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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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1. UTANGULIZI
Wana uzoefu wakati tunahisi kwamba rafiki anadaiwa sisi neema. Labda mefanya kosa
kitu kizuri kwa ajili rafiki - amempa zawadi au wamemsaidia katika namna ya pekee. Na
kisha wakati inakuja wakati wanahitaji msaada, na hivyo njia rafiki yako , na kumwomba
kulipa neema. Katika nyakati kama hizi , sisi mara nyingi kwenda kwa rafiki yetu na
kusema, " Mimi najua wewe hawataki kufanya hivyo, lakini mimi nilikuwa kwa kweli
kutumia msaada wako. Na huna deni yangu neema . "
Kwa njia nyingi , mtume Paulo wanakabiliwa na hali kama hii. Alihitaji neema
kutoka kwa rafiki yake Filemone . Hivyo, yeye aliandika barua kwa Filemone ,
kumkumbusha kiasi gani Paulo alikuwa kufanyika kwa ajili yake, na kuuliza kwa neema
katika kurudi.
Hili ni somo nne katika mfululizo wetu " Paulo Prison Nyaraka. " Sisi haki somo
hili "Paulo na Filemone" kwa sababu tutachukua kuangalia karibu katika barua ya Paulo
aliandika kwa rafiki yake Filemoni, mjumbe wa kanisa la Kolosai. Tutaona jinsi Paulo
walipinga Filemone kwa neema, kuuliza Filemone kupatanisha mwenyewe Onesimo,
mtumwa Filemone ambao walikuwa wamerudi kwa imani katika Kristo.
Somo letu la Paulo na Filemone kugawanya katika sehemu kuu tatu. Kwanza,
sisi utafiti usuli ya barua ya Paulo kwa Filemone . Pili, tutaweza kuchunguza muundo na
maudhui ya barua ya Paulo kwa Filemone . Na tatu, sisi kuzingatia matumizi ya kisasa
ya barua hii. Hebu tuangalie kwanza katika historia ya barua ya Paulo kwa Filemone .
II. USULI
Barua ya Paulo kwa Filemone hutofautiana kutoka kwake nyaraka zingine za
gerezani angalau kwa njia mbili. Kwa jambo moja, ni kwa kiasi kikubwa mfupi kuliko
barua nyingine aliandika wakati wa kufungwa kwake. Kwa kweli, anwani tu suala moja .
Na kwa kitu kingine, iliandikwa kwa ajili ya mtu binafsi badala ya kanisa, ikimaanisha
kwamba ni kwa undani binafsi. Na hii ina maana kwamba zaidi sisi kujua kuhusu
Filemone na watu wengine wanaohusika, na zaidi sisi kujua kuhusu hali Paulo , bora
tayari tutakuwa na kuelewa mafundisho ya Paulo katika barua hii, na kuomba kwa
maisha yetu wenyewe leo .
Tutaweza kuchunguza historia ya barua ya Paulo kwa Filemone katika njia tatu.
Kwanza , tutaweza kutambua watu wanaohusika katika jambo Paulo katika barua yake
kwa Filemone . Pili, tutaangalia tatizo kwamba alitoa kupanda kwa barua ya Paulo . Na
tatu, tutaweza kuchunguza kuhusika Paulo na upatanishi wa tatizo. Hebu kwanza
kugeuka mawazo yetu na watu waliohusika katika jambo hili.
Watu
Watu wengi mbalimbali ni jina lake katika barua ya Paulo kwa Filemone , lakini sisi
kuzingatia wale waliokuwa moja kwa moja au kushiriki katika neema Paulo aliuliza ya
Filemone .
Kwanza, sisi kuanzisha Filemone mwenyewe. Pili, sisi kurejea kwa Filemone
Mtumwa Onesmo. Na hatimaye , sisi kutaja idadi ya watu ambaye aliwahi kuwa
mashahidi kuhusika Paulo katika jambo kati ya Filemone na Onesmo. Hebu tuanze na
Filemone , mtu yule ambaye Paulo aliandika waraka huu .
Paul’s Prison Epistles, Lesson Four
Paul and Philemon
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Filemone
Mji wa Filemone haikutajwa katika barua ya Paulo kwake, lakini Wakolosai sura ya
4 mstari wa 9 inaonyesha kwamba Filemoni mtumwa Onesmo alikuwa mkazi wa
Kolosai. Kusikiliza maneno ya Paulo huko
[ Tukiko ] anakuja na Onesmo , mwaminifu na ndugu yetu mpendwa , ambaye ni
mtu wa kwenu. (Wakolosai 4:9 )
Tangu Onesimo aliishi na bwana wake Filemone wakati Wakolosai iliandikwa ,
Filemone lazima pia wamekuwa wakiishi Kolosai.
Kolosai ulikuwa ni mji haki ndogo uliojengwa katika Lycus Valley karibu na miji ya
Laodikea na Hierapoli. Valley Lycus kuweka katika mkoa wa Frigia , ndani ya jimbo la
Kirumi ya Asia , unaojulikana katika nyakati za kisasa kama Asia Ndogo.
Filemone mwenyewe inaonekana wamekuwa wakishiriki kikamilifu katika
kuwatumikia waumini wengine katika Kolosai. Kwa mfano, katika mstari wa Filemone
7, Paulo alizungumzia njia Filemone alikuwa upendo nishati mioyo ya waumini
wengine. Paul walidhani hivyo sana ya Filemone kwamba katika mstari wa 17
alizungumzia Filemone kama mpenzi wake katika huduma ya injili. Na inaweza hata
kuwa katika mstari wa 2 Paulo alitaja Filemone kama mwenyeji wa kanisa la mtaa.
Lakini zaidi ya hii , Filemone inaonekana kuwa na historia kubwa na Paulo
kwamba sumu dhamana ya nguvu kati ya watu. Fikiria mawaidha Paulo kwa Filemone
katika Filemone mstari wa 19 :
Wewe deni mimi nafsi yako. ( Filemone 19)
Katika uwezekano wote, Paul maana kwamba alikuwa kuletwa Filemone kwa imani ,
ingawa inawezekana pia kwamba alikuwa literally kuokolewa maisha Filemone katika
njia nyingine. Lakini kila kesi , Filemone zinadaiwa Paul deni kubwa .
Sisi pia unaweza kuona nguvu ya uhusiano wao katika sala Filemone kwa ajili ya
kuachiliwa kwa Paulo kutoka gerezani, na katika mpango wa Paulo kukaa kwa Filemone
baada ya kutolewa gerezani. Sisi kusoma maneno ya Paulo kwa athari hii katika
Filemone mstari wa 22 :
Nitayarishie chumba kwa ajili yangu, kwa sababu natumaini kurejeshwa na wewe
katika jibu kwa maombi yako . ( Filemone 22)
Biblia haina kueleza jinsi Paulo alikuja kujua Filemone . Lakini kama sisi tumeona
katika masomo ya mwanzoni , haina kusema kwamba Paulo alisafiri kwa njia ya Frigia
wakati wake wa pili na ya tatu ya kimisionari safari. Lakini kama sisi tumeona, Paulo
hakuwa ukoo na makanisa katika Lycus Valley. Ukweli ni hatujui jinsi Paulo na
Filemone wakawa marafiki . Lakini tunaweza kusema kwa kujiamini kwamba walijua
kila mmoja vizuri sana .
Onesimo
Mtu wa pili tunapaswa kuanzisha ni Onesmo. Kwa mujibu wa Filemone mstari wa
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16, Onesmo alikuwa mtumwa Filemone , ingawa ni wazi ni aina gani ya mtumwa
alikuwa na katika uwezo mahususi yeye aliwahi Filemone .
Katika Dola ya Kirumi katika karne ya kwanza , utumwa ilikuwa ni ya kawaida
sana. Kama vile moja ya tatu ya idadi ya watu katika himaya hiyo ya ilihusisha ya aina
mbalimbali ya watumwa. Watumwa walikuwa kawaida inayomilikiwa na watu binafsi
matajiri, na hali zao wanategemea kwa kiasi kikubwa juu ya msingi wa wamiliki wao.
Baadhi ya watumwa wa Kirumi walikuwa hawana elimu na kutumbuiza kazi ya
mkono , lakini wengine walikuwa elimu - baadhi sana hivyo - na aliwahi katika njia
commensurate na elimu yao. Wao wanaweza kuwa mameneja kaya , wahasibu ,
wakufunzi , au karibu kila kitu kingine kwamba ilikuwa inahitajika.
Na ingawa kwa ujumla lilikuwa ni vyema kuwa huru kuliko watumwa , ni
muhimu kuzingatiya kuwa watu zaidi ya wachache maskini kwa hiari kuuzwa wenyewe
katika utumwa ili kupata usalama wa chakula kila siku na makazi. Na tunajua
kumbukumbu za kihistoria kwamba katika kanisa la kwanza, baadhi ya Wakristo kuuzwa
wenyewe katika utumwa ili kuongeza fedha kwa ajili ya beneficences , kama vile kulisha
maskini .
Kwa ujumla, haki za mabwana juu ya watumwa wao hawakuwa kabisa. Sheria ya
Kirumi kuruhusiwa watumwa wa kupata fedha na kumiliki mali, ikiwa ni pamoja na
watumwa wengine , na hata kununua uhuru wao kutoka kwa mabwana zao. Na zaidi ya
haki hizi, watumwa wengi walikuwa aliwaacha , yaani , kutokana na uhuru wao, wakati
wao akageuka na umri wa miaka thelathini , ingawa zoezi hilo si mamlaka na sheria.
Kwa sababu Onesmo alikuwa mtumwa Filemone , alikuwa mwanachama wa
kaya Filemone ya . Lakini, tofauti na bwana wake, Onesmo alikuwa si muumini, angalau
awali. Lakini baada ya Onesimo aliondoka nyumbani Filemone ya kutafuta msaada Paulo
, mtume kumpeleka imani katika Kristo, na kukua kwa kumpenda sana. Paulo alionyesha
upendo wake kwa Onesimo katika Filemone mistari 10 kwa 16, kuandika :
Mimi rufaa na wewe kwa ajili ya mwanangu Onesimo , ambaye alikuwa mwana
wangu wakati nilikuwa kifungoni ... [ yeye ] ni kama moyo wangu sana ... Yeye ni
wapenzi sana kwangu. ( Filemone 10-16)
Paul inajulikana Onesimo kama wake " mwana " kwa sababu yeye amewaongoza kwa
imani katika Kristo na kwa sababu yeye alikuwa maendeleo upendo wa baba kwa ajili
yake.
Mbali na takwimu hizi kuu mbili, Paulo alitaja pia idadi ya Wakolosai nyingine
katika barua yake kwa Filemone , ikiwa ni pamoja : Afia, Archippus na Epafra . Kila
moja ya watu hawa pia alikuwa na uhusiano na Filemone . Paul pengine zilizotajwa yao
na matarajio kwamba wangeweza kutumika kama mashahidi wa ukoo na kumsaidia
katika rufaa yake kwa Filemone juu ya Onesimo niaba .
Mashahidi
Paulo alitaja Afia na Archippus katika anwani barua ya , hupatikana katika
Filemone mstari wa 1 na 2. Kusikiliza kile ambacho Paulo aliandika huko
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Kwa Filemoni rafiki wapenzi wetu na mfanyakazi mwenzake, kwa Afia dada yetu
kwa Arkipo askari mwenzetu na kanisa linalokutana katika nyumba yako. (
Filemone 1-2)
Kutaja ya Afia kama "dada" Paulo anaweza tu zinaonyesha kwamba alikuwa muumini.
Lakini tangu yeye ni wanajulikana na wengine wa kanisa , ni zaidi ya uwezekano
kwamba yeye alikuwa mwanachama wa kaya Filemone ya - pengine mke wake.
Archippus , kwa upande wake , inaweza kuwa mwenyeji wa kanisa la mtaa, ingawa
inawezekana pia kusoma aya hii kama kusema kwamba kanisa walikutana katika nyumba
Filemone ya . Kila kesi , kutokana na asili ya barua hiyo, ni uwezekano kwamba alikuwa
zilizotajwa kama mtu wa baadhi ya ushawishi juu ya Filemone , iwe kama mchungaji
ndani au kama sehemu ya nyumba Filemone ya .
Kwa upande wa Epafra , itakumbukwa na masomo kabla ya yetu kwamba yeye
alikuwa mmoja ambao imara kanisa la Kolosai , na kwamba makanisa ya Lycus Valley
alimtuma waziri Paulo gerezani. Kwa sababu yeye alikuwa pamoja na Paulo wakati huo,
hakuweza kutumika kama shahidi wa ndani katika Kolosai. Lakini hali yake katika
kanisa alifanya maoni yake hasa kuheshimiwa. Kwa hiyo, Paul ni pamoja na salamu
maalum kutoka Epafra . Kusikiliza maneno haya , hupatikana katika Filemone mistari ya
23 na 24:
Epafra, mfungwa mwenzangu kwa ajili ya Kristo Yesu , anawasalimu . Na hivyo
kufanya Marko, Aristarko, Dema na Luka, wafanyakazi wenzangu . ( Filemone
23-24)
Taarifa kwamba salamu kutoka Epafra waliotajwa kwanza , na kwamba ni wote zaidi ya
na tofauti kutoka kwa wengine. Hii mkazo juu ya Epafra basi Filemone kujua kwamba
Epaphra alikuwa akifanya zaidi ya kutuma salamu , yeye pia alikuwa na shauku ya
kuhakikisha kuwa Filemone bila kujibu vizuri kwa barua ya Paulo .
Tatizo
Baada ya kutambulisha watu karibu sana kuhusiana na suala la barua ya Paulo ,
sisi ni katika nafasi ya kushughulikia tatizo lenyewe . Nini hasa potoka , ambayo
inahitajika kuingilia kati Paulo?
Siyo siri kuwa baadhi ya wafanyakazi ni si wafanyakazi wazuri , kwamba baadhi
ya watumishi ni watumishi nzuri, na kwamba baadhi ya watu wanakataa kukubali
majukumu yao na kutimiza wajibu wao. Na kwa bahati mbaya , inaonekana kwamba
Onesmo alikuwa mmoja wa watu hawa . Na kushindwa kwake , kama wavivu , ghafla au
malicious, kukasirishwa bwana wake Filemone - kiasi kwamba Onesmo alikuwa sana
waliogopa adhabu kutoka Filemone . Na hivyo, ili kuepuka adhabu hii, Onesimo
aliondoka nyumbani Filemone ya . Fikiria maneno ya Paulo kwa Filemone habari za
Onesimo katika Filemone 11:
Zamani alikuwa hakufai kitu . ( Filemone 11)
Kuna mchezo wa maneno hapa . Jina " Onesimo " ni kweli inayotokana na neno la
Kigiriki lenye maana ya " muhimu " au " faida." Lakini Paulo akasema hapa kwamba
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Onesmo alikuwa kuthibitika maana. By wordplay hii Paulo nafasi uhakika na Filemone
kwamba Onesmo kweli alikuwa mtumwa bure au faida.
Mbaya zaidi kuliko huu, kulingana na Filemone aya ya 18, Onesimo inaweza
kweli kuwa unasababishwa hasara kubwa kwa Filemone . Kusikiliza maneno ya Paulo
huko
Kama yeye amekukosea yoyote au anadaiwa kitu chochote , unidai mimi . (
Filemone 18)
Wakalimani wengi kuelewa mstari huu kuashiria kwamba Onesmo alikuwa ameibiwa
toka kwa Filemone , ambayo ilikuwa uhalifu ya kawaida kati ya watumwa nyumbani.
Lakini Onesimo wanaweza pia yamepatikana hasara kwa Filemone katika njia nyingine ,
kama vile kupitia usimamizi mbovu wa rasilimali za nyumbani, au uharibifu au upotevu
wa mali.
Katika hali yoyote, Filemone alikuwa na haki ya kuwa na hasira , na Onesimo
pengine alikuwa na sababu nzuri kuwa na hofu ya Filemone . Chini ya sheria ya Kirumi ,
mabwana alikuwa na haki ya kuwaadhibu watumwa vibaya sana, hata kwa kupigwa
nzito. Onesmo alikuwa na wasiwasi kuhusu hasira Filemone kwamba yeye walikimbia
kwa hofu .
Paul alluded hali hii katika Filemone mstari wa 15 , ambapo yeye aliandika
maneno haya:
Labda sababu alikuwa kutengwa kutoka kwenu kwa muda kidogo ni kwamba
unaweza kuwa nyuma yake kwa mema. ( Filemone 15)
Inavyoonekana, Filemone mwenyewe alikuwa si lengo kwa ajili ya Onesimo kuondoka,
na pengine hakuwa na kupitisha wa kuondoka kwake . Lakini Paulo anashauri kwamba
Mungu alikuwa na sababu chanya kwa ajili ya kuruhusu hali hiyo. Kwa wakati huu wa
kujitenga, Mungu iliyopita Onesimo, ili akawa na faida kubwa kwa Filemone .
Sasa, katika Dola ya Kirumi, watumwa ambao kushoto kaya bwana wao katika
namna hii hawakuwa watoro lazima. Kama wakakimbia na hakuna nia ya kurejea ,
walikuwa wakimbizi. Lakini sheria pia inaruhusiwa watumwa kuondoka mabwana zao
kwa muda ili kupata wakili au mjumbe ambao wanaweza kuwapatanisha na mabwana
zao. Kadhaa wanasheria Kirumi kumbukumbu ukweli huu. Kwa mfano, Vivianus ,
ambaye aliandika kati ya AD 98 na 117 , alisema kwa njia hii:
Kama mtumwa kuondoka bwana wake na kuja nyuma kwa mama yake, swali awe
watuhumiwa ni moja kwa kuzingatia , kama yeye hivyo walikimbilia kujificha na
si kwa kurudi kwa bwana wake , yeye ni watuhumiwa , lakini yeye ni hakuna
watuhumiwa kama anataka kuwa baadhi ya makosa yake inaweza kuwa bora
extenuated na kumwomba mama yake.
Vile vile, Proculus , kuandika mapema katika karne ya kwanza , alikuwa na haya ya
kusema :
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Mtumwa si watuhumiwa , ambaye baada ya akilini kwamba bwana wake alitaka
kimwili atamuadhibu , walienda mwenyewe kwa rafiki ambaye ikiwa na kuwasihi
kwa niaba yake.
Na Paulus, mwishoni mwa karne ya pili , mradi ufafanuzi huu :
Mtumwa ambaye anachukua mwenyewe mbali na rafiki wa bwana wake kutafuta
maombezi yake ni si watuhumiwa .
Haya maoni ya kisheria kuonyesha kwamba sheria za Kirumi ruhusa watumwa wa
kukimbia kutoka kwa mabwana zao , hivyo muda mrefu kama wao walikuwa
wanakimbia kwa mtu mwingine kwa msaada na si kujaribu kupata uhuru wao. Hivyo,
kama Onesimo alikimbia ili kuuliza Paulo kuwa wakili wake na mjumbe na Filemone ,
hakuwa mkimbizi.
Kwa muhtasari, kisha , tatizo awali katika kaya Filemone ilikuwa kwamba
Onesmo alikuwa unasababishwa hasara baadhi Filemoni , kama kwa makusudi au bila
kukusudia , kwa njia ya uzembe , sloth , au uovu. Na tatizo hili limezungukwa na
kusababisha mvutano kati ya Onesmo na Philimoni , ikiwa ni pamoja pengine hasira
Filemone na nia ya nidhamu Onesimo, na Onesimo hofu . Na hatimaye , ni kilele katika
Onesimo ndege kutoka Filemone . Filemone inaweza kuwa na kudhani kuwa Onesmo
alikuwa mkimbizi. Lakini Onesimo nia ya kweli kutua kuonekana.
Usuluhishi
Sasa kwa kuwa sisi kutambuliwa watu na tatizo kwamba Paulo katika barua yake
kwa Filemone , tunapaswa kurejea kwa upatanishi Paulo kati ya Filemone na Onesmo.
Kama tunaona upatanishi Paulo, tutaangalia mambo mawili : kwanza, Onesimo dua
kwamba Paulo kuwa wakili wake, na pili , mkataba Paulo kwa ajili ya kutetea Onesmo.
Hebu kugeuka kwanza kwa Onesimo dua kwa Paulo.
Onesimo Maombi
Wakati huo, Paulo alikuwa gerezani . Kama tulivyosema katika masomo ya awali,
ni uwezekano mkubwa kwamba alifungwa katika Rome, ingawa pia ni inawezekana
kwamba alikuwa katika Kaisarea Maritima . Lakini kama alikuwa katika Rome au
Kaisarea Maritima , alikuwa kabisa njia ya muda mrefu kutoka Kolosai ambapo
Filemone aliishi.
Kwa mujibu wa baadhi ya wasomi, umbali hii ilikuwa kubwa mno kwa Onesimo
kuwa walitaka nje Paul kama wakili au mjumbe. Matokeo yake, kuhitimisha kwamba
Onesmo alikuwa akitafuta kuanza maisha mapya mbali na Filemone , na wamekutana na
Paul ajali tu .
Sasa, sisi lazima tukubali kwamba maandiko haina kutuambia nini Onesmo
alishitakiwa kufikiri wakati alikimbia kutoka Filemone , wala gani kutuambia jinsi yeye
alikuja kukutana na Paulo gerezani . Hata hivyo, haina kutoa baadhi ya maelezo na
kupendekeza kwamba Onesmo walitaka nje Paul kama wakili wake.
Kwa jambo moja, Onesimo akaenda mji ambapo Paulo akiwa gerezani. Na yeye
awe anajulikana vizuri sana kwamba Paulo alikaa huko , kwa sababu Kanisa la Kolosai
alikuwa kufadhiliwa ujumbe Epafra ' huduma kwa Paulo gerezani . Tunasoma kuhusu hili
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katika Wakolosai sura ya 4 mistari 12 na 13 , mahali ambapo Paulo aliandika maneno
haya :
Epafra, aliye mtu wa kwenu na mtumishi wa Kristo Yesu , anawasalimuni. Yeye
daima ni kumenyana katika sala kwa ajili yenu, ili mpate kusimama imara katika
mapenzi yote ya Mungu , kukomaa na kikamilifu uhakika. Mimi kutoa hakikisho
kwa kwamba yeye ni kufanya kazi kwa bidii kwa ajili yenu na kwa wale walio
katika Laodikea na Hierapoli. (Wakolosai 4:12-13)
Tangu Onesmo alikuwa kutoka Kolosai, na tangu bwana wake Filemoni alikuwa
mwanachama maarufu wa kanisa Onesmo pengine alijua ambapo Paulo alikuwa . Na kwa
elimu hii, Onesimo alichagua mji huo kama marudio yake.
Mbali na hayo, mara moja katika mji Onesmo walifuata mkutano na Paulo. Paulo
akiwa gerezani chini ya kukamatwa nyumba, ili aweze si hoja kuhusu uhuru. Ni vigumu
kufikiria , basi, kwamba Onesmo inaweza kuwa na kukimbia ndani yake ajali. Kuna
uwezekano mkubwa kwamba Onesmo akaenda Paul kwa makusudi.
Hatimaye, Paulo aliandika kwa Filemone tu baada ya Onesimo alikuwa
amekupendezeeni mwenyewe na Paulo. Katika barua ya Paulo kwa Filemone ,
alionyesha kwamba alikuwa kubadilishwa Onesimo kwa Ukristo, na kwamba Onesmo
alikuwa amehudumu kwa Paulo gerezani . Kwa maneno mengine, Paul alitetea Onesimo
tu baada ya Onesimo alikuwa kuthibitika mwenyewe Paulo. Tangu Onesimo alibaki
pamoja naye muda wa kutosha ili kupata utetezi wake , inapendekeza yeye alikuwa
kikamilifu nia ya kutafuta msaada Paulo katika hali yake.
Baada ya kuijadili Onesimo dua kwamba Paulo kuwa wakili wake, sasa tuko tayari
kuangalia makubaliano ya Paulo kutetea Onesimo mbele ya bwana wake Filemoni.
Mkataba ya Paulo
Paulo hakuwa na mara moja kukubaliana na kupatanisha kati ya Onesmo na
Philimoni . Baada ya yote, Onesmo alikuwa wote kafiri, na mtumwa faida, na Filemone
ilikuwa nzuri, upendo mtu. Filemone alikuwa na haki ya kuwa na hasira na nidhamu
Onesimo, na kulikuwa hakuna dalili kwamba alipanga kufanya hivyo haki au haki.
Filemone ingekuwa ndani ya haki yake kuwaadhibu Onesmo. Hivyo, kama Paulo
walikuwa kutetea Onesimo, ingekuwa kuwa kwa misingi ya huruma . Na kabla ya
angeweza kuuliza kwa huruma kwa Onesimo, angeweza kwanza na wanaamini kwamba
Onesmo alikuwa dhati kujuta .
Kusita Paulo awali katika jambo hili ni admirable. Baada ya yote, ingekuwa ujinga
kwa msamaha kudhulumu tu kwa sababu ni hofu ya kuadhibiwa . Fikiria , katika suala
hili , maneno ya Paulo katika Warumi sura ya 13 mstari wa 4 , ambapo aliongea wa
viongozi wa umma kwa namna hii :
Yeye ni mtumishi wa Mungu kwa kufanya mema . Lakini kama wewe kufanya
vibaya, kuwa na hofu, kwa yeye hana kubeba upanga kwa chochote. Yeye ni
mtumishi wa Mungu , wakala wa hasira kuleta adhabu juu ya mkosaji. (Warumi
13:4 )
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Kanuni hii hiyo inatumika katika mahusiano mengi kwamba pamoja na mifumo mamlaka
, kama vile kati ya wazazi na watoto, na katika muundo wa kijamii wa karne ya kwanza
ya Kirumi, mabwana na watumwa . Takwimu ya kimungu mamlaka kutekeleza adhabu
sahihi kwa sababu ni jambo la haki ya kufanya.
Na hivyo, ni sahihi , na pengine ya kawaida, kwamba wakati mtumwa au
mtumishi wito kwa rafiki wa bwana wake, kwa msaada, kwamba rafiki haikuweka juu ya
bwana bila kuwa kutosha hakika kwamba ni jambo la haki ya kufanya.
Kwa ajili ya kulinganisha , hebu fikiria mfano kihistoria ambapo mtumwa
mwingine wa Kirumi wito kwa rafiki wa bwana wake, kwa msaada. Kidogo kabla ya AD
111, Seneta wa Kirumi Pliny wadogo aliandika barua kwa rafiki yake Sabinianus kwa
niaba ya mtu huru ambaye alifanya kazi kwa Sabinianus , na barua hii imehifadhiwa kwa
ajili yetu katika historia. Kusikiliza excerpt hii kutokana na barua Pliny ya :
Huru yenu ambaye wewe alisema walikuwa na hasira imekuwa kwangu, tupwa
mwenyewe katika miguu yangu, na kushikamana na mimi kama ningekuwa wewe .
Aliwaomba msaada wangu kwa machozi mengi ... yeye hakika mimi ya toba wake
wa kweli . Naamini yeye marekebisho, kwa sababu anatambua yeye alifanya
makosa ... kufanya baadhi mkataba kwa vijana wake, machozi yake , na aina yako
mwenyewe moyo , na wala si adhabu yake au wewe mwenyewe tena.
Tu kama Onesmo huru hii ya Sabinianus akageuka na rafiki wa bwana wake, kwa
msaada. Na kama Paulo , Pliny hakukubaliana kupatanisha mpaka huru alikuwa
kuthibitika toba yake na dhamira nzuri.
Hivyo, ni salama kudhani kwamba Onesmo awali alibaki pamoja naye
kuwashawishi mtume wa dhamira yake nzuri. Na wakati huu , Paulo alihubiri injili kwa
Onesimo, na Roho Mtakatifu kumpeleka kwa imani katika Kristo. Na tangu kubadilika
halisi daima ni akiongozana na kutubu dhambi , ni salama kuhitimisha kwamba Onesmo
wametubu dhambi zake zote alikuwa hivyo kukasirishwa Filemone . Na kwa maisha
yake mapya, katika Kristo, Onesmo alikuja mtu mpya, na alijitolea kwa huduma kwa
Mtume gerezani. Na Paulo, kwa upande wake, kumjali kwa undani kwa mtoto hii mpya
ya Mungu , na kukua kwa kumpenda kama mwana .
Mara baada ya Onesimo alikuwa alipata neema Paulo, ni sahihi kwamba yeye
kurudi Filemone . Hivyo, Onesimo aliondoka kwa Kolosai kuzaa barua ya Paulo ya
utetezi. Kwa mujibu wa barua ya Paulo kwa Filemone , kisheria Onesmo anaweza kuwa
alikaa na Paulo bila kuwa na watuhumiwa . Lakini kimaadili , hii isingekuwa ufumbuzi
bora. Badala yake, maadili ya Kikristo ya upendo na maridhiano alidai kurudi kwake
Filemone .
Sababu kwa hii yanaweza kupatikana katika Filemone mistari 12 hadi 16, ambapo
Paulo aliandika maneno haya:
Ninamtuma - ambaye ni kama moyo wangu - nyuma yenu. Ningependa walipenda
akae me ... Lakini mimi sitaki kufanya kitu chochote bila idhini yako, ili neema
yoyote kufanya mapenzi kuwa hiari na si kulazimishwa ... Yeye ni wapenzi sana
kwangu lakini hata vipenzi zaidi kwenu , wote kama mtu na kama ndugu katika
Bwana. ( Filemone 12-16)
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Paulo alimtuma Onesimo kwa Filemone kwa sababu alitaka zawadi yoyote kutoka
Filemone kwa hiari badala ya lazima, na kwa sababu alitaka Filemone na Onesimo
kupatanishwa kama ndugu katika Kristo.
Takribani, maridhiano yao itakuwa bora kuwa yametimia kupitia mkutano uso kwa
uso katika ambayo Onesimo walitubu na kuomba msamaha Filemone, na ambayo
Filemone neema aliwasamehe na kukubalika Onesmo. Na kutokana na sifa Paulo juu ya
Filemone kama Mkristo kwa undani upendo, kama vile uwakili wa Paulo kali kwa ajili
ya Onesimo, inaonekana kwamba Paulo alitarajia hili kuwa matokeo.
III. MUUNDO NA MAUDHUI
Sasa kwa kuwa tuna utafiti historia ya Waraka wa Paulo kwa Filemone, tuko
tayari kuchunguza muundo wake na maudhui, kuangalia mkakati maalum na hoja Paulo
alitumia kupatanisha kati ya Onesmo na Philimoni.
Barua ya Paulo kwa Filemone ni ya kipekee kwa njia nyingi. Kwa jambo moja, ni
ya kisheria tu barua ya Paulo kwamba hana kuzingatia kufundisha. Katika Filemone,
Paulo aliandika kama wakili badala ya mwalimu. Kwa kitu kingine, katika karibu kila
barua nyingine, Paulo moja kwa moja wito kwa mamlaka yake ya kitume, jeshi kwamba
mambo kufanyika kama aliamuru. Lakini katika Filemone, yeye wazi alichagua si amri
rafiki yake, lakini kwa njia ya yeye kama mfanyakazi wa ushirikiano kwa ajili ya injili,
na kumuuliza kwa neema. Na badala ya hii, Filemone ni barua ya Paulo ya kibinafsi,
akielezea wasiwasi wake kina wote kwa ajili ya Onesmo na Philimoni, na kufanya
maombi ya msingi juu ya urafiki wao.
Kwa kifupi, katika Filemone, tunaona mtu mnyenyekevu wa Mungu katika hatua,
kwa kuchukua jukumu, kufanya wengine kuwajibika, na kuonyesha upendo wa Kristo.
Na hivyo, kama sisi utafiti maelezo ya barua hii, tutakuwa makini na mitazamo na
vitendo Paulo Mkristo, kuangalia njia yeye mazoezi maadili sana yeye aliwasiliana katika
nyaraka zake zingine za gerezani.
Mjadala wetu wa muundo na maudhui ya Waraka wa Paulo kwa Filemone
kufuata muhtasari wa barua yenyewe, kwa kuanzia na salamu katika mstari wa 1 kupitia
3, kisha kuendelea na shukrani za Paulo kwa Filemone katika mstari wa 4 hadi 7, na dua
Paulo kwa niaba ya Onesimo katika mstari wa 8 kupitia 21, na hatimaye kuhitimisha kwa
salamu ya mwisho katika mstari wa 22 hadi 25. Hebu tuanze kwa kuangalia salamu
katika mstari wa 1 kupitia 3.
Salamu
Salamu, ambayo inaonekana katika mstari wa 1 kupitia 3, kubainisha Paul kama
mwandishi msingi wa barua hiyo, na inasema kwamba barua pia alifika kutoka Timothy.
Ni pamoja na anwani kwamba majina Filemone kama barua ya mpokeaji ya msingi, na
anataja wengine kadhaa waliokuwa kuishuhudia barua: Afia, Archippus, na kusanyiko la
mtaa kanisa ambayo Filemone alikuwa mwanachama.
Paulo alijua kwamba alikuwa akifanya ombi kubwa ya Filemone na ili kuwa
vigumu kwa Filemone kwa kufanya naye neema hii. Hivyo, badala ya kuruhusu jambo
kati ya Filemone na Onesimo kubaki binafsi, Paul walioalikwa kaya na kanisa Filemone
ya kushuhudia utetezi wake kwa Onesmo. Bila shaka alikuwa na tumaini kwamba macho
ya uangalizi wa waumini wengi wenzake kuhimiza Filemone wote zaidi ili awe mwema
Onesmo. salamu mwisho na salamu kiwango katika mfumo wa baraka kifupi.
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Shukrani
Kufuatia salamu, sisi kupata shukrani za Paulo kwa Filemone katika mstari wa 4
hadi 7. Paul kawaida ni pamoja na sehemu ya shukrani katika hatua hii ya barua zake.
Paulo alizungumza hasa ya upendo Filemone kwa ajili ya kanisa, kumshukuru Bwana
kwa njia Filemone alikuwa heri waamini wenzake katika Kolosai. Paul kusifiwa
Filemone kwa maneno haya katika Filemone mistari ya 5 hadi ya 7:
Mimi kusikia kuhusu ... upendo wako kwa watu wote. ... Upendo wako amenipa
furaha kubwa na faraja, kwa sababu wewe, ndugu, Wameiburudisha mioyo ya
watakatifu. (Filemone 5-7)
Paulo hakusema nini Filemone alikuwa amefanya, lakini hakuwa kutaja kwamba
alikuwa refreshing kwa ajili ya watu. Labda Filemone amekuja misaada yao ya kifedha,
au alikuwa akifanya kazi ya huduma kwa ajili yao, au alikuwa amefanya baadhi yao faida
nyingine. Chochote alikuwa, Filemone alikuwa amefanya vizuri na kwa moyo mkunjufu.
Na tangu Onesimo alikuwa kuwa sehemu ya kanisa, Paulo inatarajiwa Filemone
kuonyesha yake upendo huo.
Fikiria hali kati ya Filemone na Onesimo katika mwanga wa mafundisho ya Paulo
katika Wakolosai sura ya 3 mistari 12 hadi 14, ambapo Paulo aliandika maneno haya:
Kwa hiyo, kama watu wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni
huruma, wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Kubeba na kila mmoja na
kusamehe chochote malalamiko unaweza kuwa dhidi ya mtu mwingine. Sameheni
kama Bwana alivyowasamehe ninyi. Na juu ya fadhila zote hizi kuweka upendo,
ambayo kumfunga wote pamoja katika umoja kamili. (Wakolosai 3:12-14)
Paulo alikuwa aitwaye Wakolosai, ikiwa ni pamoja na Filemone, na kukumbuka
kuwa Mungu anapenda na kusamehe waamini wote. Na alikuwa kuwatia moyo kutafakari
upendo mmoja na upande wa mtu mwingine, uvumilivu mkichukuliana wakati vibaya, na
kusamehe malalamiko badala ya kudai malipo.
Maombi ya Filemone na Onesimo ni si vigumu kuona. Onesimo alikuwa
kudhulumiwa Filemone - Paulo anashikilia kwamba hii ni kweli. Hata hivyo, aliwaomba
Filemone kumpenda mara kwa mara, ili kuonyesha Onesimo upendo mmoja na kuwa
alionyesha kwa waumini wengine. Aliuliza Filemone kubeba up kwa uvumilivu chini ya
makosa yeye alikuwa na mateso, na amsamehe Onesmo badala ya adhabu yake. Na
kudhibitisha upendo Filemone, Paulo moyo yake kuwa thabiti katika tabia yake, na si
basi hasira yake overrule upendo wake linapokuja suala la Onesmo.
Maombi
Baada ya sehemu ya shukrani, Paul aliwasilisha dua kwa Filemone katika mstari
wa 8 kupitia 21. dua inawakilisha lengo kuu la barua, yaani kutetea badala ya Onesmo
kabla ya Filemone. Sisi kuchunguza malalamiko katika kina fulani, kuvunja chini katika
vipengele vifuatavyo sita:
• maelezo ya jukumu kama mtetezi wa Paulo, katika mstari wa 8 kwa njia ya 10;
• maelezo ya jukumu kama mwombaji Onesimo, katika aya 11 hadi 13;
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• maelezo ya jukumu Filemone kama bwana, katika mstari wa 14;
• maelezo ya jukumu Mungu kama maongozi mtawala wa ulimwengu, katika
mstari wa 15 na 16;
• dua Paulo yenyewe katika mistari 17 mpaka 20;
• Na maneno ya Paulo ya kujiamini kwamba dua itakuwa nafasi, katika aya ya 21.
Hebu kuanza na kugeuka kwa maelezo ya Paulo ya jukumu lake kama mtetezi.
Paul kama Wakili
Kusikiliza maneno ya Paulo katika Filemone mstari wa 8 kwa njia ya 10:
Ingawa katika Kristo mimi naweza kuwa na utaratibu kufanya nini tunapaswa
kufanya ujasiri na, lakini mimi rufaa na wewe juu ya msingi wa upendo. Mimi
basi, kama Paul - mtu wa kale na sasa pia mfungwa wa Kristo Yesu - I kukata
rufaa na wewe kwa ajili ya mwanangu Onesimo, ambaye alikuwa mwanangu
wakati mimi nilikuwa katika minyororo. (Filemone 8-10)
Kwa sababu Paulo alikuwa mtume wa Kristo, alikuwa na mamlaka ya kuamuru
Filemone ya kufanya jambo sahihi. Lakini badala yake, aliandika kwa Filemone katika
njia walionyesha huruma Filemone na wasiwasi.
Katika fungu hili, Paulo alisema kama dhaifu, wazee mtu katika wanaohitaji
msaada. Na wale ambao ni ukoo na maandishi yake imara style katika barua nyingine, hii
inaweza kuonekana zaidi ya kawaida kidogo. Baada ya yote, Paul kawaida alidai kuwa
watu kuheshimu mamlaka yake na kuwasilisha mafundisho yake. Ilikuwa yeye tu
kujaribu kuendesha laini moyo Filemone? No Hii ilikuwa tu upande mwingine wa mali
Paulo kwamba hatuoni mara nyingi katika barua zake nyingine.
Kusikiliza kwa njia ya wakosoaji Paulo huko Korintho alizungumzia upande
mwingine hii ya Paulo katika 2 Wakorintho sura ya 10 mstari wa 10:
Barua zake ni nzito na kuingilia kwa nguvu, lakini katika mtu yeye ni
unimpressive na akizungumza yake ni sawa na kitu chochote. (2 Wakorintho
10:10)
Wakosoaji Paulo kushambuliwa kwake kwa kuwasilisha mwenyewe kama kuingilia kwa
nguvu katika barua yake, lakini unyenyekevu na nyenyekevu katika mtu. Katika mtu,
Paulo angeweza kuwa mpole kabisa. Na hii lazima mshangao yetu. Baada ya yote, Paul
mara kwa mara kutoa malalamiko yao kuwa kama Kristo, ambaye pia alijua wakati kwa
kuwa na kuingilia kwa nguvu na wakati kuwa wanyenyekevu.
Fikiria mafundisho ya Paulo katika Wafilipi sura ya mistari ya 2 5 hadi ya 8:
Mtazamo wako lazima sawa na ile ya Kristo Yesu nani ... alijifanya, kuchukua
asili ya mtumishi ... alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti - hata mauti ya
msalaba! (Wafilipi 2:5-8)
Yesu Kristo, Mungu aliyefanyika mwili, alikuwa mwalimu nguvu. Lakini pia
alijinyenyekeza hivyo mbali kama basi viumbe tu somo yake na utekelezaji ignoble ya
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jinai ya. Ilikuwa tu kufaa, basi, kwamba mtume wake lazima kuiga yake katika njia sawa,
kuwa uwepo wa nguvu katika baadhi ya nyakati, na kuwa masikini na kali kwa wengine.
Paul hakuwa na haja ya hila au kuendesha Filemone - alikuwa Mtume. Kama
yeye alitaka, aliweza wamedai utii Filemone ya. Na lau kama angelifanya hivyo,
Filemone pengine ingekuwa zilikusanywa. Lakini Paulo aliwataka Filemone kujibu hali
hii na upendo wa kweli ya Kikristo. Hivyo, yeye wito kwa moyo Filemone ya, akimtaka
kuwa na huruma juu ya mzee gerezani, na ndugu waamini wapya katika Kristo ambaye
wanamtumikia. Na ilikuwa kutokana na mtazamo huu kwamba Paulo ilianzisha utetezi
wake kwa Onesmo.
Baada ya kuanzisha mwenyewe kama Onesmo 'wakili, Paulo alizungumza juu ya
Onesimo mwenyewe katika mistari 11 hadi 13. Pia alielezea kwa undani zaidi uhusiano
kati ya Onesimo na Paul ambayo imesababisha kwa Mtume kuleta Onesimo dua kabla ya
Filemone.
Onesimo kama Mwombaji
Katika Filemone mistari 11 hadi 13, Paulo aliandika maneno haya:
Zamani [Onesimo] alikuwa hakufai kitu, lakini sasa amekuwa muhimu kwa wote
mimi na wewe pia ... napenda kuwa walipenda akae nami ili aweze kuchukua
nafasi yako katika kusaidia mimi wakati mimi niko katika minyororo ajili ya injili.
(Filemone 11-13)
Onesimo kwamba Paulo alieleza hapa alikuwa mtu tofauti sana na mtu ambaye alikuwa
kuja kwake kuuliza kwa mjumbe. Onesimo alikuwa mtumwa hauna maana. Lakini yeye
alikuwa amegeuzwa kuwa Kristo; alikuwa ametubu dhambi yake, na hemu njia zake,
kuonyesha imani yake nzuri na kuweka nje juhudi bidii na huduma kwa Paulo gerezani.
Na kwa sababu Paulo alijua kwamba Filemone alikuwa Mkristo upendo, yeye
inatarajiwa Filemone kufurahi katika habari kwamba Onesmo alikuwa kuja kwa Kristo,
na kusamehe makosa yake kama yeye ingekuwa Mkristo mwingine yeyote ambaye
dhambi dhidi yake.
Paul ni pamoja na wordplay katika Filemone mistari 11 hadi 13 ambayo alisisitiza
mabadiliko haya katika Onesmo. Hasa, chrēstos (χρηστος) ilikuwa inashangaza sawa na
christos neno (χριστος), maana "Kristo." Neno Paulo kwa "maana" ilikuwa achrēstos
(α'χρηστος), kutoka kwa kiambishi awali Kigiriki,, maana yake "si," na mizizi chrēstos,
maana yake "muhimu." Vile vile, neno Paulo kwa "muhimu" mara euchrēstos
(ευ'χρηστος) kutoka kiambishi awali eu, maana yake "vizuri" au "nzuri," na mizizi
chrēstos, tena maana "muhimu." Na wordplay ilikuwa hii: Onesmo alikuwa achrēstos au
"bure" alipokuwa achristos au Lakini akawa euchrēstos au "muhimu sana" wakati
alipokea christos kama Bwana wake "bila Kristo.".
Paulo pia alisema kwa njia ambazo Onesimo alikuwa tayari imeanza kufanya fidia
kwa makosa yake. Kama Paulo aliandika Onesmo alikuwa unafanyika Filemone katika
huduma ya Paulo.
Katika ulimwengu wa kale, haikuwa kawaida kwa bwana mkopo mtumwa wa mtu
mwingine. Hatua hii sawa kuchukuliwa zawadi ya kila aina, kama bwana waliopotea kazi
yoyote mtumwa anaweza kuwa kufanyika wakati wa mkopo, na rafiki ambaye utumwa
ulikuwa loaned kunufaika. Kwa maana hii, kwa njia ya Onesimo, Filemone kweli
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alikuwa akimtumikia Paulo. Hii ndiyo sababu Paulo alisema kwamba Onesmo alikuwa
kuwa muhimu si tu kwake, lakini pia kwa Filemone. Hivyo, Filemone alikuwa na sababu
bado zaidi ya kuwa na huruma kwa Onesmo.
Hatimaye, katika sehemu hii Paulo pia alieleza kuwa yeye alikuwa ameamuru
Onesimo kwa Filemone, labda kufanya barua ya Paulo kwa Filemone, na pengine
kusafiri katika kampuni ya Tukiko. Paulo alitaja hii katika Filemone mstari wa 12,
kuandika:
Ninamtuma ... nyuma yenu. (Filemone 12)
Onesimo alikuwa anarudi kwa Kolosai ya kulalamikia Filemone kwa huruma, kwa
matumaini ya baada ya kupatanishwa naye, na pengine hata ya kuwa huru. Onesmo
alikuwa si mtoro, na alikuwa anarudi kwa uso hukumu ya bwana wake.
Filemone kama Mwalimu
Baada ya kueleza wajibu wake mwenyewe kama wakili, na jukumu kama
mwombaji Onesimo, Paulo aliendelea kusema jukumu Filemone kama bwana katika
mstari wa 14.
Hapa, Paulo alikiri mamlaka Filemone juu ya Onesimo, na wazi motisha yake
mwenyewe kwa ajili ya kufanya kukata rufaa kwa Filemone badala ya jeshi naye. Paulo
aliandika maneno haya katika Filemone mstari wa 14:
Mimi sitaki kufanya kitu chochote bila idhini yako, ili neema yoyote kufanya
mapenzi kuwa hiari na si kulazimishwa. (Filemone 14)
Paulo alitaka Filemone mwenyewe kuchagua kufanya jambo sahihi. Na hivyo, yeye
aliweka wazi kwamba dua alikuja kama ombi badala ya amri kitume.
Inaweza kuwa kwamba alitaka rafiki yake kupata tuzo ya mbinguni na kufanya
jambo la haki kwa sababu ya haki. Na labda yeye pia walidhani kwamba maridhiano ya
hiari kati ya watu wawili bila kufanya uhusiano wao wa kindugu katika Kristo wote na
nguvu.
Zaidi ya hayo, inaonekana kwamba Paulo alitaka kuonyesha Filemone heshima, na
kutoa ukarimu wake faida ya mashaka. Basi, kama Filemone kutibiwa Onesimo vizuri,
ingekuwa kutoa faraja zaidi wote kwa Paulo na kanisa. Hii ilikuwa ni hoja ya Paulo
katika Filemone mstari wa 7 kupitia 9, ambapo yeye aliandika kwa njia hii:
Upendo wako amenipa furaha kubwa na faraja, kwa sababu wewe, ndugu,
Wameiburudisha mioyo ya watakatifu. Kwa hiyo, ingawa ... Mimi naweza ...
utaratibu kufanya nini tunapaswa kufanya, lakini mimi rufaa na wewe juu ya
msingi wa upendo. (Filemone 7-9)
Kimsingi, Filemone upendo siku za nyuma na uaminifu kwa kanisa moyo Paulo kufikiri
kwamba Filemone itakuwa upendo na mwaminifu kwa Onesimo, kama vile.
Katika uwezekano wote, Paulo aliamua njia hii kwa sababu mbalimbali, na kuacha
Filemone katika jadi Kirumi jukumu la bwana ambaye alikuwa na kukaa katika hukumu
juu ya mtumishi wake. Hakuweza kuamua vibaya sana, kuchagua nidhamu Onesmo. Au
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angeweza kuhukumu rehema, mwenye kusamehe Onesimo kwa ajili ya Kristo, na kwa
ajili ya rafiki yake, mtume Paulo. uchaguzi ilikuwa kweli yake kufanya, ingawa Paulo
alifanya hivyo kwa wingi wazi ambayo uchaguzi ilikuwa moja ya haki.
Mungu kama Mtawala
Baada ya kuwekewa nje vyama mbalimbali vya binadamu katika mahusiano yao
na mtu mwingine, Paulo aliwakumbusha Filemone ya jukumu la Mungu kama maongozi
mtawala katika mistari 15 na 16. Katika sehemu hii, yeye alifikiria zaidi njema ya
kwamba Mungu ili kuleta nje ya dhambi Onesimo, kama Filemone ingekuwa tu ruzuku
ombi lake.
Paul inajulikana mkono Uwezo wa Mungu katika Filemone mistari 15 na 16,
kuandika maneno haya ya kutia moyo kwa Filemone:
Labda sababu [Onesimo] kutengwa kutoka kwenu kwa muda kidogo ni kwamba
unaweza kuwa nyuma yake kwa ajili ya mema - tena kama mtumwa, lakini bora
kuliko ya mtumwa, ndugu mpendwa. Yeye ni mpenzi sana kwangu lakini hata
vipenzi zaidi kwenu, wote kama mtu na kama ndugu katika Bwana. (Filemone 1516)
Bwana providentially udhibiti wa kila kitu katika ulimwengu. Na yeye mara nyingi vibali
mambo mabaya kutokea ili makusudi yake nzuri inaweza kuwa yametimia. Paulo
anashauri kwamba katika kesi hii, Mungu alikuwa orchestrated matukio ya kuleta
Onesmo na Philimoni katika vita ili kwamba Onesmo bila kulazimishwa kutafuta uwakili
wa Paulo. Na Bwana kuruhusiwa hii ili, kwa njia ya huduma ya Paulo Onesmo wanaweza
kuletwa kwa imani katika Kristo, na hatimaye kupatanishwa na Filemone kama sawa
katika Bwana.
Kwa kuongea kuhusu udhibiti wa Uwezo wa Mungu wa ulimwengu, Paulo
alimwomba Filemone kurudi nyuma kutokana na vita na Onesmo ili kuona ni kutoka
katika mtazamo wa mpango wa Mungu. Ndiyo, Filemone alikuwa na hasira, na alikuwa
na haki ya kuwa. Lakini matatizo na Onesmo walikuwa insignificant ikilinganishwa na
baraka ambayo Mungu alikuwa amefanya kwa ajili ya ubinafsi wao.
Filemone alikuwa mtu mwema. Na mara moja alitambua kwamba Mungu
alikuwa orchestrated vita na Onesmo ili kuokoa roho waliopotea, hasira yake inaweza pia
kuwa na akageuka na furaha, kama Paulo alikuwa na matumaini.
Maombi
Baada ya kuanzisha wahusika wote kushiriki katika upatanishi, Paul hatimaye
alisema dua katika aya 17 mpaka 20. Hasa, aliuliza Philimon amsamehe Onesmo, na yeye
alijitoa mwenyewe kama anasimama badala katika tukio hilo kuwa Filemone waliamua
malipo halisi au malipo kutoka mtumishi wake.
Sehemu mbili dua Paulo ni muhtasari katika Filemone mistari ya 17 na 18:
Karibu tena kama vile ungenipokea mimi. Kama yeye amekukosea yoyote au
anadaiwa kitu chochote, unidai mimi. (Filemone 17-18)
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Taarifa ya nini Paulo alivyofanya hapa: yeye wito kwa Filemone kwa neema
binafsi, kama Paulo mwenyewe walikuwa moja waliohitaji neema Filemone ya. Hakuwa
na wanasema kwamba Onesmo alistahili kuwa kurejeshwa kwa Filemone. Kinyume
chake, yeye alisema kwamba Onesmo alistahili adhabu. Na yeye hakuwa na kuuliza
Filemone kuonyesha huruma kama Kristo kwa Onesmo.
Mfano kuzungumza, Paulo hakuwa kusimama kando ya Onesimo kama
mwanasheria upande wa utetezi wake akijaribu Filemone kuwa na huruma kwa ajili ya
Onesmo. Badala yake, alisimama mbele ya Onesmo kama baba yake na mlinzi, shielding
naye kutoka Filemone, na kutoa sababu ya kuwa Filemone lazima huruma kwa ajili ya
Paulo.
Kusikiliza jinsi Paulo alihitimisha dua katika Filemone mstari wa 20:
Mimi unataka, ndugu, ili nipate baadhi ya faida kutoka kwenu katika Bwana;
burudisha moyo wangu katika Kristo. (Filemone 20)
Paul na matumaini kwamba Filemone itakuwa hivyo kuheshimu Paulo kwamba
ingekuwa kupanua huruma kwa mwana Paulo kiroho Onesmo. Na hivyo, katika dua,
Paulo alimwomba Filemone kwa waziri mtume kwa kuonyesha wema kwa mwanawe,
ambaye alipenda kwa moyo wake wote.
Na taarifa lugha Paulo hapa. Kwanza, Paulo alimwomba Filemone kwa "faida"
yake, kwa kutumia Kigiriki verb ο'νιναμαι juu ya ambayo jina Onesimo iliyojengwa.
Kimsingi, aliuliza Filemone kufuata mfano wa mtumwa wake Onesimo katika kuwa na
manufaa kwa Paulo.
Pili, Paulo mara kwa mara matumizi yake ya neno "mahitaji." Katika mstari wa
Filemone 7, Paulo alikuwa alipongeza Filemone kwa refreshing watu. Hapa, yeye moyo
Filemone kuonyesha uadilifu kwa refreshing mtume jela pia.
Wasomi na kukulia maswali mengi juu ya maelezo ya dua ya Paulo. Baadhi ya
kuamini kwamba Paulo alikuwa tu kuuliza Filemone kutibu Onesimo kwa huruma na
wema, na si kutafuta kulipiza kisasi au hata ukombozi kwa makosa ya Onesmo alikuwa
na nia ya. Wengine wanaamini kwamba Paulo alikuwa kuuliza Filemone kwa hata zaidi,
labda kwa Onesimo manumission, yaani, uhuru wake.
Hii inaweza kuwa alisema kwa maneno ya Paulo katika Filemone mistari 15 na
16, ambapo Paulo aliandika kwa njia hii:
Unaweza kuwa na nyuma yake kwa ajili ya mema - tena kama mtumwa, lakini
bora kuliko ya mtumwa, ndugu mpendwa. (Filemone 15-16)
Inawezekana kusoma aya hii kama maana kwamba Paulo alitaka Filemone kwa Onesmo
huru, hivyo kwamba Onesmo itakuwa hakuna tena kuwa watumwa. Wazo hili ni nguvu
wakati sisi taarifa kwamba neno la Kigiriki αινωνιον, hapa limetafsiriwa "kwa ajili ya
mema," ni sawa kutafsiriwa katika tafsiri kadhaa ya Kiingereza kama "milele" au
"milele." Hata kama utumwa ya Kirumi ilikuwa mara nyingi daima, ilikuwa kitaalam
utaratibu wa muda , hivyo Paulo hakuweza sawa kuwa na uhakika Filemone kwamba
Onesmo ingekuwa bado mtumwa wake faida milele. Lakini uhusiano wetu katika Kristo
kweli kuvumilia milele. Hii inafanya kuwa kumjaribu kuona dokezo katika mstari huu
Filemone manumitting, au kutoa uhuru kwa, Onesmo.
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Wakati huo huo, ni muhimu kutambua kwamba Paulo hakufundisha kwamba
imani ya Kikristo required mabwana yote ya Kikristo bure watumwa wao kuamini.
Katika 1 Wakorintho sura ya 7 mstari wa 21, hakuwa kufundisha uhuru kwamba alikuwa
vyema utumwa. Lakini maelekezo yake kwa kaya katika ambayo mabwana kuamini
inayomilikiwa watumwa kuamini hawakuwa ni pamoja na manumission. Kwa mfano,
alitoa mafundisho hayo katika 1 Timotheo sura ya 6 mstari wa 2:
[Watumwa] ambaye mabwana zao ni waamini, wasikose kuwaheshimu kwa kuwa
ni ndugu. Badala yake, wao ni kuwatumikia hata vizuri zaidi, kwa sababu wale
wanaonufaika kwa huduma yao ni waamini na ni wapendwa wao. (1 Timotheo
6:2)
Katika mwanga wa njia nyingi utumwa imekuwa taasisi ya unyanyasaji wa kutisha
katika historia, inaweza kuonekana isiyo ya kawaida kusikia Paulo anasema kwa njia hii.
Baada ya yote, wakati watu wengi kisasa kufikiri juu ya utumwa, akili zetu mara moja
kukumbuka mauaji ya kutisha uliofanywa katika biashara ya watumwa ya Afrika.
Tunadhani ya watu ambao walikuwa watumwa kwa nguvu, lenye na familia zao, na
wanakabiliwa na baadhi ya matibabu zaidi kibinadamu imaginable.
Wao walibakwa na kupigwa na asili na aliuawa. Na kwa aibu yetu, Wakristo
wengi alitetea ukatili hii na rufaa kwa njia Biblia ufanyike utumwa wa kale. Lakini
walikuwa na kusikitisha na devastatingly makosa. Wala Paul wala nyingine yoyote
mwandishi wa Biblia ingekuwa anashikilia mazoea haya. Badala yake, wangeweza kuwa
na hatia yao katika suala harshest.
Lakini katika mazingira ya Paulo, utumwa ilikuwa tofauti. Ilikuwa ni kawaida ya
utaratibu chanya vya kiuchumi, hasa wakati wote bwana na mtumwa walikuwa Wakristo.
Na ukweli ni kwamba wote bwana na mtumwa aliishi katika kaya moja, na walitakiwa na
Mungu kuhudumiana na kupendana. Walikuwa, kwa nia na madhumuni yote, ndugu na
jamaa.
Na kwa sababu mahusiano haya inaweza kuwa uliofanywa kwa njia ambayo wote
wawili walikuwa mcha Mungu na manufaa kwa pande zote, Paulo hakuwa kuwafundisha
kanisa kubomoa taasisi za kijamii. Badala yake, akawafundisha kushughulikia utumwa
kwa mtindo kama wa Kristo.
Tunaweza kuwa na hakika kwamba Paulo alitaka bora kwa Onesimo, na kwamba
Filemone alijua jinsi ya kukidhi matarajio ya mtume. Lakini lugha ya Paulo hazieleweki
inafanya kuwa vigumu kwa sisi kujua kama alikuwa tu kuuliza Philimon amsamehe
Onesmo na kutibu yake kama mtumwa kuheshimiwa katika nyumba yake, au kama
alikuwa kuuliza kwa Onesimo uhuru wa kisheria. Na bila kujua maelezo zaidi kuhusu
ujuzi anasimama na mazingira, ni vigumu kwa sisi nadhani ambayo matokeo ingekuwa
faida yake zaidi. Lakini katika matukio yote, ni wazi kwamba dua Paulo alikuwa
iliyoundwa na kupata maisha bora kwa Onesmo moja ambayo alikuwa kutibiwa na
heshima na heshima Mkristo, na kuonyeshwa upendo na huruma na kanisa.
Kujiamini
Mwisho, baada ya kuwasilisha ombi lake Filemone, Paul kumalizika na kauli ya
kujiamini katika aya ya 21. Hapa, Paulo alionyesha imani yake kwamba Filemone bila
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kufanya kama mtume aliuliza. Tunasoma maneno haya kufunga kwa dua Paulo katika
Filemone mstari wa 21:
Uhakika wa utii wako, mimi kuandika na wewe, wakijua kwamba utafanya hata
zaidi ya haya. (Filemone 21)
Paulo alikuwa na sababu mbili kali kwa ajili ya kuamini kwamba Filemone bila ruzuku
ombi lake. Kwanza, Filemone kuheshimiwa na kupendwa Paulo, na kwa hiyo ingekuwa
motisha kumpendeza. Na pili, Filemone alivyolipenda Kanisa, ambayo Onesimo alikuwa
kujiunga tu.
Maandiko haina rekodi ya majibu Filemone kwa ajili yetu, wala gani kutuambia
nini kilichotokea kwa Onesmo. Kwa karne nyingi iliaminika kwamba Filemone
iliyotolewa yake, na kwamba hatimaye akawa askofu wa Efeso, kufa kama shahidi katika
Roma katika AD 95. Na kuna shaka alikuwa askofu Onesimo ambao wamefanikiwa
Timothy katika karne ya kwanza.
Lakini kwa kweli, Onesmo alikuwa jina la kawaida, hivyo watumwa inaweza si
wamekuwa mtu mmoja kama Askofu. Wakati huo huo, Christian mafunzo na Paul urahisi
inaweza imeongezeka kwa umaarufu, hivyo tunapaswa si utawala nje ya uwezekano.
Katika tukio yoyote, kujiamini Paulo katika Filemone mnajitia sisi kwa
mtuhumiwa aliyoyafanya chochote kilichokuwa bora kwa ajili ya Onesmo. Na kwa
mujibu wa baadhi ya wasomi, ukweli kwamba sisi hata wamiliki barua ya Paulo kwa
Filemone ina maana kwamba Filemone alifanya jambo sahihi, tangu yeye pengine
ingekuwa kuharibu ushahidi wa ombi Paulo kama alikuwa si nafasi ya yake.
Salamu za Mwisho
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika dua ya Paulo kwa Filemone, tunapaswa
kurejea kwa sehemu ya mwisho ya barua hiyo, Salamu za Mwisho kwa Filemone na
jamaa yake, hupatikana katika Filemone mistari 22 hadi 25.
Sehemu hii ina salamu badala ya kiwango katika mstari wa 24, na baraka haki
kiwango katika mstari wa 25. Lakini maelezo mbili katika mistari mapema wanastahili
tahadhari maalumu.
Kwanza, katika mstari wa 22, Paulo alionyesha matarajio yake kuwa angekuwa
huru kutoka gerezani badala ya haraka, na aliuliza Filemone kuandaa chumba kwa ajili
yake. Bila shaka hii ingekuwa moyo Filemone kutoa ombi Paulo, kama angekuwa na
kwa uso mtume mwenyewe katika siku za usoni.
Pili, kama sisi zilizotajwa hapo awali katika somo hili, Paulo aliwaita salamu maalum
kutoka Epafra katika mstari wa 23, kuonyesha kwamba Epaphra aliwahi kuwa shahidi
kijijini kwa azimio Filemone ya suala hilo na Onesmo.
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika historia ya Waraka wa Paulo kwa Filemone,
kama vile katika muundo wake na maudhui, sisi ni katika nafasi ya kujadili matumizi ya
kisasa ya mfano uwakili wa Paulo kwa niaba ya Onesmo.
IV. MATUMIZI YA KISASA
Sababu moja ambayo Waraka wa Paulo kwa Filemone ni muhimu sana ni kwamba
inaonyesha sisi jinsi Paulo kutumika theolojia yake mwenyewe katika maisha yake
mwenyewe. Kama sisi kuangalia barua yake kwa Wakolosai na Waefeso, sisi kupata
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taarifa nyingi ujumla na maombi za kubuni za mafundisho yake. Na hawa ni inasaidia
sana kwetu. Lakini katika barua yake kwa Filemone, tuna wakiongozwa zaidi ya ujumla
katika maalum, zaidi ya kubuni katika halisi, zaidi ya maelekezo ya action. Tunaona Paul
kama Wakristo walio mara kwa mara na mafundisho yake.
Na hivyo, kama sisi kuangalia kwa ajili ya maombi ya kisasa ya kitabu cha
Filemone, sisi kulipa kipaumbele maalum kwa njia ya upatanishi Paulo kati ya Onesmo
na Philimoni sambamba na mafundisho yake katika nyaraka nyingine, hasa wale
Wakolosai na kwa Waefeso.
Kama sisi kufikiria maombi ya kisasa ya barua ya Paulo kwa Filemone, sisi
kuzingatia mambo matatu: kwanza, haja ya uwajibikaji miongoni mwa Wakristo, la pili,
thamani ya huruma katika uhusiano wetu katika kanisa, na hatimaye, umuhimu wa
maridhiano ndani ya familia ya Mungu. Hebu kugeuka kwanza haja ya uwajibikaji
miongoni mwa Wakristo.
Uwajibikaji
Kama tulivyoeleza, katika barua yake kwa Filemone, Paulo aliwaita juu ya watu
kadhaa kama mashahidi wa utetezi wake kwa Onesimo, ikiwa ni pamoja na Afia,
Archippus, Epafra, na kanisa la mtaa Kolosai. Ingawa Paulo hakuwa wazi wazi hali ya
sababu yake kwa kufanya hivyo, maelezo bora inaweza kuonekana kuwa alikuwa na
matumaini macho yao waangalifu kuhimiza Filemone ya kufanya jambo sahihi.
Mkakati huu ni katika kutunza na mafundisho yake katika Waefeso sura ya 5
mstari wa 11 hadi 21. Tutaangalia sehemu kadhaa ya mistari kutoka katika kifungu hiki,
kwa kuanzia na Waefeso sura ya 5 mstari wa 11 hadi 15, ambapo Paulo alitoa maagizo
haya:
Na kitu cha kufanya na matendo matunda ya giza, bali yafichueni. Kwa maana ni
aibu hata kutaja mambo wanayofanya kwa siri. Lakini kila kitu wazi na nuru,
huonekana ... Kuwa makini sana, basi, jinsi gani kuishi - si kama watu wasio na
hekima bali kama wenye hekima. (Waefeso 5:11-15)
Paulo alifundisha kuwa Wakristo ni na nje dhambi. Hoja yake ni kwamba wale
wanaofanya yao itakuwa aibu na dhambi zao maalumu. jambo la busara kufanya, basi, ni
wazi maisha yetu kwa mwanga, yaani, ushirika wa ufalme wa nuru, ili kwamba sisi ni
kuzuiwa dhambi.
Sasa, Paulo hakuwa akisema kwamba Wakristo wanapaswa polisi kila mmoja kwa
kuhakikisha hakuna hata mmoja wa sisi ni milele peke yake, au kwa upelelezi juu ya kila
mmoja. Badala yake, alikuwa akizungumzia hekima ya uwajibikaji. Wakati sisi kuishi
maisha yetu kwa wazi, wakati wengine kujua tunafanya nini, sisi ni chini ya uwezekano
wa kukabiliwa na majaribu. Moja ya sababu kwa hili ni kwamba sisi ni aibu kutenda
dhambi baadhi ya wakati wengine kujua kuhusu yao.
Katika kesi ya Onesmo na Philimoni, kama hakuna mtu alijua kuhusu barua ya
Paulo, na kama Paulo mwenyewe hakuwa na mpango wa kufuatilia na Filemone, basi
hakuna mtu ingekuwa na uwezo wa kushikilia Filemone kuwajibika kwa ajili ya kufanya
jambo sahihi. Kama yeye alikuwa kutibiwa Onesimo vibaya sana, tu Filemone
mwenyewe ingekuwa tunajua kwamba huyu kukiukwa ombi Paulo.
Lakini katika kufanya jambo umma, Paul kuhakikisha kwamba Filemone bila
kuvumilia kukasirika ya familia yake na kanisa la Kolosai kama yeye kutibiwa Onesimo
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kwa ukali. tishio la hii motisha yake ya kufanya jambo sahihi. Bwana mwenyewe
kawaida kutumika uwezo kwa aibu kuwahamasisha watu wake kufanya jambo sahihi
katika Agano la Kale.
Kwa mfano, katika Habakuki sura ya 2 mstari wa 16, nabii alitangaza maneno haya
kutoka kwa Mungu kwa Yuda
Utakuwa kushikwa na aibu badala ya utukufu ... kikombe kutoka mkono wa kulia
wa Bwana ni kuja karibu na wewe, na aibu itafikia ya utukufu wenu. (Habakuki
2:16)
Mungu kutishia aibu Judahites ili wangeweza kuiacha dhambi yao. Na katika Ezekiel
sura ya 7 aya ya 18, Bwana alijaribu kuwahamasisha Israeli utii na tishio yafuatayo ya
aibu
Wao kuweka juu ya magunia na kuvikwa ugaidi. Nyuso zao kufunikwa na aibu na
vichwa vyao vyote. (Ezekiel 7:18)
Kwa njia hiyo hiyo, tuna dhambi nyingi siri katika kanisa ya kisasa. Wakristo ni tayari
kuishi na wengi wa dhambi hizi, lakini itakuwa aibu kama wengine alijua juu yao. Hivyo,
kwa njia moja kwa kanisa kushikilia sisi kuwajibika kuhusiana na dhambi hizi ni kwa
ajili ya waamini kukaa katika ushirika wa karibu.
Lakini aibu ni si namna pekee ya kuzuia kwamba uwajibikaji Mkristo inatoa.
Kinyume chake, mfano wa Paulo katika Filemone inasisitiza kwamba Wakristo
wanapaswa kuwa kuwajibika kwa mtu mwingine kwa kiasi kikubwa kwa njia ya ushirika
mazuri. Kusikiliza maneno ya Paulo katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 19:
Zungumzeni kwa zaburi, nyimbo na nyimbo za kiroho. (Waefeso 5:19)
Wakristo pia kuweka mtu mwingine na dhambi na sadaka ya maneno ya kutia
moyo mmoja kwa mwingine. Na hii inapaswa kuwa njia ya kwamba sisi, kama Wakristo
wa kisasa, wanapendelea kushikilia kila kuwajibika nyingine pia. tishio la aibu daima
lipo, lakini Paulo hakuwa kusisitiza aibu wakati akiongea Filemone, kwa sababu
Filemone hakuwa anaishi maisha aibu. Badala yake, Paulo alisisitiza mambo mema
Filemone alikuwa amefanya, na moyo yake kudumisha tabia yake nzuri na kazi. Na
hivyo sisi, pia, lazima kusisitiza nzuri katika ndugu na dada zetu wakati wowote
tunaweza, kama njia ya kuwatia moyo na kufanya nao kuwajibika kwa matendo zaidi
nzuri.
Hatimaye, Paulo zilionyesha kuwa sisi ni kushikilia mtu mwingine kuwajibika
kwa njia ya kuwasilisha pande zote kwamba waumini wote lazima atatoa kwa mtu
mwingine. Kusikiliza maneno yake katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 21:
Kuwasilisha kwa mtu mwingine nje ya heshima kwa Kristo. (Waefeso 5:21)
Kanisa ni kuwa mahali takatifu, ushirika wa watu wa Mungu kutii. Na hii ina maana
kwamba shauri kanisa lazima mcha Mungu na mwenye haki.
Hivyo, kama sisi kuishi katika ushirika na mtu mwingine, moyo kila mmoja
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matendo mema, sisi haja ya kulipa kipaumbele maalum kwa njia kwamba viongozi wetu
kanisa na mila mafunzo sisi kuishi, na ushauri wa waumini hekima na Mungu.
Kwa muhtasari, kwa kutumia Paulo ya mashahidi na mwingiliano Filemone
pamoja na Onesimo, tunajifunza kwamba kanisa wanaweza kuzuia dhambi na kuhimiza
matendo mema kwa kuonyesha kukasirika kwa ajili ya dhambi, na sadaka kutia moyo, na
kwa kuwasilisha kwa kanisa ushauri wa busara.
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika maana kwamba barua ya Paulo kwa
Filemone ana kwa uwajibikaji katika kanisa, tunapaswa kurejea kwa hatua yetu ya pili ya
maombi: umuhimu wa huruma katika uhusiano wetu na Wakristo wengine.
Huruma
Kati ya sifa yote ambayo Kristo alionyesha wakati wa huduma yake duniani, ni
labda yake huruma kwamba alikuwa fora. Ndiyo, alikuwa na bidii kwa ajili ya utakatifu
na heshima, na mkazo wake juu ya haki na maadili ni undeniable. Na yeye ilionyesha
hekima na uadilifu na hadhi ya unparalleled.
Lakini hata zaidi ya kukumbukwa ni wema wake, huruma zake, wasiwasi wake,
upendo wake kwa wengine, hamu yake kusamehe, utashi wake kuteseka ili wengine bila
kuwa na. Ni hadithi yake kufufua wafu, faraja ya maisha, kuponya wagonjwa, kurejesha
vilema, kuwalisha wenye njaa, kuchunga waliopotea na kuumiza na hofu - na kufa juu ya
msalaba kwa ajili ya wale ambao walimchukia. Kwa kifupi, ni huruma ya Kristo kwamba
kugusa mioyo yetu kwa undani zaidi. Na ni huruma hiki kwamba Paulo moyo sisi kuiga
kupitia sifa zake, mafundisho na mfano katika barua yake kwa Filemone.
Sisi kufikiria aina mbili za huruma katika barua ya Paulo kwa Filemone,
mwanzo na wema na upendo, na kisha kuangalia matendo ya maombezi. Hebu tuanze
kwa kuzingatia matendo ya wema kama mifano ya huruma ya Kikristo.
Wema
Paulo alifundisha waumini wote kuonyesha wema na upendo wakati akamsifu
Filemone kwa ajili ya huduma zake kwa kanisa, na wakati yeye wito kwa haya kama
msingi kwa dua kwa Filemone. Kusikiliza maneno ya Paulo katika Filemone mstari wa 7
kupitia 9:
Upendo wako amenipa furaha kubwa na faraja, kwa sababu wewe, ndugu,
Wameiburudisha mioyo ya watu wa Mungu ... I kukata rufaa na wewe juu ya
msingi wa upendo ... kama Paul - mtu wa kale na sasa pia mfungwa wa Kristo
Yesu. (Filemone 7-9)
Paulo alikuwa moyo kwa njia Filemone alikuwa nishati mioyo ya watu wa
Mungu, yaani, njia yeye alikuwa alionyesha wema waumini wengine. Na Paulo alitaka
kupokea upendo sawa kwa misingi ya kwamba yeye ni mtu wa zamani na mfungwa
wanaostahili moja ya huruma na katika haja ya misaada. Kama yeye aliandika katika
Wakolosai sura ya 3 mistari ya 11 na 12:
Kristo ni kila kitu, na yumo katika yote. Kwa hiyo, kama watu wateule wa Mungu,
watakatifu wapendwao, jivikeni huruma [na] wema. (Wakolosai 3:11-12)
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Kwa sababu waamini wengine umoja wa Yesu, ni lazima kuwatendea kama tunataka
Bwana wetu, na kama Bwana wetu ina kutibiwa sisi, kuwaonyesha mwingi huduma, na
kusaidia kukidhi mahitaji yao.
Katika haya na njia nyingine nyingi, Paulo alionyesha ya kuwa wema na upendo
ni masuala muhimu ya maisha ya Kikristo. Na hivyo, kama Paulo na Filemone, Wakristo
wa kisasa lazima wakiongozwa na huruma na upendo kwa wale walio katika kanisa, na
sisi lazima kukabiliana na mahitaji yao hadi sasa kama sisi ni uwezo.
Maombezi
Aina ya pili ya huruma Paul moyo katika barua yake kwa Filemone mara
maombezi, ambayo muumini mmoja anakuwa wakili kwa ajili ya mwingine. Maombezi
unaweza kuchukua fomu nyingi. On upande mmoja wa wigo, inaweza kuwa rahisi kama
usemi wa maoni, bila ya hatari binafsi, kwamba sways hali katika neema ya mwingine.
On upande mwingine wa wigo, inaweza kuwa kama makali kama kutoa maisha ya mtu
kulinda mwingine ambaye ni hatia. mfano dhahiri zaidi ya aina hii ya maombezi ni
sadaka Kristo alitoa ili kupata ukombozi kwa ajili ya wenye dhambi.
Na katika kati ya pande hizi mbili, wengine wengi aina ya maombezi ni
iwezekanavyo. Kusikiliza maneno ya Paulo kwa Filemoni katika badala ya Onesmo
katika Filemone mistari 17 kupitia 19:
Karibu tena kama vile ungenipokea mimi. Kama yeye amekukosea yoyote au
anadaiwa kitu chochote, malipo yake kwangu ... Mimi kulipa nyuma. (Filemone
17-19)
Kupitia mfano wa Paulo, Wakristo wa kisasa ni wito kwa maombezi kwa ajili ya
waumini wengine katika njia sawa. Wakati mwingine tumeitwa maombezi kwa njia
rahisi. Wakati mwingine, huruma yetu kwa wengine inaweza piga simu yetu ya zaidi ya
viwango vya maombezi.
Na katika baadhi ya kesi, huruma inaweza hata kumlazimisha tuombe kwa
kuwekewa chini maisha yetu kwa ajili faida au ulinzi wa wengine. Kama Paulo aliandika
katika Waefeso sura ya mstari wa 5 1 na 2:
Mwigeni Mungu ... na kuishi maisha ya upendo, kama Kristo alivyotupenda na
akajitoa kwa ajili yetu kuwa sadaka yenye harufu nzuri na dhabihu kwa Mungu.
(Waefeso 5:1-2)
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika baadhi ya njia kwamba mafundisho ya
Paulo katika Filemone inatumika kwa uwajibikaji katika kanisa na huruma Mkristo, tuko
tayari kurejea kwa mada yetu ya mwisho: maridhiano ya waumini mtu mwingine kwa
njia ya Bwana wetu Yesu Kristo.
Maridhiano
Wakati sisi kusema ya maridhiano, sisi haja ya kufanya hivyo wazi kwamba sisi si
tu kuzungumza juu ya kuunda umoja na upendo ambapo hakuna kuwepo kabla. Badala
yake, sisi ni kuzungumza juu ya kujenga umoja na upendo ambapo uadui kuwepo kabla.
Maridhiano ni mizizi katika msamaha na huruma, na ni iimarishwe kwa njia ya
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uvumilivu na uvumilivu. Ni akubali kwamba kuna chanzo cha migogoro kati yetu, lakini
kwamba tuna kuweka kando vita ili kutekeleza kitu bora, yaani, pande zote amani na mtu
mwingine, upendo pamoja kwa ajili ya mtu mwingine, na huduma pamoja na mtu
mwingine.
Katika nyaraka zake kwa Wakolosai na Waefeso, Paulo alisema mara nyingi ya
maridhiano kati ya waumini, wote juu ya ngazi ya mtu binafsi na juu ya kampuni,
kiwango kikabila. Na yeye alieleza maridhiano hii kama nyenzo muhimu ya injili.
Paulo hakuwa kusisitiza kwamba wote wawili Onesmo na Filemone alikuwa na
wajibu wa kurejesha uhusiano wao, na kukubaliana na mtu mwingine kama ndugu katika
Kristo bila kufanya grudges. Onesimo, kwa upande wake, alikuwa na kutubu dhambi
zake, aliyoifanya juu ya kubadili dini kuwa Mkristo chini ya huduma ya Paulo. Na kama
mtumwa Filemone, yeye pia alikuwa na kuwasilisha mwenyewe kwa hukumu Filemone
ya. Filemone, kwa upande wake, alikuwa na wajibu wa upendo Onesmo kutibu yake kwa
wema, kusamehe dhambi yake, na kumkumbatia kama ndugu katika Kristo. Katika njia
sawa, waumini wa kisasa lazima kuwa na hamu ya kutubu na kusamehe mtu mwingine,
na kurejeshwa kwa uhusiano wa kulia.
Sasa, kwa njia hiyo, katika siku za Paulo, bado kulikuwa na mvutano, chuki na
migogoro ya wengine kati ya jamii tofauti au makabila katika kanisa, na Paulo hakuwa
akisema kwamba kila mtu ambao waliona ugomvi vile alikuwa wasiookoka. Badala yake,
alikuwa akisema kuwa msingi kwa ajili ya matatizo hayo alikuwa kufutika na Kristo, ili
ubishi wote rangi na kikabila katika kanisa ilikuwa batili na kwa hiyo dhambi. Kwa
mfano, katika Waefeso sura ya 2 mistari 14 kwa njia ya 16 aliandika kuhusu maridhiano
ya waumini Wayahudi na wa Mataifa kwa maneno haya:
[Kristo] ndiye amani yetu, ambaye alifanya moja mbili na imeharibu kizuizi,
kugawa ukuta wa uadui ... kusudi lake ni kujenga ndani yake mpya mtu mmoja
kati ya wawili, na hivyo kufanya amani, na katika mwili huu moja kwa
kupatanisha wote wawili Mungu kwa njia ya msalaba, na ambayo yeye kuuawa
uadui wao. (Waefeso 2:14-16)
Kwa mujibu wa hoja ya Paulo hapa, maridhiano kati ya waumini Wayahudi na wa
Mataifa katika Kristo ni sehemu ya muungano wetu na Kristo, na kwa hiyo ni hatua
muhimu katika maridhiano yetu kwa Mungu.
Na hiyo ni kweli katika siku zetu, kuhusiana na ugomvi wa rangi na kabila, ikiwa
ni pamoja na kuhusiana na kila tofauti nyingine kati ya waumini inakuwa chanzo cha
matatizo. Kwa sababu tumeunganishwa na Kristo, sisi wote ni kusamehewa na
kubarikiwa. Kwa hiyo, hatuna msingi kwa ajili ya kuchukia au kukataa kupatanishwa na
muumini yoyote. Bwana wetu imeondoa msingi wowote kwa vita kati yetu, ili sisi lazima
kutambua ugomvi wetu kama dhambi, na kujitahidi kwa ajili ya umoja, upendo na
maelewano katika mwili wa Kristo. Kusikiliza maneno ya Paulo katika Waefeso sura ya
4 mstari wa 32:
Kuwa aina na huruma kwa mtu mwingine, kusameheana kama katika Kristo
Mungu alivyowasamehe ninyi. (Waefeso 4:32)
Na kufikiria mafundisho yake katika Wakolosai sura ya 3 mstari wa 13 kupitia 15:

Nyaraka Za Paulo Gerezani, somo La Nne
Paulo Na Filemone

-24-

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

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

Kubeba na kila mmoja na kusamehe chochote malalamiko unaweza kuwa dhidi ya
mtu mwingine. 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. (Wakolosai 3:13-15)
Tumeitwa kuachana na chuki yetu na chuki, na kupendana, kuona kila Mkristo kupitia
macho ya Kristo, na kufurahia amani pamoja. Maridhiano kati ya waumini inapaswa
kuwa kipaumbele juu katika kanisa ya kisasa.
V. HITIMISHO
Katika somo hili sisi inaonekana kwa karibu katika Waraka wa Paulo kwa rafiki
yake Kolosai Filemone. Tumegundua usuli barua hii, na tumejifunza muundo barua na
maudhui. Na mwisho, tumeona idadi ya maombi ya kisasa inayotokana na mfano wa
Paulo katika barua yake kwa Filemone.
Waraka kwa Filemone ni ndogo lakini ajabu ni sehemu ya Agano Jipya. Inatoa
sisi ufahamu wa kipekee katika jinsi mtume Paulo kuhusiana na waumini wengine na
unathibitisha kwamba aliishi nje mafundisho sana yeye kufundisha. Zaidi ya hapo, ina
mengi ya kutufundisha kuhusu thamani tunapaswa mahali kwenye kila na kila muumini
katika kanisa, na juu ya njia ambazo kuzingatia sahihi ya thamani yao lazima
yanayoathiri maisha yetu, hasa linapokuja suala la kudumisha uhusiano wa kulia.
Kama sisi kuishi kwa mujibu wa kanuni kwamba Paulo inatokana kwa sisi katika
barua yake kwa Filemone, sisi kuchukua hatua kubwa kuelekea huduma kwa kila mmoja
na upande wa ujenzi wa kanisa kwa ajili ya utukufu wa Kristo.
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