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Tunatambua umuhimu wa uhusiano katika mwili wa kristo. Kaitia waraka huu, Paulo amejaa 

upendo kwa kanisa, kwa hivyo anahusika kabisa juu ya changamoto Fulani katika uhusiano 

wake na kanisa la Wakorintho. 

Katika mlango huu anaelezea kuwa kusudi lake kuleta marekebisho ilichochewa na kujitolea 

kwake kwao. Pia anaamini kuwa nao pia wamejitolea kwake lakini kuna hitaji la kusawasisha 

mambo  Fulani. Yuko la tamanio kubwa kwa kuweka mambo sawa kati yao. 

Mwito wa kuwa watakatifuMwito wa kuwa watakatifuMwito wa kuwa watakatifuMwito wa kuwa watakatifu    

Paulo anatoa mwito kwa wakristo wote kutafuta usafi na utakatifu kwa kuwa tumepewa ahadi 

ya mambo mengi ndani ya Kristo.  

Moyo wa upendo Moyo wa upendo Moyo wa upendo Moyo wa upendo     

Paulo anaonyesha kuwa katika makusudio yake yamekuwa safi katika yote ambayo amesema 

na kuandika kwa hakika ako na mengi ya kumushukuru Mungu kuhusuWakorintho na yuko 

katika safari ya utulivu na furaha mbele ya Mungu kuwachunga wao. Kule Macedonia, yeye 

na wenzake walipingana na pingamizi nyingi na anaongea juu ya mwingilio wa nje, pamoja 

na mwisho wa kiundani. Alihimizwa sana na kuja kwa Tito, ambaye alileta ripoti iliyoleta 

hisio ya faraja ya Wakorintho kwa kuhusika kwao kwa Paulo pamoja na Tito.  

Barua ya kwanza ya Paulo Barua ya kwanza ya Paulo Barua ya kwanza ya Paulo Barua ya kwanza ya Paulo     

Katika barua yake ya kwanza kwa Wakorintho, Paulo alinena kwa nguvu juu ya ripoti ya 

usinzi na kukombana miongoni mwa waamini. Paulo alijua kwamba mambo yaliyo kuwa 

katika barua hiyo yalikuwa yamewahusunisha lakini anaamini kwamba hakuwa ameandika 

chochote kibaya. Hata hivyo inaonekana mafunzo yake ya uamuzi yalikuwa yamewakasirisha 

wengi wao. Hata hivyo kutembelewa kwa Tito kulikuwa kumedhibidisha heshima yao 

nakuhusika kwa Paulo na kuonyesha kuwa kulikuwa na kutubu na kubadilisha mioyo yao 

kwake yeye.  

Huzuni ya kiungu Huzuni ya kiungu Huzuni ya kiungu Huzuni ya kiungu     

Paulo amezungumzia juu ya kuhusunika kwa ajili ya Mungu. Huzuni ya kiulimwengu 

huumiza na ni ya uchungu lakini haina faida yeyote na haileti amani. Huzuni ya kiungu 

huleta mabadiliko ya ukweli wa moyo inayoleta ukombozi na amani. Lengo lote la kushiriki 

ukweli ni kwamba wote wanaoupokea wanaweza kukumbuka mahali walipo katika uhusiano 



wao na Mungu na wengine wamekozea na wanatafuta kusawasisha mambo. Huu mwelekeo 

wa huzuni ya kiungu ingawa inaweza kuwa ya uchungu inaleta furaha na urejesho. Pasipo 

hiyo huleta uchungu na utengano. 

TitoTitoTitoTito    

Lakini tunastahili kuona kuwa alivyokuwa mtu wa kiungu aliye na uwezo. Alinena kwa 

mamlaka. Aliweza kuwabariki Wakorintho na kuwasaidia wamwelewe Paulo na kile alicho 

kuwa akisema na pia aliweza kuleta faraja kwa Paulo. Kama mwanadamu Paulo alikuwa 

amehadhiriwa na tetezi zake na alifurahia huduma ya Tito kwa kunena kwa kumuunga 

mkono katika mzozo huo. Imani ya Paulo kwa Tito kwa kuwa balozi mwaminifu mwenye 

ukweli iliwezi kudhipitika na kumalisikia kwa kuponya hali ambayo ilikuwa ngumu. 

Wakorintho huenda walihofia kuwa Tito angelikuja na neno nzito lakini alishukulikia hali 

kwa kutumia hekima na haki na akaridhisha roho zao.  

Vipengele vya kuzingatia Vipengele vya kuzingatia Vipengele vya kuzingatia Vipengele vya kuzingatia     

1. Tunawezaje kuweka mioyo zetu kwa Mungu na kwa watu wake?Ni nini kinatuzuia sisi 

kuwa na mioyo mizuri? 

2. Je, tuko tayari kukumbana na mambo hata kama tunaweza pata matokeo mabaya? 

3. Kama kuna hitaji, Je, huwa tunaweka katika matendo huzuni ya kiungu na tamanio la 

uhakika la kubadilika ama tunasikitika tu kwa sababu tumepatikana? 

4. Je, tuko hiyari kukuopali kuwa kuna wakati tunajiona tumeshushwa au tuko chini au 

tunahizi t kuwa hatuwezi kukubali mambo haya? 

5. Unawezaje kuelezea kazi ya Tito? Je, kunaye mtu unahitaji kuwa (Tito) kwake? 

 

 

Mungu akubariki. 

 

Richard Brundon. 


