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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
Kuna hadithi maarufu sana na mwandishi Kaskazini Mark Twain aitwaye
"Mfalme na Pauper . " Katika hadithi , mkuu inakaribisha mwombaji maskini katika
ngome yake, na kwa ajili ya kujifurahisha , nguo kubadilishana mbili. Kwa bahati mbaya
kwa mkuu, yeye ni kisha makosa kwa mwombaji, na ni kutupwa nje ya ngome.
Mwombaji , kwa upande mwingine , kuwa na makosa kwa mkuu, ni agizo katika ngome
na anaishi maisha ya mkuu.
Sasa, katika hadithi hii, wote mkuu na ombaomba walishangaa wakati watu mistook
utambulisho wao. Na alikuwa mkuu inajulikana kwamba yeye itakuwa kutupwa nje ya
ngome , yeye kamwe ingekuwa walikubaliana kubadili nguo na maskini. Dabbling katika
vile rahisi na furaha kama nguo biashara kamwe kuwa na thamani ya kupoteza nguvu
sana na upendeleo.
Katika baadhi ya njia , hali katika Kolosai wakati wa karne ya kwanza alifanana na
hadithi ya " Prince na Pauper . " Wakristo katika Kolosai walikuwa kuwa moyo kushiriki
katika aina za ibada za kipagani . Kwa hiyo Paulo aliandika kuwakumbusha wa mali
kubwa na mrahaba wao tayari walifurahia katika Kristo, na kuwaonya si kwa biashara
baraka hizi kwa faida ya mdogo kwamba ibada ya sanamu akadai kutoa.
Hii ni somo la pili katika mfululizo wetu " Paulo Prison Nyaraka. " Na sisi haki
somo hili "Paulo na Wakolosai." Katika somo hili sisi itakuwa kusoma barua ya Paulo
kisheria kwa Wakolosai. Kama tutaona , katika barua hii Paulo alijibu kwa nguvu na
mafundisho ya uzushi ambayo ilianzisha heshima ya viumbe mdogo wa kiroho katika
ibada ya Kikristo .
Somo letu la Paulo na Wakolosai kugawanya katika sehemu tatu. Kwanza, sisi
kuchunguza background ya barua ya Paulo kwa Wakolosai. Pili, tutaweza kuchunguza
muundo na maudhui ya barua yake kwa Wakolosai . Na tatu, sisi kuzingatia matumizi ya
kisasa ya barua hii. Hebu kugeuka kwanza kwa historia ya barua ya Paulo kwa
Wakolosai.
II.
USULI
Paulo alikuwa mtume wa Yesu Kristo , na kuandika barua mara nyanja ya
huduma yake mamlaka kama mwakilishi wa Kristo. Sehemu nyingine ya kuwa Mtume
Muhammad pastoring makanisa na watu binafsi. Na hivyo barua za Paulo hawakuwa
makusanyo ya mafundisho mamlaka. Badala yake, walikuwa binafsi na wafugaji,
motisha kwa upendo na kujali kwa ajili ya makanisa na watu ambao aliandika. Na
nyaraka za Paulo yalikuwa " mara kwa mara. " Pia Yaani, yaliandikwa kushughulikia
masuala maalum katika wakati na mahali maalum .
Hivyo, kama sisi kujifunza barua ya Paulo kwa Wakolosai , ni muhimu kwa sisi
kujua kitu kuhusu tukio hilo ilisababisha kuandika Paulo. Tuna kuuliza maswali kama :
Je ni matatizo gani Wakolosai uso? Nini motisha Paul kuandika kwao?
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Tutaweza mbinu historia ya barua ya Paulo kwa Wakolosai kutoka pande mbili . Kwanza
, tutaweza kutaja baadhi ya maelezo ya uhusiano wake na kanisa la Kolosai kwa ujumla,
na kwa watu binafsi ndani ya kanisa. Na pili , tutaweza kuchunguza baadhi ya matatizo
katika Kolosai kwamba wasiwasi Paulo. Hebu tuanze kwa kuangalia mahusiano ya Paulo
na Wakolosai.
Mahusiano
Paulo hakuwa na uhusiano sawa na kila Kolosai Mkristo , hivyo tutakuwa na
kuzingatia kwanza juu ya uhusiano wake na kanisa kwa ujumla, na kisha juu ya uhusiano
wake na watu maalum. Hebu kugeuka kwanza kwa uhusiano wake na kanisa la Kolosai.
Kanisa
Mji wa Kolosai ilikuwa iko katika jimbo la Kirumi ya Asia katika kanda iitwayo
Frigia . Ni kuweka katika Lycus Valley, kidogo ya mashariki ya mji kubwa na maarufu
zaidi ya Laodikia. Kolosai ilikuwa ni ndogo. Na kwa viwango vya kisiasa na kiuchumi ya
siku , ni hakika mji mdogo muhimu kupokea yoyote ya barua za Paulo kisheria. Paulo
alikuwa kweli kamwe alitembelea kanisa la Kolosai , lakini yeye kumjali kwa undani
kwa ajili yao hata hivyo. Kusikiliza maneno yake katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 1
Mimi nataka wewe kujua ni kiasi gani ninavyofanya kazi kwa bidii kwa ajili yenu
na kwa Mungu walioko Laodikia, na kwa wote ambao hawajapata kuniona
binafsi. (Wakolosai 2:1 )
Sasa, Paulo alisafiri kupitia Frigia wakati wake wa pili na ya tatu ya kimisionari
safari , lakini kwa sababu baadhi yeye hakuwahi kufika katika Kanisa la Kolosai .
Inawezekana, yeye alikuwa na Kolosai kabla ya kuanzishwa kwa kanisa huko. Au labda
alikuwa alitembelea mji lakini si alikuwa na nafasi ya kukutana na kanisa . Pia
inawezekana kwamba hakuwahi hata alitembelea mji wa Kolosai. Kila kesi, Paulo
hakujua zaidi wa waumini hawa binafsi.
Hata hivyo, sisi ni uwezo wa kujifunza baadhi ya mambo kuhusu uhusiano Paulo
na Wakolosai kutoka maelezo katika barua ya Paulo kwa wao, kama vile kutoka barua
yake kwa Philemon , ambaye aliishi katika Kolosai. Kwa jambo moja, tunasoma kwamba
Paulo alikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na Wakolosai kupitia kwa wawakilishi ,
kama vile rafiki zake Kolosai Epafra, Philemon na Onesimo, na Mtume wake Tukiko .
Pili, ingawa walikuwa alikutana uso kwa uso, Paul na Wakolosai waliwasiliana na
kila mmoja. Kwa mfano, Epaphra alikuwa kuletwa taarifa ya Wakolosai Paulo. Na Paul
barua angalau moja kwa kanisa la Kolosai , yaani barua New Testament kwa Wakolosai.
Tatu, Paulo na Wakolosai ibada kwa kila mmoja. Kwa mfano, badala ya wanajitahidi
katika gereza kwa niaba yao, Paulo aliomba mahsusi kwa ajili ya Wakolosai. Kama yeye
aliandika katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 9 :
Tangu siku ile tuliposikia kuhusu wewe, 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 1:9 )
Paul mara kwa mara aliomba mahsusi kwa ajili ya Wakolosai, kuuliza kwa baraka alijua
bila ya kufaidika nao.

Nyalaka Za Paulo Gerezani, Somo la Pili
Paulo Na Wakolosai

-4-

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

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

Nne, Wakolosai kuhudumiwa Paulo pia . Sisi kujifunza kutoka kwa nyaraka za Paulo
kwa Wakolosai na Filemoni kwamba watu Kolosai Epafra na Onesimo alitembelea Paulo
gerezani . Na tangu kanisa la Kolosai akatuma wajumbe kwa Paulo, ni busara kudhani
kwamba wao aliomba kwa ajili ya kwake pia.
Kwa kifupi , ingawa Paulo alikuwa si binafsi alikutana zaidi ya waumini Kolosai ,
wao pamoja na upendo na mshikamano kwa mtu mwingine , na kufanya uhusiano wao
halisi na kubwa.
Baada ya kuona asili ya mahusiano kati ya Paulo na kanisa la Kolosai , tunapaswa
kuangalia uhusiano wake na watu maalum ndani ya kanisa la Kolosai na ambaye alikuwa
zaidi ya ukoo.
Watu Binafsi
Paulo alikuwa na idadi ya marafiki kutoka Kolosai. Hawa walikuwa tu watu na
ambaye alikuwa kujua , lakini marafiki binafsi , ambao wengi wao amefanya kazi pamoja
na Paulo katika huduma injili si . Watu watatu waliokuwa rafiki vile walikuwa Philemon
, Afia na Archippus . Kusikiliza maneno ya Paulo katika Philemon mstari wa 1 na 2 ,
ambazo ni salama kwa barua kwamba :
Kwa Filemoni rafiki wapenzi wetu na mfanyakazi mwenzake, kwa Afia dada yetu
kwa Arkipo askari mwenzetu na kanisa linalokutana katika nyumba yako. (
Philemon 1-2)
Philemon , angalau, alikuwa rafiki wa karibu wa Paulo. Na kutaja Paulo Afia
yataonyesha kwamba alijua yake pia. Wasomi wengi wanaamini kwamba yeye alikuwa
mwanachama wa kaya Philemon ya - pengine mke wake. Tangu Archippus alikuwa mtu
wa hali ya ndani ya kanisa , anwani ya Paulo kwa wapate kuwa heshima. Lakini
uwezekano mkubwa ni kwamba yeye pia ni sehemu ya familia Philemon , labda mtoto
wake.
Nyingine ya rafiki Paulo kutoka Kolosai ilikuwa Epafra . Paul inajulikana Epafra
kama mfanyakazi wenzake na mfungwa mwenzake, na alieleza kuwa Epaphra alikuwa
mfanyakazi mwaminifu wa Kristo . Epafra alikaa na Paulo gerezani wakati Paulo alituma
barua yake kwa kanisa la Kolosai .
Rafiki wa Paulo Onesmo alikuwa pia kutoka Kolosai. Onesmo alikuwa mtumwa
ambao walitaka nje Paulo baada ya waliokimbia kutoka Philemon , na ambao kuishia
kuwahudumia Paulo gerezani .
Wengi wa marafiki wa Paulo wanaonekana kuwa kuhusishwa katika baadhi ya njia
na Philemon . Lakini chochote mahusiano yao na mtu mwingine, ni wazi kwamba Paulo
alikuwa na mahusiano ya karibu na marafiki hawa kuliko yeye alikuwa na kanisa la
Kolosai kwa ujumla. Lakini kama barua yake kwa Wakolosai inaonyesha , ni wazi pia
kwamba uhusiano wake na marafiki hawa kuongezeka kwa upendo wake kwa waumini
wote katika Kolosai.
Hivyo basi , kwa ujumla kuzungumza , Paulo alikuwa na uhusiano wa haki ndogo
binafsi na kanisa la Kolosai . Lakini pia kumjali kwa undani na binafsi kwa ajili ya
kadhaa ya wanachama wake. Alikuwa na hisia kali kwa kanisa zao sio tu kwa sababu
alikuwa Mtume, lakini pia kwa sababu ya uhusiano wake na marafiki zake.
Baada ya kuchunguza mahusiano ya Paulo na Wakolosai kwa ujumla na na hasa
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Wakolosai ya mtu binafsi, tuko tayari kuchunguza matatizo katika Kolosai kwamba
wasiwasi Paulo. Ni mambo gani magumu hawakuwa uso? Ni nini kilichomfanya Paul
kuandika kwao?
Matatizo katika Kolosai
Wakati huo Paulo alikuwa katika gereza, alitembelewa na mtu mmoja aitwaye
Epafra, ambaye alikuwa kutoka mji wa Kolosai. , Na alikuwa akamjulisha Paulo juu ya
baadhi ya mafundisho ya uongo ambayo kwa kutishia makanisa ya Lycus Valley, ikiwa
ni pamoja na kanisa la Kolosai. Kwa hiyo, ili kulinda kanisa dhidi ya mafundisho haya ya
uongo , Paulo aliandika barua yake kwa Wakolosai . Ingawa hatuna kujua maelezo yote
ya makosa ambayo limefika kanisa la Kolosai , barua ya Paulo anatuambia mambo
kadhaa juu yao.
Kwanza, mafundisho ya uongo katika Kolosai inaonekana kuwa na
mchanganyiko Ukristo na mambo ya falsafa ya Kigiriki. Pili, kulitegemea kwa kiasi
kikubwa sheria ya Kiyahudi. Na tatu, ni alisisitiza kuwa kulikuwa na viumbe wengi
malaika kwamba Wakristo walitakiwa katika kuzitukuza na kuleta maridhiano. Hebu
tuangalie kwanza katika masuala ya mafundisho haya kwamba kuhusiana na falsafa ya
Kigiriki.
Filosofia ya Kigiriki
Katika Bahari ya dunia karne ya kwanza, kulikuwa hakuna tofauti mkali kati
speculations dini kwa upande mmoja, na utafiti wa akili kwa upande mwingine. Na
matokeo yake, neno falsafa ilikuwa kawaida kutumiwa na dini occult, hasa wale
waliokuwa msingi kwenye taratibu za kidini . Mara nyingi , mila hizi kushiriki siri
maalum na ibada , kama vile elimu siri na hekima. Kwa bahati mbaya, baadhi ya falsafa
hizi occult walikuwa kutafuta njia zao katika kanisa la Kolosai . Tunaweza kuona
wasiwasi Paulo juu ya hili katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 1 kwa njia ya 4 :
Mimi wanajitahidi kwa ajili yenu ... ili unaweza kujua siri ya Mungu , yaani
Kristo , ambaye ni siri hazina zote za hekima na maarifa ... hivyo kwamba hakuna
mtu anaweza kudanganywa na hoja faini- sounding. (Wakolosai 2:1-4)
Maneno ya Paulo hapa zinaonyesha kwamba Wakolosai yenye thamani ya siri, hekima na
maarifa, ambayo yote falsafa ya Kigiriki na dini kawaida thamani. Kwa hiyo, katika
kukabiliana na madai ya walimu wa uongo katika Kolosai Paulo alisisitiza kuwa siri
kweli, hekima na maarifa walikutwa tu katika Kristo, na si katika dini ya kipagani.
Kisha katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8, Paul wazi kutambuliwa falsafa ya
kipagani kama lengo lake , na kuhukumiwa ni bila masharti yoyote :
Kuona kwamba hakuna mtu anachukua wewe mateka kwa njia ya falsafa
mashimo na udanganyifu, ambazo hutegemea mapokeo ya binadamu na misingi
ya awali ya ulimwengu badala ya Kristo. (Wakolosai 2:8 )
Hapa, Paulo moja kwa moja kinachoitwa uongo mafundisho mashimo na falsafa ya
upotovu. Kama tulivyoona , katika kawaida ya matumizi ya Kigiriki, neno falsafa
inajulikana speculations kidini juu ya mila, si kwa rena akili au masomo mantiki.
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Aya hizi sana zinaonyesha kwamba walimu wa uongo katika Kolosai walikuwa
ashiki na imani na matendo ya msingi katika dini Kigiriki na occult siri . Kwa kupata
kukubalika katika kanisa , wao pengine kuvutiwa baadhi ya vipengele ya Ukristo. Lakini
ni wazi wao hakuwa kukubaliana na Ukristo kama alikuwa akifundisha na mitume , au
sivyo bila kuwa kutegemewa juu ya mila occult kama msingi wa mfumo wao.
Filosofia ya kipagani alitetea kwa walimu wa uongo katika Kolosai pia
inaonekana kuwa ni pamoja na mambo ya asceticism . Asceticism ni kuepusha yasiyofaa
ya furaha kimwili . Ni mara nyingi mizizi katika wazo potofu kwamba radhi ni kinyume
cha maadili , na wakati mwingine unaendelea hadi sasa kama kutetea kusababisha
maumivu ya kimwili mwenyewe. Paul kushutumu asceticism kama katika Wakolosai
sura ya 2 mistari ya 20 kwa njia 23 , Paulo aliandika:
Tangu alikufa pamoja na Kristo na msingi wa kanuni ya ulimwengu huu, kwa nini
... je, kuwasilisha kwa sheria yake : "Je, si kushughulikia ! Je, si ladha! Wala
kugusa ? " ... Kanuni hizo kweli kuwa muonekano wa hekima, na ... matibabu yao
magumu ya mwili , lakini hawana thamani yoyote katika vizuizi kidunia anasa .
(Wakolosai 2:20-23)
Paul walipinga mazoea ya kujiepusha na anasa katika Kolosai kwa angalau sababu mbili .
Kwanza, asceticism yao ilikuwa msingi juu ya msingi wa kanuni ya ulimwengu . Kama
tutakavyoona baadaye katika somo hili, lugha hii inahusu viumbe wa kiroho na mamlaka
ya malaika. Pili, ilikuwa hakuna thamani katika kupinga dhambi, na hivyo zinazotolewa
hakuna faida.
Kwa muhtasari, kisha , walimu wa uongo katika Kolosai walijaribu kuchanganya
mafundisho ya kanisa pamoja na mila Kigiriki ambazo zilitakiwa kuleta hekima na
kuimarisha waumini dhidi ya majaribu . Lakini katika hali halisi , hekima wao
inayotolewa alikuwa uongo, mazoea yao yalikuwa hauna maana, na mafundisho yao
alikanusha ukuu wa Kristo .
Pamoja na kuendeleza falsafa ya Kigiriki , walimu wa uongo katika Kolosai
kuingizwa mazoea ya wengi kwa kuzingatia sheria ya Wayahudi. Hata hivyo, matumizi
yao na uelewa wa sheria ya Wayahudi zake wote kutoka Uyahudi wa jadi na mazoea
sahihi ya Kikristo.
Sheria ya Wayahudi
Kama tulivyoona katika masomo mengine, Paul kuzingatiwa Sheria ya Musa. Na
alikuwa tayari kukubali na kushiriki katika mazoea ya wengi jadi Kiyahudi kwa ajili ya
injili. Hivyo, kama walimu wa uongo katika Kolosai alikuwa walioajiriwa Sheria kwa
njia halali, Paulo asingeweza kukosoa matumizi yao ya yake. Ukosoaji wake zinaonyesha
kuwa walimu wa uongo walikuwa kutumia mafundisho ya Kiyahudi na mazoea kwa njia
ya rushwa.
Katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 16, Paul inajulikana idadi ya mazoea ya
Wayahudi kwamba walimu wa uongo vibaya wakati yeye aliandika:
Basi, mtu Nitakuhukumu kwa nini kula au kunywa, kuhusiana na sikukuu ya dini ,
Moon New sherehe au siku ya Sabato. (Wakolosai 2:16)
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Ni wazi kwamba , walimu wa uongo katika Kolosai alisisitiza mazoea fulani
inayotokana na sheria Agano la Kale. Hizi ni pamoja na maadhimisho kalenda ya
Kiyahudi , kama vile sherehe za kidini , sherehe ya Mwezi Mpya na siku ya Sabato,
pamoja na vikwazo malazi. Lakini hawakuwa kuchunguza kanuni hizi Agano la Kale
katika njia uliowekwa na Sheria ya Musa. Wala wao kuomba yao kwa njia ambayo
mitume. Kinyume chake, Paulo alitangaza kwamba matendo yao kuumbuka sheria za
Agano la Kale na hatarini destinies wa milele wa walio wafuata . Kama yeye aliandika
katika Wakolosai sura ya 2 mistari ya 17 na 18 :
Hizi ni kivuli cha mambo ambayo yalikuwa kuja ; Hata hivyo, ukweli ni
kupatikana katika Kristo. Je, si lazima mtu yeyote ambaye furaha kwa
unyenyekevu wa uongo na ibada kwa malaika humkoshwa kwa tuzo. (Wakolosai
2:17-18)
Sheria ya Musa hakuwa kujiunga siku takatifu na ibada za malaika, lakini kwa
ibada ya Mungu. Na haikuwa kutetea chakula maalum kama njia ya unyenyekevu au
kujiepusha na anasa, lakini kama ishara ya kuwekwa mbali kama watu maalumu wa
Mungu. Walimu wa uongo , hata hivyo, alikuwa ameipotosha sheria hizi , kwa kutumia
yao katika ibada ya sanamu na asceticism wapagani.
Katika Wakolosai sura ya 2 mistari ya 11 na 12 , Paul aliongeza tohara kwa orodha
ya sheria za Kiyahudi walimu wa uongo vibaya :
Katika yeye ninyi pia kutahiriwa ... si kwa tohara kufanyika kwa mikono ya watu
lakini kwa tohara kufanyika kwa njia ya Kristo , baada ya kumzika pamoja naye
katika ubatizo . (Wakolosai 2:11-12)
Inavyoonekana, walimu wa uongo katika Kolosai walikuwa kutetea aina ya
kutahiri ya Kikristo. Kwa hiyo, Paul kuhusishwa kutahiri na ubatizo wa Kikristo ili
kufundisha Wakolosai kwamba kwa sababu walikuwa wamebatizwa , wao hakuwa na
haja ya kutahiriwa.
Kwa kifupi, katika Wakolosai Paulo aliandika dhidi ya ukiukwaji wa sheria ya
Musa , yeye hakuwa na kuandika kinyume cha sheria yenyewe. Mahali pengine, Paulo
anashikilia kwamba sheria ya Musa ni msingi sahihi kwa maadili na mazoezi Mkristo , na
kwamba inatufundisha mambo mengi kweli kuhusu Mungu . Lakini hapa katika
Wakolosai, yeye kujilimbikizia juu ya hakupenda mafundisho maalum na mazoea ya
walimu wa uongo, kulaani njia kwamba walikuwa kupotoshwa amri hasa katika sheria,
na kusisitiza kuwa kanisa kukataa rushwa hizi.
Licha ya kuajiri falsafa ya Kigiriki na kupitisha mazoea ya msingi juu ya sheria ya
Kiyahudi, walimu wa uongo katika Kolosai kukuzwa ibada ya viumbe wa kiroho,
kuwatia moyo Wakristo katika kuzitukuza na kutuliza madaraka haya.
Viumbe wa kiroho
Kwamba kanisa la Kolosai ilikuwa inavutia ibada ya nguvu za kiroho ni dhahiri
katika angalau njia tatu . Kwanza, Paulo aliandika ibada kwa malaika . Pili, yeye
kushughulikiwa suala la watawala na mamlaka . Na tatu, yeye kushughulikiwa na
matatizo yanayohusiana na kanuni za msingi wa ulimwengu huu. Tunatakiwa kuanza
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kwa kuangalia kutaja yake ya malaika ibada .
Kwa mujibu wa Biblia , malaika ni watumishi wa Mungu. Na wao daima na
jukumu katika viumbe. Mungu wajumbe ajira nyingi kwao kutokana na vita ya kiroho,
kushawishi siasa za kitaifa , kwa kutoa ujumbe kwa watu wake, na kujali kwa ajili ya
mahitaji ya kidunia ya waumini. Na kanisa la kwanza lilikuwa pamoja na ufahamu wa
majukumu hayo. Kama sisi kusoma katika Waebrania sura ya 1 mstari wa 14 :
Si malaika wote roho watumikao , wakitumwa kuwahudumu wale watakaourithi
wokovu? (Waebrania 1:14)
Malaika kweli ni roho watumikao , na ni muhimu kutambua kazi zao. Lakini kulingana
na walimu wa uongo katika Kolosai, malaika yalikuwa ni zaidi ya mawaziri , wao
walikuwa nguvu cosmic, maneno kuwa wazi mafundisho ya ajabu kwa wale ambao
kutekeleza ibada zao cultic na kuiabudu . Paul moja kwa moja hatia mazoea haya katika
Wakolosai sura ya 2 mstari wa 18 , ambapo yeye aliandika :
Je, si lazima mtu yeyote ambaye furaha katika ... ibada kwa malaika humkoshwa
kwa tuzo. Kama mtu huenda katika kina kubwa kuhusu nini ameona na akili yake
wasio wa kiroho huleta yake juu na fikra wavivu. (Wakolosai 2:18)
Walimu wa Uongo walidai kuwa kupokea maono kwa malaika, na kwa msingi huu wao
moyo Wakristo wengine kukamilisha mila sahihi ili wapate maono sawa.
Na labda walimu wa uongo kweli alikuwa na uzoefu wa maono , ingawa hizi
ingekuwa kutokana na mapepo badala ya kutoka malaika takatifu ya Mungu. Vinginevyo
, wanaweza tu kuwa na uzoefu binafsi ikiwa au hata madawa ya kulevya ikiwa furaha
trances . Au wanaweza hata kuwa uongo.
Kila kesi, mtazamo huu chumvi ya nguvu na ushawishi wa malaika alikuwa si
kawaida katika ulimwengu wa kale. Baadhi ya walimu Wayahudi iimarishwe mawazo
kulinganishwa kuhusu malaika . Na baadhi ya falsafa ya Kigiriki kufundisha mambo
kama hayo kuhusu maneno yao na mamlaka astral. Cha kusikitisha, uzoefu wa mawazo
haya kwa Wakristo Kolosai pengine alifanya mafundisho ya uongo sauti nzuri, kuruhusu
mafundisho haya ya uongo kwa kupata nafasi katika kanisa la Kolosai .
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika marejeo ya moja kwa moja Paulo kwa
ibada ya malaika , tunapaswa kurejea kwa mjadala wake wa watawala na mamlaka .
Katika lugha ya karne ya kwanza, maneno " nguvu " na " mamlaka" inajulikana viumbe
wa kiroho kama vile malaika.
Kama tulivyoona , walimu wa uongo katika Kolosai moyo waumini malaika ibada
na viumbe wa kiroho . Paul alijibu kwa uzushi hii kwa kusisitiza ukuu wa Kristo juu ya
kila uwezo na mamlaka mbinguni na duniani. Aliandika ya ukuu wa Yesu katika
Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16 :
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. (Wakolosai 1:16)
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Hapa Paulo alitaja viti vya enzi, mamlaka ya watawala na mamlaka . Enzi na mamlaka
kutafsiri aina ya maneno ya Kiyunani thronos ( qro , noj ) na kuriotēs ( kurio , thj ). Wote
maneno haya inajulikana wafalme wanadamu na viongozi wengine duniani , lakini pia
inaweza kutaja viumbe wa kiroho . Watawala na mamlaka, kwa upande wake, kutafsiri
aina ya maneno ya Kiyunani arche ( avrch ), na Exousia ( evxousi , a) , maneno ambayo
kawaida rejea kwa nguvu asiyeonekana kiroho, kama vile malaika na mapepo.
Katika mtazamo wa dunia wa walimu wa uongo katika Kolosai , mamlaka
malaika na mapepo kiroho walikuwa kikubwa zaidi kuliko wenzao duniani binadamu
yao. Walimu wa uongo sana chumvi nguvu za malaika na mapepo, hivyo kiasi kwamba
wao ulitokana na hawa wanashiriki watawala vitendo na uwezo kuwa katika hali halisi ni
wa Kristo peke yake.
Paulo alionyesha makosa yao kwa kumsifu Kristo kama Bwana wa viumbe vyote.
Badala ya kubainisha kati ya mamlaka ya kiroho na kidunia , Paul kutibiwa wao kama
moja , kuonyesha kwamba kiroho na kidunia walikuwa mbali zaidi sawa kuliko wao
walikuwa tofauti. Walikuwa wote umba, na wote walikuwa duni kwa Kristo. Tofauti ya
hakika kuwa inayotolewa hakuwa wa kiroho juu ya dunia, kama walimu wa uongo
alisisitiza, lakini wa Kristo juu ya yote. Tena, kama alisema katika Wakolosai sura ya 1
mstari wa 16 :
Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa vilivyo mbinguni na duniani.
(Wakolosai 1:16)
Paulo aliendelea kusema kwamba nguvu za kiroho na Kristo walikuwa katika vita moja
kwa moja . Walimu wa uongo walidhani kwamba kuabudu Kristo alikuwa sambamba na
kuabudu mamlaka ya kiroho. Lakini Paulo zilionyesha kuwa bila kujali jinsi walimu wa
uongo vinatarajiwa viumbe wa kiroho Wakamwabudu , ukweli ni kwamba mapepo tu
kuruhusu wenyewe kuabudiwa. Malaika takatifu ya Mungu na hakuna sehemu katika
ibada ya sanamu hizo. Na Kristo hairuhusu ibada ya adui zake.
Paulo hatua hii katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 15 , ambapo yeye aliandika :
Baada ya silaha nguvu na mamlaka , yeye alifanya tamasha umma wao,
akizishangilia na msalaba . (Wakolosai 2:15)
Kupitia msalaba wa Yesu Kristo, Mungu silaha na ushindi juu ya nguvu za kiroho na
mamlaka husika. Kwa maneno mengine, nguvu za kiroho na mamlaka kinyume Mungu
katika vita vya kiroho - walikuwa waasi, roho mbaya, adui wa Mungu. Walikuwa
mapepo, si malaika watakatifu. Lakini kwa njia ya Yesu Kristo, Mungu alikuwa
walimvua mapepo haya ya uwezo wao wa kupambana na alikuwa unyonge yao katika
kushindwa. Haya kuanguka, nguvu , mapepo kushindwa walikuwa nguvu za kiroho
kuabudiwa na walimu wa uongo katika Kolosai, ndio ambao Paulo inajulikana kama "
watawala na mamlaka ."
Sasa kwa kuwa tumegundua kutaja Paulo ya Malaika na ya watawala wa kiroho na
mamlaka, sisi ni katika nafasi ya kuona jinsi Paulo alizungumzia kanuni za msingi wa
ulimwengu huu. Kama sisi tayari alisema , hii ilikuwa bado mwingine maneno ya
kwamba inajulikana viumbe wa kiroho .
Katika karne ya kwanza , Kigiriki mrefu stoicheia ( stoicei / a) , ambayo inaweza
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kutafsiriwa kama " kanuni za msingi ," inajulikana miungu na nguvu za kiroho kwamba
walikuwa kuhusishwa na nyota na sayari . Stoicheia pia hutumiwa kwa kutaja nne
mambo ya msingi ya kimwili: nchi , upepo, moto na maji . Kanuni hizi za msingi au
vipengele walikuwa walidhani ushawishi na hata kudhibiti hatima ya wanaume na
wanawake.
Paulo waziwazi alitumia stoicheia kwa njia hii katika Wagalatia sura ya 4 mstari
wa 8 na 9 , ambapo yeye aliandika :
Zamani, wakati hamkumjua Mungu , mlikuwa watumwa wa wale ambao kwa asili
si miungu ... ni jinsi gani kwamba wewe ni kugeuka nyuma kwa kanuni hizo
dhaifu na huzuni? (Wagalatia 4:8-9)
Hapa, neno "kanuni " hutafsiriwa neno la Kigiriki stoicheia , na lina maana ya wale
ambao kwa asili si miungu . Hiyo ni, inahusu mapepo kinyago kama miungu ya kipagani.
Maana hiyo ya stoicheia pia ni moja Paulo lengo katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8,
ambapo yeye hatia kanuni hizi za msingi:
Kuona kwamba hakuna mtu anachukua wewe mateka kwa njia ya falsafa
mashimo na udanganyifu, ambazo hutegemea mapokeo ya binadamu na misingi
ya awali ya ulimwengu badala ya Kristo. (Wakolosai 2:8 )
Paulo alionyesha kwa kanuni za msingi au stoicheia kama msingi kwa ajili ya falsafa ya
walimu wa uongo. Kwa maneno mengine , alikuwa akisema kuwa kidini walimu wa
uongo lazima kukataliwa kwa sababu wao wito kwa miungu ya uongo.
Cha kushangaza , mawazo sawa kuhusu mambo na nguvu za kiroho walikuwa
uliofanyika kwa baadhi ya matawi ya Uyahudi, hasa wakati wa kipindi kati ya agano . Hii
inaonekana kuwa na kuweka hatua kwa uzushi Mkristo kwamba alionekana katika
Kolosai katika siku za Paulo. Walimu wa uongo katika Kolosai kuonekana kuwa pamoja
kufuata sheria ya Wayahudi, dini ya kipagani na Ukristo, na kuwa na moyo ibada ya haya
mamlaka ya astral au cosmic inajulikana kama kanuni za msingi au stoicheia .
Kanisa la Kolosai wanakabiliwa na changamoto halisi katika karne ya kwanza.
Tofauti na makanisa mengine , inaonekana alikuwa hajawahi kupokea mafunzo kitume.
Ingawa kanisa ambayo imepandwa na watu kimungu, isingekuwa kidete msingi katika
teolojia ya mitume. Hii ilifanya Wakristo Kolosai hasa katika mazingira magumu na
mafundisho ya uongo. Hivyo, wakati walimu wa uongo alianza shambulia yao kwa
rushwa ya Wayahudi na ibada ya sanamu ya kipagani, ilikuwa vigumu kwa wao kuelezea
tofauti kati ya ukweli na uzushi. Busara, wakamtambua matatizo yao na kutoa wito kwa
Paulo kwa msaada.
III.
MUUNDO NA MAUDHUI
Sasa kwa kuwa tuna utafiti historia ya barua ya Paulo kwa kanisa la Kolosai ,
tunapaswa kurejea kwa mada yetu ya pili : muundo na maudhui ya barua ya Paulo kwa
Wakolosai.
Barua ya Paulo kwa Wakolosai inaweza kugawanywa katika sehemu kuu nne:
salamu katika sura ya 1 mstari wa 1 na 2; encouragements ya shukrani na maombezi
katika sura ya 1 mstari wa 3 kwa njia ya 14 ; mwili kuu kukabiliana na ukuu wa Ukristo
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katika sura ya 1 mstari wa 15 kupitia sura ya 4 mstari wa 6 ; na mwisho salamu katika
mistari sura ya 4 7 kwa njia ya 18.
Salamu
Salamu, katika sura ya 1 mstari wa 1 na 2 , kubainisha Mtume Paulo kama
mwandishi mamlaka ya barua hii, na anataja kwamba barua pia linatokana na
mwanafunzi wa Paulo Timothy . Ni wazi kwamba Paulo ndiye mtunzi msingi kwa
sababu tu yeye saini barua . Pia ni pamoja na katika salamu ni baraka short kwamba kazi
kama salamu.
Kutiwa Moyo
Kutiwa Moyo ya shukrani na maombezi , hupatikana katika sura ya 1 mstari wa
3 kwa njia ya 14 , kufuata taarifa juu ya kanisa la Kolosai kwamba Paulo alipokea kutoka
kwa Epafra . Epaphra alikuwa waziri ambaye alianzisha kanisa la Kolosai. Itakumbukwa
kwamba yeye pia alitumia muda na Paulo wakati wa kufungwa kwake. Wakati
kutembelea Paulo, Epafra habari mtume wa imani na upendo wa waumini Kolosai , na
watu wawili alitumia muda mwingi katika maombi kwa ajili ya kanisa la Kolosai . Hivyo,
wakati Paulo aliandika nao, waliwaeleza hao jinsi yule daima alimshukuru Mungu kwa
imani yao na wokovu. Na yeye wajue maombi yake mara kwa mara kwamba Bwana
angewabariki , hasa kwa kuwapa utambuzi wa kiroho , na kuimarisha wafanye kazi
njema.
Salamu za Mwisho
Katika kufunga sehemu ya Wakolosai , sehemu ya salamu ya mwisho katika sura
ya 4 mstari wa 7 kwa 18 , Paulo anatuma salamu kwa Wakolosai kutoka kwa watu wengi
waliokuwa pamoja naye katika gereza. Kufunga inaonyesha kwamba Paulo aliwaita
barua hii kwa Wakolosai katika huduma ya Tikiko na Onesmo. Tukiko mikononi barua
kwa Waefeso , na Onesimo mikononi barua kwa Philemon . Hii inaonyesha kwamba
barua zote tatu - Wakolosai, Waefeso na Philemon - yaliandikwa na kutolewa katika
wastani wa muda huo.
Kufunga pia anataja barua kwa kanisa la Laodikia, na kuwafundisha Wakolosai
kusoma barua hiyo, ikiwa ni pamoja na kushiriki barua yao wenyewe na Laodikea . Hii
inatusaidia kujua kwamba hata kama Paulo aliandika barua hizi kwa watu maalum katika
mazingira maalum , yeye pia ni lengo yao kwa kuwa husika na watazamaji tofauti . Kama
tutaona katika somo baadaye, inawezekana kwamba barua ya Paulo kwa Waefeso ni
moja sana zilizotajwa hapa kama barua kwa Laodikea .
Ukuu wa Ukristo
Mwili kuu ya barua ya Paulo kwa Wakolosai huanza katika sura ya 1 mstari wa 15
na anaendesha kwa njia ya sura ya 4 mstari wa 6. Sehemu hii maelezo ya ukuu wa
Ukristo juu ya dini waalimu wa uongo.
Majadiliano ya Paulo ya ukuu wa Ukristo iko takribani katika vijisehemu vikuu
nne : Kwanza, ukuu wa Kristo katika sura ya 1 mstari wa 15 kwa njia ya 20. Pili, ukuu
wa mawaziri wa Kristo katika sura ya 1 mstari wa 21 kupitia sura ya 2 mstari wa 5 . Tatu,
ukuu wa wokovu katika Kristo katika sura ya 2 mstari wa 6 kupitia 23. Na nne, ukuu wa
Wakristo walio katika sura ya 3 aya 1 hadi sura ya 4 mstari wa 6. Sisi kwa ufupi utafiti
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kila sehemu hizi , kwa kuanzia na sehemu ya kwanza, ambayo inalenga katika ukuu wa
Kristo mwenyewe.
Ukuu wa Kristo
Walimu wa uongo walikuwa kujaribu kuwashawishi kanisa la Kolosai kuabudu
cosmic, nguvu za kiroho. Basi, wakawa na moyo maisha ya kujiepusha na anasa , kufikiri
kuwa kama maisha magumu bila kutuliza nguvu za kiroho , na kuvuna baadhi ya faida na
miungu hizo za uongo. Hivyo, Paulo alianza kwa kukanusha uzushi haya kwa kuonyesha
kwamba Kristo ni mkuu juu ya nyingine wote wanaoitwa miungu.
Kwa upande mmoja, Paulo alisisitiza kwamba Kristo ni mfalme wa viumbe vyote
, na kwamba yeye wamiliki ukamilifu wote na mamlaka . Kwa upande mwingine , Paulo
alifundisha kwamba watawala wa ulimwengu ni uwezo wa kutoa baraka ya wokovu, na
ni wasiostahili ya heshima.
Paul waliotajwa mambo mengi muhimu ya ukuu wa Kristo katika Wakolosai sura
ya 1 mstari wa 15 mpaka 20, na zaidi ya maelezo haya tofauti na mafundisho ya uongo
katika Kolosai. Miongoni mwa maelezo Paulo alieleza hapa , aliongea wa Kristo kama
mfano wa Mungu katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 15 , mzaliwa wa kwanza wa
viumbe vyote pia katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 15 , wakala wa kuundwa kwa
katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16 , mkuu Bwana katika Wakolosai sura ya 1
mstari wa 18 , Mungu katika mwili katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 19 , na
mpatanishi tu katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 20.
Paulo alianza kwa kusema kwamba Kristo ni mfano wa Mungu asiyeonekana .
Hii maelezo kuwekwa Kristo tofauti kabisa na miungu ya walimu wa uongo. Kusikiliza
jinsi Paulo alieleza Yesu katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 15 kwa njia ya 16:
Yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana , mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote ...
vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. (Wakolosai 1:15-16)
Ingawa neno kuzungumza mara nyingi ya binadamu wote kama mfano wa Mungu,
hapa Paulo alikuwa katika akili kitu ambacho ilikuwa ya kipekee juu ya Yesu, kitu
kuhusishwa na uwezo wake na mamlaka juu ya viumbe. Alikuwa katika akili njia walimu
wa uongo katika Kolosai alitumia usemi "mfano wa Mungu " kama wao zilizokopwa na
falsafa za Kiyunani .
Katika angalau baadhi ya falsafa ya Kigiriki ya siku za Paulo, ulimwengu
wenyewe ilikuwa walidhani kuwa mfano wa Mungu, kwa maana ya kuwa ilikuwa ni
ufunuo mkuu wa Mungu , na kwamba mtu anaweza kupata maarifa na hekima kwa njia
ya ufunuo wake. Tunaona marejeo ya wazo hili katika maandiko ya zamani kama Plato
ya Timayo , ambayo ni kutoka karne ya nne BC , kama vile katika maandiko Gnostic
kuhusu mungu Mara tatu Mkuu Hermes kwamba kuja kutoka pili na karne ya tatu BK
Kwa hiyo, ambapo walimu wa uongo inaonekana sayari na mambo kama mfano
wa Mungu , Paulo alisema kwa Kristo kama mfano wa Mungu. Iliyotumika falsafa
maana hii Kigiriki ya neno " mfano wa Mungu" ili kuonyesha kwamba Kristo, na si
mapepo kuabudiwa na walimu wa uongo, ni ufunuo wa mwisho wa Mungu , waumini
moja ambaye inapaswa kuangalia kwa hekima na maarifa zaidi wa Mungu.
Pili, Paulo alieleza kuwa Kristo ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Tena,
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Paulo aliamua maneno yake kwa uangalifu kukanusha walimu wa uongo. Kusikiliza tena
kwa yale aliyoandika kuhusu Kristo katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 15 na 16:
Yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana , mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote ...
vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. (Wakolosai 1:15-16)
Protokos Kigiriki mrefu ( prwto , tokoj ), hapa kutafsiriwa "mzaliwa wa kwanza ," mara
nyingi hujulikana ubora na mamlaka kuliko utaratibu wa kuzaliwa .
Katika ulimwengu wa kale , mtoto wa kwanza katika familia si lazima mmoja
ambaye alikuwa mzaliwa wa kwanza . Badala yake, mzaliwa wa kwanza alikuwa ni
mmoja ambaye alikuwa na haki kubwa ya urithi. Alikuwa kawaida moja , mwenye
kuwaongoza na familia baada ya kifo cha baba yake . Kwa mfano, zamani kiume mtoto
alikuwa kuchukuliwa "mzaliwa wa kwanza " hata kama alikuwa na dada wakubwa . Na
zaidi ya hii , mdogo kiume mtoto inaweza kuwa mzaliwa wa kwanza ikiwa ni mwana
kongwe ilikuwa demoted kutoka kwenye nafasi yake kwa sababu fulani.
Sasa, sisi lazima kumweka nje kwamba baadhi ya badala maarufu ibada kuwa
baya kuelewa hii neno " mzaliwa wa kwanza" zinaonyesha kwamba Kristo alikuwa kweli
"kuzaliwa" kabla ya dunia iliundwa. Yaani , wanaamini kwamba Kristo daima imekuwa
kiumbe, kwamba yeye si sawa na Mungu Baba katika nguvu na mamlaka. Lakini hali ya
Paul kuhusishwa Kristo kama "mzaliwa wa kwanza " na mamlaka yake na ukuu juu ya
viumbe wote , na kusema chochote kuhusu wakati Yesu hayupo.
Wakati Paulo alisema kwamba Kristo alikuwa ni mzaliwa juu ya viumbe wote ,
alikuwa na maana kwamba Kristo alikuwa mmoja aliyekuwa na haki ya uzaliwa wa
Baba, si kwamba Kristo alizaliwa au kuundwa kabla ya wengine wote. Yeye hakuwa na
maana kwamba Kristo ni sehemu ya uumbaji, lakini kwamba Kristo ni Bwana juu yake.
By kujielezea kwa njia hii , Paulo aliweka wazi kwamba miungu ya uongo na waalimu
wa uongo hawakuwa na nguvu au mamlaka ya kutoa baraka yoyote kwa mtu yeyote .
Kristo na Kristo peke yake alikuwa mzaliwa wa kwanza , ambaye kurithi baraka zote za
Mungu , na ambaye peke yake inaweza kutoa kwa wengine.
Tatu, Paulo alisema kwamba Kristo alikuwa wakala wa viumbe, ambaye kwa njia
yake Mungu aliumba ulimwengu . Siri za Wayahudi ulitokana majukumu maalumu kwa
malaika katika viumbe - majukumu ambayo Biblia inazingatia Mungu na wa Kristo,
lakini si kwa malaika. Na katika falsafa ya Kigiriki, mambo na mamlaka nyingine za
astral walikuwa kawaida kupewa majukumu hayo. Lakini Paulo alisisitiza kwamba
Kristo alikuwa wakala tu ya viumbe, na kwamba nguvu hizi wengine walikuwa duni
kwake na chini yake. Kusikiliza nini aliandika katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16 :
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. (Wakolosai 1:16)
Kama tulivyoona , maneno " watawala na mamlaka " rejea nguvu za kiroho ,
kama vile mapepo kuabudiwa na walimu wa uongo. Na kwa mujibu wa Paulo, watawala
hao na mamlaka yote chini ya Kristo. Kipaumbele kama wakala wa kuundwa kwa Kristo
hufanya yake mbali kuliko kitu chochote ndani ya viumbe .
Nne, Kristo ni Bwana mkuu kwa sababu Mungu walioajiriwa yake kama wakala wa
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viumbe na kuwekwa yeye kama mkuu juu ya kanisa . Kusikiliza maneno ya Paulo katika
Wakolosai sura ya 1 mstari wa 18 :
Yeye ni kichwa cha mwili , yaani kanisa; yeye ni mwanzo na mzaliwa wa kwanza
kutoka wafu, ili katika kila kitu awe mtangulizi . (Wakolosai 1:18)
Paul alisema kwamba Kristo amepewa hadhi maalum katika kanisa na wafu "ili katika
kila kitu awe mtangulizi ."
Hiyo ni kusema , Mungu orchestrated viumbe kama alivyofanya kwa madhumuni
maalum ya kufanya Kristo kukubwa. Baba walitaka heshima Mwana, na kuweka yeye
kama Bwana juu ya yote . Kwa hiyo, mfumo wowote kwamba inataka supplant au kuwa
na sifa uhuru wa Kristo kipekee lazima kuwa uongo. Na bila shaka, hii ni pamoja na
falsafa ya Kigiriki na siri za Wayahudi.
Tano, Paulo alieleza kwamba Kristo ni Mungu aliyevaa mwili. Kauli hii ya ajabu
inapita madai yoyote yaliyotolewa kuhusu kinachojulikana watawala na mamlaka ya
upagani Kigiriki na siri za Wayahudi. Kusikiliza maneno ya Paulo katika Wakolosai sura
ya 1 mstari wa 19 :
Kwa maana Mungu alikuwa radhi kwa kuwa na ukamilifu wake wote ukae ndani
yake. (Wakolosai 1:19)
Utimilifu wote wa Mungu anakaa katika Kristo , na kufanya Kristo mwili wa Mungu
mkuu. Watawala na mamlaka kuabudiwa na walimu wa uongo katika Kolosai walikuwa
viumbe mdogo wa kiroho. Ingawa wakati mwingine aliwaita miungu na falsafa ya
Kigiriki , walikuwa si kwa ujumla mawazo ya miungu kama kukubwa.
Kwa upande mwingine, ukamilifu wote wa Mungu anakaa katika Yesu Kristo. Hii
ina maana kwamba Kristo ni mwili wa Mungu aliye Muumba wa ulimwengu, mtu
ambaye lazima wengine wote kutii kama Bwana. Hii inafanya Kristo mbali kuliko mdogo
viumbe wa kiroho kuabudiwa na walimu wa uongo.
Hatimaye, Paulo alizungumzia Kristo kama mpatanishi pekee kati ya Mungu na
mwanadamu. Paulo alieleza ukweli huu juu ya Kristo katika Wakolosai sura ya 1 mstari
wa 19 na 20:
Kwa maana Mungu alikuwa radhi ... kwa yeye kuvipatanisha mwenyewe mambo
yote , kama mambo ya nchi, au vilivyo mbinguni, kwa kufanya amani kwa damu
yake, iliyomwagika msalabani. (Wakolosai 1:19-20)
Mungu mipango " kwa njia ya Yesu kupatanisha mwenyewe mambo yote." Hiyo ni,
Yesu Kristo ni wakala na njia ambaye kwa njia yake Mungu purging dhambi kutoka
duniani, na kufanya amani na ubinadamu.
Nguvu dhaifu kuabudiwa na walimu wa uongo walikuwa mapepo, na wasiwasi na
kuiba utukufu na mamlaka kutoka kwa Kristo na kutumia kwa tyrannize waja yao.
Malengo yao walikuwa ndogo ndogo, na hawakuwa na uwezo wa kubariki waja yao
katika njia ya maana. Lakini Kristo alikuwa njia ya Mungu . Injili ya Paulo kuhubiri ni
kwamba Mungu alikuwa kurejesha yote ya kuundwa kwa dhambi, siku za nyuma na
milele heri hali hiyo. Na alikuwa akifanya hivyo kwa njia ya Yesu Kristo, na tu kwa njia
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ya Yesu Kristo. Kwa njia ya Yesu peke yake, dhambi kusamehewa na neema ya Mungu
kupata. Kulikuwa hakuna haja ya kujisumbua na roho ndogo ndogo na nguvu waalimu
wa uongo. Upatikanaji wa Mungu na baraka zake wa milele ulikuwa ni uhuru inapatikana
katika Yesu.
Katika angalau hizi njia sita - Kristo kama mfano wa Mungu , mzaliwa wa
kwanza wa viumbe vyote , wakala wa viumbe, Bwana mkuu, Mungu mwenye mwili, na
mpatanishi tu - Kristo ni mkuu kuliko kinachojulikana miungu yote kuabudiwa na
walimu wa uongo katika Kolosai.
Ukuu wa Wahuduma wa Kristo
Baada ya kuonyesha ukuu wa Kristo juu ya nguvu za kiroho , Paulo alisema ukuu
wa mawaziri wa Kristo. Hii sehemu ya hoja yake inaonekana katika Wakolosai sura ya 1
mstari wa 21 kupitia sura ya 2 mstari wa 5 .
Paul alisema kuwa kwa sababu Kristo alikuwa mkuu kuliko miungu ya uongo,
mawaziri wa Kristo walikuwa bora kuliko wale ambaye aliwahi miungu ya uongo. Hoja
ya Paulo ilihusisha ya mawazo kuu tano : maridhiano kukamilika kwa njia ya Injili ya
Kikristo , ambayo alitaja katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 21through 23 na katika
sura ya 2 mstari wa 5 ; altruism Paulo mwenyewe katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa
24 ; tume Paulo Mungu katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 25 ; ufunuo bora
zinazotolewa na injili katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 25 kwa 28 na katika mstari
wa sura ya 2 2 hadi 4 ; na uwezeshaji wa mawaziri wa Kristo , ambayo Paulo katika
Wakolosai sura ya 1 mstari wa 29 kupitia sura ya 2 mstari wa 1. Paulo alianza kwa
kuzingatia maridhiano kwamba Wakolosai alikuwa ameshaona njia ya Injili. Kama sisi
kusoma katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 22 na 23 :
Yeye amewapatanisha na mwili wa Kristo kwa njia ya mauti kwa sasa wewe
takatifu mbele yake, bila dosari na huru kutokana na mashtaka ... Hii ndio ile
Injili kusikia ... na ambayo mimi, Paulo, nimekuwa mtumishi wake. (Wakolosai
1:22-23)
Mawaziri Kristo ni bora kwa sababu wao kuhubiri injili kwamba kweli reconciles
waumini Mungu .
Walimu wa uongo katika Kolosai moyo watu kutuliza mapepo, na labda wao pia
inayotolewa kupatanishwa na Mungu. Lakini katika hali halisi , hakuna maridhiano
milele ulifanyika kwa ajili yao kwa sababu kinachojulikana injili yao hawakuwa na
uwezo wa kuokoa.
Kwa upande mwingine , waumini Kolosai alikuwa ameshaona maridhiano ya
kweli kwamba huja kwa njia ya injili ya kweli kuhubiri na wahudumu wa Mungu .
Walikuwa tayari kusamehewa na kusimama mbele ya Mungu wamevaa haki ya Kristo .
Hii inapaswa kuwa nao moyo na imani katika neno Paulo na kukataa walimu wa uongo.
Pili, Paulo alisema altruism yake mwenyewe , akizungumza ya mateso yake kwa niaba ya
kanisa . Kama yeye aliandika katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 24 :
Mimi ninatimiza katika mwili wangu bado ni nini kukosa kuhusiana na mateso ya
Kristo. (Wakolosai 1:24)
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Kama tulivyoona katika somo la kabla, mateso ya Paulo kunufaika kanisa kwa kutoa
ushahidi wenye nguvu kwa injili, moyo kanisa , na kukamilisha mateso ya Kristo. Kwa
upande mwingine , walimu wa uongo katika Kolosai walikuwa wala kufungwa wala
kuteswa. By kuonyesha nia yake ya kuteswa kwa ajili ya kanisa , Paulo aliweka wazi
kwamba mawaziri Kristo walikuwa zaidi altruistic kuliko walimu wa uongo.
Tatu, Paulo alizungumzia tume yake ya kimungu. Tofauti na binafsi maalumu walimu wa
uongo katika Kolosai , Paulo alikuwa ameteuliwa utume wake na Bwana mwenyewe.
Paulo alieleza tume yake katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 25 :
Nimekuwa [ kanisa ] mtumishi na tume Mungu alinipa kuwasilisha kwenu neno la
Mungu katika ukamilifu wake. (Wakolosai 1:25)
Kama tunaona hapa , Mungu mwenyewe alimwita Paulo kama mtume.
Katika siku yake mdogo , Paulo alikuwa mtesaji bidii ya kanisa. Lakini basi kufufuka
kwa Bwana Yesu ametokea Paulo na waongofu naye. Kwa wakati huu, Yesu pia
maalumu Paulo kuwa mtume wake , kumpatia mamlaka ya kuzungumza kwa niaba ya
Yesu. Hii ilimaanisha kuwa mamlaka ya Paulo alikuwa mbali kuliko ile ya walimu wa
uongo.
Paulo alieleza mafundisho yao katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8 , ambapo
yeye aliandika :
Kuona kwamba hakuna mtu anachukua wewe mateka kwa njia ya falsafa
mashimo na udanganyifu, ambazo hutegemea mapokeo ya binadamu na misingi
ya awali ya ulimwengu badala ya Kristo. (Wakolosai 2:8 )
Walimu wa uongo kutegemewa mawazo kwamba binadamu sanamu viumbe walikuwa
wametunga tu. Tofauti na Paul , walikuwa hakupewa mamlaka ya kuzungumza kwa
Mungu , na alikuwa na si walioitwa na Mungu kufundisha kanisa .
Nne, ufunuo kwamba Paulo alikuwa amepata bora kwa kuwa kunaonyeshwa na
walimu wa uongo. Kusikiliza, kwa mfano, maneno ya Paulo katika Wakolosai sura ya 2
mstari wa 4:
Nawaambia hivyo kwamba hakuna mtu anaweza kudanganywa na hoja fainikusema. (Wakolosai 2:4 )
Paulo alieleza maneno ya walimu wa uongo kama " udanganyifu. " Na kwa upande
mwingine, maneno yake mwenyewe ukweli uliofunuliwa , kusaidia Wakristo kuepuka
udanganyifu walimu hawa wa uongo .
Kwa kweli, kulingana na Wagalatia sura ya 1 mstari wa 15 kwa 18 , Paulo
alitumia muda wa miaka mitatu katika jangwa la Arabia na Dameski kupokea mafunuo
kutoka kwa Mungu . Walimu wa uongo , hata hivyo, kutegemewa na mila ambayo
yamekuwa kupita chini kwa mikono ya binadamu. Hii ilifanya Aya Paulo mbali kuliko
wale waalimu wa uongo.
Sasa , ilikuwa ni muhimu sana kwamba Aya Paulo alikuja kutoka kwa Mungu,
kwamba hawakuwa uvumbuzi tu binadamu kama mafundisho ya uzushi katika Kolosai.
Lakini muhimu zaidi, maudhui ya Aya Paulo alikuwa bora kuliko mafundisho ya uongo
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katika Kolosai. Katika barua yake kwa kanisa la Kolosai Paulo alielezea Ishara zake
kama "siri" kwamba Mungu alikuwa wazi kwake, na kama Paulo hawakuridhika hazina
haya mwenyewe " hazina za hekima na elimu. " - Walikuwa injili sana kwamba yeye
njema. Walikuwa ukweli wa maridhiano kwa Mungu na kushiriki katika ufalme wake ,
kwa misingi ya sadaka ya Kristo , alipokea kwa njia ya imani . Tangazo hili mara bora
kuliko kitu chochote walimu wa uongo inayotolewa.
Tano , Paulo aliandika ya uwezeshaji mkuu wa mawaziri wa Kristo ,
akizungumza ya ukweli kwamba Mungu aliwapa uwezo kwa watumishi wake . Paulo
alivyofanya si kazi katika nguvu zake mwenyewe. Badala yake, Mungu uwezo na
motisha Paul kufanya kazi na kuteseka kama mtume wake . Roho Mtakatifu vipawa
Paulo na zawadi ajabu , kutoa Yesu kwa maneno yake ya kusema na fursa ya
kuzungumza nao, na miujiza ili kuthibitisha ushahidi wake , ili kwamba Paulo angeweza
kuendeleza ufalme wa Mungu hapa duniani . Kama Paulo aliandika katika Wakolosai
sura ya 1 mstari wa 29:
Mimi nafanya kazi na zinakabiliwa na nishati yake yote, kwa nguvu kazi ndani
yangu . (Wakolosai 1:29)
Mamlaka ya Paulo , maneno na nguvu ilikuwa kwa Mungu mwenyewe. Na walimu wa
uongo katika Kolosai hakuweza kulinganisha. Huduma yao na ujumbe wao walikuwa
bila ya nguvu na hauna maana katika maana.
Kwa muhtasari , basi, tunaona kwamba Paulo alisisitiza ubora wa mawaziri wa
Kristo kwa kuandika kuhusu: maridhiano kukamilika kwa njia ya Injili ya Kikristo ,
altruism yao, tume yao ya Mungu, ufunuo wamepokea , na kujengewa uwezo na Roho
Mtakatifu.
Ukuu wa Wokovu katika Kristo
Tatu, baada ya kusisitiza ukuu wa Kristo na watumishi wake, Paulo alisisitiza juu
ya ukuu wa wokovu katika Kristo katika sura ya 2 mstari wa 6 kupitia 23.
Majadiliano ya Paulo ya ukuu wa wokovu katika Kristo umegawanyika katika
sehemu kuu mbili: sifa zake kwa maisha katika muungano na Kristo katika Wakolosai
sura ya mistari ya 2 6 kupitia 15, na hukumu yake ya maisha ya kuishi chini ya chini ya
mamlaka ya mambo katika Wakolosai sura ya 2 mistari ya 16 kupitia 23.
Katika sehemu ya kwanza Paulo alielezea faida kadhaa ya wokovu katika
muungano na Kristo , kuanzia na masuala ya wema na invigorating ya Ubwana wa Kristo
katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 6 kwa njia ya 10 .
Katika mistari hii, Paul zilionyesha kuwa kwa sababu Kristo ni Bwana wetu, sisi
ni mizizi , kujengwa na kuimarishwa ndani yake, na sisi kuhisi furaha kubwa kwake
kama matokeo. Wale ambao ikifuatiwa walimu wa uongo walikuwa wafungwa kwa
nguvu ndogo ndogo kiroho Wakamwabudu , lakini wale chini ya Uongozi wa Kristo
walipewa mamlaka ya kutawala pamoja naye . Kama Paulo aliandika katika Wakolosai
sura ya 2 mstari wa 9 na 10:
Maana katika Kristo utimilifu wote wa Uungu anaishi katika umbo la mwili, na
umepewa ukamilifu ndani ya Kristo , ambaye ni kichwa juu ya kila uwezo na
mamlaka . (Wakolosai 2:9-10)
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Kristo ana mamlaka ya Mungu juu ya kila nguvu nyingine . Na kwa sababu
waumini umoja wa Kristo , wao kushiriki katika mamlaka ambayo Mungu.
Pili, Paulo alitaja pia uhai wa kiroho ambao waumini wanao kwa sababu sisi ni
katika muungano na Kristo . Paulo alieleza baraka katika Wakolosai sura ya 2 mistari 11
hadi 13. Kwa mfano, katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 12 aliandika:
[ You walikuwa ] kuzikwa pamoja naye katika ubatizo na kufufuliwa pamoja
naye kwa njia ya imani yenu katika nguvu ya Mungu ambaye alimfufua Kristo
kutoka wafu. (Wakolosai 2:12 )
Kwa sababu tumeunganishwa na Kristo , waumini kushiriki si tu katika kifo cha Kristo,
kusababisha msamaha wetu , lakini pia katika ufufuo na maisha ya Kristo, na
kusababisha kuzaliwa upya wa roho zetu .
Tatu, kwa sababu waumini ni umoja na Kristo, sisi kupata msamaha wa dhambi,
na sisi ni huru na kuwa na sifa wokovu kwa njia ya matendo ya sheria. Paulo alionyesha
mawazo haya katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 through15 . Kama yeye aliandika
katika Wakolosai sura ya 2 mistari ya 14 na 15 :
Yeye alivyotusamehe dhambi zetu zote , baada ya kufutwa kanuni zilizoandikwa ...
nailing msalabani. (Wakolosai 2:14-15)
Sheria ya Mungu inalaani watu kuanguka kwa kifo. Lakini kwa sababu tumeunganishwa
na Kristo katika kifo chake , sisi tayari alikufa kifo cha kwamba sheria inahitaji. Sisi
kutumikia adhabu ya kifungo yetu, ili sisi ni sasa huru kutoka hukumu.
Dhidi ya kuongezeka kwa baraka hizi katika Kristo, Paulo hatia ujumbe wa walimu
wa uongo katika Kolosai. Maisha katika muungano na Kristo ni sifa kwa baraka za
uongozi wa Kristo. Lakini maisha chini ya chini ya mamlaka ya mambo maeneo moja
chini ya uongozi dhalimu ya mtu. Kama Paulo aliandika katika Wakolosai sura ya 2
mistari ya 16 kwa 18 , hii matokeo si tu katika mahakama ya kibinadamu , lakini pia
katika hasara ya baraka Kristo hutoa.
Zaidi ya hayo, ambapo umoja na Kristo hutoa kiroho vitality, chini ya mamlaka ya
mambo matokeo katika kujitenga kutoka kwa Kristo. Kama Paulo unahitajika katika
Wakolosai sura ya 2 verse19 , matokeo hayo katika udhaifu wa kiroho badala ya nguvu ,
na stifles kukua kiroho.
Hatimaye, wakati umoja na Kristo misaada msamaha na inatufanya moja kutoka
hukumu ya Sheria, chini ya vipengele kuongozwa tu kwa asceticism . Paul maoni juu ya
ubatili wa asceticism kama katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 23, kuandika :
Kanuni hizo kweli kuwa muonekano wa hekima, na kujitakia yao ibada ,
unyenyekevu yao ya uongo na matibabu yao magumu ya mwili , lakini hawana
thamani yoyote katika vizuizi kidunia anasa . (Wakolosai 2:23 )
Chini ya mamlaka ya miungu ya uongo ya walimu uzushi katika Kolosai
ilisababisha maisha mbaya kwamba ilikuwa hakuna matumizi dhidi ya dhambi. Ingawa
vile maisha kali ilitakiwa kusababisha baraka , mapepo hawakuwa na uwezo wa kubariki
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mtu yeyote. Kwa upande mwingine, umoja na Kristo zinazotolewa uhuru badala ya
mamlaka, na kweli aliangamiza nguvu ya dhambi juu ya muumini.
Kupitia mambo haya tofauti ya maisha katika muungano na Kristo na maisha ya
kuishi chini ya chini ya mamlaka ya vipengele, Paul alionyesha kwamba wokovu
inayotolewa katika injili ya kweli ya Kikristo mara bora kuliko kinachojulikana baraka
amedaiwa na walimu wa uongo katika Kolosai.
Ukuu wa Kuishi Kikristo
Hatimaye, baada ya kushughulikia ukuu wa Kristo na watumishi wake, na ya
wokovu inayotolewa katika injili ya Kristo, Paulo akageuka ukuu wa Wakristo walio
katika Wakolosai sura ya 3 aya 1 hadi sura ya 4 mstari wa 6. Katika sehemu hii, Paul
alionyesha kwamba maisha ya Kikristo ni mbali zaidi kuliko maisha ya kutetea na
walimu wa uongo kimaadili.
Walimu wa uongo katika Kolosai wanaonekana kuwa na wasiwasi sana kwa
maisha ya kimaadili. Baada ya yote, lengo la maisha yao mabaya mara ili kuepuka mwili
anasa . Na katika baadhi ya mambo , inaweza kuwa kwamba viwango vyao kimaadili au
malengo walikubaliana na wale wa Kanisa la Kikristo kuhusu aina hii ya dhambi. Lakini
kulikuwa na tatizo na mbinu zao. Kuweka tu , asceticism haifanyi kazi. Ukweli wa
mambo ni kwamba binadamu kuanguka viumbe kukosa nguvu mapenzi kukataa dhambi.
Hivyo, hakuna jambo jinsi ngumu sisi kupambana na kuepuka dhambi , sisi daima
kupoteza. Hii ina maana kwamba ili kuishi kimaadili , ili kutii viwango vya maadili
kwamba Mungu ameweka kwa ajili yetu, sisi kuwategemea jambo kubwa na nguvu zaidi
kuliko sisi wenyewe.
Katika baadhi ya njia , mafundisho ya Paulo juu ya maisha ya Kikristo zilikuwa
kama mafundisho ya walimu wa uongo. Kwa kweli, Paulo hata hivyo alikwenda mbali
kama kusema kwamba alikuwa na haki ya kuzingatia mbinguni na kiroho na si ya hapa
duniani. Kusikiliza maneno yake katika Wakolosai sura ya 3 mstari wa 2 :
Yafikirini mambo ya juu , na siyo mambo ya hapa duniani. (Wakolosai 3:2 )
Kulingana na Paulo, sisi ni kuthamini kiroho na mbinguni mambo zaidi kuliko mambo ya
dunia. Mtazamo huu pia pamoja na walimu ascetic , angalau hivi hivi . Pia, kama walimu
ascetic , Paulo alifundisha nguvu dhidi ya mwili anasa . Kwa mfano, katika Wakolosai
sura ya 3 mstari wa 5 aliandika:
Kuuawa ... chochote ni mali ya asili yenu ya kidunia: uasherati, uchafu , tamaa
mbaya, mawazo mabaya na tamaa , ambayo ni ibada ya sanamu. (Wakolosai 3:5)
Paulo alikubaliana na walimu wa uongo kwamba mwili indulgence ni maovu.
Lakini yeye hakukubaliana juu ya jinsi ya kuepuka dhambi hizo.
Paul na walimu wa uongo pia tofauti katika njia nyingi nyingine. Kwa mfano,
ingawa walimu wa uongo zenye kuamini kwamba wanapaswa kulenga katika mambo ya
mbinguni, mafundisho yao kwamba Paulo kukosoa wote walikuwa badala ya kidunia.
Ingawa inaweza kuwa na lengo la kiroho , walijaribu kufikia lengo hilo kupitia lengo
mara kwa mara juu ya masuala ya kidunia. Katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 21 ,
Paulo muhtasari mafundisho yao kuwa kama:
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Je, si kushughulikia ! Je, si ladha! Wala kugusa ! (Wakolosai 2:21)
Ingawa watawa alidai kwa uhakika na ulimwengu wa kiroho, mafundisho yao kulenga
mundane , mambo ya hapa duniani.
Watawa wanaonekana kuwa hivyo kuchukuliwa zaidi na matendo yao ya
kujiepusha na anasa kwamba hawakuwa bother kusisitiza maadili waliokuwa kweli
mbinguni na kiroho. Ingawa lengo lao inaweza kuwa ya kiroho, juhudi zao zote
zilitumika juu ya mambo ya dunia.
Paulo, kwa upande mwingine, kufundishwa njia maalum kwamba waumini
inaweza kuzingatia na kujitahidi kwa ajili ya mambo ambayo walikuwa oriented kiroho.
Alisisitiza kwamba wakiacha dhambi zao hapa duniani, lakini pia alijua kwamba hii
ilikuwa haiwezekani kutokana na kuanguka, mtazamo wa kibinadamu . Kusikiliza
maneno yake katika Wakolosai sura ya 3 mistari ya 9 hadi 11 .
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 ...
Kristo ni kila kitu, na yumo katika yote . (Wakolosai 3:9-11 )
Paulo alieleza kuwa ufunguo wa maisha ya kimaadili ni hii: Waumini umoja wa Kristo Kristo ni katika wote. Na kwa sababu ya muungano huu pamoja na Kristo, tuna " nafsi
mpya " au " asili mpya. " Na sisi ni kuwa ndani upya na Mungu. Muungano huu na upya
kutuwezesha kuishi kimaadili.
Walimu wa uongo hawakuwa waamini wa kweli. Hawakuamini injili, na kwa hiyo
hawakuwa na umoja na Kristo. Hawakuwa na asili mpya, na hawakuwa unafanywa upya
na Mungu. Matokeo yake, jitihada zao wote ili kuepuka dhambi walikuwa wamepotea na
kushindwa.
Waumini , hata hivyo, ni umoja na Kristo, na kwa hiyo sisi ni uwezo wa kutii
viwango vya maadili ya Mungu. Lakini Paulo hakuwa kuacha na wazo hili. Badala yake,
yeye kusukuma juu ya kutoa baadhi ya njia vitendo kwamba waumini wanaweza
kutegemea nguvu ya Mungu kwa kushinda dhambi badala ya mapenzi yao wenyewe
nguvu. Kusikiliza maelekezo yake katika Wakolosai sura ya 3 mstari wa 12 :
Kwa hiyo, kama watu wateule wa Mungu , watakatifu wapendwao , jivikeni
huruma, wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. (Wakolosai 3:12 )
Paulo anashauri kwamba waumini wanaweza kufanikiwa katika maisha kimaadili
na kusisitiza mbinguni, fadhila ya kiroho kama huruma na wema badala ya kuelekeza
nguvu katika dhambi sisi ni kujaribu kuepuka . Na tunaweza kuwa na motisha kuishi
kimaadili kwa kuzingatia upendo wa Mungu kwa ajili yetu na uchaguzi wa sisi badala ya
kuzingatia jitihada zetu juu ya placating whims miungu ya uongo.
Mkakati wa Paulo kwa ajili ya maisha ya kimaadili mara kuliko ile ya walimu wa
uongo katika njia mbili muhimu sana . Kwanza, ni bora kwa sababu ni kutegemewa
nguvu za Mungu badala ya mtu. Pili , ilikuwa ni bora kwa sababu ni ililenga tahadhari
mbali na dhambi na mambo ya kidunia, na kwenye fadhila chanya na maadili ya kiroho .
Na mstari wa chini ni kwamba Mkakati wa Paulo wa kazi. Tofauti na mazoea ya
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kujiepusha na anasa ambayo ni ya thamani hakuna dhidi ya dhambi , njia Paulo kweli
alifanya kimaadili wanaoishi iwezekanavyo.
Barua ya Paulo kwa Wakolosai ilikuwa iliyoundwa kushughulikia uzushi sanamu
kuletwa na walimu wa uongo. Walimu wa uongo alitetea njia ya kipagani ya
zinazohusiana na nguvu za kiroho , na njia ufanisi wa kutafuta haki . Katika kukabiliana
na matatizo haya, Paulo alihubiri Kristo. Alihubiri ukuu wa Kristo kama bwana na
mfalme , na ubora wa mawaziri wa Kristo. Alihubiri thamani isiyo na kifani ya wokovu
katika Kristo, na ushindi juu ya dhambi kwa njia ya maisha ya Kikristo. Katika kila na
kila hatua , yeye aliweka wazi kwamba kile ambacho walimu wa uongo ahadi, Kristo tu
anaweza kutoa.
1V. MATUMIZI YA KISASA
Sasa kwa kuwa tumegundua historia ya barua ya Paulo kwa Wakolosai, na muundo
wake na maudhui, sisi wanapaswa kurejea mawazo yetu kwa somo letu la tatu: matumizi
ya kisasa ya barua ya Paulo kwa Wakolosai. Jinsi gani tunaweza , kama Wakristo wa
kisasa , kutumia mafundisho haya ya kale katika maisha yetu ?
Ingawa kuna njia nyingi za tupate sawa kuomba mafundisho ya Paulo katika
maisha yetu ya kisasa, sisi kuzingatia aina mbili za maombi kwamba wengi wasiwasi
Paulo na watazamaji yake ya awali : umuhimu wa kukaa waaminifu kwa Kristo peke
yake, na thamani ya kuelekeza nguvu katika kiroho mambo ya kila siku . Hebu tuanze
kwa kuangalia umuhimu wa kukaa waaminifu kwa Kristo peke yake.
Uaminifu kwa Kristo
Katika kanisa la Kolosai , waumini walikuwa kuwa moyo kuchanganya ibada yao
ya Kristo pamoja na ibada ya mamlaka nyingine za kiroho. Ingawa mamlaka nyingine za
kiroho yalikuwa si iliyotolewa kama mapepo, tumeona kwamba mamlaka yoyote kwa
kweli alikuwa, na faida yoyote kwamba kweli alikuja kwa waja zao, walikuwa mapepo.
Lakini kama nguvu hizi walikuwa mapepo au mambo au malaika , Wakolosai haipaswi
kuwa kuiabudu . Kwa bahati mbaya, hali ya hewa ya kijamii ya karne ya kwanza alifanya
hivyo kwa bidii kwa ajili Wakolosai kuona ukweli wa jambo hili.
Katika karne ya kwanza , kubwa mawazo ya kidini katika Dola ya Kirumi
walikuwa washirikina . Yaani, watu wengi waliamini kuwa kulikuwa na miungu nyingi
na nguvu za kiroho. Na jamii nyingi ndani ya Dola alikubali si tu kuwepo kwa miungu
mingi, lakini pia kuabudu miungu mingi. Kwa watu wengi na Dola ya Kirumi kwa wakati
huu , ilikuwa ni ya kawaida kuabudu miungu kubwa ya ibada ya kiraia , kama vile Zeus ,
kama vile miungu ndani na hata miungu kaya. Hivyo, ingawa Kristo alidai kuwa
waumini kumwabudu peke yake, kulikuwa na shinikizo kubwa ya kijamii kuwatia moyo
Wakristo mapema kuabudu miungu mingine pia.
Kwa kweli, wakati Dola ya Kirumi alianza kuwatesa Wakristo katika karne ya
kwanza , ilikuwa ni kwa kiasi kikubwa kwa sababu Wakristo alikataa kukiri na kuabudu
miungu ya ibada ya kiraia. Imeelezwa kuwa Wakristo walikuwa kukasirishwa miungu
kwa kukataa ibada yao , na kwamba miungu ingekuwa adhabu jamii nzima ya Kirumi
kama Wakristo walikuwa si wenye kuulizwa. Warumi hakuwa kudai kwamba Wakristo
kuacha kuabudu Kristo, lakini tu kwamba wao pia kuabudu miungu ya Kirumi.
Kutoka karne ya kwanza ya Kirumi mtazamo , mtu anaweza kuabudu miungu mingi na
bila maana yoyote ya kutatanisha utii. Lakini Kristo madai ibada ya kipekee. Kama sisi
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ibada Kristo, tunaweza kuabudu kitu kingine chochote. Hii ndiyo sababu Paulo alisisitiza
kwamba Wakolosai kubaki imara katika imani yao. Kama yeye aliandika katika
Wakolosai sura ya 1 mstari wa 21 kupitia 23:
[Mungu] amewapatanisha na mwili wa Kristo kwa njia ya mauti kwa sasa wewe
takatifu mbele yake, bila dosari na huru kutokana na mashtaka - kama wewe
kuendelea katika imani yenu , imara na thabiti, si wakiongozwa na tumaini
uliofanyika katika Injili. (Wakolosai 1:21-23)
Kama hatuwezi kuwa waaminifu wa Kristo, basi sisi kuthibitisha kwamba sisi si kweli
mpatanishwe na Mungu. Na kama sisi si kupatanishwa na Mungu , basi sisi si kushiriki
katika matumaini uliofanyika katika Injili. Kuweka tu, kama hatuwezi kuwa waaminifu
kwa Kristo , sisi si kuokolewa. Uaminifu kwa Kristo ni ya umuhimu mkubwa.
Kwa bahati mbaya, dunia yetu ya kisasa mara nyingi changamoto uaminifu yetu
kwa Kristo kwa kuwasilisha miungu mbalimbali kwa ajili ya sisi kwa ibada . Ushirikina
yanaweza kupatikana katika dini ya mashariki kama vile: Utao, moja ya tatu dini classical
ya China; Uhindu, dini kubwa ya India; na Shinto , dini ya jadi ya Japan. Na katika
ulimwengu wa magharibi, harakati New Age limepitisha mambo mengi ya dini hizi
mashariki. Zaidi ya hapo, kanisa la Mormoni inafundisha kuwa Wamormoni ni miungu
katika maamuzi. Pia, kuna ndogo dini nyingi washirikina , kutokana na dini kikabila na
watu katika Afrika na Asia kwa Scientology katika Hollywood, California . Orodha
inaweza kwenda juu na juu.
Lakini Wakristo wa kisasa pia wanakabiliwa na matatizo ya ziada. Kwa mfano,
baadhi ya serikali ya kisasa na jamii kuwatesa Wakristo kama kubaki waaminifu kwa
Kristo pekee. Hii ni kwa nini makanisa mengi ya katika Jamhuri ya Watu wa China
kubaki chini ya ardhi . Na katika mataifa ya Kiislamu , mateso dhidi ya Wakristo mara
nyingi matokeo katika utumwa na hata kifo. Lakini kama kutisha kama mateso haya
inaweza kuwa , na kama vile wanaweza vyombo vya habari sisi kukataa Bwana wetu, sisi
wanapaswa kubaki kuwa waaminifu kwa Kristo yetu - hata kuuawa kwa - kama sisi ni
kupatanishwa na Mungu .
Katika jamii nyingine ya kisasa, Wakristo ni daima kushinikizwa na ukafiri, ili
kwamba wao ni moyo kuachana na imani yote katika Mungu na Kristo. Ukristo ni mara
nyingi wakamdharau kama mali na barbaric seti ya imani kwamba hawezi kusimama
uchunguzi makini wa sayansi . Waumini wengi ambao si alisoma teolojia na sayansi
kutosha hawawezi kutoa majibu ya changamoto hizi, na imani yao kutikiswa.
Katika kesi nyingine, relativism falsafa ya jamii ya kisasa inaongoza kwa msisitizo
mkubwa juu ya uvumilivu wa kidini . Matokeo yake, madai yote ya kipekee ya kweli na
wokovu na hatia. Paulo alifundisha kuwa uaminifu kwa Kristo ni njia pekee ya wokovu .
Lakini wakati Wakristo wa kisasa echo wazo hili, sisi mara nyingi wanatuhumiwa kwa
kiburi na kutovumilia. Na sisi kujisikia kusukumwa na jamii kutambua njia nyingine ya
kupata baraka za milele .
Lakini si wote shinikizo kutoka nje ya kanisa. Kwa mfano, katika baadhi ya
makanisa huria ya Kiprotestanti, sifa sasa inapatikana kwa Wisdom au Sophia , ambaye
ni mtu kama Mungu kike . Huria makanisa mengine ya Kiprotestanti kuidhinisha
relativism falsafa ya jamii zao , wakifundisha kwamba dini nyingi au hata wote ni njia
halali kwa wokovu - hata kama kukataa Kristo.
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Ukweli ni kwamba hakuna jambo ambapo sisi kuishi, ni uwezekano kwamba sisi
wanaona shinikizo kuwa waaminifu kwa Kristo. Hizi zinaweza kuwa na shinikizo na
kukubali uhalali wa dini nyingine na miungu, au shinikizo kukataa Mungu wa Biblia.
Wanaweza kuja kutoka serikali, kutoka shule zetu, kutoka kwa majirani na marafiki zetu,
kutoka familia zetu, au hata kutoka kwa viongozi wa kanisa letu.
Lakini kama sisi ni kubaki kweli mafundisho ya Paulo , sisi lazima kukataa fikra
hizo za uongo na kukubaliana na Kristo peke yake. Kristo pekee anastahili ibada , na tu
yeye inatoa wokovu wa kweli na baraka za kiroho. Tu kama Paulo, Wakristo wa kisasa
lazima kulaani ibada ya viumbe wa kiroho kingine chochote zaidi ya Mungu wa Biblia,
na ni lazima kusisitiza kwamba Kristo ni mmoja tu ambaye anaweza kutupatanisha na
Mungu . Hata wakati mafundisho ya uongo kuja kutoka kwa watu ambao tunawapenda
na kuwaheshimu - hata kama watu hao ni viongozi ndani ya makanisa yetu - sisi lazima
kubaki imara katika uaminifu wetu kwa Kristo pekee.
Melengo ya kiroho
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika umuhimu wa kukaa waaminifu kwa Kristo
peke yake , tunapaswa kurejea kwa aina yetu ya pili ya matumizi ya kisasa : thamani ya
kuelekeza nguvu katika mambo ya kiroho kila siku ya maisha yetu. Ingawa makini na ya
kidunia mambo ni ya baadhi ya thamani, sisi faida zaidi sana wakati sisi mbinu maisha
kwa mtazamo wa kiroho.
Wakati sisi kuja imani katika Kristo, jambo ambalo miujiza hufanyika: roho zetu
ni wapya ndani yetu. Kabla ya sisi kuja imani , sisi ni wafu ndani, hawawezi kujibu kwa
matumaini kwa Mungu. Sisi ni adui wa Mungu si tu kwa sababu tuna dhambi dhidi yake
na wanastahili hukumu yake, lakini pia kwa sababu sisi chuki yake na si kuwasilisha
kwake.
Lakini Mungu anakupenda sana, kiasi kwamba anakataa kuruhusu sisi kubaki
maadui zake. Hivyo, anatuma Roho Mtakatifu upya roho zetu, ili kwamba sisi ni ndani
kurejeshwa, na ili sisi kwa shauku kutubu dhambi zetu na kuwasilisha kwa Bwana wetu.
Wakati huo huo, Roho wa Mungu anakaa ndani yetu , kuunganisha sisi Kristo, na
kuhakikisha baraka yetu ya baadaye ndani yake.
Wokovu wetu hautegemei juu ya shughuli yetu ya hapa duniani, lakini juu ya hali
halisi ya kiroho wa roho zetu kurejeshwa na muungano wetu na Kristo . Na ni kwa
sababu hii kwamba Paulo moyo Wakolosai kuelekeza nguvu kidogo juu ya masuala ya
kidunia na zaidi juu ndio kiroho.
Wanatheologia mara nyingi kuelezea wale ambao si kuja imani kama asiyezaliwa
mara ya pili . Kwa upande mwingine , mrefu regenerate inatumika kwa wale ambao wana
imani . Maneno haya kutambua hali ya roho au nafsi ya kila mtu. Kuwa asiyezaliwa mara
ya pili ni kuwa waliokufa kiroho, na kwa kuwa regenerate ni kuwa hai kiroho.
Wale ambao ni asiyezaliwa mara ya pili ni chini ya hukumu ya Mungu kwa
sababu ya dhambi. Pia, hawana uwezo wa maadili , yaani , hawawezi kufanya mambo
ambayo
Mungu makosa kama kimaadili safi. Aidha, hawana haja ya maadili , yaani,
wao hawataki kufanya mambo ambayo Mungu makosa kama kimaadili safi. Kwa kifupi,
asiyezaliwa mara ya pili si kuokolewa , hawezi kujiokoa, na hawataki kuokolewa na
Mungu.
Kwa upande mwingine, wale ambao ni regenerate zimesamehewa kwa sababu wao
ni umoja na Kristo, ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi zao kulingana na mahitaji ya
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sheria ya Mungu. Zaidi ya hayo, roho zao upya wana uwezo wa kimaadili, hivyo kwamba
wao ni uwezo wa kutii Mungu , kama vile hamu ya maadili , ili wao pia wanataka kumtii
Mungu.
Ni vigumu overestimate thamani ya mabadiliko ya kiroho ambayo hufanyika
ndani yetu wakati sisi kuja kwa imani. Kuzaliwa upya kutufanya watu wapya. Sisi si tu
kusamehewa , sisi pia ni iliyopita kiroho. Kuzaliwa upya ni mabadiliko ya kiroho
kwamba Paulo alieleza katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13, ambapo yeye aliandika :
Wakati walikuwa wafu katika dhambi yako na katika watu wa mataifa mengine ya
asili yako ya dhambi, Mungu amewapa ninyi uzima pamoja na Kristo. Yeye
alivyotusamehe dhambi zetu zote . (Wakolosai 2:13)
Tulikuwa mara moja wafu katika dhambi zetu , kwa maana kwamba sisi
walikuwa chini ya hukumu ya Mungu. Lakini basi Mungu kutufanya hai na kusamehe
dhambi yetu . Sisi pia walikuwa wafu katika asili yetu ya dhambi , kwa maana kwamba
sisi na miili maovu, na hakuna uwezo maadili au tamaa. Lakini tena , Mungu alifanya sisi
hai . Matokeo yake, sisi sasa kuwa na uwezo wa kutaka nzuri na kutenda mema.
, Wetu wa kale roho asiyezaliwa mara ya pili hakuwa na uwezo wa maadili au tamaa.
Lakini roho zetu upya na wote uwezo wa maadili na tamaa. Wakati ule tulipokuwa wafu
kiroho, kabla ya sisi upya na umoja kwa Kristo, Mfalme , ingekuwa haina maana kwa sisi
kwa kuzingatia mambo ya kiroho, au " mambo ya juu ," hata kama sisi alitaka . Lakini
sasa sisi ni regenerate , jambo nzuri zaidi kwa sisi kufanya ni kuzingatia maisha yetu
mapya katika mwelekeo mpya. Roho zetu yamefanywa mpya; sasa sisi ni watu wa
kiroho. Na Suala la mantiki zaidi - na jambo la kawaida - na jambo la manufaa kwa sisi
kufanya kama watu wa kiroho - ni kuzingatia maisha yetu ya kiroho . Na hivyo Paulo
anaendelea katika Wakolosai sura ya 3 mstari wa 1 na 2 na kuandika kuonya hii:
Tangu , basi , umekuwa kukulia pamoja na Kristo, elekezeni mioyo yenu kwenye
mambo ya juu, Kristo aliko, ameketi upande wa kulia wa Mungu . Yafikirini
mambo ya juu , na siyo mambo ya hapa duniani. (Wakolosai 3:1-2)
Kwa sababu sisi ni ameketi juu pamoja na Kristo, tunapaswa kuzingatia mawazo
yetu juu ya vitu vyote vipasavyo mbinguni. Sisi ni sasa na ufahamu wa kweli mamlaka
muundo wa ulimwengu ; tunajua jinsi ulimwengu kazi , na mambo kuleta baraka kweli.
Na maarifa haya lazima kubadilisha njia ya sisi kuishi maisha yetu.
Sasa, katika baadhi ya maeneo katika historia , Wakristo makosa walidhani
kwamba wakati Paulo alisema kwa kuzingatia mambo ya mbinguni na siyo mambo ya
hapa duniani, alikuwa na maana kwamba sisi lazima kuondoa kutoka maisha ya kawaida
ya binadamu ili kutekeleza mbinguni bila ovyo. Medieval ascetic wamonaki ni mfano
mzuri wa aina hii ya kufikiri. Baadhi ya aliishi kama hermits , sequestered kutoka
mapumziko ya jamii. Baadhi ya ameketi katika mapango au juu ya miti kwa ajili ya
vipindi kubwa ya muda . Wengine unasababishwa wenyewe madhara ya kimwili. Wao
kwa bidii kuamini kwamba njia bora ya kukua kiroho ni kuepuka ushawishi wa kawaida,
wasio wa kiroho dunia . Lakini walikuwa na makosa. Kwa kweli, katika mambo fulani,
wao alifanya makosa sawa kwamba waalimu wa uongo katika Kolosai alifanya.
Elimu ya maarufu Booker T. Washington , mwanzilishi wa shule kwamba ni sasa
inaitwa Chuo Kikuu cha Tuskegee , ni sifa kama mwandishi wa msemo huu Marekani:
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Mtu mmoja hawezi kushikilia mtu mwingine chini shimoni bila iliyobaki chini shimoni
pamoja naye.
Kwa njia nyingi, Washington kutumika kwa mahusiano ya binadamu mafundisho
ya Paulo kuhusu maisha ndani ya Wakristo. Hiyo ni kusema , kama sisi lengo nguvu zetu
zote katika kukandamiza tamaa yetu ya dhambi, sisi bado ni kuelekeza nguvu katika
tamaa mbaya . Ndiyo, kukandamiza dhambi ni jambo jema, hata kazi nzuri. Na Paul
moyo waumini kuweka dhambi zao za mwili hadi kufa. Lakini jambo Paulo alikuwa si tu
kwamba ni lazima kupitisha mbinu mpya ya kidunia mambo , ilikuwa pia kwamba
tunapaswa refocus mawazo yetu mbali na mambo ya kidunia na kwenye mambo ya
kiroho. Lakini "kiroho" au " mbinguni" mambo Paulo alikuwa katika akili zinahitaji
ushiriki wetu katika dunia . Kusikiliza maneno yake katika Wakolosai sura ya 3 mistari
12 hadi 16:
Vaeni moyo wa huruma , wema, unyenyekevu , upole na uvumilivu ... Sameheni
kama Bwana alivyowasamehe ninyi. Na juu ya fadhila zote hizi kuweka upendo,
ambayo kumfunga wote pamoja katika umoja kamili. Nayo amani ya Kristo iamue
mioyoni mwenu , tangu kama viungo vya mwili mmoja mmeitiwa amani. Na
kushukuru. Hebu neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu . (Wakolosai 3:1216 )
Katika kiini , Paulo alisema kwamba " mbinguni " au "kiroho" mambo katika maisha ni
wale ambao kutafakari hali ya ufalme wa Mungu kama ni wazi mbinguni. Au kuweka
njia nyingine, kwa kuwa nia ya mbinguni ni kuzingatia mtu ambaye kupaa mbinguni,
yaani Kristo, ili tuweze kuwa zaidi kama yeye wakati sisi ni hapa duniani.
Na taarifa aina ya mambo ambayo Paulo aliwaita " mbinguni " au " wa kiroho."
Wengi wao ni fadhila maingiliano, fadhila kwamba ni kimsingi, na katika baadhi ya kesi
tu , alionyesha kwa watu wengine , kama vile huruma, wema, unyenyekevu, upole ,
uvumilivu , msamaha, upendo, na amani katika mazingira ya jamii. Fadhila haya
hayawezi kutekelezwa mbali na maisha ya kazi katika ulimwengu wa sasa.
Na kwa kweli, katika Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16 kupitia sura ya 4 mstari wa
6 , Paulo alieleza wengi njia mbalimbali ambazo waamini wanaweza kuomba fadhila hizi
katika mazingira ya mahusiano yao wengi duniani. Kwa mfano, aliandika kwamba
waamini kufundisha na kuonyana kwa kuimba zaburi nyimbo na tenzi za kiroho pamoja .
Alielekeza wake kuwasilisha kwa waume zao, na waume wanapaswa kuwapenda wake
zao . Aliagiza watoto kuwatii wazazi wao, na wazazi kuhimiza watoto wao . Yeye
kuwahimiza watumwa wawe watiifu na uzalishaji, na akaamuru mabwana kutibu
watumwa wao katika njia sawa kwamba Yesu, ambaye ni bwana wa wote, chipsi kanisa
lake. Aliuliza kwa ajili ya maombi kwamba Mungu kuimarisha yeye kama yeye
alitangaza Injili. Na alielekeza Wakolosai kuwa na bidii na busara wakati fursa zao
wenyewe kwa ajili ya uinjilisti akaondoka .
Yote ya maelekezo haya zinazohusiana na "kiroho" au " mbinguni" mambo. Na
bado wanaweza tu kuwa kufanyika kwa njia ya kushiriki kikamilifu katika ulimwengu wa
sasa.
Kwa Paulo, kuwa mbinguni au nia kiroho ni kutafakari juu ya jinsi ya ajabu
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mbinguni ni sasa hivi, na kutafuta njia ya kufanya ulimwengu wa sasa zaidi kama
mbinguni. Ni kwa makini na asili yetu mpya wa kiroho , na juu ya matendo mema
kwamba ni sahihi kwao. Ni kufanya kazi hiyo nzuri duniani kwamba ni daima kufanyika
mbinguni . Ni kwa upendo kwa wengine , kusamehe wengine, kuwa aina na wapole na
wanyenyekevu. Ni kwa kuwatendea wengine katika njia ile ile ambayo Yesu anasema
yao. Kwa kifupi, ili kuzingatia mambo ya kiroho, tuna kwa makini na kujenga ufalme wa
Mungu - haki hapa, hivi sasa , katika dunia hii.
V. HITIMISHO
Katika somo hili sisi wamechukua kuangalia karibu katika mtume Paulo na
chama chake na waumini wengine katika Kolosai. Tumegundua background ya barua ya
Paulo kwa Wakolosai , kama vile muundo wake na maudhui. Hatimaye, tuna kujadiliwa
matumizi ya kisasa ya mafundisho Wakolosai kupokea kutoka kwa Paulo .
Barua ya Paulo kwa Wakolosai ina mambo mengi muhimu kwetu leo. Ni
inatufundisha kuhusu ukuu wa Kristo, na heshima ya juu tunapaswa kuwa kwa mitume
wake na mafundisho yao. Ni anaelezea wajibu wetu katika ufalme wa Mungu, na wokovu
mkuu sisi sasa kufurahia. Na moyo sisi kuishi na mitazamo ya kiroho, kama watu ambao
wanashiriki katika mbinguni, na kazi kuleta maadili yetu wa mbinguni duniani. Kama sisi
kusonga mbele katika maisha yetu ya Kikristo , kukumbuka masomo Paulo alifundisha
katika barua hii kutusaidia kudumisha imani yetu, na kuishi wanachama kama uzalishaji
na heri ya ufalme wa Mungu.
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