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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
Wakati askari wanakosa uhakika wa vita, akili zao mara nyingi hugeukia mawazo ya
kifo. Wao hutafuta njia ya kupata faraja kwa wenyewe na kuwafariji wapendwa
nyumbani. Mara nyingi, wao huandika barua ya shukrani na ushauri, na kitia moyo
wapendwa wao kuendelea kwa ujasiri, na kuishi katika njia ambayo itawaletea heshima.
Naam, katika njia nyingi, Waraka wa Paulo kwa Wafilipi ni kama barua nyumbani
kutoka kwa askari anatarajia kwamba yeye hivi karibuni inaweza afe. Paulo aliandika
Wafilipi wakati alipokuwa anateseka sana, wakati alijiuliza kuhusu kuuwawa kwake. Na
akawaandikia watu aliowapenda. Na hivyo, maneno yake kwa Wakristo wa Filipi
yalikuwa mazito lakini ya kujali; kusikitisha bado kuwafariji; shukrani lakini
mnachungutamu. Kutokana na mtazamo wa Paulo, yangeweza kuwa maneno yake ya
mwisho ya ushauri na shukrani za dhati kwa rafiki wake waaminifu.
Hili ni somo la tano katika mfululizo wetu "Nyaraka Za Paulo Gerezani." Na
tumeliita "Paulo pamoja na Wafilipi" kwa sababu tutakuwa tukichambua barua ya Paulo
kwa kanisa la Filipi. Katika barua hii, Paulo aliandika na kuwatia moyo Wafilipi, ambao
walikuwa na wasiwasi kuhusu mateso alikuwa anapitia. Na jinsi alivyotarajia kwamba
kunauwezekano apate kufa haraka, Paulo aliandika barua ya matumaini na faraja kwa
nyakati za mateso na dhiki yeye na Wafilipi waliokabiliwa nayo.
Tutagawanya somo letu la Paulo pamoja na Wafilipi katika sehemu tatu.
Kwanza, utafiti wa usuli wa barua ya Paulo kwa Wafilipi. Pili, tutaweza kuangalia kwa
karibu katika muundo na maudhui ya Wafilipi. Na tatu, tutachunguza matumizi ya kisasa
ya barua hii. Hebu tuanze kwa kuangalia historia ya barua ya Paulo kwa Wafilipi
II.
USULI
Kama tulivyosema katika mfululizo huu, daima ni muhimu kujua kitu kuhusu hali
ya Paulo, na ya watu ambao aliandikia. Tukijua maelezo haya itatusaidia kujielekeza
vizuri sisi wenyewe kwa ujumbe wa Paulo, na kuipokea kama malengo ya Paulo.
Hivyo, tunapotazama barua ya Paulo kwa Wafilipi, tunahitaji kuuliza maswali
kama: Wafilipi walikuwa kina nani? Nini kilichokuwa kikitendeka katika maisha yao na
katika maisha ya Paulo? Na kwa nini Paulo akawaandikia? Majibu ya maswali kama
haya yatatusaidia kuelewa mamlaka katika mafundisho ya Paulo katika barua hii, na
kuyatumia katika maisha yetu.
Tunapochunguza historia ya Waraka wa Paulo kwa Wafilipi, tutaelekeza nguvu
zetu juu ya masuala tatu. Kwanza, tutaangalia uhusiano wa Paulo na Wafilipi. Pili,
tutataja baadhi ya maelezo ya mateso ya Paulo gerezani. Na tatu, tutachunguza hali ya
Filipi wakati Paulo aliwandikia. Hebu tuanze kwa kuangalia uhusiano kati ya Paulo na
kanisa la Filipi.
Uhusiano
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Philippi ulikuwa ni mji muhimu katika jimbo la Rumi ya Makedonia, eneo ambalo
sasa lipo katika Ugiriki ya kisasa. Iko karibu na Via Egnatia, barabara kuu ya
kuunganisha mji wa Roma kwa mikoa ya mashariki ya himaya yake. Na inamiliki hadhi
maalum na Roma, basi inayo haki sawa kama koloni la Kirumi katika Italia, na hata
uraiya unatolewa wananchi kwa uraia wa Kirumi.
Paulo alikuwa amepanda kanisa la Filipi katika safari yake ya pili ya umishonari,
pengine katika mwaka AD 49 au 50. Kabla ya kufika Filipi, alikuwa akihuduma katika
Asia. Lakini alipokea maono ya mtu akimuomba kuleta injili Makedonia. Katika kujibu
maono hayo, Paulo akapanda meli kwenda Makedonia, akatia nanga Neapolis, lakini
akasonga haraka hadi mji wa Filipi, kama maili 10 kaskazini magharibi ya Neapoli.
Shughuli nyingi za Paulo katika Filipi zimenakiliwa katika Matendo sura ya 16
mistari 12 hadi 40. Kwa mfano, alipokuwa Filipi kwamba Paulo alipata mwokovu wake
wa kwanza kutoka Ulopa, mfanyabiashara mwanamke Lydia. Na ilikuwa katika Filipi
alifungwa jela kwa kutoa mapepo msichana mtumwa. Hii ilikuwa pia ambapo Mlinzi
maalumu mFilipi alitangaza imani katika Kristo, kwa sababu aliguzwa na huruma za
Paulo kwa ajili yake.
Huduma ya Paulo huko Filipi ilikuwa yenye mafanikio kwamba hata baada ya
alipoondoka mji, Wakristo wa Filipi walimsaidia Paulo, kwa njia ya kumtuma zawadi ya
fedha katika nyakati mbalimbali alipokuwa katika haja ya fedha. Sikiliza Wafilipi sura
ya 4 aya 15 na 16, ambapo Paulo aliandika kuhusu ukarimu wao:
Wakati nilitoka Makedonia, hakuna kanisa hata moja ilishiliki pamoja na mimi
katika suala la kutoa na kupokea, ila ninyi tu, bali hata wakati mimi nilikuwa
katika Thesalonike, mlinitumia misaada tena na tena wakati nilikuwa katika haja.
(Wafilipi 4:15-16)
Kanisa la Filipi walimpenda Paulo, na wao mara kwa mara walimsaidia kwa zawadi ya
fedha.
Kulingana na Wafilipi sura ya 4 aya ya 10 na 18, Wafilipi pia walimtumia Paulo
zawadi karibu na wakati huo yeye aliandika barua yake kwao. Sikiliza maneno ya Paulo
huko
Hatimaye mmeyafanya mapya mawazo yenu kwa ajili yangu. Hakika,
mmeniwaza, lakini hakuwa na nafasi ya kuonyesha ... Mimi wenye kuchukua
hutolewa, sasa ya kuwa nimepokea kutoka Epafrodito zawadi alimtuma. (Wafilipi
4:10, 18)
Ingawa kulikuwa na baadhi ya waumini Filipi ambao walionekana kuwa kifedha salama,
kanisa zima ilikuwa maskini, hivyo hawakuwa daima na uwezo wa kumsaidia Paulo
kifedha. Lakini wakati walikuwa na nafasi, wao walimpa kwa ukarimu.
Na kama Wafilipi walivyompenda sana Paulo, alijisikia upendo imara kwa ajili
yao, kama vile. Aliwapenda kwa dhamira yao ya Bwana, na kwa njia walikuwa washirika
wake katika huduma ya injili. Walikuwa marafiki wake wa karibu, watu ambao ushirika
wao alifurahia na uwepo wao yeyealiukosa. Sikiliza njinsi alivyoongea nao katika
Wafilipi sura ya 1 mstari wa 4 hadi ya 8:
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Katika sala kwa ajili yenu nyote yangu yote, mimi daima kuomba kwa furaha kwa
sababu ya ushirikiano yako katika injili ya kutoka siku ya kwanza hadi sasa ...
mimi na wewe katika moyo wangu ... mimi kwa muda mrefu kwa ajili yenu nyote
kwa upendo wa Kristo Yesu. (Wafilipi 1:4-8)
Kwa kweli, katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 12 na sura ya 4 mstari wa 1, Paulo
alimtaja kwa Wafilipi kama wake "rafiki mpendwa," kwa kutumia neno la Kigiriki
agapētos (avgaphto, j). Agapētos ni neno Paul kawaida kutumika kwa ilivyoelezwa
coworkers wake wa karibu na marafiki mpendwa, kama vile Tukiko, Epafra, Philemon
Onesmo na Luka. Upendo wa Paulo kwa kanisa la Filipi anaonekana kuwa zaidi hasa na
maalum kuliko upendo wake kwa makanisa mengine mengi, na ilikuwa wazi si tu katika
hisia za mali na uzoefu, lakini pia katika kuendelea mahiri urafiki.
Na hii haipaswi kuwa inashangaza. Baada ya yote, ni si vigumu kufikiria
kwamba kutakuwa na uhusiano wa karibu kati ya Paulo na Lydia, mhudumu wake, au
kati ya Paulo na Askari wa gereza ambaye maisha yake yeye kuokolewa; na pengine hata
kati ya Paulo na msichana mtumwa ambaye waliokolewa kutoka mapepo. Katika matukio
yote, Paulo alikuwa mzima kumpenda waumini huko Filipi. Na wao walikuwa na hisia
sawa kuelekea kwake.
Sasa kwa kuwa tumeona kujali, kuunga mkono uhusiano kati ya Paulo pamoja na
Wafilipi, tunapaswa kurejea kwa maelezo ya mtume mateso gerezani. Je, Paulo alikuwa
kudumu wakati yeye aliandika kwa Wafilipi?
Mateso katika Gereza
Katika huduma yake kwa muda mrefu, Paulo mara nyingi mateso sana. Yeye
alikuwa mara kwa mara kuchapwa, kupigwa viboko na kuwindwa na wauaji. Alifungwa
mara nyingi, na mara moja alikuwa hata mawe na kuachwa amekufa. Na hakuwa na
daima kubeba vizuri chini ya taabu hizi. Mara kwa mara, alikuwa na huzuni, hata kukata
tamaa. Kwa mfano, katika safari yake ya tatu ya kimisionari, aliandika maneno haya
katika 2 Wakorintho sura ya 1 mstari wa 8:
Hatutaki wewe kuwa uninformed, ndugu wapendwa, kuhusu matatizo sisi mateso
katika jimbo la Asia. Sisi walikuwa chini ya shinikizo kubwa, mbali zaidi ya
uwezo wetu kuvumilia, kiasi kwamba sisi tamaa hata ya maisha. (2 Wakorintho
1:8)
Hapa, Paulo alieleza hisia yake ya kushindwa, ya muda kupoteza matumaini kwa sababu
ya hali ya kutisha na hali yeye mno.
Paulo alijua kwamba maisha ni kweli kamwe kukata tamaa, kwamba Mungu ni
uwezo wa kutuokoa kutoka katika matatizo yoyote. Lakini pia alikuwa binadamu;
alikuwa udhaifu tu kama yetu. Na ukweli ni kwamba wakati mwingine kujua na kuamini
katika utawala wa Mungu haitoshi kutuzuia kukata tamaa. Hata Paulo Jihadi. Hata Paulo
alitaka kutoa up. Hata Paulo alijisikia kutelekezwa.
Na kama sisi kusoma maelezo ya barua yake kwa Wafilipi, inaonekana kwamba
huenda yeye imekuwa ikikabiliwa na hisia sawa wakati sana aliandika kwa kanisa hili
kwamba yeye alitupenda hivyo wapenzi. Theolojia yake nanga yake katika kweli, moyo
yake kwamba Mungu alikuwa akifanya kazi kwa ajili ya mema, hata kwa njia ya mateso.

Nyaraka Za Paulo Gerezani, Somo La Tano
Paulo Na Wafilipi

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

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

Lakini moyo Paulo bado ilikuwa nzito, na huzuni yake ilikuwa makubwa.
Katika barua yake kwa Wafilipi, Paulo hakuwa wazi yote ya shida ambayo vunja juu ya
akili yake. Lakini Mungu na hivyo akasema ya baadhi yao, na yeye wazi athari pamoja
na taabu zake zote walikuwa na juu ya hali yake ya akili. Kwa mfano, aliongea mara
nyingi ya kifo kama kuwakaribisha misaada kutoka mateso yake. Kwa mfano, katika
Wafilipi sura ya 3 mstari wa 10, aliandika maneno haya:
Mimi nataka kujua Kristo na nguvu ya ufufuo wake na ushirika wa mateso yake,
na kuwa kama yeye katika kifo chake. (Wafilipi 3:10)
Katika mstari huu, Paul umebaini kuwa mateso yake ya sasa ilikuwa kubwa sana
kwamba tumaini lake bora kwa ajili ya kuepuka ilikuwa ni kifo. Akaona mateso yake ya
sasa kama njia ya kifo chake.
Na katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 20, Paulo alieleza mtazamo wake kwa njia
hii:
Ninasubiri kutarajia na matumaini kwamba mimi kwa njia yoyote aibu, bali
nitakuwa na ujasiri wa kutosha ili sasa kama siku zote Kristo nitakuzwa katika
mwili wangu, ikiwa kwa maisha au ikiwa kwa mauti. (Wafilipi 1:20)
Paul walikosa ujasiri katika hatua hii, lakini alikuwa na matumaini kwamba angeweza
kupata kabla ya yeye alikuwa majaribio. Wasiwasi wake alikuwa na heshima Kristo ama kwa kuzingatia mtihani gracefully, au kwa kufa kwa heshima na kutatua, si kuacha
ya kukiri imani yake.
Mara baada ya hayo, Paulo alionyesha nia yake ya kufa kwa maneno haya:
Kwa maana kwangu mimi, kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kama mimi ni
kwenda kuishi katika mwili, hii itakuwa na maana matunda ya kazi kwa ajili
yangu ... Mimi lenye kati ya mbili: Nataka nikakae pamoja na Kristo, ambayo ni
bora zaidi. (Wafilipi 1:21-23)
Wakati huo aliandika hii, Paulo alitaka kufa. Lakini kwa kawaida alitaka kuishi, na
kuhubiri - kubeba injili kwa maeneo mapya na watu, kuleta wokovu kwa ulimwengu.
Sasa, katika hali ya kawaida, Wakristo wanapaswa hawataki kufa. Ndiyo, vifo yetu sisi
itakuwa na Bwana, na sisi inapaswa kuangalia mbele kwa hili, lakini si kiasi kwamba sisi
kukubaliana na kifo kama rafiki. Tuliumbwa kwa maisha; na maandiko kufundisha
kwamba kifo ni laana. Paulo mwenyewe inayoitwa kifo cha "adui" katika 1 Wakorintho
sura ya 15 mstari wa 26. Lakini katika hatua hii katika maisha ya Paulo, hali yake
walikuwa hivyo kikandamizaji kwamba faida ya kuwa na Kristo outweighed nia yake ya
kuendelea katika huduma, kama vile chuki yake kwa mauti yenyewe.
Lakini Paulo hakuwa tu kuashiria hali yake ya matatizo ya akili kwa njia ya tamaa
yake kwa kifo. Pia alisema ni wazi katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano, katika
Wafilipi sura ya 2 mistari ya 27 na 28, aliongea kwa Epaphradito 'ahueni kutokana na
ugonjwa katika maneno haya:
[Epafrodito] alikuwa mgonjwa, tena karibu ya kufa. Lakini Mungu alimhurumia,
na si yeye tu lakini pia juu yangu, na vipuri mimi huzuni juu ya huzuni. Kwa hiyo
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mimi fanyeni bidii zaidi kumpeleka, hivyo kwamba wakati unaweza kuona tena
unaweza kuwa na furaha na mimi kuwa chini ya wasiwasi. (Wafilipi 2:27-28)
Kifo cha Epaphradito 'ingekuwa aliongeza huzuni zaidi kwa huzuni Paulo tayari waliona.
Na hata kama Epafrodito ya kurudi kwa Filipi bila kupunguza wasiwasi Paulo, ingekuwa
si kuondoa hiyo.
Labda maelezo ya bora kwa huzuni na wasiwasi Paulo, na kwa kauli yake juu
ya kifo, ni kwamba katika hatua hii maisha yake katika hatari kubwa. Kama tulivyoona
katika somo la kabla, anaweza kuwa ameandika barua hii ni kutoka Rumi au kutoka
Kaisaria Maritima. Kama aliandika kutoka Roma, inaweza kuwa kwamba yeye
inatarajiwa Kaisari kumhukumu. Na kama yeye aliandika kutoka Kaisarea Maritima,
huenda yeye alikuwa na wasiwasi juu ya mpango wa Wayahudi kumuua. Lakini chochote
tishio impending, Paul inaonekana kuwa kutafakari uwezekano wa kweli kwamba
atakufa hivi karibuni. Kwa mfano, katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 20, aliandika
hopefully, "Kristo nitakuzwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha au ikiwa kwa
mauti." Na katika sura ya 1 mstari wa 20, alionyesha kuwa yeye anaweza kuwa uchaguzi
wa kufa, kuandika , "Kama mimi ni kwenda kuishi katika mwili, hii itakuwa na maana
matunda ya kazi kwa ajili yangu. Hata hivyo nifanye kuchagua? "Katika sura ya 2 mstari
wa 17, aliongea juu ya uwezekano kwamba alikuwa" kumwagwa kama sadaka ya
kinywaji. "Na katika sura ya 3 mstari wa 10, yeye alipendekeza kuwa kugawana yake ya
sasa katika mateso ya Kristo nguvu vizuri kusababisha Paul "kuwa kama Kristo katika
kifo chake."
Lakini Paulo hakuwa wanaamini kabisa kwamba atakufa. Mahali pengine katika
barua hii, alieleza tumaini la kwamba angeweza kuishi. Kwa mfano, katika Wafilipi sura
ya 1 mstari wa 25, aliandika, "Najua kwamba mimi utabaki," kuonyesha matumaini kuwa
angeweza kuishi kwa ajili ya kuendelea kuwatumikia Wafilipi.
Paulo hakuwa na uhakika kabisa nini kitatokea kwake. Kwa upande mmoja,
alijua kwamba kifo chake kilikuwa uwezekano wa kweli, na hivyo alijaribu kuandaa
rafiki zake kule Filipi kwa ajili ya mabaya. Kwa upande mwingine, yeye alikuwa na
baadhi ya kiwango cha matarajio kuwa angeweza kuishi, na hivyo kuwatia moyo na
matumaini kwa bora. Lakini chochote baadaye uliofanyika kwa ajili yake, wakati yeye
aliandika barua hii alikuwa anateseka sana, ili alijitahidi kwa huzuni na wasiwasi.
Baada ya inaonekana katika uhusiano Paulo na Wafilipi na mateso yake gerezani,
tunapaswa sasa kuchunguza hali ya kwamba kuwepo katika Filipi wakati wa barua ya
Paulo kwao. Ni hali gani hawakuwa uso, ambayo inahitajika makini Paulo na kuonya?
Masharti katika Filipi
Paulo hali nyingi katika kanisa la Filipi, lakini sisi kuzingatia mambo mawili tu:
Wasiwasi Filipi kanisa kwa ajili ya Paulo; na matatizo ya ndani na nje ya kwamba
kuwepo kwa kanisa la Filipi. Hebu tuanze kwa kutaja Wafilipi walihusika kwa sababu ya
Paulo.
Kuhusika Kwa Sababu Ya Paulo
Kwa ujumla, kanisa la Filipi lilikuwa na upendo wa nguvu na uhusiano na mtume
Paulo. Na waliposikia kuhusu mateso yake gerezani, wakafadhaikana kuwa na huzuni juu
yake. Hivyo, haraka kama waliweza, walionyesha wasiwasi wao kwa kutuma zawadi ili
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kukidhi mahitaji ya Paulo duniani, na kwa kupeleka Epaphradito kwa ajili ya kutoa
zawadi kwa Paulo, na kumhudumia gerezani.
Paulo alitaja zawadi hii katika Wafilipi sura ya 4 aya ya 18, akaandika sehemu hii
ya shukrani:
Nimepokea malipo kamili na hata zaidi; Mimi wenye kuchukua hutolewa, sasa ya
kuwa nimepokea kutoka Epafrodito zawadi alimtuma. Wao ni sadaka yenye
harufu nzuri, sadaka kukubalika, ya kumpendeza Mungu. (Wafilipi 4:18)
Kama tulivyoeleza, Wafilipi walikuwa sio matajiri, hivyo zawadi hii ilitokana na
kujitolea kwa hali ya juu ya sehemu zao. Lakini wao kupeleka shauku kwa sababu
walikuwa hivyo wasiwasi kuhusu Paulo ustawi. Na kama sisi kusoma katika Wafilipi
sura ya 2 mstari wa 25, kanisa la Filipi pia alimtuma Epaphradito kwa ajili ya waziri wa
Paulo gerezani. Kusikiliza maneno ya Paulo huko
Ni muhimu kutuma nyuma yenu Epafrodito ... ambaye pia ni mjumbe yenu,
ambaye alimtuma ya utunzaji wa mahitaji yangu. (Wafilipi 2:25)
Inavyoonekana, Epafrodito pia mikononi ripoti ya Paulo kuonyesha Wafilipi
hofu kwamba Paulo alikuwa kuteswa na waamini wengine, na kwamba tishio la kifo
Hung juu ya kichwa chake. Na katika barua yake kwao, Paulo alithibitisha kuwa Wafilipi
walikuwa vema hali yake, na walionyesha shukrani kwa wasiwasi wao.
Kwa mfano, katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 15 kwa njia ya 17, alikiri
kwamba wahubiri baadhi ya injili walikuwa kumsumbua. Alieleza hali yake kwa maneno
haya:
Baadhi ya kuhubiri Kristo nje ya wivu na ubinafsi ... nje ya ubinafsi, si kwa dhati,
alidhani kwamba wanaweza karaha kwa ajili yangu wakati mimi niko katika
minyororo. (Wafilipi 1:15-17)
Kwa kweli, moja ya sababu Paulo alijisikia huzuni hivyo ni kwamba wachache ya
waumini karibu naye, ikiwa ni pamoja na viongozi wa Kikristo, kweli kujitolea nyoyo
zao kwa Injili huduma. Kusikiliza maneno yake na athari hii katika Wafilipi sura ya 2
mstari wa 21:
Kila mtu inaonekana nje kwa ajili ya maslahi yake mwenyewe, si wale wa Yesu
Kristo. (Wafilipi 2:21)
Kwa kifupi, Wafilipi walikuwa na haki katika wasiwasi wao kwa Paulo wakati huu.
Matatizo ya Paulo walikuwa kubwa, na msaada wake mara nyembamba.
Lakini Wafilipi walikuwa si tu na wasiwasi juu ya ukweli kwamba Paulo alikuwa
mateso. Walikuwa pia na wasiwasi kwamba anaweza kufa, kama njia ya mauaji au
utekelezaji wa umma. Na hofu hizi walikuwa na haki. Kama tulivyoona katika masomo
ya awali, Wayahudi walijaribu kumuua Paulo zaidi ya mara moja, na uhalifu ambayo
alikuwa mtuhumiwa alikuwa adhabu ya kifo. Hivyo, nje ya wasiwasi kina kwa Mtume,
Wafilipi kujitoa wenyewe kwa sala kwa niaba ya Paulo. Paul alimshukuru yao kwa
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maombi yao katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 19 na 20, na maneno haya ya kutia
moyo:
Mimi najua kwamba kwa sala zenu na msaada uliotolewa na Roho wa Yesu
Kristo, nini kilichotokea kwangu kurejea nje kwa ajili ya ukombozi yangu.
Ninasubiri kutarajia na matumaini kwamba ... Kristo nitakuzwa katika mwili
wangu, ikiwa kwa maisha au ikiwa kwa mauti. (Wafilipi 1:19-20)
Paulo alikuwa na furaha kwa ajili ya maombi Wafilipi na aliwahakikishia kwamba hata
kifo itakuwa fomu kukaribishwa ya ukombozi kutoka mateso yake.
Baada ya kuijadili wasiwasi Wafilipi kwa Paulo vizuri kuwa, tunapaswa sasa
kuangalia baadhi ya matatizo ambayo kuwepo kwa kanisa huko, inayotokana na vyanzo
mbalimbali.
Matatizo kwa Kanisa
Kanisa la Filipi wanakabiliwa angalau aina tatu ya matatizo: Kwanza, wao
kuonekana kuwa wanakabiliwa mateso kutoka kwa wale walio nje ya kanisa. Pili,
walitishiwa na uwezekano wa mafundisho ya uongo sawa na ambayo walijipenyeza
makanisa mengine. Na tatu, wao Jihadi pamoja na migogoro kati ya mtu mwingine katika
kanisa. Paulo alitaja mateso walikuwa wanaendelea na katika Wafilipi sura ya 1 mstari
wa 27 kupitia 30, kuandika maneno haya:
Kusimama imara katika roho moja, ubishi kama mtu mmoja kwa imani ya Injili
bila kuwa na hofu kwa njia yoyote na wale wanaopinga wewe ... Kwa maana
mmepewa heshima kwa niaba ya Kristo ... kuteswa kwa ajili yake, kwa kuwa
wewe ni kwenda kwa mapambano sawa na wewe aliona nilikuwa, na sasa kusikia
kwamba mimi bado kuwa. (Wafilipi 1:27-30)
Baadhi ya miaka ya awali, baada ya aliyopanda kanisa la Filipi, Paulo alikuwa
yaliyojitokeza upinzani mkubwa kutoka kwa Wayahudi katika nchi jirani ya mji wa
Makedonia kutoka Thesalonika. Na kama sisi kusoma katika Matendo sura ya mistari 17
5 kwa njia ya 13, Wayahudi hawa hasira watuhumiwa Paulo na waumini wengine ya
kukiuka sheria ya Kirumi. Matokeo yake, Paul alilazimika kukimbia mji na usiku ili
kuepuka mateso zaidi kwa Wayahudi, kama vile kukamatwa na serikali ya kiraia. Hiyo,
Wayahudi wa Thesalonike walikuwa hivyo bidii kwamba wao walifuata Paulo hata
katika mji wa Berea. Hivyo, ni kufikiri kwamba Wayahudi hizi, au wengine kama wao,
pia wasiwasi kanisa katika Filipi, na labda lilizua serikali za mitaa juu ya kanisa pia.
Lakini chochote asili maalum ya mateso katika Filipi, ni angalau wazi kwamba kanisa
ilikuwa kweli mateso katika mikono ya makafiri.
Tatizo la pili wanakabiliwa na kanisa la Filipi alikuwa tishio mafundisho ya
uongo. Sasa, inaonekana kwamba mafundisho ya uongo alikuwa bado undani
kusukumwa kanisa la Filipi, kwa vile Paulo hakuwa kukabiliana nayo moja kwa moja.
Lakini hakuwa kuandaa Wafilipi kukataa mafundisho yoyote ya uongo ambayo inaweza
kufikia mji wao. Fikiria maneno ya Paulo kuhusu tohara katika Wafilipi sura ya 3 mstari
wa 1 kupitia 3:
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Ni hakuna shida kwa mimi kuandika mambo sawa na wewe tena, na ni kinga kwa
ajili yenu. Jihadharini na hao mbwa, wale watu walio tenda uovu, mutilators
wale wa mwili. Kwa ni sisi ambao ni tohara. (Wafilipi 3:1-3)
Paulo alikuwa na wasiwasi kwamba waalimu wa uongo ambaye alitetea matumizi
mabaya ya kutahiri nguvu shida ya kanisa la Filipi. Pia hatia mafundisho ya uongo katika
Wafilipi sura ya 3 mstari wa 18 na 19:
Wengi wanaishi kama adui wa msalaba wa Kristo. Hatima yao ni uharibifu,
mungu wao ni tumbo zao, na utukufu wao ni katika aibu yao. Nia yao ni juu ya
mambo ya dunia. (Wafilipi 3:18-19)
Lugha ya Paulo hapa inaweza kueleza idadi yoyote ya mafundisho ya uongo, ikiwa ni
pamoja na mambo kama vile malazi asceticism na matumizi yasiyofaa ya Agano la Kale
malazi sheria.
Sasa aina hii ya mafundisho ya uongo ili wamekuja kutoka vyanzo mbili. Kwa
upande mmoja, Paul inaweza kuwa na wasiwasi juu ya uzushi kwamba alikuwa na
kutishia makanisa katika Kolosai na miji mingine ya Lycus Valley.
Kama sisi zilizotajwa katika somo kabla, mafundisho haya ya uongo katika Lycus
Valley pamoja mafundisho ya kikristo na mambo na falsafa za Kiyunani, asceticism na
rushwa ya sheria ya Kiyahudi. Kwa mfano, Paulo hasa kuhusishwa mafundisho hayo ya
uongo kwa matumizi ya matusi ya kutahiri katika Wakolosai sura ya 2 mistari ya 11 na
12, ikiwa ni pamoja na malazi asceticism katika Wakolosai sura ya 2 mistari ya 20 kwa
njia 23.
Kwa upande mwingine, yeye inaweza kuwa na wasiwasi juu ya Wayahudi
Christian kutoka Yerusalemu, kama vile ameandika dhidi ya muda mrefu iliyopita katika
Wagalatia sura ya 2 mistari 11 hadi 21, na hivi karibuni zaidi katika mstari wa Warumi
sura ya 4 9 kwa njia ya 17. Inawezekana kwamba yeye pia mbio katika vita pamoja nao
wakati wa ziara ya Yerusalemu ambayo ilisababisha katika kifungo cha yake ya sasa.
Kama ilivyo kwa walimu wa uongo katika Lycus Valley, Wayahudi pia vibaya kutahiri
na chakula, kuwalazimisha waamini wa Mataifa kuambatana na aina za kizamani ya
kuzingatia sheria Agano la Kale.
Mwisho, badala ya matatizo na mateso na mafundisho ya uongo, Wafilipi Jihadi
pamoja na migogoro miongoni mwa waumini ndani ya kanisa. Paulo migogoro hii katika
suala ujumla katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 1 kupitia 3 na kuonya hii:
Kama una moyo yoyote kutoka kuwa na umoja na Kristo, kama mmevutwa na
upendo wake, kama ushirika wowote na Roho, ikiwa upole na huruma yoyote ...
[kuwa na] kama-nia, kuwa upendo mmoja na kuwa mtu huyo na kusudi. Kufanya
lolote nje ya ubinafsi au kwa kujiona bure, lakini kwa unyenyekevu kufikiria
wengine kuwa bora kuliko nafsi yake. (Wafilipi 2:1-3)
Na katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 2, yeye kuwahimiza wanawake wawili ambao
wanaonekana kuwa hawawezi kutatua tofauti zao, kuandika maneno haya:
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Nawasihi Euodia na Sintike nawasihi kukubaliana na kila mmoja katika Bwana.
(Wafilipi 4:2)
Sasa, migogoro ya ndani katika Filipi hawakuwa kibali nidhamu kali. Hata hivyo,
walikuwa usumbufu, yasiyo na faida na dhambi. Ubinafsi, vita wasiopenda ni kamwe
kukubalika katika kanisa. Hivyo, Paulo alikaa kiasi kikubwa cha nafasi kusisitiza
umuhimu wa umoja na upendo katika kanisa.
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika historia ya Wafilipi, sisi ni tayari kwa
kuzingatia mada yetu ya pili: muundo na maudhui ya barua ya Paulo kisheria kwa kanisa
la Filipi.
III.
MUUNDO NA MAUDHUI
Kama tunaona muundo na maudhui ya waraka wa Paulo kwa Wafilipi, sisi
kugawanya barua katika sehemu kuu sita: salamu katika sura ya 1 mstari wa 1 na 2;
sehemu ya shukrani katika sura ya 1 mstari wa 3 hadi ya 8; Maombi ya Paulo kwa
Wafilipi katika sura ya 1 mstari wa 9 hadi 11; mwili kuu ya barua katika sura ya 1 mstari
wa 12 kupitia sura ya 4 aya ya 20; na salamu za Paulo mwisho katika sura ya 4 mistari 21
kupitia 23. Hebu tuanze na salamu katika mstari wa 1 na 2.
Salamu
Salamu katika sura ya 1 mstari wa 1 na 2 kubainisha Paul kama mwandishi msingi wa
barua hiyo, na inasema kwamba barua pia linatokana na Timothy. Katika barua hii, Paulo
mara kwa mara inajulikana mwenyewe katika umoja kutumia maneno kama vile "I"
badala ya "sisi." Na katika Wafilipi sura ya 2 mistari ya 19 na 22 yeye inajulikana
Timothy katika mtu wa tatu.
Sauti ya Wafilipi ni tofauti kutoka kwa wale katika zaidi ya waraka huu wa Paulo
kwa sababu haina kutaja utume wa Paulo. Wathesalonike na Philemon tu 1 na 2 kushiriki
tofauti hii. Lakini wote watatu wa barua hizi nyingine wala kutaja mamlaka ya kitume
Paulo nje salamu zao. Tu katika Wafilipi tunapata barua nzima ambayo Paulo hakuwahi
wito makini wazi kwa mamlaka yake ya kitume .
Sasa, hii haimaanishi kuwa barua ya Paulo kwa Wafilipi haina mamlaka ya
kitume. Badala yake, ni ushahidi wa uhusiano wake na Wafilipi, kwa kuzingatia yao ya
juu kwa Paulo, na kwa hamu yao kumpendeza Bwana. Si mara moja Paulo na
kuwakumbusha ya ofisi yake na mamlaka.
Kufuatia salamu, Paulo hatua ya sehemu ya shukrani katika sura ya 1 mstari wa 3
hadi ya 8 . Hii hoja kutoka salama kwa shukrani ni sambamba na fomu Paulo alifuata
katika zaidi ya yake barua nyingine ya kisheria, Wagalatia na Tito kuwa isipokuwa tu.
Shukrani
Sehemu ya kwanza ya shukrani za Paulo , kupatikana katika Wafilipi sura ya 1
mstari wa 3 kwa njia ya 6 , inatoa taarifa haki kiwango cha shukrani , akizungumza ya
furaha Wafilipi umeleta na Paulo, na matarajio yake kwa ajili ya wokovu yao ya mwisho
Lakini Wafilipi sura ya 1 mstari wa 7 na 8 ni badala ya kipekee katika shukrani
Paulo , na kusisitiza kina cha upendo wake kwa Wafilipi. Kusikiliza maneno yake huko
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Ni haki kwa ajili yangu na kujisikia njia hii kuhusu nyote, tangu mimi na wewe
katika moyo wangu ... Mungu wanaweza kushuhudia jinsi mimi kwa muda mrefu
kwa ajili yenu nyote kwa upendo wa Kristo Yesu. (Wafilipi 1:7-8)
Aya hizi zinaonyesha kwamba uhusiano Paulo na Wafilipi ilikuwa undani binafsi na za
dhati.
Maombi
Kufuatia shukrani wake, Paulo inayotolewa sala kwa Wafilipi katika sura ya 1
mstari wa 9 hadi 11 . Sala hii ni haki kifupi, lakini ni packed na kauli zinazoonyesha
msisitizo wa barua nzima.
Kimsingi, Paulo aliomba kwamba Wafilipi hawatakuwa kuonyesha upendo wao
Mkristo na wanaoishi katika njia kuheshimiwa Mungu . Kwanza, akaomba kwamba
wangeweza kuwa na utambuzi muhimu kufanya maamuzi sahihi. Pili , akaomba kwamba
utambuzi hii itakuwa kuwaongoza kufanya matendo mema, na kudumu katika imani na
mazoezi mpaka kurudi kwa Kristo katika hukumu. Hatimaye, akaomba kuwa Wafilipi
kuleta utukufu na sifa kwa Mungu kwa njia ya matendo yao mema na uvumilivu.
Baada ya maombi yake, Paul akageuka na mwili kuu ya waraka wake kwa
Wafilipi , hupatikana katika sura ya 1 mstari wa 12 kupitia sura ya 4 mstari wa 20.
Sehemu hii imekuwa ilivyoainishwa katika njia mbalimbali na wasomi mbalimbali .
Lakini katika somo hili, muhtasari yetu kimsingi kufuata mantiki mtiririko wa
encouragements Paulo na maelekezo ya kanisa la Filipi .
Mwili
Wakati Paulo aliandika kwa Wafilipi, alikuwa anateseka sana , na maisha yake
sana katika hatari . Matokeo yake, alikuwa inakabiliwa na matatizo na wasiwasi.
Tunaweza hata kuelezea yeye kama kukata tamaa. Na ni kutoka mawazo hii aliandika
kwa waumini wa Filipi.
Paulo alijua hawa wanaweza kuwa maneno yake ya mwisho kwao. Hivyo, yeye
alieleza hisia yake ya kina kwa ajili yao, kuruhusu watu kujua jinsi alivyompenda nao, na
jinsi kushukuru alikuwa kwa urafiki wao na huduma. Na yeye pia inayotolewa maneno
ya mwisho ya hekima, mafundisho yao ya kukabiliana na shida katika namna ambayo
heshima ya Mungu.
Kuweka akilini mtazamo huu makuu juu ya Wafilipi , tunaweza kutambua ili
zifuatazo kwa mawazo yake katika mwili wa barua hii : kwanza , maelezo ya uvumilivu
Paulo kuwa katika gereza katika sura ya 1 mstari wa 12 hadi 26; pili , maonyo yake kwa
Wafilipi kuvumilia katika sura ya 1 mstari wa 27 kupitia sura ya 4 mstari wa 9 , na tatu,
uthibitisho Paulo Wafilipi uvumilivu katika sura ya 4 aya 10 kwa 20. Sisi kuangalia kwa
karibu katika kila moja ya sehemu hizi , kwa kuanzia na uvumilivu Paulo kuwa katika
gereza katika sura ya 1 mstari wa 12 hadi 26.
Uvumilivu wa Paulo
Paul vumilia katika gereza si kwa kukana mateso yake, na si kwa kumuunga , bali
kwa kutafuta sababu ya kuwa na furaha licha ya mateso yake. Na yeye alichukua muda
wa kueleza na kutetea furaha yake ili kuwatia moyo Wafilipi kuacha hofu juu yake.
Alipongeza wasiwasi wao , lakini hakutaka kuwa shida kuhusu hali yake .
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Katika sehemu hii ya barua hiyo, yeye ililenga vyanzo tatu ya furaha alikuta katikati ya
huzuni yake ya mafanikio ya wizara yake ya sasa katika mstari wa 12 hadi 18a ; tumaini
lake kwa ukombozi katika mistari 18B kupitia 21; na kutarajia yake ya huduma baadaye
katika mistari 22 hadi 26. Paulo alieleza kwamba kwa kuzingatia mambo mazuri ,
alikuwa bora na uwezo wa kuvumilia matatizo yake.
Kwa mfano, katika mstari wa 12 hadi 18a , yeye alieleza kuwa hata kama alikuwa
akiteseka gerezani , alikuwa na furaha kwamba huduma yake ya sasa kuendelea kustawi.
Kusikiliza akaunti yake katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 17 na 18 :
[Baadhi ] tunamhubiri Kristo nje ya ubinafsi , si kwa dhati, alidhani kwamba
wanaweza karaha kwa ajili yangu wakati mimi niko katika minyororo. Lakini ni
nini ni jambo? Jambo muhimu ni kwamba kwa kila njia , kama kutoka kwenye nia
ya uongo au kweli, Kristo anahubiriwa. Na kwa sababu hiyo nafurahi . (Wafilipi
1:17-18)
Kwa sehemu, Paulo alipata mateso kwa sababu wainjilisti wivu kuundwa shida kwa ajili
yake. Lakini, hata kama wao kuuawa yeye binafsi , Yesu akafurahi kwa ukweli kwamba
walihubiri injili ya kweli.
Paulo pia kupatikana furaha katika tumaini lake kwa ajili ya ukombozi baadaye,
ambapo alielezea katika mistari 18B kupitia 21. Yeye kulenga uwezekano kwamba yeye
ili hatimaye atafunguliwa kutoka gerezani . Lakini kama tulivyosema, wakati huu, mateso
ya Paulo ilikuwa hivyo kali kwamba hata kifo ingekuwa misaada kukaribishwa. Na hivyo
, alikuwa moyo na matumaini kwamba mateso yake ungeondolewa , ama kwa kuachiwa
huru yake au kwa kifo chake .
Alieleza mtazamo wake katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 18 kupitia 21:
Ndiyo, na mimi itaendelea kufurahi, kwa sababu najua kwamba ... nini imetokea
kwangu kurejea nje kwa ajili ya ukombozi yangu ... ikiwa kwa maisha au ikiwa
kwa mauti . Kwa maana kwangu mimi , kuishi ni Kristo na kufa ni faida. (Wafilipi
1:18-21)
Kwa maana nyingine, tishio la kifo wasiwasi Paul sana. Lakini kwa maana nyingine ,
yeye alikuwa na uwezo wa kuona nyuma ya kifo chake furaha kwamba itakuwa wake
mbele ya Kristo mbinguni. Na kwa kuzingatia kutolewa na mbinguni, Paulo alikuwa na
uwezo wa kupata kiwango cha furaha katikati ya matatizo yake.
Kwa njia ile ile , katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 22 hadi 26, Paulo pia
inaonekana uwezekano wa huduma ya baadaye ya Wafilipi kama chanzo cha furaha .
Kusikiliza encouragements yake katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 25 na 26:
Mimi itaendelea na nyote kwa maendeleo yako na furaha katika imani , ili kwa
njia yangu kuwa na wewe tena furaha yako katika Kristo Yesu kufurika kwa
sababu ya mimi. (Wafilipi 1:25-26 )
Wafilipi sana Paulo , hivyo wangeweza kuondoka kusikia kwamba Yesu bado matumaini
ya kuishi. Na aliwapenda sana, na alichukua faraja na kuridhika na dhana ya mafanikio
yao katika Kristo.
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Mawaidha kwa Tudumu
Baada ya kutumia umahiri wake katika gereza na kuwatia moyo Wafilipi wasiwe
na wasiwasi juu yake, Paul akanjumuisha sehemu ndefu ya mashauri kwa Wafilipi pia
kudumu katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 27 kupitia sura ya 4 aya ya 9. Hapa, Paulo
akawaonya waendelee kuwa waaminifu kwa Kristo na kuishi maisha ya mfano hata
katika katikati ya mazingira ya kusikitisha .
Matibabu yetu mashauri ya Paulo kujadili kufuatia mada kuu nne : umuhimu wa
uvumilivu katika sura ya 1 mstari wa 27 kupitia sura ya 2 mstari wa 18 ; msaada kwa ajili
ya uvumilivu kwamba mawaziri kutoa katika sura ya 2 mistari 19 kupitia 30; mfano wa
Paulo mwenyewe ya uvumilivu katika sura ya mstari wa 3 1 kwa njia ya 16 , na hatimaye
maelekezo yake kuhusu changamoto kwa ustahimilivu katika sura ya 3 mstari wa 17
kupitia sura ya 4 aya ya 9. Kwanza, hebu angalia kile ambacho Paulo alisema kuhusu
umuhimu wa uvumilivu katika imani na mazoezi ya Kikristo.
Katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 27 kupitia 29, Paulo alikiri Wafilipi
mapambano na ugumu wa maisha, na kuwatia moyo kwa maneno haya:
Kusimama imara katika roho moja , ubishi kama mtu mmoja kwa imani ya Injili
bila kuwa na hofu kwa njia yoyote na wale wanaopinga wewe ... Kwa maana
mmepewa heshima kwa niaba ya Kristo ... kuteswa kwa ajili yake . (Wafilipi 1:2729 )
Mateso Wafilipi walikuwa kusikitisha na chungu. Lakini hawakuwa zaidi ya udhibiti wa
Mungu. Kinyume chake, Mungu mwenyewe alikuwa amepanga mateso yao kama njia ya
kuwabariki. Na kwa hiyo , ilikuwa ni muhimu kwamba waliweza kuendelea kupitia
nyakati hizi ngumu , wote kwa kudumisha imani yao na kwa kuishi kwa haki .
Kama tulivyoona katika masomo mengine, kazi ya Yesu ya mateso si kumaliza
mpaka atakaporudi. Wakati huo huo, yeye tamati mateso yake maalumu kwa njia ya
kanisa . Kwa sababu waamini ni katika muungano na Kristo , wakati sisi kuteseka, Yesu
anateseka. Na kwa mtazamo wa Paulo hii ilikuwa sio tu njia ya kukamilisha mateso
miadi Kristo; pia ilikuwa beji ya heshima .
Kama tulivyosoma katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 27 kupitia 29, Mungu
alikuwa si tu " ruhusa " Wafilipi kuteseka - alikuwa "nafasi " yao kuteseka. Paul
unpacked wazo hili katika Wafilipi sura ya 2 mistari ya 5 hadi 9 , ambapo yeye aliandika
maneno haya:
Mtazamo wako inapaswa kuwa sawa na ile ya Kristo Yesu ... alijinyenyekeza
akawa mtii hata mauti - hata mauti ya msalaba! Kwa hiyo Mungu
alimwadhimisha mno, mahali pa juu na akampa jina ambalo ni juu ya kila jina .
(Wafilipi 2:5-9 )
Yesu kwa hiari walivumilia mateso na kutendewa vibaya ili kunufaika kanisa , na ujira
yake kwa sadaka hii ilikuwa mambo ya ajabu mno kubwa . Katika njia sawa, waumini
lazima kwa unyenyekevu kuvumilia mateso na kutendewa vibaya ili kunufaika kanisa .
Na wakati sisi kufanya, malipo yetu pia kuwa kubwa .
Hii ndiyo sababu Paulo aliandika maneno haya katika Wafilipi sura ya 2 mistari
ya 17 na 18 :
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Hata kama mimi kutolewa kama sadaka ya kinywaji juu ya dhabihu na huduma
kuja kutoka imani yenu, mimi ninafurahi na kushangilia pamoja nanyi nyote .
Hivyo pia mnapaswa kufurahi na kushangilia pamoja nami. (Wafilipi 2:17-18)
Paulo hakutaka tu Wafilipi kuvumilia mateso yao maalumu, lakini kufurahi katikati yake
kwa sababu ya baraka inazalisha. Aidha, alitaka yao kufurahi katika baraka ambayo
ingeweza kusababisha kutoka mateso yake mwenyewe , kama yeye akafurahi kwa uwezo
wa baraka ikatoka mateso yao.
Paul moyo waumini kwa lengo la tuzo ya mateso ili waweze kuwa na nguvu na
ujasiri wa kudumu katika imani na kuishi maisha matakatifu , hata chini ya shinikizo
kubwa . Baada ya yote, kama hawakuwa kuvumilia, wao bila kupata baraka mateso
inaweza kutoa .
Baada ya akisisitiza umuhimu wa uvumilivu na msukumo wao kwa baraka zake ,
Paul inayotolewa Wafilipi vitendo msaada kwa ajili ya uvumilivu katika shida walikuwa
kudumu kwa kutuma mawaziri huduma kwa ajili yao .
Paulo alijua kwamba barua yake itakuwa kufundisha Wafilipi jinsi ya
kushughulikia mateso. Lakini pia kuelewa kwamba ni rahisi sana kwa kuvumilia mateso
wakati tuna watu halisi kutusaidia juu ya kila siku, na mateso haki pamoja na sisi . Hivyo,
Paulo aliamua kwamba pamoja na barua yake, angeweza pia kutuma marafiki zake waziri
kwa Wafilipi katika muda wao wa mahitaji.
Kwanza, Paulo alikusudi kutuma Epafrodito, mjumbe Wafilipi mwenyewe
ambaye awali alikuwa kuja waziri wa Paulo. Inawezekana kwamba Epaphradito alikuwa
moja ambao kwa kweli mikononi barua ya Paulo kwa Wafilipi. Kama sisi kujifunza
katika Wafilipi sura ya 2 mistari 25 kwa 30, kanisa la Filipi alikuwa na wasiwasi kuhusu
Epafrodito kwa sababu yeye imeanguka mgonjwa, na Epaphradito alikuwa na wasiwasi
kwa sababu walikuwa na wasiwasi. Hivyo, Paulo aliwaita Epaphradito kwao ili
kupunguza akili zao ikiwa ni pamoja na kuwahudumia.
Kisha, Paul iliyopangwa ya kumtuma Timotheo Filipi. Kwa wakati huu, alikaa
kwa Paulo gerezani, huduma kwa Mtume wakati wa dhiki zake. Lakini kama sisi kusoma
katika Wafilipi sura ya 2 aya ya 19, Paulo alitarajia kuwa na uwezo wa kumpeleka
kuwasaidia Wafilipi katika siku za usoni.
Hatimaye, Paulo na matumaini kwamba hatimaye yeye mwenyewe itakuwa
iliyotolewa kutoka gerezani, na atakuja waziri kwa Wafilipi . Alielezea matarajio hii
katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 24 , ambapo yeye aliandika maneno haya:
Nina hakika katika Bwana kwamba mimi mwenyewe atakuja hivi karibuni.
(Wafilipi 2:24)
Neno la Kigiriki pepoitha ( pe, poiqa ), hapa kutafsiriwa "uhakika ," pengine ni
bora kwake " hakika ." Paul alikuwa na matumaini juu ya kutolewa wake, lakini hakuwa
baadhi ya yake.
Katika matukio yote , Paulo alijua kwamba binadamu huruma viumbe itakuwa
muhimu sana kwa kanisa la Filipi kama ni Jihadi chini ya uzito wa shida. Hivyo, yeye
kuweka nje ya ratiba ambayo itatoa yao na mawaziri wenye ujuzi na upendo mara kwa
mara.
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Katika sehemu ya pili ya maonyo , kupatikana katika Wafilipi sura ya 3 mstari wa 1 kwa
njia ya 16 , Paulo alijitoa mwenyewe kama mfano mzuri wa uvumilivu katika imani , na
kwa kuhusiana na mawazo yake na tabia .
Hasa, Paulo alieleza kwamba alipofika kwa imani katika Kristo alikuwa
wameacha kutegemea viwango vya kidunia ya kupata kibali cha Mungu na baraka , na
walikuwa wameanza kutegemea tu juu ya Kristo. Lakini hii ilikuwa si kwa sababu
alishindwa kujipima wa kidunia viwango. Kinyume chake, kwa viwango vya dunia Paul
lazima kuwa miongoni mwa Mungu wengi sana Maria. Kusikiliza maelezo ya sifa yake
katika Wafilipi sura ya 3 mstari wa 4 kwa njia ya 6 :
Kama mtu mwingine anafikiria ana sababu za kuweka matumaini katika mwili,
mimi na zaidi Nilitahiriwa siku ya nane, watu wa Israeli, wa kabila la Benyamini
, Kiyahudi wa Waebrania kuhusiana na sheria, mimi nilikuwa Mfarisayo; kama
kwa bidii katika kutesa kanisa; kama kwa mshika-sheria haki , dosari. (Wafilipi
3:4-6 )
Kama yoyote tu binadamu inaweza kuwa baada ya kufanya chochote baraka za Mungu
kwa kutii sheria , ilikuwa ni Paul.
Lakini ukweli wa mambo ni kwamba, hakuna kuanguka mwanadamu anaweza
kuwa nzuri ya kutosha kwa usahihi baraka za Mungu ya wokovu na uzima wa milele. Na
hivyo, Paulo alikataa kutegemea juu ya uhalali wake wa kidunia , na wanategemea tu juu
ya stahili ya Kristo , ambayo Mungu sifa kwake kwa njia ya imani .
Wakati huo huo, yeye pia aliweka wazi kwamba tu wanaokiri imani ni si ya
kutosha ili kuhakikisha wokovu wetu. Kinyume chake, ni lazima pia kudumu katika
imani ili kupata uzima wa milele. Sisi lazima kudumisha imani yetu, na sisi lazima kuishi
maisha matakatifu , au mwingine sisi kuthibitisha imani yetu kuwa uongo.
Hii ni kwa nini yeye kuwekwa mkazo sana juu ya uvumilivu katika Wafilipi sura
ya 3 mistari 12 hadi 16, kuandika kuhusu wokovu katika Kristo kwa maneno haya:
Si kwamba nimekwisha kupokea haya yote, au kwamba nimekwisha kuwa
mkamilifu, lakini mimi vyombo vya habari juu ya kuchukua umiliki wa yale
ambayo Yesu Kristo amenifanya niwe wake ... I vyombo vya habari juu ya
kuelekea kwenye lengo kushinda zawadi ambayo Mungu ameniita mbinguni
katika Kristo Yesu ... tu hebu kuishi kwa yale sisi tayari yaliyopatikana. (Wafilipi
3:12-16 )
Wanaokiri imani haitoshi , ni lazima kuthibitisha imani yetu kwa kudumu . Na kama
hatuna kudumu mpaka mwisho, kudumisha imani yetu katika Kristo kwa wokovu wetu,
na kukaa mwaminifu kwake katika maisha ya kimungu, sisi kuthibitisha kwamba imani
yetu ilikuwa ni uongo .
Mawaidha ya mwisho ya Paulo linalohusiana na changamoto ya uvumilivu ,
ambayo yeye kushughulikiwa katika Wafilipi sura ya 3 mstari wa 17 kupitia sura ya 4
aya ya 9. Mawaidha haya ni maombi ya kuonya kwake kimsingi kwamba Wafilipi
kufuata mfano wake wa uvumilivu.
Katika kukabiliana na changamoto kwa uvumilivu, Paul moyo Wafilipi si
kuruhusu walimu wa uongo, au migogoro ndani ya kanisa , au ugumu wa maisha binafsi
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ili kuwafanya falter katika uaminifu wao kwa Mungu . Na alianza kwa kuzingatia njia
mafundisho ya uongo inaweza kuvamia kanisa na kutishia uvumilivu wake . Kusikiliza
Wafilipi sura ya 3 mstari wa 18 na 19 , ambapo yeye aliandika hukumu hii kali :
Wengi wanaishi kama adui wa msalaba wa Kristo. Hatima yao ni uharibifu,
mungu wao ni tumbo zao, na utukufu wao ni katika aibu yao. Nia yao ni juu ya
mambo ya dunia. (Wafilipi 3:18-19 )
Ni wazi hawa maadui wa msalaba wa Kristo hawakuwa wenye kuamini. Hata hivyo,
walikuwa katika nafasi kutishia kanisa , labda kwa sababu wao alizungumza ushawishi ,
au kwa sababu wao walikuwa na ushawishi mkubwa katika kanisa .
Katika hali yoyote, Paulo alisisitiza kwamba waumini kukataa mafundisho ya
uongo ya adui wa Kristo, kudumu katika imani safi Mkristo na mazoezi. Tamaa ya
kuepuka shida na mateso haikuwa sababu ya kutosha kupoteza imani katika Injili; na hoja
ya kuvutia walikuwa hakuna mbadala kwa nguvu ya Bwana.
Lakini Paulo pia alionya kwamba waamini wa kweli ndani ya kanisa inaweza
changamoto zake kwa uvumilivu ili waumini wengine. Kama moja ya mfano huu , alitaja
tatizo kwamba kuwepo kati ya Euodia na Sintike . Kusikiliza maneno yake katika
Wafilipi sura ya 4 mstari wa 1 kupitia 3:
Kwa hiyo ... kusimama imara katika Bwana , wapenzi wangu ! Nawasihi Euodia
na Sintike ... kukubaliana na kila mmoja katika Bwana ... [L] oyal mjoli ,
kuwasaidia wanawake hawa ambao wakishindana upande wangu katika sababu
ya Injili. (Wafilipi 4:1-3)
Kwa mgogoro huu, Euodia na Sintike walikuwa kushindwa kusimama imara katika
maisha matakatifu , na kwa ushawishi wao wao pia kutishiwa uvumilivu wa waumini
wengine katika Filipi.
Na mwisho, Paulo aliwahimiza Wafilipi si kuruhusu ugumu wa maisha ya mtu
binafsi na kuzuia uvumilivu wao , na kuwahamasisha wao kupitisha mtazamo furaha, na
si kuruhusu wasiwasi kwa tamaa yao . Mawazo yake ni kuwakilishwa vizuri na maneno
haya kutoka kwa Wafilipi sura ya mstari wa 4 4 hadi 7:
Furahini katika Bwana siku zote. Mimi nasema tena : furahini! ... Je, si kuwa na
wasiwasi juu ya kitu chochote, lakini ... sasa maombi yako kwa Mungu . Na
amani ya Mungu ... itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. (
Wafilipi 4:4-7 )
Mafundisho ya Paulo vitendo ni kwamba waumini waombe Mungu ili kupunguza hofu
yao . Katika baadhi ya matukio , Mungu anaweza kufanya hivyo kwa kuondoa hali
kumsumbua. Lakini inaonekana kwamba katika kesi nyingi , Paul inatarajiwa mabadiliko
kuwa moja ya moyo na akili, wa tabia na mtazamo.
Uthibitisho wa Uvumilivu
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Hatimaye, katika sura ya 4 aya 10 mpaka 20, Paul C. mwili wa barua hii kwa
maneno machache kuthibitisha Wafilipi uvumilivu katika imani na maisha ya Kikristo,
hasa kupitia huduma zao iliendelea Paulo mwenyewe.
Katika sehemu hii, Paulo anamshukuru Wafilipi kwa fedha walikuwa kupelekwa
kupunguza mateso yake gerezani. Kuwashukuru-wewe Paulo kumbuka aliwahakikishia
kuwa alikuwa na kupokea fedha , na kwamba alikuwa na kusaidiwa ili kuboresha hali
yake . Lakini thamani kubwa ya fedha na Paulo inaonekana kuwa hisia. Kusikiliza
maneno yake katika Wafilipi sura ya 4 aya 12 hadi 14:
Nimejifunza siri ya kuwa yaliyomo katika hali yoyote na kila , kama pamoja na
kulishwa au njaa , kama wanaoishi katika mengi au katika uhitaji ... Hata hivyo
ilikuwa nzuri ya wewe kushiriki katika matatizo yangu. (Wafilipi 4:12-14 )
Fedha pengine alleviated baadhi ya mateso ya Paulo , lakini ridhaa yake akaja kutoka
kwa Mungu. Thamani halisi ya fedha hizo zilikuwa na alikuwa katika kugusa moyo
Paulo. Kwa njia ya sadaka yao kwa niaba yake, Wakristo hao maskini alikuwa basi Paul
kujua ni kiasi gani wao kweli kupendwa naye.
Wafilipi hakuweza kuwa alionyesha upendo wao kwa Paulo wakati bora. Katika
hatua hii, kufungwa kwa Paulo alikuwa uzito wa uzito juu yake. Alikuwa mateso na
kukata tamaa. Jinsi nzuri ni lazima kuwa kukumbushwa kwamba watu wengi ,
akampenda, na alitaka kushiriki katika mateso yake !
Moja hata ina kujiuliza kama ni Wafilipi kuwa wamemsaidia mtume Paulo
kushinda kukata tamaa kwake . Ilikuwa ni wasiwasi wao kwamba kurejeshwa matumaini
yake? Ilikuwa ni upendo wao kwamba aliongoza uamuzi wake wa kufurahi katika
katikati ya mazingira yake ya kutisha ? Ilikuwa ni urafiki wao kwamba aliwakumbusha
Paul alikuwa wala wamesahau wala peke yake? Jambo moja ni hakika : Paul kupendwa
Wafilipi kwa moyo wake wote . Hivyo zawadi yao hakuweza wamefanya chochote lakini
kumtia moyo.
Salamu za Mwisho
Mwisho , barua kufunga na salamu za Paulo mwisho katika Wafilipi sura ya 4
mistari 21 kupitia 23. Sehemu hii ni haki ya kiwango, ingawa hali moja ya salamu hizi za
mwisho anastahili maoni maalum.
Hasa, katika Wafilipi sura ya 4 aya ya 22 , Paulo alituma salamu kutoka watu wa
Mungu waliokuwa ni mali ya Ikulu ya . Katika ulimwengu wa kale , Ikulu ni pamoja na
familia yake na watumishi , kama au si wao wakiishi katika jumba pamoja naye. Na
watumishi wake walikuwa si mdogo kwa wafanyakazi , wao pia ni pamoja na wake
walinzi binafsi mwili , kama vile watumishi wengi wa umma.
Sasa , kutaja Ikulu ya imesababisha wakalimani wengi wa Biblia na kuhitimisha
kwamba Paulo aliandika kutoka Roma, ambapo Kaisari aliishi na serikali kaya halisi.
Lakini hatupaswi kuteka hitimisho hili pia haraka. Ukweli ni kwamba, wote wa
watumishi Kaisari vya wenyewe kwa wenyewe na walinzi karibu dola tunatendewa kama
sehemu ya nyumba yake, ikiwa ni pamoja na wale wamewekwa katika Kaisarea
Maritima .
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Kila kesi , kutaja ya waumini ndani ya Ikulu ya yanaonyesha kwamba kufungwa kwa
Paulo alikuwa si kuzuia huduma yake ya injili. Kinyume chake, Paulo aliendelea kupata
wanafunzi , hata miongoni mwa jailors yake.
Baada ya Kugundua historia ya Waraka wa Paulo kwa Wafilipi , kama vile
muundo wake na maudhui, sisi ni sasa katika nafasi ya kufikiria maombi ya kisasa ya
mafundisho ya Paulo katika barua hii.
IV.
MATUMIZI YA KISASA
Bila kusema, kitabu cha Wafilipi inaweza kutumika kwa maisha yetu ya kisasa
katika njia nyingi tofauti. Lakini katika somo hili tuna ililenga katika jaribio la Paulo kwa
kuwatia moyo wengine kama yeye wanakabiliwa na kile ambacho wamekuwa siku zake
za mwisho duniani. Kwa mtazamo huu, moja mandhari hatua mbele yako : faraja Paulo
kwa Wafilipi kuvumilia , kuendelea kutembea kwa uaminifu mbele za Mungu. Kama sisi
kufikiria nini Wafilipi maana kwa sisi leo , sisi kutoa mawazo yetu kwa hili suala la
barua yake.
Kama sisi kufikiri juu ya athari Waraka wa Paulo kwa Wafilipi ana kwa maisha
ya kisasa ya Kikristo , sisi kuchunguza masuala ya tatu ya uvumilivu Kikristo. Kwanza,
sisi kushughulikia asili ya uvumilivu. Pili, sisi kukabiliana na mawazo ya uvumilivu. Na
tatu, sisi kujadili huduma ya kanisa ya uvumilivu. Hebu kugeuka kwanza na asili ya
uvumilivu.
Hali ya Uvumilivu
Katika Wafilipi , mafundisho ya Paulo juu ya uvumilivu ni kwa urahisi zaidi
kueleweka katika suala la ukweli tatu kuu : Ufafanuzi wa uvumilivu ; umuhimu wa
uvumilivu na uhakika wa uvumilivu. Hivyo, hebu kuanza kwa kuangalia ufafanuzi wa
Paulo ya uvumilivu.
Ufafanuzi
Paul mimba ya uvumilivu katika suala la mawazo pacha ya imani ya kweli na
maisha ya haki . Kwa upande mmoja, uvumilivu ni kudumisha imani yetu katika Injili ya
Kristo, kutegemea sifa yake peke yake kwa msimamo wetu haki mbele ya Mungu . Paulo
aliandika hii katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 27 , ambapo alielezea matumaini yake
kwa Wafilipi kwa maneno haya:
Kusimama imara katika roho moja , ubishi kama mtu mmoja kwa imani ya injili.
(Wafilipi 1:27 )
Kama waumini, sisi lazima kubaki imara katika ahadi yetu kwa injili, kamwe kutoa up
imani yetu. Hii ni nini maana sisi wakati sisi kusema ya kudumu katika imani .
Imani ya kweli katika injili ya Kristo unaweza kuelezewa kwa njia nyingi, lakini
kusikiliza moja kati lengo la imani ya Kikristo kama Paulo ilivyoelezwa katika Wafilipi
sura ya mstari wa 3 8 na 9 :
Mimi kufikiria [ kila kitu ] takataka, ili nipate faida ya Kristo na kupatikana
kwake , bila kuwa na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile
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ambayo ni kwa njia ya imani katika Kristo - haki ile itokayo kwa Mungu na kwa
imani . (Wafilipi 3:8-9)
Katika fungu hili, Paulo zilionyesha kuwa hali yake zote za binadamu na kazi nzuri
yalikuwa ni bure kwa ajili ya kupata haki ya kweli na wokovu. Kitu pekee ambayo
inaweza kupata wokovu kwa ajili yake ilikuwa haki ya Kristo, kutumika kwa Paulo kwa
njia ya imani .
Muda mrefu kama sisi kuendelea kutegemea tu juu ya stahili ya Kristo kwa haki
yetu, sisi ni kudumu , kusimama imara katika imani yetu. Sasa, hii si kusema kwamba
uvumilivu kamwe anakubaliana na mashaka. Badala yake , uhakika ni kwamba kudumu
imani kamwe kabisa na hatimaye anakanusha ukweli wa injili . Aidha, kuwa na imani ya
kweli ya Kikristo haina maana kwamba hatuna makosa katika theolojia yetu . Tunaweza
kuwa na wengi, wengi makosa katika theolojia yetu na bado kuwa waaminifu kwa
malengo ya msingi ya injili. Lakini mara sisi hakuna tena kuamini ukweli wa kati
kwamba sisi ni kuokolewa na Kristo na Kristo peke yake, basi sisi kweli kushindwa
kuvumilia.
Mbali na kufafanua uvumilivu katika suala la imani ya kweli, Paulo pia
alizungumzia uvumilivu kama maisha ya haki , kama kuendelea katika kutenda mema na
sifa. Kwa mfano, katika Wafilipi sura ya 2 mistari 12 na 13 , aliongea kwa njia hii:
Kwa hiyo, wapenzi wangu, kama una daima walitii ... kuendelea kufanya kazi nje
ya wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka, kwa maana ni Mungu
ambaye anatenda kazi ndani yenu , kutaka kwenu na kutenda kulingana na kusudi
lake jema . (Wafilipi 2:12-13)
Hapa Paulo alizungumzia kuendelea katika matendo mema, kaimu katika njia ambazo
kulingana na wokovu. Sasa , uvumilivu katika matendo mema haina maana kwamba
tunaishi kikamilifu. Sisi kamwe kufikia ukamilifu katika maisha haya , na wakati
mwingine sisi mashaka kwa njia kubwa . Badala yake, sisi kudumu katika matendo
mema wakati sisi kujitahidi kumtii Kristo kwa uaminifu.
Umuhimu
Sasa, Paulo hakutaka waumini kuelewa ni ufafanuzi wa uvumilivu , yeye pia
alitaka sisi kuelewa umuhimu wa uvumilivu , katika imani na maisha , ili kupata wokovu,
hivyo ili tuweze kweli kuwa motisha kwa kuvumilia. Kusikiliza maneno ya Paulo katika
Wafilipi sura ya 3 mstari wa 8 hadi 11 :
Mimi kufikiria [ kila kitu ] takataka, ili nipate faida ya Kristo na kupatikana
kwake , bila kuwa na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile
ambayo ni kwa njia ya imani katika Kristo ... na hivyo, kama ikiwezekana, niufikie
ufufuo kutoka kwa wafu. (Wafilipi 3:8-11)
Kuweka tu , Paulo alifundisha kwamba kama tunashindwa kudumisha imani ya kweli,
sisi si kupatikana katika Kristo, ili sisi si kufufuka kwa maisha ya utukufu wa milele.
Kwa maneno mengine, uvumilivu katika imani ni muhimu kwa ajili ya wokovu wetu wa
mwisho.
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Vile vile, katika Wafilipi sura ya 2 mistari 14 kwa njia ya 16 , alitoa himizo hili
kuhusu maisha ya haki :
Kufanya kila kitu bila kulalamika au akisema, ili mpate msiwe na lawama au safi
, wana wa Mungu wasio na kasoro katika kizazi kiovu na potofu ... ili nipate
kujivunia katika siku ya Kristo kwamba sikuwa kukimbia au kazi kwa ajili ya kitu
chochote. (Wafilipi 2:14-16)
Na kuepuka kulalamika na akisema - yaani , kwa kuishi kwa haki - Philippians inaweza
kuwa lawama na safi, hivyo kwamba Paulo angeweza kuwa na sababu ya kujivunia
katika huduma yake. Lakini kama walishindwa kuvumilia, wao bila kuonyesha kwamba
hawakuwa watoto wa Mungu - kwamba hawakuwa kweli imani katika Kristo - na
wangeweza kuokolewa siku ya mwisho. Na huo ni ya kweli kwa ajili yetu kama hatuwezi
kuvumilia katika maisha ya haki , sisi kuthibitisha wenyewe kuwa makafiri, na sisi
kuokolewa.
Kwa wengi wetu, mafundisho ya Paulo juu ya ufafanuzi na umuhimu wa
uvumilivu ili sauti ngumu, au hata wakali. Lakini mafundisho ya Paulo pia alikuwa na
kipengele tatu ni kabisa kutia moyo , yaani uhakika wa uvumilivu. Na katika mwanga wa
uhakika, mafundisho ya Paulo juu ya uvumilivu ni si tishio kwa waumini, lakini faraja.
Hakikisho
Paul uhakika Wafilipi kuwa kila muumini wa kweli bila ya shaka kudumu katika
imani na maisha ya haki , hivyo kwamba wokovu wetu ni uhakika. Bado ni kweli
kwamba wengi uongo kukiri imani , na kwa kweli yamechoka kuvumilia. Lakini hawa ni
watu ambao kamwe kweli alikuwa na imani ya kuokoa katika nafasi ya kwanza. Wale
ambao imani yao ni ya kweli , kwa upande mwingine , wamiliki Roho Mtakatifu ,
ambaye anafanya kazi katika wao kuhakikisha uvumilivu wao . Kusikiliza maneno ya
Paulo katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6:
[Mimi] uhakika wa mambo haya , ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema ndani
yenu , ataiendeleza mpaka kuimaliza hata siku ya Kristo Yesu. (Wafilipi 1:6)
Paulo alikuwa na uhakika kwamba kama Mungu walikuwa wameanza kuokoa Wafilipi,
angeweza pia kumaliza kuokoa Wafilipi. Hakumruhusu yeyote kati yao kupotea, lakini
inaweza kusababisha waumini wa kweli kuvumilia mpaka siku ya Kristo Yesu. Na
kujiamini Paulo lazima imani yetu , pia. Kama kweli tunaamini , hakuna njia ambayo
tunaweza kuanguka kutoka imani au neema ya Mungu.
Paul alithibitisha wazo hili katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 13, ambapo yeye
alitoa faraja hii:
Kuendelea kufanya kazi nje ya wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na
kutetemeka, kwa maana ni Mungu ambaye anatenda kazi ndani yenu , kutaka
kwenu na kutenda kulingana na kusudi lake jema . (Wafilipi 2:12-13)
Hofu sisi ni kuwa ni si hofu kwamba sisi ili hatimaye kuanguka kutoka katika neema ,
lakini hofu kubwa sana katika kutambua kwamba Mwenyezi Mungu ni kufanya kazi
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ndani ya kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba sisi kufikiri na kufanya kile anachotaka
yeye. Yeye udhibiti wa mioyo na akili zetu kwa kusudi lake jema , ambayo ni pamoja
uvumilivu wetu , hivyo kwamba hakuna njia tunaweza kushindwa kusimama imara
mpaka mwisho.
Mawazo ya Uvumilivu
Sasa kwa kuwa tuna kuchunguzwa asili ya uvumilivu, sisi ni katika nafasi ya
kujadili mawazo ya uvumilivu kwamba waumini inapaswa kupitisha . Katika mjadala
wetu, sisi kuzingatia mambo matatu ya mawazo yetu kwamba Paulo alisisitiza katika
barua yake kwa Wafilipi : unyenyekevu , matumaini, na furaha . Hebu tuangalie kwanza
katika wazo Paulo kwamba mawazo yetu lazima msingi katika unyenyekevu.
Unyenyekevu
Kama mtume mamlaka ya Bwana Yesu Kristo, Paulo walikuwa na kila fursa
kuwa na kiburi. Mungu alikuwa kimiujiza mafunzo Paul ya uongozi; yeye ameamua Paul
juu ya wengine wote kubeba injili kwa mataifa ; na alikuwa akifanya miujiza mingi sana
kupitia kwake pia. Katika makanisa mengi duniani kote Paulo alikuwa kuheshimiwa
kama shujaa.
Kwa hiyo, alipokuwa akiteseka gerezani , Paulo wangeweza kujaribiwa kufikiri ,
"Kwa nini Mungu basi hii kutokea kwa mimi, ya watu wote ? Nimekuwa waaminifu
kwake, na bado anakataa kubariki mimi ! Mimi stahili bora ! "Lakini Paulo alijua
kwamba , kwa kweli , alikuwa na kila sababu ya kuwa na unyenyekevu mbele ya Mungu.
Na kwa kukubali ukweli huu, yeye mwenyewe tayari kujengwa na Mungu, na kuvumilia
kupitia matatizo yeye wanakabiliwa.
Katika suala hili, Paulo patterned mawazo yake mwenyewe baada ya mawazo ya
Yesu, ambao kwa hiari alijinyenyekeza ili kupata baraka za Mungu kwa ajili yake
mwenyewe na kwa ajili yetu. Kwa kweli , ilikuwa ni katika kuunga mkono mashauri
yake kuwa wanyenyekevu kwamba Paulo ni pamoja na maarufu " wimbo Kristo ," wake
kupatikana katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6 hadi 11 .
Baadhi ya wasomi wamependekeza kuwa aya hizi kuanzisha wimbo alikuwa
anajulikana katika kanisa hata kabla ya Paulo aliandika barua yake kwa Wafilipi.
Wengine mtuhumiwa kuwa Paulo aliandika mistari hii mahsusi kwa ajili ya tukio hili.
Lakini chanzo chochote kile yao , maana ya aya hizi ni wazi: Yesu ni mnyenyekevu, na
sisi ni kwa mfano wenyewe baada yake.
Kifungu hii inaeleza Kristo wakati wa hatua tatu za historia: hali yake kabla ya
mwili, udhalilishaji yake, na kutukuzwa . Kwanza, Paulo alizungumzia hali Kristo kabla
ya kuwa mwili. Wakati huo, Kristo akiishi kama Mungu Mwana , wanaoishi katika
umoja kamili na Baba na Roho Mtakatifu , kuwa sawa nao katika nguvu na utukufu.
Paulo alieleza hali kabla hajaja Kristo katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6 , ambapo
yeye aliandika maneno haya:
[Kristo] , kuwa katika sana asili ya Mungu , hawakuwa na kuwa sawa na Mungu
kuwa ni kitu cha kushikamana nacho . (Wafilipi 2:6)
Aya hii inatueleza mambo mawili juu ya Kristo. Kwanza, kabla ya akawa binadamu ,
Kristo alikuwa utukufu. Au kama Paulo alivyosema , Kristo alikuwa na asili au aina ya
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Mungu . Neno la Kigiriki Paulo alitumia mara isos (i ; SOJ ), ambayo kwa ujumla
inahusu sura moja ya nje. Dhana ya Paulo ni kwamba Kristo nje alionekana kama Mungu
.
Sasa, bila shaka, Paulo hakumaanisha tu kwamba Kristo inaonekana kama Mungu .
Badala yake, mechi yake ya nje ushahidi na ukweli msingi kwamba kwa kweli Kristo
alikuwa Mungu. Baada ya yote, Mungu hairuhusu wengine kinyago kama uungu.
Pili, Paulo zilionyesha kuwa Kristo alikuwa mnyenyekevu . Hata kabla ya
alionyesha unyenyekevu hii, Kristo alifanya hivyo hujulikana kwa nia yake ya kutaka
kuchukua fomu mwingine au asili. Hasa, Paulo aliandika katika Wafilipi sura ya 2 mstari
wa 6 kwamba Kristo
... Hakuwa na kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho .
(Wafilipi 2:6)
Hapa, Paulo alitumia isos neno kwa kutaja "usawa” Kristo au " sameness " na
Mungu. Maana yake ni kwamba "mfumo" Kristo au "utukufu nje” mara moja kama
utukufu ulioonyeshwa na Mungu Baba, lakini kwamba Kristo alikuwa tayari kwa basi
kwenda ya aina hii ili kumpendeza Baba.
Kisha, Paulo alieleza udhalilishaji wa Kristo, ambayo ni kipindi cha maisha yake
duniani, mwanzo na mimba yake katika tumbo la Mariamu, na kupanua kifo chake
msalabani . Kusikiliza maneno ya Paulo kuhusu udhalilishaji wa Kristo katika Wafilipi
sura ya mistari ya 2 7 na 8 :
[Kristo] alijifanya, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu.
Tena, alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii
hata kufa - hata mauti ya msalaba! (Wafilipi 2:7-8)
Sambamba na maneno ya Paulo kuhusu Kristo kabla ya mwili wake, aya hizi
kutuambia mambo mawili kuhusu Kristo wakati wa hali yake ya udhalilishaji. Kwanza ,
udhalilishaji Kristo ilikuwa Inglorious . Hiyo ni Mwana wa Mungu kuweka kando
utukufu wake Mungu ili kuchukua asili au aina ya binadamu. Tena, Paulo alitumia neno
la Kigiriki morphe zinaonyesha kwamba Kristo alikuwa kubadilishana fomu yake ya nje,
hivyo kwamba hakuna tena wameonesha utukufu wa Mungu, lakini badala wameonesha
nje ya wazi ya binadamu.
Sasa, tu kama aina ya Mungu Kristo ulionyesha kuwa alikuwa kweli na
kikamilifu Mungu, fomu zake za binadamu zilionyesha kuwa alikuwa kweli na
mwanadamu kamili. Lakini ni muhimu kutambua kwamba katika kuwa na mwanadamu,
Kristo hakutoa up yoyote ya sifa zake Mungu. Badala yake, yeye tu aliongeza kamili asili
ya binadamu na asili yake kamili wa Mungu, ili yeye ni sawa alisema kuwa wote
binadamu kamili na kikamilifu Mungu.
Pili, mistari Wafilipi sura ya 2 ya 7 na 8 kuthibitisha kwamba Kristo alikuwa
mnyenyekevu. Tu kama yeye alikuwa tayari kuweka mbali aina utukufu wake wakati wa
kipindi cha kabla ya mwili, yeye kweli hakuwa kuweka mbali aina hii wakati wa
udhalilishaji yake. Kwa kweli, unyenyekevu wake ulikuwa hivyo uliokithiri kwamba
aliruhusu mwenyewe kuwa aliuawa na viumbe tu.
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Mwisho, Paulo alieleza Kristo wakati wa hatua ya kuadhimishwa yake , ambayo
ilianza na kufufuka kwake kutoka wafu na kupaa mbinguni, na inaendelea sasa katika
utawala wake juu ya viumbe. Paulo aliandika ya kuadhimishwa Kristo katika Wafilipi
sura ya 2 mistari ya 9 hadi 11 , kuelezea kwa maneno haya:
Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mahali pa juu na akampa jina ambalo ni juu
ya kila jina , ili kwa jina la Yesu , kila goti lipigwe , mbinguni na duniani na chini
ya nchi, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu
Baba . (Wafilipi 2:9-11 )
Tena, Paulo unahitajika mambo mawili muhimu sana juu ya Kristo wakati wa
hatua hii. Kwanza, Kristo akapata fomu utukufu wake, kuwa kuwafanya wawe kama
kiongozi wa ulimwengu , ambaye kila kiumbe akainama katika kuwasilisha na ibada .
Pili, Kristo iliendelea kuwa wanyenyekevu , hata katika Mtukufu hali hii yenye utukufu
ya uhuru wa wote. Baada ya yote, hata utawala wake juu ya viumbe si nia ya kumtukuza
mwenyewe, lakini kuleta utukufu kwa Baba.
Sasa, Paulo iliyotolewa mawazo haya katika Wafilipi kwa sababu alitaka
waumini kufuata mfano wa Kristo. Kama Mwana wa Mungu kwa hiari kuwasilishwa
kwa vile debasing udhalilishaji, hakika watumishi wake wanapaswa kuwa wanyenyekevu
pia. Na kama unyenyekevu wa Kristo wamemsaidia subiri kwa njia ya mateso na kifo
chake , basi unyenyekevu inaweza kutusaidia subiri pia . Na hii ilikuwa just dhana ya
Paulo katika Wafilipi sura ya 2 mistari ya 2 kwa njia ya 4 , ambapo yeye aliandika
maelekezo haya :
[ Kuwa] kama -nia, kuwa upendo mmoja na kuwa mtu huyo na kusudi. Kufanya
lolote nje ya ubinafsi au kwa kujiona bure, lakini kwa unyenyekevu kufikiria
wengine kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila moja ya unapaswa kuangalia si tu kwa
maslahi yako mwenyewe, lakini pia kwa faida ya wengine. (Wafilipi 2:2-4)
Unyenyekevu inatusaidia kuvumilia katika maisha ya haki na katika imani . Kwa
upande mmoja, unatuwezesha kuwa kama wenye nia , ili kujenga umoja , upendo na
heshima wengine, na kwa waziri na mahitaji yao. Na kwa upande mwingine , inatusaidia
kukumbuka kwamba Baba anastahili matumaini yetu na uaminifu hata wakati hali zetu ni
maskini - hata tunapoteswa - hata wakati sisi ni mashahidi.
Matumaini
Licha ya moyo unyenyekevu katika waumini kama njia ya uvumilivu, Paulo
alisisitiza thamani ya matumaini , yaani , chanya na matumaini mtazamo juu ya maisha .
Katika dunia ya kisasa , ni jambo la kawaida kusikia watu kusema matumaini kama
jitihada wajinga, moja ambayo haina kukabiliana na ulimwengu wa kweli , lakini tu
anajifanya kuwa mambo ni bora kuliko wao. Lakini matumaini ya Paulo haikuwa kama
ilivyo sasa . Matumaini yake ilikuwa kweli. Hakuwa na kupuuza mambo mabaya katika
maisha - kwa kweli, alijisikia kutishiwa na wao. Katika moyo wake , matumaini ya Paulo
alikuwa tu uamuzi wa kuelekeza nguvu yake juu ya mambo ambayo walikuwa kweli
nzuri badala ya juu ya mambo ambayo walikuwa kweli mbaya. Ni alizaliwa nje ya imani
yake katika utoaji wa Mungu na baraka katika ulimwengu wa sasa, na nje ya tumaini lake
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kwa ajili ya ukombozi na tuzo ya kuwa Mungu atatupa katika siku zijazo.
Kwa mfano, wakati mateso yake gerezani, alipokuwa kuwa na wasiwasi na
wahubiri kupuuza mambo ya Injili, yeye alichagua kuzingatia baraka kwamba Kristo
alikuwa ukihubiriwa , ingawa wahubiri na nia mbaya. Kusikiliza akaunti yake katika
Wafilipi sura ya 1 mstari wa 17 na 18 :
Zamani tunamhubiri Kristo nje ya ubinafsi , si kwa dhati, alidhani kwamba
wanaweza karaha kwa ajili yangu wakati mimi niko katika minyororo. Lakini ni
nini ni jambo? Jambo muhimu ni kwamba kwa kila njia , kama kutoka kwenye nia
ya uongo au kweli, Kristo anahubiriwa. Na kwa sababu hiyo nafurahi . (Wafilipi
1:17-18)
Hali ya hisia Paulo ilikuwa ngumu . Kwa upande mmoja , alikuwa na mateso.
Lakini kwa upande mwingine , yeye alifanya uamuzi wa kuzingatia mambo mema badala
ya mabaya. Na uchaguzi huu wamemsaidia kuvumilia mateso gerezani pamoja na
kutendewa vibaya yake katika mikono ya hawa wahubiri . Na ushauri wa Paulo kwa
kanisa katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 hadi ya 8 alikuwa sambamba na tabia hii .
Fikiria maneno yake huko
Je, si kuwa na wasiwasi juu ya kitu chochote, lakini katika kila kitu, kwa kusali na
kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya
Mungu , ipitayo akili zote , itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo
Yesu. Hatimaye, ndugu, chochote ni ya kweli, yo ni mheshimiwa, chochote ni
haki, yo yote yaliyo safi , yo yote ya kupendeza, yo ni admirable - kama kitu ni
bora au sifa - fikiri kuhusu mambo kama hayo. (Wafilipi 4:6-8)
Kufikiri matumaini , na mapigano dhidi ya wasiwasi na kukata tamaa , ni njia ya wito juu
ya Mungu kwa walinzi wa mioyo na akili zetu . Na kwa hiyo , pia ni njia ya kudumu .
Furaha
Hatimaye, pamoja na unyenyekevu na matumaini, Paul pia alifundisha kwamba
mawazo ya furaha ni msaada mkubwa katika uvumilivu Kikristo. Kwa jambo moja,
Paulo mwenyewe kujilimbikizia juu ya kupata furaha ili subiri kwa njia ya hali yake
kuhuzunisha. Na kwa mfano wake , yeye moyo waumini katika Filipi kufanya hivyo pia.
Kwa mfano, katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 18 mpaka 20, Paulo alizungumzia furaha
yake kwa njia hii:
Mimi itaendelea kufurahi, kwa sababu najua kwamba kwa sala zenu na msaada
uliotolewa na Roho wa Yesu Kristo , nini kilichotokea kwangu kurejea nje kwa
ajili ya ukombozi yangu. Ninasubiri kutarajia na matumaini kwamba ... Kristo
nitakuzwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha au ikiwa kwa mauti . (Wafilipi
1:18-20)
Paul kihalali waliogopa kwamba apate wauawe . Na bado , badala ya kuelekeza nguvu
katika mambo mabaya ya kifo chake, ililenga matokeo mazuri ya kifo chake ili kuleta ;
alikuwa na matumaini . Na matokeo yake, yeye alikuwa na uwezo wa kufurahi.
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Taarifa kwamba katika kesi hii, furaha ya Paulo ilikuwa si kunyimwa ujinga wa
maumivu na mateso, au hata hisia kubwa sana ya furaha. Kinyume chake, kama tumeona
, kulikuwa na huzuni sana na mateso mchanganyiko ndani ya hisia Paulo pia. Lakini
pamoja na matatizo yake , Paul kweli alikuwa na uwezo wa kuangalia mambo mema
katika maisha na kufurahi juu yao. Angeweza kufikiri kuhusu kuheshimu Kristo kwa njia
ya kifo jasiri na kuridhika - hata radhi - katika kuadhimishwa Kristo. Na kwamba
kuridhika na furaha kilitokana furaha . Paulo hakuwa na kujisikia furaha tu , lakini
hakuwa kuhisi furaha ya kweli. Na furaha hii zinazotolewa yake na hamu ya vyombo vya
habari kuendelea na alitoa lengo mateso yake.
Paulo pia moyo rafiki zake kule Filipi na mtazamo sawa , ili furaha yao itakuwa
kuwasaidia subiri pia. Kusikiliza ushauri wake kwao katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa
4 kwa njia ya 6 :
Furahini katika Bwana siku zote. Mimi nasema tena : furahini! ... Bwana ni
karibu . Je, si kuwa na wasiwasi juu ya kitu chochote. (Wafilipi 4:4-6)
Paul moyo Wafilipi kuwa na furaha kwa sababu Bwana alikuwa karibu , kama kama
msaada wao katika wakati wa haja, au kama mfalme ambaye atarudi kuleta utawala wake
wa amani kwa dunia yote. Katika ama kesi, furaha itakuwa kuwahamasisha na
kuwawezesha Wafilipi ikiwafukuza wasiwasi. Na kwa hiyo , itakuwa kuwaandaa subiri
mpaka kurudi kwa Bwana .
Kwa mpangilio mawazo yetu baada ya Paulo, kwa kuzingatia unyenyekevu na
matumaini na furaha , tunaweza kuimarisha wenyewe dhidi ya wasiwasi na kukata tamaa.
Ni kuepukika kwamba ugumu wa maisha , atakuja, na kwamba sisi kuteseka - wakati
mwingine sana. Hivyo, wakati sisi kufanya, tunahitaji kukumbuka mfano wa Paulo na
ushauri. Tunahitaji hasira mateso yetu na roho ya unyenyekevu , na kubaki matumaini na
kufikiri kuhusu mambo mengi mazuri tuna katika maisha na ujao. Na sisi haja ya
kuondokana na matatizo ya hali yetu kwa kufanya uamuzi wa kufurahi juu ya mambo
hayo katika maisha yetu kwamba bado wanastahili furaha . Katika njia hizo , tunaweza
kuwa na nguvu, kwa msaada wa Mungu , kwa kuvumilia.
Huduma Ya Uvumilivu
Sasa kwa kuwa tumegundua asili na mawazo ya uvumilivu , tuko tayari kurejea
kwa wasiwasi wetu wa tatu : huduma ya kanisa ya uvumilivu , alionyesha kwa vitendo
wetu kuelekea mtu mwingine.
Paulo alitambua kuwa Wafilipi huduma naye alikuwa wamemsaidia kwa
kuvumilia katika hatua wengi wa huduma yake, ikiwa ni pamoja na kifungo chake sasa.
Katika mara nyingi mbalimbali walikuwa mkono naye kifedha na kihisia . Na walikuwa
hata alimtuma Epaphradito kwa ajili ya kumhudumia gerezani. Tunaweza kujumlisha
huduma yao Paulo katika suala la msaada wa vifaa , kutia moyo, na uwepo wa kimwili .
Katika kila moja ya njia hizo, Wafilipi kuimarisha roho Paulo, na uwezo yake kwa
uvumilivu mkubwa.
Kwa mfano, kusikiliza maneno ya dhati ya Paulo katika Wafilipi sura ya 4 aya ya
13 na 14:
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Mimi siwezi kufanya mambo yote katika yeye anitiaye nguvu . Hata hivyo ilikuwa
nzuri ya wewe kushiriki katika matatizo yangu. (Wafilipi 4:13-14)
Katika baadhi ya njia , aya hizi rahisi kuwakilisha moyo wa Wafilipi huduma na Paulo,
na hisia zake juu yao.
Kabla ya Epaphradito alikuwa kuja kuzaa Wafilipi zawadi kwa Paulo, mtume
alikuwa kuchora nguvu kutoka kwa Bwana kwa kuvumilia. Lakini alikuwa si alikuwa na
mengi ya msaada wa kimaadili kutoka kwa watu wengine , na kama matokeo matumaini
yake na furaha yake alikuwa kufifia. Alikuwa kudumu , lakini ilikuwa ni kazi ngumu.
Lakini Wafilipi 'zawadi ilitoa msaada wa vifaa kwamba kiasi fulani alleviated mateso
yake , ili kudumu akawa rahisi kidogo . Na wasiwasi wao kwa ajili yake , alionyesha kwa
njia ya zawadi na kutuma Epafrodito , mradi kutia moyo, wamemsaidia kuokoa
matumaini yake na furaha . Na bila shaka, uwepo wa Epafrodito ibada si tu mahitaji ya
Paulo hapa duniani, lakini zinazotolewa yake na companionship na urafiki na kumsaidia
subiri wote zaidi.
Na hivyo, ilikuwa ni pamoja na shukrani za dhati zaidi kwamba Paulo
aliwaambia Wafilipi ilikuwa nzuri ya wewe kushiriki katika matatizo yangu. Paul kweli
na kweli appreciated huduma yao. Na akampa faraja kubwa na furaha kwa kuhesabu yao
kama rafiki zake, hivyo kwamba alikuwa moyo na kusaidiwa subiri kwa kushika imani
yake ya nguvu , na kwa kuishi katika njia kuheshimiwa Kristo.
Na Paul lengo huduma yake kwa kuwasaidia Wafilipi subiri kwa njia ya
majaribio yao wenyewe. Kama sisi kusoma katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 3 na 4 ,
akaomba kwa ajili yao. Pia aliandika waraka wake kwa wao kuwafundisha jinsi ya
kusubiri. Na zaidi kuliko huu, alimtuma Epaphradito kwa ajili ya kuwahudumia , pengine
kama kiongozi katika kanisa.
Katika kanisa la kisasa, tunaweza kujifunza mengi kutoka kwa njia Wafilipi
kuhudumiwa Paul kwa kutoa msaada wa vifaa. Kuna umati wa Wakristo katika
ulimwengu mzima ambao wana mahitaji makubwa nyenzo. Wengine ni maskini hivyo
kwamba kutafuta chakula na mavazi ni changamoto mara kwa mara. Wengine ni
kutawaliwa na watu waovu katika dunia . Baadhi yao hata kuuzwa katika utumwa na
ukali vibaya. Na bila shaka, kuna wengine wengi mahitaji halisi lakini chini makubwa
nyenzo waliona na wakristo katika kila sehemu ya dunia. Na njia moja tunaweza
kumhudumia waumini hawa , kwa njia moja tunaweza kuwapa matumaini na kuwasaidia
subiri , ni kwa mahitaji yao ya kimwili.
Pia, tunaweza kujifunza mengi kutoka njia Wafilipi kuhudumiwa Paul kupitia
upendo wao na kutia moyo. Hawakuwa tu kutuma fedha kwa Paulo, wao pia alimtuma
upendo wao. Kupitia Epafrodito, wao aliwasiliana na Paul kwamba walikuwa kufikiri juu
yake, na kwamba alikuwa katika mioyo yao tu kama walikuwa katika yake.
Wakristo wa kisasa pia wanahitaji faraja kwa kuvumilia. Tunaweza kutoa
maneno ya kutia moyo katika kanisa , au juu ya simu , au kwa njia ya barua au mjumbe ,
au kwa njia nyingine nyingi. Lakini uhakika ni kwamba tunapaswa kwenda nje ya njia
yetu ya kuruhusu watu kujua kwamba wao ni kupendwa, na kwamba wao ni si
wamesahau.
Na zaidi ya hii, tunaweza kutumia muda na watu katika mtu , tu kukaa na wao,
kuwa pamoja nao , na kuwasaidia kwa mahitaji yao ya kimwili , kama Wafilipi alimtuma
Epaphradito kwa ajili ya Paulo. Hata katika kanisa , watu wengi ni lonely , wengi
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wanahitaji rafiki . Na wengine wengi wanahitaji msaada kwa mambo rahisi kama
ununuzi na kusafisha, au kutunza wenyewe na familia zao . Kuwa kimwili sasa na
waumini ni njia nyingine nzuri ya kuwasaidia kuvumilia.
Na tunaweza pia kujifunza mengi kutoka kwa njia Paul kuhudumiwa Wafilipi.
Tunaweza kuwafundisha jinsi ya kuvumilia kwa njia ya sauti mafundisho na ushauri wa
vitendo . Kama sisi ni katika nafasi ya mamlaka katika kanisa , tunaweza kuliongoza
kanisa katika njia ambayo ni moyo na kuwajibika, kwamba kuwasiliana kwa maneno na
kwa mfano kwamba uvumilivu ni wote mcha Mungu na iwezekanavyo. Na hakuna jambo
sisi ni nani au ambapo sisi ni , tunaweza daima kuomba , ili Mungu mwenyewe atawapa
waumini wengine nguvu kudumu katika kukabiliana na maombi yetu.
V.
HITIMISHO
Katika somo hili tumegundua Waraka wa Paulo kisheria kwa Wafilipi, ikiwa ni
pamoja na background kwamba aina ya kihistoria na kijamii ya barua hiyo, muundo na
maudhui ya barua yenyewe , na hatimaye matumizi ya kisasa ya barua hii katika maisha
ya Mkristo kanisa .
Waraka wa Paulo kwa Wafilipi ina watu wengi kweli tajiri na ya ajabu
kutufundisha kuhusu kusimama imara katika imani yetu ya Kikristo, na juu ya kuishi kwa
haki mbele za Mungu wetu takatifu , hata wakati wa mateso na dhiki. Kama sisi ni
Waislamu wenyewe kwa mafundisho ya Paulo , sisi kutambua jinsi kabisa muhimu
uvumilivu ni , na sisi itakuwa moyo sana kwa kujitolea wenyewe kwa kazi hii ya kutisha.
Na muhimu zaidi, kama sisi kufanikiwa katika uvumilivu yetu wenyewe kwa kufuata
ushauri wa Paulo , na kama sisi kuwasaidia wengine subiri kama vile, sisi utaleta utukufu
na heshima kwa Bwana wetu kupandishwa Yesu Kristo.

Nyaraka Za Paulo Gerezani, Somo La Tano
Paulo Na Wafilipi

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

