
SOMO 28 - Kukuza Tabia Ya Kumpendeza Mungu  
Kuna umuhimu ulio wazi katika Maandiko, ya waumini kuendelea katika "mazoezi ya kila siku 
ya mambo yote yaliyoamriwa na Kristo." Makanisa ya kidunia, zilizopotea kutoka kwa 
mafundisho, pia wameacha amri za Kristo, ikiwa iliwafanya utawala wa maisha. Ni pengine 
kuacha amri kutokana na kupoteza mafundisho; kwa nguvu ya amri inaweza tu kuonwa na wale 
ambao wanatambua kwamba wokovu unategemea utiifu wao. Theolojia ya kawaida 
imewapunguza wao kwa ubatili wa vitendo. Ni dhahiri kabisa kanuni ya utii kama msingi wa 
kukubali wetu kuwa wa Mungu katika Kristo, na mafundisho yake ya "hakika ya Imani."  
Ni sehemu ya ukombozi wa kisasa wa njia potovu za kitume, kwa kutambua waziwazi, kuwa 
imani inamgeuza mwenye dhambi kuwa mtakatifu, utiifu pekee ndio utamruhusu mtakatifu 
kukubalika mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, na kwamba mtakatifu mkaidi atakataliwa kwa 
uamuzi zaidi kuliko hata mwenye dhambi zisizokuwa.  
Amri au hali ya utii inapatikana katika amri za Kristo. Kristo anazungumza waziwazi sana 
kuhusu somo hili: -  
"Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa; lakini ninyi 
nimewaita rafiki." (Yohana xv, 14). "Wafundisheni kuyashika mambo yote niliyowaamuru" 
(Math. Xxviii, 20).  
"Basi, ikiwa mwayajua hayo, heri ninyi kama mkiyatenda" Yohana xiii, 17).  
"Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana,` ataingia katika Ufalme, bali yeye afanyaye mapenzi ya 
Baba yangu "(Math. Vii, 21).  
"Iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu" (Yakobo i, 22).  
"Yeye asemaye 'Nimemjua,' wala hazishiki amri zake, ni mwongo" (1 Yohana ii, 4).  
 
Kauli hizi ni zinajumlishwa katika kauli ya Kristo, "Mkizishika amri zangu, mtakaa katika 
upendo wangu" (Yohana xv, 10).  
Tutaangalia amri hizi na matokeo ya kuona kwamba wao zinayeyushwa kwa mila na desturi ya 
wanaojiita Wakristo wa enzi ya kisasa. Lakini hebu kwanza tutambue kwamba sheria za Mitume 
ni pamoja na amri za Kristo. Ni jambo la kawaida kutofautisha. Utasikia  wakati mwingine 
ilisema kuwa wakati amri za Kristo ni yote ni stahivu na kisheria, amri za mitume yanagubikwa 
na udhaifu wa watu walioziwasilisha, na ni kwa njia ya kuwekwa kwenye sehemu sawa na sheria 
ya Bwana wao, ambaye hakuwa na makosa.. hii tofauti haipo kwenye ukweli. Amri zilizotolewa 
na mitume hazikuwa za uandishi wao. Zilikuwa kama dhahiri ya Mungu kama wale waliokuja 
kutoka katika kinywa cha Bwana. Madai ya Paulo ya waziwazi ni hii: -  
"Kama mtu yeyote anadhani kwamba yeye ni mjumbe wa Mungu au ya kiroho na ajue kwamba 
haya ninayowaandikia ninyi NI AMRI YA BWANA" (1Kor xiv, 37.).  
Madai haya yanakubaliana na mambo ya Bwana Yesu mwenyewe juu ya somo. Katika 
kuwatuma mitume wake nje ili kufundisha mafundisho yake baada yake kuondoka katika nchi, 
hakuwaacha na rasilimali zao wenyewe kama watu wa dunia kwa ajili ya kutekeleza  kazi. Litoa  
ahadi maalum ya hekima isiyo ya kawaida na mwongozo. Ahadi hii hutokea katika aina 
mbalimbali, km: -  
"Mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo 
wala kupinga" (Luka xxi, 15).  
"Kama nitaondoka, basi, nitamtuma mfariji... Ambayo ni Roho Mtakatifu, ambaye Baba 
atamtuma kwa jina langu. Yeye atawafundisha yote, na kuwakumbusha yote niliyowaambia 
"Yohana xvi, 7: xiv 26).  



"Lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri fikirijinsi mtakavyosema;maana mtapewa saa ile 
mtakayosema. Kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu 
"(Math. x, 19, 20).  
Ahadi ya Kristo kuwa atatuma Roho kwa mitume ilitimia katika siku ya Pentekoste. Yesu 
aliwaambia wasianze kazi zao za kitume mpaka Roho ije (Luka XXIV, 49; Matendo i, 
4). Walikuwa "wakae Yerusalemu" mpaka ahadi ya  "nguvu kutoka juu" ikuje, kwa hiyo 
wangewezeshwa kutoa ushahidi madhubuti kuhusu neno. Hawakuwa wakae kwa muda mrefu 
wakisubiri. Kwa siku kumi, wakati wote walikuwa wamekusanyika (Mitume na wanafunzi na 
idadi yao ilikuwa 120), Roho alikuja na sauti ya upepo mkali wenye nguvu, na kujaza nafasi zote 
ambapo walikuwemo, kuvika kila mtume na taji inayoonekana ya moto , na kudhihirisha nguvu 
zake za akili katika kujenga kwa mitume nguvu ya kutafakari neno katika lugha zote 
zinazozungumzwa siku zile (Matendo ii, 1-13).  
Wakati vurugu iliyosababishwa na mambo haya ya ajabu ulikuwa umepita kiwango, Petero 
alieleza hali yake kwa watazamaji wenye vuruguvurugu. Aliwakumbusha umati uliokusanyika 
kusulubiwa iliyopita hivi majuzi kwa Yesu, ambayo walikuwa wanafahamu. Kisha alisema juu 
ya ufufuo wake kama kweli undani ya mashahidi binafsi wa mitume, na aliongeza, "Kwa hiyo 
kuwa katika mkono wa kulia wa Mungu na kupandishwa madaraka, na kupokea kwa Baba ile 
ahadi ya Roho Mtakatifu, AMEKIMWAGA KILE AMBACHO MNAONA SASA NA 
KUSIKIA "(Matendo ii, 33).  
Roho iliyokuwa wamepewa alibakia nao kama mafundisho ya kuwaongoza mbele hadi 
mwisho. Ilikuwa hii ambayo ilitimiza madai ya Paulo kwa mamlaka ya Mungu kwa ajili ya 
mambo aliyoandika, kama ilivyonukuliwa hapo juu; ingawaje Paulo hakuwa miongoni mwa 
mitume wakati huo, aliongezwa kwa idadi yao muda mfupi baadaye, na kwa kila njia isiyo ya 
kawaida aliwezeshwa wafanyavyo mitume wengine walivyokuwa. Ilikuwa kupitia hii ndipo 
mtume Yohana aliwezeshwa kuchukua huo msingi imara katika waraka wake wa kwanza: "Sisi 
ni wa Mungu; Yeye amjuaye Mungu atusikia; Yeye ambaye si wa Mungu hatusikilizi. HILI 
TWAMJUA ROHO WA KWELI. NA ROHO WA UONGO "(1 Yohana iv, 6). Wakati Yohana 
alisema haya alisema hakuna zaidi katika Dutu kuliko Yesu alivyosema yeye mwenyewe juu ya 
Yohana na mitume wenzake: "Kwa Baba yangu alinituma, nami nawapeleka ninyi" (Yohana xx, 
21). "Yeye Anayewasikiliza ninyi, ananisikiliza mimi, na anayekataa kuwapokea ninyi, anakataa 
kunipokea mimi" (Luka x, 16).  
Hapa ni mamlaka ya Kristo kwa kuweka neno la mitume wake katika sehemu sawia na 
yake. Yeye alisema kuhusu mafundisho yake, "neno mlilosikia si langu bali ni la Baba 
aliyenituma" (Yohana xiv, 24). Kwenye kanuni sawia, mitume wangesema na Paulo, "mambo 
ambayo sisi tunaandika (na kusema) ni (si yetu bali) Kristo aliyetutuma." kanuni ni hii: Roho 
Mtakatifu alikuwa pamoja Bwana kutoka kwa Baba bila kipimo, na kumfanya mmoja na Baba, 
ambaye ni wa milele na mwenye Roho inayojaza ardhi, kwa njia ambayo yeye aliwezeshwa 
kutoa amri zilizokuwa kama kweli za Mungu kana kwamba alitangaza moja kwa moja kutoka 
mbinguni mbele ya ulimwengu wote. (Luka iii, 22; Yohana iii, 35; Matendo i, 2). Kwa Hivyo 
Roho Mtakatifu alikuwa pamoja na Mitume na Kristo, ambaye ni moja na Baba, kujenga kwa 
maneno yao mamlaka ya Mungu sawa na yale masharti ya maneno yake mwenyewe. Kwa hiyo, 
ni uhusiano kikamilifu asili ya mambo ambayo Kristo anaonyesha anaposema, "Yeye 
asiyewapokea ninyi, anakataa kunipokea mimi, naye anayekataa kunipokea, anakataa yeye 
aliyenituma."  
 



Ni lazima iwe wazi katika mwanga wa masuala haya, jinsi ni makosa vibaya, maoni ambayo 
ingempa heshima kidogo maagizo ya kitume, wakati kwa mujibu wa hisia ya juu kujali yale 
ambayo hukuja nje ya kinywa halisi ya Kristo. Amri za mitume ni maagizo ya Kristo, na ile amri 
ya Kristo ni maagizo ya Mungu. Na kwa kuzishika amri za Mungu ni muhimu ambayo haiwezi 
kuwakilishwa katika mwanga uliokithiri, katika mtazamo wa yale yaliyoandikwa katika 
Apocalypse: "Heri wale wazishikao amri zake, kwani watakuwa na haki ya mti wa uzima, na 
kuingia mjini kwa milango katika mji '(Ufunuo xxii, 14). Wakati Yesu aliwatuma Mitume wake, 
hakuwaamuru tu kuhubiri injili, lakini alisema, "Wafundisheni kushika mambo yote 
niliyowaamuru ninyi." (Mt. xxviii, 20). Ni lazima iwe wazi kwamba hii inaenea majukumu ya 
amri mikononi mwa mitume, kwa waamini wote pamoja na hii si tu kwa hali ya haiwezekani  au 
kustahili, lakini kwa maana ya wajibu muhimu. Hiyo ni, utiifu wa amri hizi ni muhimu kwa 
waumini. Kristo alisema hivi kwa wazi katika kuhitimisha kile kinachoitwa "Hotuba ya 
Mlimani," ambayo sio kitu kingine ila mfululizo mrefu wa amri hizi - kwa kweli, ishara ya 
utaratibu na ya kina ya ukusanyaji yao inayopatikana katika kozi nzima ya kufundisha kwake 
iliyorekodiwa. Akasema, "Kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyazingatia, atafanana na MTU 
MWENYE BUSARA aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba na yeyote anayesikia maneno 
yangu haya na KUTOYAFANYA, atafanana  na MTU MJINGA aliyejenga nyumba yake juu ya 
mchanga, mvua ikanyesha na mafuriko yakaja, pepo kali zikavuma na kuipiga nyumba hiyo, 
nayo ikaanguka; nalo anguko hilo litakuwa kubwa. "(Mt. viii, 24-26).  
Hakuna njia dhahiri yoyote ambayo Kristo anaweza kutuambia kwamba kukubalika kwetu 
mwishowe naye hutegemea juu ya kufanya mambo aliyoagiza. Kama angefanya kuisema zaidi 
waziwazi, ilikuwa wakati alisema, "Si kila mtu aniambiaye, Bwana, Bwana,` ataingia katika 
Ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu, ambayo ni ya mbinguni 
(Mathayo . vii, 21).  
wazo hivyo waziwazi ilivyoainishwa ni ya tukio la mara kwa mara sana katika mafundisho ya 
Bwana. Inatoka katika uhusiano mbalimbali na wa aina, na pia daima na lengo moja na nguvu. 
Kamwe hakuna nafasi ya imani potofu. kwa mara nyingine kama amesimama katikati ya umati 
wa watu unaosikiliza, mmoja alisema, "mama yako na ndugu zako wako nje, wanataka kusema 
nawe." Jibu lake lilikuwa, "mama yangu ni nani na nani ni ndugu zangu? . . . Mtu yeyote 
anayefanya ANAVYOTAKA BABA YANGU aliye mbinguni, huyo ndiye ndugu yangu, dada 
yangu na mama "Matt. Xii, 47, 50). Wakati mwingine, mwanamke mmoja katika mkutano 
alipaza sauti yake, akamwambia," Heri tumbo lililokuzaa, na matiti uliyonyonya. "jibu lake 
lilikuwa," Naam, Lakini heri zaidi wale wanaolisikia neno la Mungu, na KULISHIKA "(Luka xi, 
27, 28). wakati mwingine alisema , "kwa nini mnaniita Bwana, Bwana, walakini hamyatendi 
nisemayo?" (Luka vi 46), na kwa mwingine, " haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na 
Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika utawala wa mbinguni "(Mathayo v, 20.), na, tena," ninyi 
ni rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo "(Yohana xv, 14) Sasa, kama kwa. uhusiano wa makanisa 
na amri hizi, ni vizuri alielezea kwa maneno ambayo Yesu alitumia kwa viongozi wa dini wa 
taifa la Wayahudi: "Mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu" (Matt xv, 
6). Hakuna amri ya Kristo lakini tu ni utaratibu unaopuuzwa katika mazoezi ya inayojiita dunia 
ya Kikristo. Sio tu kwamba amri haipwei utiifu; hazitambuliwi. Zimeelezwa mbali na kufuatwa 
kwa njia ya ushawishi wa maoni ya watu na amri, kupokelewa ki jadi. Tumeona jinsi kabisa amri 
ya kuamini injili zimetengwa; kwa chaupepeta ambapo agizo la kubatizwa limepungua, na ndani 
ya kile kilichotelekezwa imeshuka amri ya kuvunja mkate kutoka wiki na wiki kwa ukumbusho 
wake. Si kwa haya tutakuwa tukiongea sasa.  



Udanganyifu letu uko katika kundi la amri ambayo huefanana zaidi moja kwa moja kinyume na 
upendeleo wa binadamu na mwelekeo. Kwa sababu ya lengo lao haswa kujaribu, na kusafisha, 
na kuwarudi na nidhamu akili chini ya Utawala wa mapenzi ya Mungu, kuna upendeleo wote 
katika neema ya kuwa njia ya kuelewa maagizo hayo aichukuaye usumbufu yao kwa ajili ya 
watu walioitwa kutumikia Kristo katika dunia ya sasa, na kutega labda kufanya hivyo, ingawa 
bila kiasi kikubwa cha imani, au shauku yake matokeo. Kwa sababu ya hii "makubaliano ya 
maoni," kama ilivyo njia ya kisasa na kupanga maneno hayo, watu wa kawaida wanaogopa 
kufikiri kulingana na amri, bila kuchanganya, yatasababisha watu kufikiri. Lakini amri 
haibadilishwi kwa "makubaliano". Yanabakia kwa usemi wa mapenzi ya Kristo, hata yakiwa 
yenye mafanikio yanaweza kuwa yanafuatwa na mila: na itakuwa msamaha wa mzaha kwa ajili 
ya uovu, Siku ya hukumu kusema kwamba hatukuthubutu kuzingatia kwa sababu hazikueleweka 
kuzaa vitendo katika nyakati za sasa. mwelekeo na mila za umati zimekuwa katika uhasama kwa 
mapenzi ya Mungu. Historia na Mungu iliyorekodiwa ya dunia ni ushahidi wa hili. Ni, kwa hiyo, 
ni sehemu ya watu ambao wanaamini Mungu, kuisikiliza sauti ya neno lake, na si maoni ya watu 
na viongozi wao. Kati ya zile amri ambazo hutambuliwa ingawa hazichukuliwi hatua, haitakuwa 
na nafasi hapa kuongelewa. Kwamba Mungu lazima apendwe na kumtumikia; kwamba watu 
wanapaswa kuwa wa kweli, wenye haki na ukarimu, kwamba maslahi ya jirani yetu inapaswa 
kuzingatiwa katika mikono wetu kama yetu wenyewe, hakuna mtu anayejiita mwenyewe 
mwanachama wa makanisa wanaweza kukataa, hata hivyo kidogo na uwezo ili wapate kutoa 
athari ya vitendo na amri hizi katika maisha yake. Amri hizi ni kama vile ni nzuri zikiwa kivyake 
zenyewe, na znajisifia zenyewe na hisia ya maadili ya watu wote (si duni kwa kiwango sana ya 
kibaya) kama mwongozo wa hekima ya juu. Ni ya amri ambao ubora  wake sio wa kujisimamia 
kuwa kuna haja ya kusema; amri ambao lengo  sio kufanya maisha ya sasa mazuri, lakini kwa 
kuwasalmisha waumini watiifu kwa nidhamu ambayo itawachukua na kuwatengeneza kuwa kwa 
mfano wa Mungu katika maandalizi kwa ajili ya hali  iliyo kikamilifu mazuri ya kuwepo 
itakayonzishwa na Kristo juu ya dunia katika siku ya kuja kwake.  

1. Usishiriki ya dunia hii (Warumi. Xii, 2). Hakuna hatari kubwa ya kukosea maana ya 
hii.. Dunia ni watu, kama kutofautisha na ardhi wanamokaa ndani. Petero anaweka hili 
bila mashaka kuiita "WASIYO WA MUNGU" (2 Petro ii, 5). Yesu pia anafanya hii kuwa 
wazi katika kuzungumzia ulimwengu kama mpenzi na adui, "Kama ulimwengu 
ukiwachukia ninyi, kumbukeni kwamba umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. 
Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungaliwapenda walio wake" ( Yohana xv, 
18). Hii inaweza tu kutumika kwa watu. amri ni ya Msiige mitindo ya ulimwengu wa 
watu juu ya nchi kama ilivyo sasa. Yesu waziwazi alisema wazi kwamba hakuwa ni wa 
dunia kama hiyo, na aliwaamuru wanafunzi wake kukubali nafasi hiyo kuhusiana na 
jambo hilo. "Ulimwengu ujao" ni ulimwengu wa uraia wao. Ya nafasi yao katika dunia 
ya sasa, Yesu alisema katika sala, "Wao si wa ulimwengu kama vile nami nisivyo wa 
ulimwengu" (Yohana xvii, 16). Kupitia kwa yohana aliwaamuru, "Msiipende dunia wala 
mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani 
yake. Vitu vyote vya ulimwengu-tamaa mbaya za mwili, na tamaa ya macho, na kiburi 
cha uzima, havitokani na Baba, bali duniani "(1 Yohana ii, 15). Kwa Petero, anaonyesha 
nafasi yao katika dunia na ile ya "wageni na wakimbizi" (1 Petro ii, 11), na maisha yao 
ndani yake kama "wakati wa hali ya ugeni" (i, 17), kupitishwa kwa utakatifu na hofu (aya 
ya 14 na 17)..  
Dunia ambayo ilimchukia Yesu ilikuwa dunia ya Wayahudi. Kwa hivyo, sisi 
tumeokolewa kutokana na makosa ya kudhania kwamba kwa dunia ni maana mbaya sana 



na maadili ya mwanadamu. Wayahudi walikuwa mbali na kuwa kama wao walikuwa ni 
wa dini sana na kwa uchafu wanaokiri na watu wasiokosa sherehe, miongoni mwao hali 
ya heshima na ya juu kwa maana ya kidini. Mazungumzo yao yote na Kristo yalionyesha 
hii. Hiyo ambayo ilisababisha mgawanyo kamili unaodhihirishwa kwa maneno ya Kristo 
na maagizo, unaonyeshwa na Yesu mwenyewe, katika maombi yake kwa Baba, ambayo 
imerekodiwa vyema katika Yohana xvi: "Baba Mwema dunia haukujui" (mstari 25) . Ni 
uhusiano wa dunia kwa Mungu ambao hupunguzwa rafiki wa Mungu kutoka kwa dunia 
(kama rafiki wa Mungu ni ya kuaminika). dunia haijakupenda wewe, wala haikujui, wala 
haizingatii Mungu. Wao hawamjali kwa lolote. Mapenzi yake yaliyoonyeshwa  
- lengo lake lililosema - madai yake ya  huru kisasili, yako aidha wazi kukataliwa au 
kuchukuliwa na kutojali kabisa. Ukweli wake mkuu, na wenye kutisha na  wa milele 
inapuuzwa. mashitaka ya Danieli dhidi  ya Belshaza ni mzigo juu ya wote. "Mungu yule 
ambaye pumzi yako i mkononi mwake na, njia zako zote ni zake, hukumtukuza. " (Dan. 
5:23).  
Hii ni maelezo Mkunjufu ya jambo tunalozingatia. Kama dunia ni adui ya Mungu, 
itakuaje marafiki wa Mungu kuwa na marafiki naye? Si bila sababu ya kina zaidi katika 
asili ya mambo, kwamba imeandikwa, "kuwa rafiki wa ulimwengu ni kuwa adui wa 
Mungu. Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia, ni adui wa Mungu" (Yakobo iv, 4 
). "HAKUNA MTU AWEZAYE KUTUMIKIA MABWANA WAWILI .... HUWEZI 
KUMTUMIKIA MUNGU NA MALI." (Mt. vi, 24).  
Nguvu za hoja hii inaongezeka mara kumi tunapotafakari hali ya sasa katika mwanga wa 
maelezo yake na makusudi ya Mungu  juu ya hayo. Ni lazima kutafuta maelezo haya 
katika mwanzo wa mambo - mwanzo kama  dhihirisho la ki Mosaiki (maonyesho 
kuidhinishwa na Kristo, na hivyo kuaminiwa katika uso wa nadharia zote za kisasa na 
ubabazi). Mwanzo huu unatuonyesha binadamu akiwa kwa amani na Mungu, na mambo 
"mazuri sana." Kisha inatuonyesha uasi (kuwekwa kando kwa mapenzi ya Mungu kama 
sheria ya hatua ya binadamu – ijulikanayo kama, dhambi), na kutokana na hili, ushirika 
wa Mungu kuondolewa, na wanadamu kupelekwa mbali kwa uhamisho na hadi kufa, 
inaruhusiwa pekee, baada ya hayo, mbinu kwa sadaka, katika ishara ya njia ya mwisho ya 
kurudi. Dunia ya sasa iko katika kuendeleza na upanuzi wa hali mbaya ya mtu, kutokana 
na kutengwa kwa mtu kutoka kwa Mungu katika mwanzo. Iko wazi na 
inachochewa. "Dunia nzima hukaa katika yule mwovu" (1 Yohana v, 19), "wafu katika 
makosa na dhambi... Na kwa asili watoto wa ghadhabu" (Waefeso. Ii, 13), "bila Kristo, 
kutokuwa na tumaini, na hamna Mungu . " (Waefeso. Ii, 12).  
Sasa, ni nini madhumuni kuhusu hali hii ya mambo? Tumeona katika mihadhara 
iliyopita. Muhtasari kwa ufupi uko katika 2 Watheslonike. i, 7, na Ufunuo. xix, 11-16, 
"Bwana atakapotokea kutoka mbinguni pamoja na malaika wake na wakuu na miali ya 
moto, na kuchukua kisasi kwa wao wasiomjua Mungu, na wao wasioitii Injili ya Bwana 
wetu Yesu Kristo." "Katika haki ni wazi kwamba atahukumu na kufanya vita... 
Analiendesha shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mwenyezi Mungu." Kazi 
hiyo ya hukumu na uharibifu ikikamilika, ufalme wa Mungu utaenea sana duniani kwa 
miaka elfu moja, na kusababisha nchi ziwe kwa njia ya haki na amani; na baada ya 
kufanywa upya kifupi cha mgogoro na Ibilisi wa asili ya binadamu, kunatokea hatimaye 
siku ya marejesho kamili, waovu kumezwa kutoka duniani; watumishi wa Mungu 
kuokolewa. "Wala hapatakua na laana yoyote tena, na kiti cha enzi cha Mungu na cha 
Mwanakondoo kitakuwamo ndani yake. Na watumwa wake watamtumikia, nao 



watamwona uso wake, na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao" ( Ufunuo. xxii 
3).  
Hapa, basi, tuna amani na Mungu katika mwanzo wa mambo, na amani na Yeye katika 
mwisho wa mambo, na muda wa giza na ya kutisha ya "dunia ya sasa " katikati, ambapo 
Mungu haeshimiwi wala kutambuliwa, lakini anasa, ruzuku, na maslahi ya kuwepo tu 
kwa asili ilifanya vitu kuwa harakati ya dunia nzima. Katika kipindi hiki cha giza, hata 
hivyo, kazi ya Mungu inaendelea ya kutenganisha familia na uovu, katika maandalizi 
kwa ajili ya siku ya kufufua na kubariki. Si rahisi, katika mtazamo wa vitu hivi, 
kutambua uhalali wa amri ya Mungu kwa waja wake wakati wa sasa, si kuwa kufuatisha 
namna mbaya ya dunia, ambapo Mungu hukanwa, na ambayo wao hawausiki?  
Sasa, jinsi gani makanisa huangalia katika mwanga huu? Je, si dhahiri katika mtazamo 
kwamba hii imani za msingi ya sheria ya Kristo hupuuzwa kabisa? wazo la Kikristo ya 
aina ya kawaida ya kuwa "si wa ulimwengu" ni makosa tu inayohesabiwa kusisimua 
tabasamu la kejeli la wajinga. Kama "Mkristo" wa kawaida si "wa dunia," wapi ndipo 
tutapata watu walio? Kumwita mtu "mtu wa ulimwengu," ndio, kwa kweli, imekuwa 
moja ya pongezi ya juu ambayo inaweza kulipwa kwa hukumu ya kibinadamu na 
utamaduni: kama mtu nyumbani kila mahali, ambaye anaona uzuri kwa kila kitu; na 
hakuna kitu kibaya sana katika kitu chochote. Masikioni mwa mtu huyo, tofauti na 
udanganyifu zinazoagizwa na Kristo na mitume wake zimehifadhiwa na sauti: na mbaya 
zaidi - sauti ya usafiri, ya ukali, akili finyu na imepigwa na migawanyiko. Utambuzi na 
bidii na utunzaji wa haki na makosa, kama inavyojitokeza sheria ya Kristo, ni katika 
macho yake na dalili za ushabiki machukizo, kuzia somo la wao kwa ajili ya jamii au 
ushirika wa kawaida zaidi mzuri.  
Hata hivyo "mtu wa ulimwengu," na kwa upole wake bila kujali kuhusu mambo yote, ni 
Mkristo mzuri kwa kiwango maarufu. Yeye ni "wa dunia" kimsingi; na ingawa Kristo 
alitangaza mwenyewe kama ambaye "si wa ulimwengu" na aliwaamuru wanafunzi wake 
kukubali msimamo sawa, ustawi wa mtu huyu kuwa wa dunia, inashikiliwa kuwa 
haiharibu Ukristo wake akisimama machoni pa makanisa. Si ajabu! kanisa ni dunia. Kuna 
nini katika dunia ambayo kanisa haichanganywi nayo? (Na kwa "kanisa" tunaweza 
kuelewa miili ya upinzani pamoja Hali ya uanzishwaji).  
Chukua nyanja za kisiasa. Kama kuna kitu chochote kwa kawaida "cha ulimwengu," ni 
siasa, iwe katika zoezi au majadiliano ya mamlaka ya muda, na aina yake. Imeandikwa: 
"FALME za dunia hii zitakuwa (Kristo akirudi) ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo 
wake." Kwa sababu hiyo, falme ni wakati huu huu "wa ulimwengu huu." Katika 
matumizi ya kisasa "ufalme" limekuwa "Nchi," kwa sababu fomu ya kisiasa ya Nchi 
inatofautiana. Wapi kanisa katika kuhusiana na Nchi? Muungano wa kanisa na Jimbo ni 
yenyewe mfano wa kutosha cha kuondoka kwa makanisa mbali na maagizo ya Kristo. Ni 
uthibitisho kuwa kanisa la kisasa ni "la ulimwengu huu," hata kama mazoezi binafsi ya 
waumini wake walikuwa na amani na nia ya Kristo.  
Jambo la kibinafsi la kawaida ya wale ambao hufikiria wenyewe kuwa "Wakristo" 
huondoa shaka yoyote kwamba aina ya umma ya mambo yanaweza kuwacha. Hiyo 
jambo la binafsi la kawaida inaweza kuwa muhtasari kama kutokwa dhamana ya sehemu 
zote na kazi ni zinazostahili, au inauwezekano wa kuwa moja wapo, kwa wananchi wa 
dunia ya sasa. Hakuna maana, sehemu au kipengele kuhusu ulimwengu huu mbaya, 
ambapo hawapatikani kuingizwa. Maaskofu ni sehemu ya mfumo wa dunia katika 
Uingereza, wanavyokaa kwenye mkono wa kijani katika Baraza la Mabwana, kusimamia 



sheria kwa ajili ya dunia hii kwa JANGLING kiasi ya yanayoendelea katika "nyumba ya 
chini." Makasisi ni "mabwana," walio na haki kwa jamii ya dunia, na kuwakaribisha 
katika vyumba vya kuchora vya tabaka na uwanja wa uwindaji na Wakubwa. Wachungaji 
kanisa wake na viongozi wadogo wana usimamizi wa dunia katika uthibiti katika idara 
zao kadhaa, ikiwa kuitisha fungu la kumi kwa upanga wa sheria mkononi, au kukataa 
nafasi ya kupumzika katika yadi ya kanisa Parokia ya wazushi waliokufa. Walei wake 
huangalia juu ya utajiri, mahali, na nguvu kama vitu halali - kwa wote - na mafanikio 
zaidi katika kufikia ambayo, ni ya heshima zaidi. Katika maelezo kidogo, ni wapiga kura 
(mishipa ya damu ya siri ya mfumo wa kisiasa); wao ni wazalendo na wasimamizi wa 
siasa katika mikutano ya umma (ni nguvu na misuli ya mfumo huo); wao huchoma baruti 
katika vita, au kushindana kupata heshima ya uraia au Bunge wa Nchi katika wilaya (na 
kuwa vyombo vya mfumo). Wao hukimbia katika makutano ya burudani ya umma, au 
kujiingiza katika mapenzi yao binafsi bila angalau kujizuia au kumbukumbu ya amri 
Agano Jipya ya moyo wa kiasi, kujinyima na utakatifu.  
Ni nini hufanywa katika hali kama hiyo ya mambo na mtu anayetafuta kwa bidii na kuwa 
mtumishi wa Kristo, na kutamani kupatikana naye wakati wa kuja kwake, katika 
mtazamo wa kuwa safi na bibi waaminifu, katika maandalizi kwa ajili ya ndoa? Akili ya 
kawaida ingetupa jibu kama sio wazi wazi tuliyopewa na Mungu mwenyewe: "Ondokeni 
kati yao, mkajitenge, na msiguse kitu kilicho kichafu, name nitawakaribisha, nanyi 
mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi "(2 Kor. vi, 
17-18). Maswali ambayo Paulo alianza kutoa hii nukuu inasisitiza uhalali wa amri hii 
katika pigo moja: "Ni ushirika gani uliopo kati ya mwenye haki na uasi? Na nini ushirika 
kati ya nuru na giza? Na nini mapatano ya Kristo na Beliali?: au sehemu gani alionayo 
yeye aaminiye pamoja na yeye asiyeamini? "  
Muumini ya injili hana budi bali kuchukua hatua kujitenga mbali na dunia. Hawezi 
vinginevyo kufanya mapenzi ya Kristo kuhusu wale ambao anaomba kwake 
mwenyewe. Nini hii kujitenga mbali na dunia ina maanisha, kuna haja ya kuwa hakuna 
ugumu katika mtu mwenye juhudi kuamua mwenyewe. Kristo na mitume na ndani yao 
wenyewe wana mfano ambapo tunaalikwa kuiga (1 Petro ii, 21; Yohana xiii, 15; xv, 18-
20; 1 Kor xi, 1:. Iv, 17).  
Haimaanishi utawa maana wao waliishi wazi kila siku maisha ya watu 
yanayoonekana. Haimaanishi kutengwa maana wao ni siku zote walionekana miongoni 
mwa watu. Ina maana kuacha kutoka kwa malengo na kanuni za ulimwengu, na kutoka 
katika harakati na biashara ambayo hivi hupata maelezo haya. Shughuli za Kristo na 
mitume zilikuwa zote na kuhusiana na na kwa niaba ya, kazi ya Mungu kati ya 
watu. Kamwe hazionekani katika uhusiano na biashara ya ya dunia. Vyanzo  vyao vya 
muda wote ni binafsi. Kristo alikuwa seremala, Paulo mtengeneza hema, lakini wakati 
huo, wote walifanya kazi kama wana wa Mungu. Wafuasi wa Kristo wanaweza kufuata 
kazi yoyote yenye sifa njema; (Wao wanapigwa marufuku kuwa na kufanya kitu 
chochote ya kuonekana mbaya au kutoa tukio la aibu ya adui - Warumi xii 9;... 1 
Wathesalonike v, 22). Lakini katika yote wafanyayo ni kukumbuka ni watumishi wa 
Bwana na kutenda kana kwamba jambo linalofanywa ulifanyika moja kwa moja kwake 
yeye (Wakolosai iii, 23-24). Hata watumishi wanafaa kufanya sehemu yao kwa bwana 
mbaya kwa uaminifu kama "kwa Bwana" (1 Petro, ii, 18-20).  
Maana ambayo wao husimama mbali na dunia ni katika vitu ambayvo wao hufanya kazi, 
na katika matumizi ambayo wao huweka muda na njia ambayo wao wanaiita "yao 



wenyewe." Wao wanafaa "kufuata baada ya (matendo ya) haki, imani, upendo, amani, 
pamoja na watu wote ambao wanamwomba Bwana kwa moyo safi" (2 Tim. Ii, 
22). WAnafaa "kukataa tamaa za uasi na kidunia," na "kuishi kwa kiasi na haki, na 
utauwa" (Tit. Ii, 12). Wao si kuishi katika tama na anasa (Tito iii, 3;.. 1 Tim v, 6). Wao ni 
kuishi kwa kumtolea Mungu furaha, ambapo, ni kama wao kukua, wao kupata furaha yao 
wenyewe juu. Wao ni kuwa "takatifu katika kila aina ya mazungumzo," kujisafisha na 
uchafu wote wa mwili na roho, na kutembea kama wale ambao ni hekalu la Mungu kati 
ya wanaume (1 Pet i, 15;.. 2Kor xiii, 7 ; 2 Kor vi, 16)..  
Kwa kuzingatia misingi ya hizi za kitume, wao wataacha tabia yenye kuchafua ambayo ni 
ya kawaida kwa makanisa ya uovu, miongoni mwao ambayo sigara na kunywa husimama 
kwa umaarufu. Na kama watu wanaosubiri na wako katikamaandalizi kwa ajili ya ufalme 
wa Mungu (ambaye uraia wao ni mbinguni, wala si juu ya ardhi) wao hukubali msimamo 
wa "wageni na wakimbizi" miongoni mwa watu. Wao hawako nyumbani, wao ni 
wanapita tu. Wao hawachukui sehemu yoyote kwa Kaisari. Wao hulipa kodi yake na 
kutii sheria zake ambapo hawana mgogoro na sheria ya Kristo; lakini hawashiriki katika 
masuala yake. Hawapigi kura; hawaulizi kupewa kura ya wafuasi wake, hawana tama ya 
heshima ya Kaisari au malipo mengineo; hawabebi  silaha. Wao ni wageni katika 
ulimwengu wa Kaisari wakati wa muda mfupi ambao Mungu anaweteua kwa muda wa 
majaribio yao; na kwa hivyo, wao huendeleza tabia tulivu na isiyo ya kupinga, iliyofuatia 
tu juu ya kupata kupitishwa na Kristo wakati Kristo atakapokuja, kwa utii wao kwa amri 
zake wakati hayupo. Wao si wa ulimwengu kama vile yeye hakuwa wa ulimwengu; na 
kwa hiyo hukataa kufanana na hayo. Njia ni nyembamba na wingi wa kujinyima - sana 
hivyo kwa wale ambao wangependa kufanya tendo ambalo haliwezekani ya "kufanya 
bora kwa dunia zote." Lakini mwisho wa safari unavutia, na matokeo ya waliobeba 
msalaba hivyo utukufu, kwamba hija mwanga kimakusudi akamua safari, na uthabiti wa 
shida yake.  

2. "Wale wenye uwezo kubwa (katika Mataifa) hutumia mamlaka juu yao. LAKINI 
HAITAKUWA HIVYO KWENU,. Lakini yeyote anayetaka kuwa mkuu kati yenu sharti 
awe mtumishi wenu, na anayetaka kuwa mkuu kati yenu sharti awe mtumishi wenu. 
"(Mt. xx, 25-27). "KUWA NINYI MSIITWE KAMWE MWALIMU, kwa mwalimu 
wenu ni mmoja tu, ndiye Kristo, na ninyi nyote ni ndugu." Hakuna kitu cha kawaida zaidi 
kama ya watu kutafuta heshima na staha miongoni mwa wanadamu wenzao. Ni tabia ya 
ulimwengu, kwa jamii "kupokea heshima moja ya mwingine, na si kutafuta heshima 
inayokuja kutoka kwa Mungu tu" (Yohana v, 44). Wanadamu kila mahali "hupenda 
kusifiwa na watu kuliko kumsifu Mungu" (Yohana xii, 43).  Huchukuliwa jambo la 
kabusara kuwa na "tama ya makuu" - kuingiwa na tamaa ya "umaarufu" - ambayo ni kitu 
kimoja katika nyakati za sasa. Yesu analaumu bila sifa. Hukataza watu kuwa na lengo la 
kupitisha binadamu. Ni amri yake ya kueleza katika kutoa sadaka, kwa mfano, na "hata 
mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume;" (Mathayo vi, 3.); na 
katika maombi, na "kisha umwombe Baba yako aliye sirini" (mstari 6), na katika 
mchakato ya huzuni ya Mungu, "kutoonekana kwa watu kuwa wanafunga" (mstari 
18). Kitu ni kwamba "Baba yako aonaye yaliyofichika, atakutuza palipo wazi." Kwa 
sababu hiyo hiyo, anatukataza sisi kukubali vyeo vya heshima na maeneo ya heshima, na 
anaamrisha tuchukue nafasi ya chini na ya kutoa huduma. Katika mfano wa maana yake, 
yeye mwenyewe aliosha miguu ya wanafunzi wake, akisema, "Nimewapa kielelezo, ili 
nanyi pia mfanye kama nilivyowafanyieni nyinyi" (Yohana xiii, 15). Kwa wazi alisema, 



"Kila ajikwezaye atashushwa" (Luka xiv, 11). amri yake kwa mitume ni, "Ninyi nyote 
kuvikwa unyenyekevu"; kuweka mbali kiburi:. 
"Msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge" (Warumi 
xii, 3, 16, Phil ii, 3; 1 Pet v, 56...).  
 
Lengo la amri hizi ni dhahiri kwa kila akili kuonyesha kwamba inatambua kitu ambacho 
Kristo alinena katika mahubiri ya injili. Ni kwa "kutufanya watu safi mwenyewe, watu 
wawe milki yake mwenyewe" (Tit. Ii, 14), ili kuonyesha nje "sifa zake yeye aliyewaita 
mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu" (1 Pet. Ii, 9). Maadhimisho ya sifa hii 
sio hatima na ya ufanisi zinazotolewa mpaka wito huja nje kutoka kwa kiti cha enzi na 
wingi wa Watakatifu wa milele katika siku ya kuja kwake: "msifuni Mungu wetu enyi 
watumishi wake" (Ufunuo xix, 5) ; ambao hukabiliana na mamlaka ya kusisimua katika 
dhoruba ya malalamiko yenye shauku, "kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi 
yenye nguvu" (mstari wa 6). Inakuwaje watu kuwa tayari kwa ajili ya sehemu hiyo ila 
kwa amri ya kusulubisha mwelekeo ambao unataka heshima ya wanadamu katika umri 
huu mbaya?  
 
Kukubaliwa kwa heshima hiyo kwamba lazima utaweza kuleta kujifyonza, na isiyofaa 
kwa moyo kwa kuwa jinamizi ambayo ni kiungo cha kwanza kwa utukufu wa waaminifu 
kwa Mungu. Tunaweza kupata maoni ya kupanda kwa tamaa hufanya waja wake walio 
dhaifu. Chukua umati wa kifahari katika mkutano – wenye kiburi, wenye kutupa jicho 
haraka, wahusika watoto wa mtindo: jinsi gani watakuwa na sifa na kumsifu Mungu 
moyoni kwa njia zinazohitajika? Ni sifa ya watu inayojaza na kuwadhibiti wao - 
inayoonekana katika kiburi chao, na kukosekana kwa uvumilivu na fahari. Wao huliwa 
kabisa na hayo kama vile homa. amri za Kristo hazina kukubalika kwao. Wito wao ni 
"Bwana ni nani juu yetu?" Wakati amri za Kristo zikifunuliwa mlango, watapungukiwa 
na homa hii, na kuleta akili katika sura kwa amani na sababu ya kweli kwa kutambuliwa 
kwamba vitu vyote zinatokana na kwamba utukufu na mikopo ya kila kitu ni hatimaye 
hutokana na Mungu peke yake , na si salama kukubaliwa, kwa ingawaje kipimo kidogo, 
katika mikono wa mtu katika ulimwengu wa sasa wa uasi. Inakuwaje na makanisa? Je 
majina ya heshima hukataliwa? Je mema hufanyika katika siri? Je sifa za watu 
imepunguka? Je, sio kinyume ya sifa mbaya katika maelezo yote? Je, hatuna "Rev.", 
"Mhashamu" "Wengi Rev.", "Sana Rev.", na "Baba katika Mungu," na Jeshi la revs 
wazi.? – cheo cha uongo cha kushangaza katika hali yake ya iliyo dhahiri. Je sisi hatuna 
"Masters(fuzu)" na "Madaktari(shahada)" ya kila aina – M.A na B.A na D.D, na M.P na 
T.C wa, vitukufu vya Bunge na manisipaa, kufurahisha umati kwa kadri zaidi kama 
kinyume ilipungua  kwa kile ambacho ni  monogramu ya ajabu? Na katika njia zaidi ya 
kibinafsi, hatuoni kuiga huo baada ya ukuu, kujipendekeza  huo kwa ukuu, katika kila 
aina ya majina ya kupendekezwa kuchukuliwa na wanayopewa na mamilioni ambao 
wanajiita "Wakristo"?   
 
Na je viongozi ni bora kuliko watu? Je sio viongozi walio wa kwanza katika 
makosa? Nani hivyo kwa haraka kama wao kwa atapewa upungufu wa heshima ya 
kawaida, ambayo wanaiita "stahifu," na ambaye hivyo haipatikani kwa madai ya ukarimu 
na sahihi wakati uko mbali na macho ya binadamu? Kunaweza kuwa, na bila shaka yapo, 
jambo la pekee; lakini kama sheria, ni sasa, kama Yesu alivyosema ilikuwa ni pamoja na 



waandishi na Mafarisayo wa siku yake, "kazi zao zote wao hufanya kuonekana na watu. 
Wao hupanua hirizi zao, huongeza matamvua yao. Na hupenda nafasi za heshima katika 
karamu na viti vya heshima katika masinagogi, na kusalimiwa masokoni na kuitwa na 
watu ya `Rabi 'wanaume" (Math. xxiii, 57).  
Angalia orodha ya michango ya umma: michango ingekuwa wapi bila majina na idadi 
kuchapishwa? Je, sio ukweli kwamba wachangiaji wa makanisa kama tabaka, huwa na 
lengo la kupata michango yao kutangazwa, na kwamba wale wawaulizao huwadia 
udhaifu maarufu, katika ufahamu na uhakika kwamba, kama hawana tama kwa matarajio 
ya wasio na Shukrani za umma, michango itabakia kukaa katika mifuko ya wafadhili?  
 
Na kama kwa ajili ya "sifa za watu," ni msukumo wa kila maisha ya umma, uvumba wa 
ibada ya umma, na harufu nzuri pekee ya kesi zote za umma. Tunayeweza kusoma ripoti 
ya mkutano wa watu bila ya kuwa na akili yake kuharibiwa na historia za kikamilifu, 
halipo maonyesho na ushuhuda, na bei nafuu, lakini kura ya shukrani ya lazima? Nia ya 
watu zinapotoshwa kwa kupumulia katika anga hizo. Hakuna dawa lakini dawa ya 
uharibifu na ujenzi ambayo inasubiriwa kutumika katika kuja kwa Kristo. dawa ya mtu 
binafsi liko katika "kutoka nje," na kufanya mapenzi ya Mungu katika siri na 
kutojulikana, katika uvumilivu tunapongojea na siku ya utukufu wa marekebisho na 
kuadhibiwa ambayo Mungu bila shaka ataleta wakati wa kusudi lake kutokana na ahadi 
yake.  

3. "Weka si kwa ajili ya wenyewe hazina duniani" (Math. Vi, 19). Hii kwa wazi 
walionyesha katika sehemu nyingine ya ujumbe wa hekima, yaani: "Usijitaabishe ili 
kupata utajiri" (Methali xxiii, 4.). Hakuna chochote katika aina zote za lugha inaweza 
kuwa dhahiri zaidi ya hii. Kristo, ambaye hakika alijua bora kuliko wote, anasema ukweli 
ambao huwa sababu yenye nguvu ya amri si kwa lengo la utajiri. "Jinsi itakavyokuwa 
vigumu kwa matajiri kuingia katika Ufalme wa Mungu" (Luka xviii, 24). Utajiri 
anachokiita "mali ya udhalimu." Hasemi milki yao haiendani kabisa na neema ya Mungu 
na urithi wa uzima wa milele. Lakini anatupa kuelewa kuwa hatari ya "udanganyifu wa 
mali hulisonga lile neno" ni mbaya (Mat. Xiii, 22), na kuwa usalama tu wa yale ambayo 
wanayo, lipo katika kugeuka kwao kwa matumizi katika marafiki na ulinzi. Ushauri wake 
ni: "Jifanyieni rafiki wa mali ya udhalimu" (Luka xvi, 9). Jinsi hii inavyofaa kufanyika, 
yeye huonyesha: "Mtoe sadaka Jifanyieni mifuko isiyochakaa, na jiwekeeni hazina 
mbinguni isiyopungua, mahali pasipokaribiwa mwivi, wala nondo haharibu " (Luka xii, 
33). Ushauri huu hurudiliwa mara kwa mara kwa njia ya mitume "Waamuru watu walio 
matajiri katika ulimwengu huu... kwamba kutenda mema, wawe matajiri katika matendo 
mema, na wawe wakarimu na tayari kuwasiliana, kuweka juu katika duka kwa wenyewe 
msingi mzuri kwa muda wa kuja "(1 Timotheo. vi, 17)."Kama kila mtu alivyopokea 
karama, hivyo basi hudumianeni moja hadi nyingine, kama mawakili wema wa neema 
mbalimbali za Mungu" (1 Petro iv, 10).  
Matajiri katika makanisa hawaendanishi na maagizo hayo ya Mungu. Badala yake, 
huonyesha ukubwa wao juu yao kwa njia elfu kwamba zinazoonyesha na "tamaa ya 
macho, na kiburi cha uzima." Kama watapata zaidi, mpango wao ni kupanua msingi wa 
kujikuza kibinafsi. Wao watachukuliwa wajinga kama watafanya vinginevyo. Jinsi Kristo 
anavyochukulia suala hilo (kuwa, kwa kweli, yeye anawaona wao wapumbavu kwa 
kufanya hivyo ambavyo dunia inazingatia wao wenye hekima wa kufanya), wanaweza 
kujifunza kabla kutoka katika Luka xii, 16: - "Shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa 



limezaa sana . akaanza kuwaza moyoni mwake, akisema, nifanye nini kwa sababu mimi 
sina mahali pa kuhifadhia mavuno yangu akasema, Nitafanya hivi;? nitabomoa ghala 
zangu na kujenga kubwa zaidi, na humo nitahifadhi kila. Matunda yangu na mali yangu 
nami nitasema kwa roho yangu: sasa unayo vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa 
miaka mingi: pumzika basi, ule, unywe, na kufurahi Lakini Mungu akamwambia, 
MPUMBAVU WEWE; leo usiku roho yako. itatakiwa na wewe; basi, mambo hayo 
yatakuwa ya nani uliyo nayo? Ndivyo alivyo mtu ambaye huweka akiba ya mwenyewe 
katika hazina lakini si tajiri kwa Mungu "?.  
Hapa tuna sheria ya Kristo akipinga maskini kazi kujitaabisha kuwa tajiri, na kuwaamuru 
matajiri kutumia wingi wao katika upunguzaji wa yanayohitajika karibu nao. Mazoezi ya 
makanisa kuhusiana na taasisi hizo ni yapi? Je sio "kuweka hazina juu ya nchi" jambo 
moja lililo lengo lao, jambo moja ambalo hupongezwa, kitu kimoja cha muhimu na 
heshima juu ya mikono yote? na wala tajiri atapewa maoni ya ukarimu kwa maskini 
kama halali, kuwapa haki ya kuwunganisha katika mabirika? Mambo haya ni ya 
kweli. Lakini amri kwa upole hubakia, na sisi ndio tutakumbana nayo siku moja, kama 
Yesu anavyosema: "Neno niliyokuambia ndiye litakuhukumu siku ya mwisho" Tunaweza 
kufanikiwa katika bidii zetu kujiwekelea, au kwa furaha kufurahia wenyewe ndani ya 
kuta sisi tunazojiwekea  kwa mali yetu wasio waadilifu - kuutetea mwenendo wetu 
kwenye nadharia ya kijamii na kiuchumi kujitoa kwa uzoefu wa dhambi, lakini kutakuwa 
na siku wakati tutaibuka mikono mitupu kutoka kaburini, kufika mbele yake ambaye 
"atawahukumu wazima na wafu," na ambaye atafungua macho yetu na ukweli kuwa kile 
tulichokuwa nacho siku ya majaribio yetu, kilikuwa chake? Ataamua suala hilo kwa 
kanuni zake mwenyewe peke yake, na si kwa kanuni ambayo wenye dhambi kuwa 
wametoa maarufu kati yao wenyewe.  
 

4. Usiepuke mabaya, ila yeyote akikupiga kofi shavu la kulia, mgeuzie pia lingine. Mtu 
akikunyang’anya mali yako usimtake akurudishie. Na kama mtu akitaka kukushitaki, na 
kuitwaa kanzu yako, mwachie na joho lako. Na mtu atakayekulazimisha mwendo wa 
maili, nenda naye mbili (Matt v, 39-41;. Luka vi, 30). Katika amri zote za Kristo, hii ya 
kuwasilisha kutoleta upinzani kwa makosa ya kisheria na binafsi ni moja ambayo kwa 
wingi sana hupima utii wa wanafunzi wake, na ambayo ipasavyo ni zaidi uamuzi 
unaosahauliwa katika makanisa yote. Haingekuwa kuongezea kwa kusema kwamba ni 
makusudi kukataliwa na kirasmi kutengwa na wengi wa wanaojiita Wakristo, kama 
sheria isiyowezekana ya maisha. Hiyo ilivyo hapo kama wazi kabisa za amri za Kristo, 
haiwezi kukanushwa; na ya kuwa ni ilifanywa upya kuungwa na mitume na kufanyika 
katika mazoezi ya Wakristo wa mapema, ni sawa zaidi ya utata. Hata hivyo, kwa 
matabaka yote, hupuuzwa kama kama ilikuwa haijawahi kuandikwa. Kwa kipi tunafaa 
kuangazia inatokana na kuasi huku makusudi wa ngazi zote na matabaka ya watu, 
husemwa wanaokiri chini ya mamlaka ya Kristo?  
Kitu juu yake bila shaka ni dhana mbaya wa kitu cha amri. Ni kawaida kufikiri kuwa 
amri za Kristo hutumika, na inahitajika kusambaza, njia bora ya maisha kati ya 
wanadamu - yaani, njia ambazo ni bora inachukuliwa na kupata kukabiliana na hali ya 
manufaa ya mtu kwa mtu katika hali ya sasa ya maisha juu ya dunia. Bila shaka 
wangeweza kuthibitisha kama ikiwa watu wote walitenda hayo. Lakini katika dunia 
ambapo wengi hupuuza hayo na kutenda kutokana na akili zao binafsi bila wasiwasi, ni 
vinginevyo. Wao hufunua watiifu kwa hasara ya kibinafsi. Hawakufaa  kamwe kuwa na 



nia ya athari nyingine. Walikuwa na lengo la kuendeleza "watu pekee," ambaye upeo 
lazima uwe na wajumbe katika kujizuia na msukumo asili katika utii kwa mapenzi ya 
Mungu. Walikuwa waundwe na kuwarudi na nidhamu na kusafisha watu kama kwa zoezi 
la kuwasilisha mgonjwa makosa katika maandalizi kwa mara nyingine wakati amri hiyo 
itakuwa tena katika nguvu, lakini wakati itapewa maendeleo na mtiifu Watakatifu na 
"kutekeleza hukumu "juu ya waovu, na" kuvunja vipandevipande  mnyanyasaji "kama 
kazi ya awali kwa baraka ya watu wote (Ufunuo. ii, 26;. Dan vii, 22,. Zaburi cxlix, 9).  
 
Watu wanasema jamii haiwezi kuendelea kama kanuni hizi zingefwatiliwa.  hotuba si 
hotuba Kama hiyo sio ya mwanafunzi wa Kristo. Kristo hana lengo katika kuendeleza 
kwa jamii juu ya mwenendo wake wa sasa, lakini katika "kuchukua watu" kuiendeleza 
vizuri - yaani, katika kanuni ya Mungu - katika ulimwengu ujao. Mfano wake mwenyewe 
unaeleza nafasi hiyo. Watu walitaka kumchukua kwa nguvu na kumfanya awe mfalme, 
lakini yeye alitoweka (Yohana vi, 15). Mtu alitaka aingilie kati katika mgogoro 
uliopendekezwa. Yeye alikataa, akisema, "Ni nani aliyeniweka mimi mwamuzi na 
msuluhishi?" (Luka xii, 14). Sehemu yake ilikuwa kutoa ushahidi wa ukweli, kufanya 
mapenzi ya Baba, kutenda mema kila alichoweza kwa misingi ya Mungu, na kama kwa 
ajili ya dunia, na "nauambia wazi kwamba matendo yake ni maovu" (Yohana vii, 7 
). Katika hili alianzisha chuki mwenyewe, ambayo hatimaye ilichukua aina ya 
unyanyasaji wa kibinafsi. Ukatili huu hakuupinga. Aliongozwa kama kondoo kwenda 
kuchinjwa, maisha yake yaliondolewa duniani. Akasema kuhusiana na uzoefu wake kwa 
ujumla. "Mtumwa si mkuu kuliko bwana wake. Kama ulimwengu ukiwachukia ninyi, 
kumbukeni kwamba umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi" (Yohana xv, 18, 
20).  
 
Kanisa huyapinga maovu; Hufunga katika sheria; huumiza, humpa konstebo silaha, na 
hupigana vita katika jeshi, hata kama watu wataitwa kupiga risasi Wakristo 
wenzako. Kama kuzingatia kwa sheria ya Kristo, inatikisa kichwa chake.  Inazungumzia 
"wajibu kwa jamii," "kulinda maisha na mali," na machafuko fulani ambayo yatatokea 
kama sheria ya Kristo ingekuwa katika utawala. Katika hili, makanisa yanaongea kama 
ulimwengu, wala si kama "kanisa," kwa sababu sio kanisa, lakini dunia. Kanisa la kweli 
linajumuisha ndugu wa Kristo, nayo inatuambia kwamba ndudu zake ni wale ambao hutii 
amri zake, na kufanya mapenzi ya Baba, kama walivyoonyeshwa kwa kinywa yake (Matt 
xii, 50;. Yohana xii, 49, 50). Swali kwa hilo halina matatizo. Swali ni: "Je, sheria ya 
Kristo inawaruhusu kutumia vurugu katika hali yoyote?" Kama siyo, hasara ya maisha 
yenyewe haitakuwa matokeo ya kuchukuliwa na wao. Mawazo ya kujinadi au hisani 
hayafai wakati utakapoulizwa katika kujitetea kwa kufanya kile ambacho sheria ya Kristo 
inakataza. Kama maandamano lazima ifanyike kama hatujamkataa Kristo, basi 
maandamano yafanyike. Kama maisha na mali lazima kuwa wazi na maambukizi ya kasi 
ya watu waovu, kama hatufanyi yale Kristo anatuambia sisi hatufai kufanya, basi nyumba 
zote na maisha yote yakingwe. Kama ni lazima kutozwa na kulipa adhabu nzito, mpaka 
tuamue kuvunja sheria ya Mungu, basi adhabu ilipwe. Kama ni lazima kuuawa, na 
familia zetu pamoja na sisi, haijapokuwa inapoteza kupitishwa kwa Bwana na Mwalimu, 
na kupoteza uzima wa milele wakati wa kuja kwake, na kutuacha tukufe mara moja. Ni 
kosa kudhoofisha suala la wajibu kwa kuzingatia yoyote kwa ukubwa wowote. Wakati 
haujafika kwa Watakatifu kuweka dunia iwe imara. Inapaswa kufanywa kuwa sawa kabla 



hata kuweka sawa ihusike. Nafasi ya watakatifu ni ile kama ya wageni katika majaribu 
dhidi ya uzima wa milele. Mungu atawalinda ili huduma yao katika majaribio yao 
isiathirike na mauaji na vurugu kabla ya muda. Mambo ni yake. Tuko katika mikono 
yake, hata pia ulimwengu wote. Hatuna haja ya hivyo kuwa na shida na mawazo ya nini 
itakuwa matokeo ya mwenendo wowote na Kristo. Atahakikisha  kuwa kazi yake 
imekuwa sahihi wakati wa mwisho. Swali rahisi na tu kwa ajili yetu, ni ile ambayo Paulo 
huweka karibu na Damasko? "Bwana, je, ungependa mimi nifanye nini" Hatuwezi 
kufanya kile kinahusisha uasi kwake. Konstebo maalum, kwa mfano, anahitajika ikiwa ni 
lazima, kwa kuvunja kichwa ya mtu na silaha. Swali katika hali hiyo ni, kwa hivyo, bora 
kuweka hivyo: "Je, Kristo huruhusu watumishi wake kuvunja vichwa vya watu na fimbo 
fupi?" Si jibu sahihi kwa swali hili kwa kusema kwamba kuwa amri kumtii mahakimu 
(Tito iii, 1), sisi tuna wajibu wa kutenda kama konstebo maalum kama mahakimu 
atatuhitaji; kwa sababu hakuna mtu atakana mwito huu inasimamiwa na amri kubwa, 
kwamba tunafaa "kumtii Mungu kuliko mwanadamu" (Matendo iv, 19). Hakuna mtu 
mnyofu wa moyo wa mambo atasema kuwa Paul alimaanisha tunafaa kutii mahakimu 
wakati utaratibu wao huenda na kutokumtii Mungu. Kama ubishi wowote kama huu 
unafanywa, ni jibu linalotosha kwa kuelezea vitendo vya mitume, ambao ni lazima 
waruhusiwe kusimamia mashauri yao wenyewe.  
 
Walikuwa daima hawawatii mahakimu katika jambo la kuhubiri injili, na walijileta 
wenyewe gerezani na kuuwawa kwa uasi huu. Hakukuwa na utofauti kati ya mwelekeo 
wao huu, na mawaidha yao na "kutii mahakimu"; kwani katika mambo yaliyoelezwa 
katika kuonya huku, walikuwa wenyewe watiifu kwa mahakimu. Wao walilipa kodi, 
waliheshimu nguvu za utawala, na kutambua mamlaka ya sheria, kwa maneno yote 
yasiyoathiri uaminifu wao kwa sheria ya Mungu. Hii ni wajibu inayotakiwa ya watu wote 
wa Mungu, na kwa furaha zinazotolewa na wao, bila ya kujali kwamba wao wanatarajia 
maagizo yote hayo na taasisi ya kukomeshwa kwa wakati wake. Muda huo nmuda wa 
Bwana; na kwa hiyo wao huwa na subira kusubiri. kazi ni kazi ya Bwana, na kwa ajili 
yake wao husubiri.  
 
Lakini wao hawalazimishwi na sheria za binadamu kufanya kile ambacho Kristo 
amekataza? Swali haswa ni, je amepiga marufuku yaliyo katika swali katika mfano 
huu? Amepiga marufuku vurugu? Kama kwa hili, hakuna kitu chochote kilicho wazi, 
"Ametuacha na mfano ambao tunapaswa kufuata hatua yake" (1 Pet. Ii, 21). Hivi ndivyo 
Kristo mwenyewe alisema kwa wanafunzi wake: "Nimewapa kielelezo, ili nanyi pia 
mfanye kama nilivyowafanyieni nyinyi" (Yohana xiii 15). Sasa ni nini mfano wa Kristo 
kama jambo linalohitajika? Ushahidi ni kwamba hakufanya vurugu, wala neno la 
udanganyifu halikusikika mdomoni mwake(Isaya 53:9). Kama Petro 
anavyotuambia. "Yeye alipotukanwa, hakurudisha matukano; alipoteswa hakuogofya, 
bali aliwakabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki" (1 Petro ii, 23).   
Lakini wengine wanasema, hii inahusu tu mazingira ya mateso: kwamba wakati alisema: 
"Msipinge mabaya," alimaanisha kwamba marafiki zake hawakuwa wapambane dhidi ya 
walio watesa kwa ajili ya imani yao, lakini kwa uvumilivu na kikondoo kuwaruhusu 
kufanya mapenzi yao. Itapatikana, juu ya uchunguzi, kuwa hili ni kosa. Kristo hakuwa 
anazungumza juu ya  mateso hata. Alikuwa akizungumzia mambo ya kisheria na mazoea 
ya taifa la Wayahudi. Anasema: "Mmesikia kwamba imesemwa:` Jicho kwa jicho, jino 



kwa jino. ' Na nani - kwa nani, kwa malengo gani haya yalikuwa yamesemwa? Ilisemwa 
na Musa kwa Israeli, kwa kuwa kanuni hiyo ilikuwa idhibiti kesi katika sheria. Hii 
itakuwa dhahiri kwa kurejelea Kutoka xxi, 22-24. "Yeye (mkosaji) atalipa kama HAO 
WAAMUZI watakavyosema, Lakini kwamba pana madhara zaidi, ndipo utatoza uhai 
kwa uhai, jicho kwa jicho, jino kwa jino," nk Wakati, kwa hivyo, Yesu anaamrisha 
kusiwe na upinzani wa uovu basi sio kwa kuzingatia watesi, lakini kwa kurejelea ya kesi 
za kisheria, na mahusiano ya kawaida ya binadamu na mwenziwe.  
 
Hii labda ni dhahiri zaidi katika mstari unaofuata (Math. V, 40). "Kama mtu yeyote 
anataka kukushitaki na kuitwaa kanzu yako, mwachie na joho lako pia." Hapa hakuna 
kuudhi lakini mtu tu anataka mali yako na anajaribu kuwafukuza kwenu na mchakato wa 
kisheria. "Kila atakayekulazimisha mwendo wa maili, nenda naye mbili." Mtesi bila 
shaka hangependelea kutaka uwepo wako katika barabara pamoja naye. Ni mfano ya 
wasafiri anayetaka faraja na ulinzi katika njia ya upweke, na ambaye umeamrishwa ya 
kuwa huria ya zaidi kutimiza mapenzi  yake. "Toa kwake aombaye yako, naye atakaye 
kopa kwako, usigeuke mbali." Hakika hii si mtesa ambao huchukua bila idhini yako.  
 
Pendekezo kwamba amri hizi zitatumika tu kwa hali ya mateso, ni mawazo ya asili 
zinazopendelea ambayo inaendakinyume dhidi ya maagizo kimwili-kumsulubisha Kristo, 
lakini haiku tayari kwenda kwa urefu wa wazi wazi kumkana Kristo. Ni maoni ya ajabu 
yakijisimamia yenyewe; kwa nini sisi turuhusiwe kupigania sisi wenyewe, na kukatazwa 
kupigania Bwana? Mtu anaweza kufikiria kuwa tofauti, ikiwepo, ingesimamia katika 
upande mwingine, yaani., tutaruhusiwa kuzuia na kulipiza kisasi wakati ambapo 
mamlaka ya Bwana inahusika, lakini tunafaa kuwa watiifu wakati ilikuwa hoja tu ya 
kuchukua mkataba wetu. Lakini ukweli ni, hakuna tofauti kama hiyo 
iliyotolewa. Pendekezo kwamba ipo ni isiyofaa. Hii ni sifa ambayo haiwezi, kwa kweli, 
kuwa; utajuaje wakati mtu anakufanyia machungu kwa sababu ya imani yako, na wakati 
gani kutokana na  tamaa yake?  
 
Amri ya Bwana ni kamili, kwamba tunafaa kutenda sehemu ya kondoo kati ya mbwa 
mwitu; wenya busara kama nyoka, lakini wasio na hatia kama njiwa. Waaminifu wa 
karne ya kwanza walitambua hii kama kushirikisha kutokuwa na upinzani. Hii ni dhahiri 
kutokana msemo muafaka wa Yakobo kwa watu waliopita utajiri wa makabila kumi na 
mbili: "Mmehukumu na kuuwa wenye haki, naye hakuwapigeni" (Yakobo v, 6). Pia ni 
dhahiri wazi kutoka kwa madai ya Paulo katika Waraka wa 2 Wakorintho xi, 20, kusikika 
juu ya ardhi hii: "Kwa maana mwachukuliana na mtu akiwatia utumwani, akiwameza, 
akiwateka nyara, akijikuzaakiwapiga usoni. "  
 
Kama vile kusema, "Ni kitu ya kawaida na wewe ili kuwasilisha bila ya upinzani, na 
kuumia binafsi;. Kwa kiasi gani zaidi unaweza kuvumilia maneno yangu" Alikuwa 
ameamuru wazi: "Wapendwa wangu, msilipize kisasi, bali mwachieni Mungu, kwa 
maana imeandikwa:.. Kisasi ni changu mimi nitalipiza asema Bwana. Kwa hivyo, Adui 
yako akiwa na njaa, mpe chakula, akiwa na kiu , mnyweshe. maana ufanyapo hivyo 
utamfanya apate aibu kali kama makaa ya moto juu ya kichwa chake Usishindwe na 
ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema "(Warumi xii, 19-21.). Kwa mara nyingine, 
Mungu alisema: "Angalieni mtu asimlipe mwenziwe uovu kwa uovu" (1 The. V, 



15). Kwa mara nyingine tena, "Maana si afadhali kunyang’anywa mali zenu?" (1 Kor. Vi, 
7).  
 
Kanuni hizi zinatenga wale hukwenda kwa sheria kwa upande wa wale wanaotii amri ya 
Kristo. Kwenda ka sheria ni kinyume na utii kwa amri unaohitaji sisi kukubali uovu, na 
kuacha kujidhibitisha sisi wenyewe. Nini Kinachoendelea na sheria lakini kutegemea 
ncha mkubwa wa vurugu za binafsi na serikali ya mseto? Wale ambao huangalia tu juu 
hawawezi kuona hii, lakini wao wanaona ni urahisi wa kutosha wakati inaelekezwa dhidi 
yao wenyewe. Huenda wakafikiria ni kufanya tendo la upole sana kufanya ziara kwa ofisi 
ya utulivu ya mwanasheria, na kumwuliza kuweka sheria katika mwendo katika njia 
"halali", wakipinga kuwa wanataka tu haki, nk, nk.  
 
Lakini kufuata suala hilo kiundani mwake; kuona nini maana, na kisha kuhukumu kama, 
kama rafiki wa Kristo, wewe uko uhuru wa kufanya jinsi ya haramu hivyo. Unaweza 
kupata hukumu ya sheria katika neema yako: na hebu tuseme anayedaiwa hawezi 
kulipa. Nini kinatokea? watumishi wako (kwa mawakala wa sheria ni watumwa wako, 
kwa wakati huu, na bila kutenda sasa baada ya mamlaka yako kuondoka) wanaingia 
nyumbani mwake na kuuza kitanda chake na kumtupa nje kukosa makazi kwenda 
mitaani. Lakini tuseme yeye ana uwezo wa kulipa na asilipe, na anachukulia ndani ya 
kichwa chake kupinga, kuhusisha, hebu tuseme, bendi ya pepo zenye ujasiri kwa msaada 
wake. Aliwakemea vibaraka wa sheria kufika nyumbani; mlango umefungwa, 
uandikishaji unadaiwa bure. mawakala wako wanaugonga mlango chini, lakini wapata 
njia imezuiliwa. Wao wanavunja vizuizi, lakini wanapata wakazi wa nyumba na tabia ya 
dharau. watumishi wako wa sheria wanawasukuma nao rafiki wa mdaiwa wanawapiga 
watumishi wako wa sheria. Watumishi wako wanapiga pia, lakini kuona ni wamelemewa, 
wao wanajitoa.  
 
Mdaiwa anashangilia na kwa kuhofia kurudi kwa aliwakemea vibaraka, anatuma na 
hupata kuimarisha ya mawe ngumu. Wafuasi wao wanarudi na msaada. Vita vinatokea: 
vichwa vinavunjwa na mali kuharibiwa, na wafuasi wao wanarudishwa nyuma. Nini 
kinafwatia? Machafuko. Sehemu ya watu inachukua upande na mdaiwa na sehemu kwa 
wafuasi wao. Nini kinafuatia? Askari  wanaitwa. Askari sasa ni watumishi wako. Kama 
watu walio katika nyumba hawajisalmishi ubongo zitapuliwa na maisha kuchukuliwa, Na 
haya yote yatafanyika kwa kuwa umeweka sheria katika mwendo. Kwa kweli, hii ni 
sheria katika mwendo. Kile kinachoitwa "sheria," ni lakini mwisho wa laini ya 
kigongo. Ni hofu ya upande wa pili ambayo inafanya watu kujikunyata mbele ya 
kushughulikia. Mfuasi huenda na kupinga kushughulikia, na hii kwa ujumla inatosha, 
lakini ukweli unabakia kwamba kile kinachoitwa sheria ni chombo kutisha na ya 
uharibifu, ambayo itavunja fuvu kama kuna upinzani wowote. Nyumba iliyopigwa na 
maiti iliyofunikwa na damu, ni vipengele katika picha ya kuzingatiwa. Ukweli kwamba 
ni mara chache inahitajika kushinikiza mambo kwa urefu hii haibadilishi asili ya shughuli 
ya ununuzi au kudhoofisha hitimisho kwamba watu wa Mungu si uhuru wa kuajiri injini 
hizo kwa kosa.  
 
Ukweli kwamba mtu haleti vurugu kibinafsi hufanya mambo kuwa mbaya, hadi sasa 
kama hali ya tendo lake inahusika, ambayo ni mbaya zaidi: kutenda uaminifu na uhodari 



na ushupavu mwenyewe, au kwa kusimama nyuma ya pazia na kunong’ona maneno 
ambayo yanaweka kijivu wengi kufanya hivyo? Kama ungekuwa muigizaji binafsi, 
mdaiwa wako anaweza kuwa na baadhi ya nafasi ya rehema kwa rufaa binafsi, lakini 
wakati unaweka sheria katika mwendo wewe unamkabidhi kwa huruma za watu na 
mioyo ya mawe, na bila nguvu ya kuwa na huruma hata kama walikuwa na akili.  
 
Kwa ujumla inasemekana  kuwa ndugu hana haki ya kuamua sheria dhidi ya ndugu, kwa 
sababu ya maneno ya Paulo kueleza katika 1 Kor. vi, 1-4; lakini baadhi yao wanasema 
wanaweza kufanya hivyo dhidi ya mgeni. Mawazo ya kwanza juu ya mapendekezo kama 
hayo ni, kwamba ni kinyume na roho na mafundisho yote ya Kristo ya kudhani sisi tu 
uhuru wa kuomba mchakato wowote wa madhara kwa wageni ambayo hatutumii kwa 
ndugu. Amri yake kuwa wapole kabisa, ni hadi hata kwa adui yeyote, bado zaidi kwa 
mdaiwa, ambao anaweza kuwa sio adui. Tofauti zinazotakiwa kwa ajili ya ndugu katika 
suala hili itakuwa ni kurudi kwa roho ya mambo ambayo ilisema "Mpende jirani yako na 
kumchukia adui yako," ambayo Kristo waziwazi alichukua nafasi yake.  
 
Jinsi inakuja ni kwamba Paulo anataja "ndugu," kuhusiana na kwenda na sheria kabisa 
katika 1Wakor vi.? Je, ni kwa karibu sana kwamba ndugu wanaweza kwenda na sheria na 
mgeni, wakati si uhuru wa kufanya hivyo na, ndugu? Hakuna ladha kama hiyo katika 
mazingira. Hata hivyo ni kuonyesha kiwango kikubwa ambacho Wakorintho walikuwa 
wamekwenda katika uasi wao. "Ndugu anakwenda kwa sheria kwa ndugu, tena mbele ya 
mahakimu wasioamini." Anawaamrisha ndugu kuhukumu kama kuna lolote baya kati ya 
ndugu na ndugu, lakini je, anapendekeza kimbilio na hata uamuzi huu? Badala yake, 
anasema, "Kwa nini hamwelewi badala kuteseka wenyewe kwa kunyang’anywa?"  
 
Amri ya kuwa watazamaji tu kuhusiana na mabaya, ni agizo la muda wa majaribio ya 
sasa tu. Kutokana na muda, watakatifu watawakanyaga waovu kama majivu chini ya 
nyayo za miguu yao, kama watajithibitisha wenyewe wanastahili heshima na utii 
mwaminifu kwa yale ambayo Mungu anataka sasa. "Yeye ashindaye, na kuyatunza 
matendo yangu hata mwisho, na yeye, nitawapa mamlaka juu ya mataifa." (Ufu ii, 
26). Katika mtazamo huu, ni muhimu sana kwamba watu wa Mungu wawe waaminifu 
kwa maagizo ya Kristo; na wala wasijiwachilie wenyewe kuongozwa katika njia ya uasi 
na tukufu juu ya neno lake, ambayo wakati tunafanya njia laini ya mwili itakuwa na 
athari za kunyimwa kwetu ya taji katika siku ya utukufu utakaofunuliwa.  
 

5. Kuna amri zingine ambazo utendaji wa kila siku wa makanisa ni kinyume kabisa, lakini 
ambayo, baada ya urefu mkubwa ambayo hotuba hii tayari imekwenda, hatuwezi kufanya 
zaidi ya tu kurejelea. Kristo:-  
a. Anakataza kila aina ya viapo (Matt v, 34;. James v, 12).  
b. Anakataza kuchukua upanga (Matt xxvi, 52;. Rev. xiii, 10).  
c. Analaani kulipiza kisasi na hotuba mbaya, na masingizio yote (Matt v, 44;. 1 Pet iii, 

9;.. Warumi xii, 14).  
d. Anasisitiza juu ya maamuzi ya amani na mawasiliano binafsi ya kibinafsi na kukerwa 

na mtazamo huu (Matt v, 24. Xviii, 15; Wakolosai iii, 13)  
e. Ana amrisha wema hata kwa wasiostahili na waovu (Matt v, 44;. Luke vi, 35).  
f. Inaruhusu ndoa na waaminio tu (1 Kor. Vii, 39).   



g. Anaamrisha unyenyekevu wa mavazi na mwenendo hata na adabu nzuri na moyo wa 
kiasi (1 Tim ii, 9;.. 1 Pet iii, 34).  

Ni sifa mbaya kuwa makanisa zinakiuka maagizo hayo yote bila kukiuka wao 
wanatakiwa kuwaondoa katika ushirika wakiukaji katika kipimo kidogo angalau, ingawa 
Kristo amewaeleza kwamba ni bure kwa ajili ya watu kumwita Bwana wasiotii amri 
zake. Viapo mara kwa mara hutolewa katika mahakama ya umma (wasiongee kwa matusi 
ya ushirikiano binafsi).  
 
Taaluma ya kijeshi inachukuliwa kama nyanja inayofaa kwa ajili ya wana wa watu wa 
Kikristo. Uso wa "kanisa" unapanuliwa kwa jeshi katika uteuzi wa makasisi, kwa 
kushirikisha hii makosa ya kuogofya kinachojulikana kwamba wakati nchi mbili 
zinazojiita za Kikristo zinakwenda vitani, Wakristo wa upande mmoja wanakata koo za 
Wakristo wa upande wa pili, kama biashara halali na ya kikamilifu, na "makasisi" 
Mkristo upande mmoja, anamwomba Mungu kwa Wakristo wote hivyo kuchukuliwa, ili 
kufanikiwa hatua ya mauti seti moja ya Wakristo dhidi ya maombi ya makasisi wa 
Kikristo na jitihada ya mauti seti nyingine ya Wakristo, ambayo mwisho huweza kuweka 
tona uwanja wa ugomvi na maiti zao wakati wengine wanaandamana kwa ushindi juu ya  
maiti zao, kuimba Te Deums Mungu kwa kuwawezesha kuwachinja ndugu zao 
Wakristo! Kulipiza kisasi ni huwa kunahubiriwa na kufanywa miongoni mwa raia wa 
makanisa kama haki na yenye heshima na kitu cha kindume kufanya, na hotuba ya kiburi 
na kinyongo hutolewa radhi juu ya alama ya umuhimu, wakati wanazungumza mabaya 
na kusisimua juu ya udhaifu wa jirani yako, ni muhimu zaidi kifahari ya maisha ya 
kawaida. 
 
Amani na upendo na amani wa maamuzi inaonekana juu kama ishara ya ufanisi, na mtu 
ambaye anayatetea na kufanya wajibu wa kutafuta mahojiano ya kibinafsi na adui, kwa 
lengo la maridhiano, ataonekana kama msumbufu aliyepandwa na wazimu.  
 
Wema kwa uovu ni sio rahisi kusikika. Kutokuwa na shukrani na kutokufaa ni kwa 
pamoja hazibadiliki kama sababu ya kusaidia mtu yeyote katika dhiki. Ni njia kufikiria 
mwenyewe kuwa mwenye haki katika kuzuia msaada katika mfano hiyo. Ni ubora tu (na 
kwamba pia, imechukuliwa kuonekana kishujaa) kwamba inapanga neema ya makanisa 
kwa ajili ya dhiki binafsi.  
 
Wazo la kuzuia ndoa kwa uwanafunzi kunatazamwa kama chuki ya kutokuwa na maana.  
 
Na ama mavazi, hadi sasa makanisa wamenda kinyume na kiwango cha kitume kwamba 
wingi wa wanawake wanaojulikana kama Wakristo (hasa katika nyanja ya juu ya jamii), 
hufikiria ni kitu cha heshima ya kuingia katika migogoro pamoja kwa mtindo na ukuu wa 
mavazi yao. "Mtindo" ni mungu ambaye mvuto wake haupingwi. Hakuna mtu 
anayemiliki kuwa mja, lakini kila mtu anafanya vitendo sehemu ya mmoja. Tamaa, 
upendo wa kuonyesha, tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, havikubaliwi kama nia ya 
nia inayowaongoza, ingawa kuna shida nyingine inayofanya. Yote yanahalalishwa juu ya 
"kupenda."  
 



Hali hii ya mambo ni makubwa na kila akili katika huruma na malengo ya Mungu katika 
maisha ya binadamu, kama ilivyo wazi katika Maandiko. Hakuna njia nyingine bali 
kupambana na rushwa iliopo. Ni kwa ajili ya watu waaminifu, katika mazoezi binafsi na 
katika kufundishwa kwa umma, hadi sasa kama kunaweza kuwa na fursa, kutekeleza 
wazo ilioonyeshwa katika maandishi ya mitume. Bila njia nyingine yoyote hatuwezi 
kujiokoa wenyewe kutokana na kizazi ambayo ni "kiovu" kama moja kwamba 
iliyosikiliza mawaidha kama hayo kutoka kwa Petero. Mapambano yanaweza kuwa 
magumu, lakini vitu ni vikuu.  
 
Tunaweza kumudu kufunga masikio yetu na mambo ya adui. Sio kweli kwamba amri ya 
Kristo inadhoofisha na kuzorotesha tabia. Jambo ambalo linachukuliwa kudhoofisha na 
kuzorotesha ni nidhamu na kujizuia ya hali ya chini, ambayo inaitikia tendo katika 
kuimarisha yote yaliyo nzuri na safi. Wakati huo ukiondoa nguvu za kinyama na shughuli 
ambazo huenda kufanya kile maarufu kinachojulikana kama "umme," amri za Kristo 
zinatuweka kuwa kituo cha majukumu ya juu na nzuri katika mwelekeo wa wema na 
wajibu, shughuli zisizojulikana kwa mtu tu wa asili ya hisia za kawaida. Zinatufanya 
kumcha  Mungu kwa staha kwa kutofautiana na maoni ya umma, biashara ya ukarimu 
kwa ajili ya nishati ya Madai binafsi, mwangaza wa kichocheo ya falsafa wazi ya 
msukumo wa matope ya kujitosheleza, ya uongozi wa uadilifu kwa sheria ya kitumwa na 
uhakika ya sharia ya ustahili, nguvu ya kujizuia kwa hatua za chuki, nguvu ya kuendesha 
kwa zisozoeleweka za hisia; kanuni ya whim, maarifa kwa hisia, utauwa kwa ume; uhai 
kwa kifo.  
 
Kutojulikana kwa amri ya Kristo ni kutokana na upinzani wao kwa msukumo wa asili; na 
upinzani wao wa msukumo wa asili ni sehemu ya mamlaka yao kuelimisha watu katika 
utiifu wa Mungu, ili wawe na nidhamu na tayari kwa ajili ya utukufu mkuu uliohifadhiwa 
kwa wale ambao humpendeza. Hebu tusifanye makosa makubwa ya kuyafuata 
mafundisho maarufu . Kama tutaendelea katika uasi ambayo ni mazoea ya duniani - 
(ingawa huitwa makanisa) - itakuwa bora kushikilia kwenye ushirikina wao wa kinyama 
na kiteolojia, kwa kuacha la pili, wakati tunafanya ya zamani, itatuanika  sisi kwa 
usumbufu wote wa imani ya Kristo, wakati kwetu hakuna hata faida zake za utukufu.  
 
Mihadhara haya lazima sasa lazima kuletwa karibu. Pale ambapo ni kwa uthibitisho 
mwingi kweli tofauti na makosa imefikia, usahihi sio naye ambaye amepeana, lakini kwa 
mwingine - (John Thomas, MD, wa Kaskazini, alikufa 1871) - ambaye, chini ya Mungu, 
amekuwa njia ya kufungua Maandiko katika kizazi chetu, na kuwaondolea pazia 
lililotupwa juu yao na teolojia maarufu.  
 
Mihadhara hii ni jaribio dhaifu kwa upande wa mwandishi kutoa huduma kwa wengine 
ambayo imekuwa inatolewa kwa ajili yake mwenyewe na kama akili yoyote kuwa 
itatolewa makosa - kama ladha yoyote imewavutia ya utafiti wa Neno la Mungu - 
hukumu yoyote iletayo ufahamu,na imani, na utiifu wa kweli, jitihada itakuwa imepokea 
malipo  kamili  kwa hayo ambayo yatakuwa yamekamilishwa KWA MIAKA ZAIDI.  
 
Kitu pekee kinachostahili bidii ya mtu kipaumbele katika hali hii ya kuwepo, ni kweli 
iliyo wazi katika Biblia. Inmfanya kuwa uhuru kwa sasa, na salama kwa ajili ya siku 



zijazo. Wakati unaotolewa kwa kitu kingine chochote katika upendeleo, 
unapotezwa. Ukweli unafanya hivyo kwa mtu ambayo hakuna utafiti mwingine 
unaoweza kufanya: inamweka katika utulivu na marejeleo ya maswali mengi ambayo 
hutatanisha wasioelewa, hutoa ufunguo kwa ajili ya matatizo yote ya 
maisha; inamhamasisha kwa kujiamini huku kukiwa uhakika ambayo huvuruga 
binaadamu wengine, inamwongoza  kwenye urahisi, wa moyo moja, wenye mwelekeo 
wa amani ya masuala yake; huijaza akili yake na uhakika wa faraja kuhusu hali ya 
baadaye, ukifanya matarajio yake kwa matumaini mazuri ilioanzishwa ya kufikia 
ukamilifu ambayo moyo haipati kwa sasa;  hutuliza wasiwasi yake, hurekebisha tabia 
yake ya asili kuepukana na maadili yaliyolaaniwa, huamsha mapenzi yake takatifu, 
yanaendelea maslahi ya nyuma, na inaboresha na kuinua na kuwatakasa asili yake yote, 
wakati inampatia dhamana ya, na kumfanya kukutana kwa ajili ya "urithi wa watakatifu 
katika mwanga. "  
"Ni ana ahadi ya uzima ulioko sasa, na pia ya hayo yanayokuja." harakati yake ni ya 
muhimu zaidi kuliko ile ya kitu chochote ya kidunia. Nguvu inayotumika katika kuipata, 
au kuwekwa nje katika usambazaji wake, itaendeleza matokeo ambayo kwa utukufu 
hushamiri wakati matunda ya juhudi tu kidunia itaangamia kwenye shida 
isioepukanwa. "Kila binadamu ni kama nyasi, na utukufu wake wote ni kama maua ya 
porini Nyasi hunyauka na maua huanguka;. Lakini Neno la Bwana hudumu milele, na 
Neno hilo ni hiyo Habari Njema iliyohubiriwa ninyi "(1 Petro i, 24, 25). 

 


