ni kwamba asili yetu ni kuwa kufanana na mwili wa Kristo .
Matokeo yake, sisi ni kubadilishwa na motisha kwa kumtii Kristo. Katika yote haya,
Mungu anafanya kazi ndani yetu kuwasilisha sisi na nafsi yake na kuendana kwetu mfano
wa Kristo .
Kusikiliza kwa njia ya Paulo alizungumza kwa masuala haya katika Wafilipi sura
ya 2 mistari 12 na 13 :
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Kuendelea kufanya kazi nje ya wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na
kutetemeka, kwa maana ni Mungu ambaye anatenda kazi ndani yenu , kutaka
kwenu na kutenda kulingana na kusudi lake jema . (Wafilipi 2:12-13)
Muungano wetu na Kristo lina sehemu ya yetu kuwa makao ya Roho wa Mungu . Na
Roho Mtakatifu hatua ataka yetu na walazimisha sisi kutenda katika utii kwa Mungu, ili
kuhakikisha tunaishi sawa na kimaadili.
Paul aliwasilisha hoja hiyo katika Wakolosai sura ya 3 mistari ya 5 hadi ya 10:
Kuuawa ... chochote ni mali ya asili yenu ya kidunia ... tangu wamechukua mbali
binafsi yako ya zamani pamoja na matendo yake na kuweka utu mpya , ambayo ni
kuwa upya katika maarifa katika sura ya Muumba wake. (Wakolosai 3:5-10)
Kwa sababu tumeunganishwa na Kristo , tuna asili mpya. Na kwa sababu Mungu
ametupa asili mpya, tuna si tu wajibu , lakini sisi ni kuwezeshwa kufanya matumizi yao
kwa kufanya kazi nzuri na kwa kupinga majaribu ya dhambi.
Pili, Mungu aliagiza kwamba wote ambao ni umoja na Mwana wake lazima
kuishi maisha matakatifu. Kwa kweli, Mungu si tu akaamuru hii. Yeye kweli tangu asili
matendo mema kwa ajili yetu kufanya .
Paulo aliandika hii katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 10, ambapo alifundisha :
Sisi ni kazi ya Mungu , tuliumbwa katika Kristo Yesu kufanya matendo mema,
ambayo Mungu aliyatengeneza ili tufanye. (Waefeso 2:10)
Tumekuwa tuliumbwa katika Kristo Yesu , kwa maana kwamba Mungu
ametuokoa kupitia umoja na Yesu Kristo. Na sehemu ya sababu amefanya hii ni kwa
sababu yeye amemteua matendo mema kwa ajili yetu kufanya .
Tatu, kwa sababu sisi wote ni umoja na Kristo, sisi pia ni umoja na mtu mwingine
kwa njia ya Kristo . Hii wajibu kwa sisi kutibu mtu mwingine kama tunataka kutibu
Kristo mwenyewe, na kama sisi wenyewe wanataka kutendewa .
Kama Paulo aliandika katika Waefeso sura ya 4 aya ya 25
Kila moja ya lazima kuweka mbali uwongo na kusema ukweli na jirani yake,
maana sisi ni viungo vya mwili mmoja . (Waefeso 4:25)
Maneno " sisi ni wanachama wote wa mwili moja " inaweza kuwa kutafsiriwa literally
zaidi " sisi ni wanachama wa mtu mwingine. " Hatua ya Paulo ni kwamba sisi ni umoja
na mtu mwingine katika Kristo, na kwamba umoja huu wajibu kwa sisi kutibu mtu
mwingine kwa heshima , si dhambi dhidi ya mtu mwingine , lakini kufanya kazi kwa
faida ya wote.
Kama yeye aliandika katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 1 kupitia 3:
Kama una moyo yoyote kutoka kuwa na umoja na Kristo ... kwa unyenyekevu
kufikiria wengine kuwa bora kuliko nafsi yake. (Wafilipi 2:1-3)
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Kwa angalau hizi sababu tatu - asili yetu mpya, amri ya Mungu, na muungano
wetu na mtu mwingine - muungano wetu na Kristo wajibu kwa sisi na hutuwezesha
kuishi kimaadili , kulingana na kiwango kwamba Mungu ameweka chini kwa sisi katika
maandiko.
Tunaona , basi, kwamba nyaraka za Paulo gerezani, hivi sasa kiteolojia umoja na
matajiri na multifaceted mafundisho ya Paulo ya utawala wa kifalme wa Kristo juu ya
viumbe wote , ikiwa ni pamoja muungano waumini ' pamoja na Kristo, na wajibu wetu
tofauti na kuishi kimaadili.
Kama tutaona katika masomo baadaye, nyaraka za Paulo gerezani kushiriki
mandhari mengine mengi katika kawaida , kama vile. Lakini wazo kwamba mahusiano
zaidi ya mandhari haya ya kawaida pamoja ni fundisho kwamba Yesu Kristo ni Mfalme
wa Uumbaji.
III.
HITIMISHO
Katika somo hili sisi kuchunguza hali ambayo alitoa kupanda kwa nyaraka za
Paulo gerezani, na njia ya msingi ya kiteolojia kwamba Paulo alitumia katika barua hizi .
Tumegundua matukio ya kuongoza hadi kukamatwa kwake na kifungo cha iliyofuata, na
tumeangalia huduma ya Paulo unaoendelea katika gereza. Hatimaye, tuna ilianzisha mada
kuu ya kiteolojia kwamba unaunganisha wote wa barua ya Paulo kutoka gerezani , yaani
mafundisho kwamba Yesu Kristo ni mfalme wa viumbe.
Nyaraka za Paulo gerezani ni matajiri katika teolojia, na inafaa kwa ajili ya
kuwafundisha na kuwatia moyo kanisa leo . Kwa masomo yatakayofuata, tutaangalia kwa
karibu zaidi katika barua hizi . Na kama sisi kufanya hivyo , sisi kukumbuka background
ya kuwa tumejifunza katika somo hili.
Kujua matatizo ambayo Paulo alivumilia na huduma alisisitiza katika gereza
itatusaidia kuelewa nia na malengo ya Paulo katika kuandika makanisa ya Kolosai, Efeso
na Filipi. Na kuelewa mandhari ya kiteolojia kwamba kuunganisha barua hizi itatusaidia
kuelewa wengi wa maelekezo ya Paulo hasa kwa Makanisa hayo . Na mawazo haya
katika akili, sisi itakuwa na vifaa bora kuelewa mafundisho ya Paulo , na kuyatumia
katika maisha yetu wenyewe na makanisa.
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