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UANAFUNZI SOMO LA KUMI NA NNE: 
KUWA SHAHIDI Kazini 

Nafasi ya pili ambapo tunaweza kuwa na athari zaidi itakuwa kwenye kazi zetu. Tutatumia wakati 
mwingi na watu tunaofanya nao kazi kuliko familia zetu! Wakati mara nyingi tunazingatia kile tunapaswa 
kusema nguvu yetu ya kweli katika ushuhuda wetu iko katika matendo yetu. Maisha yetu yanapaswa kutoa 
nguvu kwa maneno yetu. Nguvu ya maisha iliyopita ni ngumu kubishana nayo. 

Leo tunataka kuzingatia mambo matatu ambayo yanapaswa kuonyesha kazi yetu kama wanafunzi wa 
Yesu Kristo waliozaliwa mara ya pili. Kanuni kuu inayopaswa kuathiri kila eneo la maisha yetu ni 
MATHAYO 5:16 ambapo tumeamriwa kuangaza nuru yetu mbele ya watu wote. Tutazungumzia kwa 
ufupi mtazamo kuhusu kazi, mtazamo kuelekea mali ya kampuni, na kujitolea kwetu kwa kampuni. Lengo 
letu linapaswa kuwa kufanya kazi kwa njia ambayo itatoa nguvu kwa ushuhuda wetu. 
II. MTAZAMO KUELEKEA KAZI. 

WAEFESO 6: 5-8 inaweka wazi mtazamo unaofaa wa mfanyakazi anayemcha Mungu. Kila kitu 
tunachofanya kama Wakristo kinapaswa kuwa kama kwa Yesu. Njia yetu juu ya kazi zetu inapaswa kuwa 
kama Yesu alikuwa msimamizi wetu. Kutakuwa na wakati ambapo tutatakiwa kufanya vitu ambavyo 
hatutaki kufanya na hizi ni nyakati ambazo zitajaribu mioyo yetu. Hapa ndipo tutakapopimwa. Ni rahisi 
kufanya vitu tunavyopenda, hata watu waliopotea wanaweza kufanya hivyo. Moyo wa kweli wa huduma 
utakuwa na nafasi ya kuangaza. Tunapofanya hivi kwa roho ya kumtumikia Mungu mistari hii inatuambia 
tunapata thawabu ya mbinguni pamoja na mshahara wetu. 

WAKOLOSAI 3: 22-23 hurudia ukweli huu muhimu. Biblia inasema wazi kwamba hatupaswi kufanya 
kazi na huduma ya macho. Hii inamaanisha kuwa hatupaswi kufanya kazi kwa bidii kwa sababu tunadhani 
bosi anatafuta au anajaribu kuweka onyesho ili kumvutia msimamizi. Inamaanisha kwamba tunapaswa 
kufanya kazi wakati wote kana kwamba Bwana wetu alikuwa amesimama pale. Mistari hii inasema 
tufanye kazi kwa unyofu wa moyo kwa hofu / heshima kwa Bwana. 
III. MTAZAMO KUELEKEA MALI YA KAMPUNI. 

TITO 2:10 ni aya muhimu katika kuanzisha na kudumisha ushuhuda wako mahali pa kazi. Kuonyesha 
heshima kwa mali ya kampuni yako ni mfano mzuri. Hii ni pamoja na kuiba, kuchukua mali ya kampuni 
yako kwa matumizi ya kibinafsi, na kutotunza vifaa vya kampuni. Kitendo rahisi cha kudumisha vifaa 
vyako bila kutibu kama inavyoweza kutolewa huenda mbali kuelekea kuanzisha ushuhuda wetu. Mfano 
wetu katika mambo haya unaweza kuwa ushuhuda wenye nguvu kwa kazi ya kuokoa ya Yesu Kristo. 

WALAWI 19:11 inasisitiza wazo hili. Wazo hapa ni kwamba tunapaswa kuheshimu kampuni yetu na 
kuwapa kazi masaa 8 kwa malipo ya masaa 8. Ikiwa tungetajiri kazi iliyofanyika kwenye nyumba zetu 
tungetarajia kulipia tu kazi iliyofanywa. Tutakasirika ikiwa tutalipishwa kwa kazi ambayo haikufanywa. 
Kama Wakristo tunapaswa kutarajia kufanya malipo ya siku ya uaminifu 
kazi ya siku ya uaminifu. Maadili yetu ya kazi yanapaswa kujisemea yenyewe. Ikiwa tunalipwa kwa 
masaa 8 ya kazi tunapaswa kutoa kazi ya masaa 8. Kama Wakristo hii ina athari kubwa kwa ushuhuda 
wetu. 
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III. KUJITOA KWETU KWA KAMPUNI YETU: 
Lengo letu linapaswa kuwa kuifanya kampuni yetu ifanikiwe na mwajiri wetu aonekane mzuri. Mfano 

mkuu wa hii katika Bibilia alikuwa Yusufu (MWANZO 39-50). Kila mahali alikuwa katika kushamiri 
chini ya uongozi wake. Danieli (DANIELI 2: 46-49) alikuwa mshauri wa mfalme adui na alifanya kila 
awezalo kumsaidia kufanikiwa. 

METHALI 10: 4 inasema kwamba kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya maadili ya kazi yetu na 
mafanikio ya kampuni yetu. Hatufikirii mara nyingi kuwa tuna athari nyingi. Ikiwa lengo letu ni kuona 
kampuni yetu ikifanikiwa itaonyesha katika kazi yetu na tutapata kibali katika kampuni yetu. Hii 
inazungumza vizuri juu ya kujitolea kwetu kwa Kristo. 
IV. HITIMISHO: 

Tunapoenda kufanya kazi kila siku sisi sote tunaenda kwenye uwanja wetu wa kibinafsi wa misheni. 
Vitendo vyetu huko vitaendeleza sababu ya injili au kuizuia. LUKA 16:10 inatukumbusha “Yeye aliye 
mwaminifu katika lililo dogo zaidi ni mwaminifu katika lililo kubwa pia; na yule aliye dhalimu katika 
lililo dogo zaidi ni dhalimu pia katika lililo kubwa. Ni ukumbusho mzuri sana. Uaminifu wetu katika kazi 
zetu unampendeza Mungu. 

Lazima tukumbuke kuwa haitoshi kuzungumza juu ya ulimwengu mambo ya kiroho, kwa sababu wale 
ambao hawajaokoka hawawezi kuelewa. Tutalazimika kuishi injili ya Bwana wetu Yesu Kristo katika 
mwili. 
KITABU CHA TAARIFA YA KIROHO 

KUJIFUNZA BIBLIA: Tumia mchakato wa Uchunguzi, Tafsiri, na Matumizi na mistari ifuatayo. 
1. Marko 10: 42-45 
2. Mithali 18: 9 
3. Waefeso 4: 1 
4. Mathayo 25: 14-30 
5. Mithali 22: 6 

SALA: Andika mtu au vitu ambavyo umeombea leo. 
USHIRIKA: Andika jina la muumini uliyekuwa na ushirika naye na kile ulichofanya. 
KUSHUHUDIA: Andika jina la yule ambaye si mwamini uliyemshuhudia na jinsi ulifanya hivyo. 
Kwa Mwanafunzi wa Yesu Kristo… 
Baada ya kumaliza masomo haya, umepokea mafunzo ya Mwanafunzi wa Kristo na sasa umeitwa kueneza 
ujumbe wa Wokovu kupitia Yesu Kristo na kuendelea kuwa Wanafunzi wengine! 
Mungu akubariki! 




