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Kuangalia nyuma ni rahisi. Tulikuwa huko. Tanajua mandhari ya kale na zaidi ya yote, tumepitia
hayo. Kuangalia mbele pia kuna urahisi wake. Kunachochea ndoto, mipango, tamaa na
uwezakano. Kwa kweli, kuwa katika ‘sasa’ kwa kawaida ni changamoto. Inabidi kuangalia wapi
tunaelekea, njia ipi inaleta maana, na kitu gani tunachotarajia kukipata. Kama viumbe jamii,
chaguzi zetu kwa kipindi hiki ni lazima zichochewe na mambo yanayotokea kati yetu. Kufanya
uchaguzi mzuri ni muhimu kuchukua yanayotokea katika mazingira halisi.
Hii ina maana kusoma na kujibu alama za nyakati. Lakini jambo hili lina maana gani? Kutoka kila
sehemu inayofaa katika kutazamia sasa na kupitia lensi ya watu wa mtazamo tofauti, watu
wanaendelea kutafuta uelewa juu ya alama za
“Roho yetu ya
nyakati kama wanavyoziona. Hili ni somo
ukumbakumba…. Tunajifunua linalofundishwa katika vyuo vikuu na katika
katika maswali na changamoto makongamano. Na mara nyingi pia kuwa ni ubao
kwa ajili ya mpango wa pamoja katika kazi na
za kipindi chetu hiki cha
biashara. Alama za nyakati ni msingi wa kanuni za
kihistoria, kuruhusu alama za
mielekeo mipya katika sinema, katika vyakula,
nyakati kutuonyesha njia na
katika imani na hata katika hofu. Alama za nyakati
jinsi ya kujibu.”
ni msingi wa uwasilishaji mzuri juu ya ‘mawaidha
ya TED – Fikra ambazo zinafaa kuzipeleka kwa
Mkataba # 8, a.
watu,1 na pia mahubiri ya televisheni kwa siku za
Jumapili asubuhi. Angalia katika Intaneti siku hizi
juu ya ‘alama za nyakati’ na utabiri wa wahubiri juu ya ujio wa pili wa Kristo unavyopendwa
sana.2
Mtu anaweza kusema3 kwamba kusoma alama za nyakati ilikuwa ni wajibu wa mtu kutoka
mwanzo wa dhamiri kwa matendo ya mtu. Watu wanajaribu kutoa mawazo kwa haya yanayotokea.
Hadithi maarufu, Vitabu Vitakatifu, kumbukumbu za kihistoria, yote haya yanatumia alama za
nyakati kama ubao wa kina kuelewa matukio yanaunda vipi hitaji la majibu ambayo itawapeleka
watu katika wakati ujao ulio salama. Hadithi za Biblia na wahusika wao walirekodi mifano ya
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Alama za nyakati kwa siku za leo: Kupitia upya alama ambazo ni maalumu kwa wakati wetu.”
http://www.Iamblion.com/articles/articles_signs2.php
3 Hadithi ya Miji Miwili (1859), Hadithi ya kihistoria iliyotungwa na Charles Dickens. “Ilikuwa ni muda mzuri sana, ilikuwa ni
muda mbaya sana; ilikuwa ni muda wa hekima, ilikuwa ni muda wa upumbavu; ilikuwa ni kipindi cha kuamini, ilikuwa ni kipindi
cha kutoamini; ilikuwa ni majira ya mwanga, ilikuwa ni majira ya giza; ilikuwa ni kipindi cha matumaini na ilikuwa ni kiangazi
cha kukata tamaa. Tulikuwa na kila kitu mbele yetu; hatukuwa na chochote mbele yetu. Wote tulikuwa tunaenda mbinguni;
tulikuwa wote tunaelekea njia tofauti. Kwa kifupi, kipindi hiki kilikuwa kama muda tulionao sasa: kwamba baadhi ya wakubwa
wenye makelele walisisitiza juu ya kupokea, kwa mema au kwa mabaya, kwa kiwango cha juu cha ulinganisho (sura ya 1 –
Kipindi). Angalisho: Aya inayofungua hadithi: Miji miwili ilikuwa ni London na Paris katika kipindi cha mapinduzi ya Ufaransa.
Kwa wananchi walionyanyaswa katika karne ya 18 huko Ufaransa, madai ya mapinduzi ya haki za binadamu yalikuwa ni
“kipupwe/masika ya matumaini.” Lakini kwa wale waliokuwa kwenye madaraka toka mwanzo, au ufumo wa siasa unaoondoka,
ilikuwa ni “kiangazi cha kukata tamaa, ambacho kilileta vifo na uharibifu- https//en.wikiquote.org/wiki/A-Tale –of Two-Cities
2

1

jitihada hizi walizofanya watu. Nuhu alijenga safina ili kuwaokoa watu katika laana inayokuja;
Musa aliwaongoza watu wake kutoka utumwani kwa ahadi ya kuwa na maisha mazuri baadae
katika makao yao mapya; Nabii walilia kuwaamsha watu kuona njia zao zisizofaa kwa kuishi uovu.
Yesu kila mara alihubiri juu ya Ufalme na jinsi watu wanavyotakiwa kufanya ili waupate Ufalme
wa ndani na kuujenga kutoka nje.
Kilicho muhimu kwa upande wetu ni: Msalvatoriani anatakiwa asome vipi alama za nyakati?
Changamoto gani ambazo tunapewa ni alama za nyakati za sasa na tunatakiwa tuzijibu vipi?
Tunavyoona ulimwengu na ‘alama’ zake ni swala la taswira halisi, taaluma aliyojifunza mtu, cheo
cha mtu na umri na jinsia na tamaduni. Haya yote yanatengeneza taswira tuliyonayo katika uzoefu
wetu na pia inatufanya tufanye maamuzi kuhusu yale tunayoona. Maisha yetu ya zamani
yanasababisha taswira yetu ya ‘sasa,’ lakini maisha yetu ya zamani yasitawale uchaguzi
tunaofanya kwa wakati wa sasa. Kwa sababu tunaishi katika muono wa imani, neema inatufanya
tuuone ulimwengu kwa macho na mioyo ya kitume.
Tunapotafakari juu ya maisha yao tunaanza kugundua upekee wa taswira zao. Kwa mfano Jordani
alikulia katika mazingira ya Kimaskini ambapo maisha yalikuwa magumu. Lakini, kutoka katika
umri mdogo, alijisikia kuwa amebarikiwa na Mungu na ameitwa na Mungu kufanya kitu kikubwa
kwa ajili ya roho. Aliusikia wito imara wa Upadre ukiambatana na hamu kubwa ya kujua lugha
ambazo zitamsaidia kufika eneo kubwa la ulimwengu ambapo bado hawajajua wema na upendo
wa Mwokozi.4
Jordan alikuwa mtu wa ‘sasa’ zaidi kuliko kuwa ‘mwana mipango’ wa muda mrefu. Aliumizwa
sana na yale aliyoyaona juu ya kuanguka kwa Imani huko Ulaya. Alishawishiwa na tamaa ya
kuwavuta watu wengine kutambua kwamba matendo yetu ya kila siku ni njia ya kuokoa roho. Njia
ya kazi ya uchapaji ilikuwa ni chombo ambacho kilionekana ni muhimu sana kwa kuwaamsha
watu kwa ajili ya hitaji hili la kitume. Zaidi ya hayo, aliamini kwamba “mitume”5, kwa ulimwengu
wa karme ya 19, hawahitaji kuwa ni wenye daraja takatifu au wamisionari tu. Alionyesha
muunganiko wa wanaume na wanawake, walei na watawa, katika mapambano ya kuweka imani
katika matendo kuanzia katika misingi. Alikutana na vikwazo vikubwa mbalimbali alipokuwa
akifanya haya. Alipokuwa akiunda kundi la kwanza la kina mama kwa ajili ya ‘Jamii yake Fundishi
ya Kitume,’ Jordani na Mwanamama aliyemchagua kama kiongozi, walitofautiana katika
ufafanuzi wao juu ya kazi ya nadhiri ya ufukara.Lengo la Mama lilikuwa ni kuwa kikundi cha
Masista walioishi kiaminifu mfumo wa maisha ya kimaskini kabisa. Lengo la Jordani ilikuwa ni
kukumbatia nidhamu ya ufukara kama njia ya kuboresha utume na si kuonyesha mfumo wa maisha
ya kimonaki. Kwa hiyo Wakubwa wa Kanisa waliamua kutenganisha kundi hili la akina mama
kutokana na kuwa na mila zisizochangamana. Zaidi ya hiyo, Jordani alivumisha msukumo wa
Kanisa kuwa na lengo la msingi la kazi ya kitume kwa Shirika lake. Kama Jordani alivyosali katika
matukio mbalimbali na jinsi alivyotakiwa kujibu vema, alijisikia ya kwamba muono wake ulihitaji
mabadiliko na uwazi. Alipinga kuweka dira yake katika vigezo maalumu. Kulikuwa na ushawishi
na ustahimilivu katika vinasibu vyake kama ilivyoonyeshwa katika Sheria yetu ya Familia ya
Kisalvatorian.6
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Kumbukumbu ya Maisha ya Kiroho ya Jordani IV/37 na Tito 3:4
Ibid 1/138 “Ee, Mitume Watakatifu, nendeni ulimwenguni mkawahubiria wote”!
6 Utangulizi wa Sheria ya Familia ya Kisalvatoriani: “Hakuna kitu chochote kitakachoshindikana kamwe kwako kwa msaada wa
neema ya Mungu. Ninaweza kufanya yote kwa Mungu ambaye ananitia nguvu.” Kutoka Kumbukumbu ya Maisha ya Kiroho II/12 (Dec. 20, 1894)
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Alivyokuwa akijitahidi kujibu alama za nyakati za Ulaya, mwishoni mwa miaka ya 1800, pamoja
na vikwazo kadhaa, alichukua msimamo wa kuchagua jambo moja : “Simama chini ya kimvuli
cha msalaba.”7 Hii ina maana kwamba, ambapo anapoangalia mahitaji ya ulimwengu, alikuwa na
uelewa mkuu juu ya upendo wa Yesu, ambaye alikufa ili “wote wawe na uzima na wawe nao tele.”
(Jn 10:10) Huo ndio mtazamo uliomsukuma mbele kuanzisha taasisi ya watu waliojitolea
kuendeleza maarifa na upendo wa Yesu kama njia kuelekea mabadiliko ya jamii na ulimwengu.
“Huu ni uzima wa milele: kukujua
Wewe, Mungu wa kweli na wa pekee,
“Akisukumwa na ujuzi mkubwa wa
na Yesu Kristo uliyemtuma.” (Jn 17:3)
Mungu, hali ya Kanisa na hali halisi ya
Ukweli huu ulikuwa ni ishara ya
wakati wake, Baba Fransisi Maria wa
kusoma na kujibu alama za nyakati
Msalaba Jordani alijazwa na tamaa kubwa
zake.8 Kama Jordani alivyoelewa jinsi
ya kutaka watu wote wamjue Mungu
ya kuendana na alama za nyakati kwa
mmoja wa kweli na kupata uzima tele
kipindi chake, aliamini pia kuwavutia
wengine kuwa tayari kujihusisha na
kupitia Yesu Mwokozi. Dira yake ilikuwa
kutumia vipawa na mfumo wao wa
kuunganisha misukumo yote ya kitume
maisha kuleta uelewa wa mapenzi ya
katika Kanisa kumpenda na kumtangaza
Mungu katika muundo wa kijamii.
Yesu kama Mwokozi wa ulimwengu wenye
Aliamini kwamba matumizi ya vyombo
hitaji la Mungu. Alihusisha watu wa rika
vya habari kwa wakati wake yalikuwa
zote na aina zote za maisha wanaofanya
ni ya muhimu sana kueneza uelewa huu
nje ya ushawishi wa mipaka ya
kazi pamoja mahali pote kwa njia na
nyumbani. Macho yake yaliangalia
namna zote.”
sana utume wa nyumbani kwake Ulaya
Sheria ya Familia ya Kisalvatorian # 1
na nje ya mipaka yake katika nchii za
misioni za Afrika na Asia. Kwa kukaribisha mifumo yote ya maisha katika kudumisha jitihada za
kitume, aliamini kwamba ulimwengu unaweza ukawa wa Ukristo zaidi, na hivyo kuwa wa haki.
Mfumo wa maadili aliouanzisha ulikuwa ni mtazamo ambao kutoka huo motisha na kichocheo
chake cha kuendeleza dira ya kuendana na alama za nyakati.
.Mwenyeheri Maria wa Mitume, kwa upande wake, alizaliwa katika familia yenye uwezo, na
angeweza kuishi maisha ya anasa ambayo yana utajiri wa shughuli za kijamii na safari. Lakini
aliweka macho yake kwa wanawake waliomfuata Yesu na kumhudumia mahitaji yake kwa utajiri
wao. Aliamini kwamba maisha yake hayatakiwi kuwa maisha ya starehe au ya ubwana. Alipenda
sana kushiriki, kuungana na wengine wenye mtazamo kama wao kufanya kazi ya Mwokozi kukua
katika kipindi chake, kama ilivyokuwa kwa akina mama kwa kipindi cha Yesu, ambao walijiunga
nae na kufuata mwongozo wake.9 Mtazamo wake ulichukua lengo tofauti kabisa na lile la Jordani.
Alipenda kujiunga na kundi ambalo ni la kitume na kulichangia kwa utajiri wake na jitihada zake.
Hakupenda kuwa kiongozi bali mshiriki.10 Kama Jordani alivyosimama katika kimvuli cha
msalaba wa Yesu, Mwenyeheri Maria wa Mitume aliangalia ulimwengu wake na alitamani sana
“Kazi ya Mungu inakuwa katika kimvuli cha msalaba tu.” Kumbukumbu ya Kiroho I/163
Kumbukumbu ya Kisalvatoriani Vol 3 (1919) namba 2, 2-12 Jordani alimwambia Baba Pancratius Pfeiffer kwamba wakati
aliposimama juu ya Mlima wa Lebanoni na kuangalia ulipo Nchi Takatifu na kuruhusu mahitaji mbalimbali yapite katika
mawazo yake alisikia katika akili yake zaidi sana kuliko mwanzo maneno ya Mwokozi, Yoh 17:3.
9 Mafunzo ya Historia ya Wasalvatoriani, Sura 1.0 MM, ‘Wasifu Mfupi’ uk. 15 “Nilipenda sana kusoma katika Maandiko
Matakatifu, wakati wa Yesu, jinsi mitume na wakina mama wachaji walivyofanya kazi na Kristo.”
10 Kama juu, uk. 26 “…Masista wa kazi ya umisioni walilinganisha matarajio yangu halisi …kwa kuanza mwenyewe kuwa si
kitu….”
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kuwa mwana mama mtume, kwa kutumia vipawa vyake kumsaidia Yesu ajulikane na kupendwa
na watu wa Ulaya ya wakati wake na pia katika nchi za misioni.11
Wasalvatoriani wanaendelea kupata changamoto kusoma alama nyingi za nyakati ambazo
zinafafanua hali ya ulimwengu wetu. Kwa sababu ya teknolojia, hakuna sehemu ya ulimwengu
wetu ambao hatuufahamu, kama tukiwa macho na waangalifu. Zipi ni alama za nyakati katika
milenia hii mpya? Watu wanaendana vipi kwa yale wanayoyaona yanajifunua? Tunaweza tukaona
matukio ambayo kwa sasa yanafanya historia ya binadamu?
Nguvu na kuenea kwa teknologia ya intaneti na simu za kiganjani imewaunganisha watu kuliko
kitu kingine chochote katika historia. Teknolojia imeamsha uelewa na kupanua mipaka katika
mambo ambayo yalikuwa hayaongelewi kabisa kwa siku za nyuma. Teknolojia hii imefanya tena
namna tofauti katika kufikiri kwetu. Kuna makubaliano ya hali ya juu ya tofauti ya maelekeo ya
kijinsia, ikihusisha mashoga, kubadilisha jinsia na watu wenye utambulisho wa jinsia mbili.12
Familia si tena inamaanisha kama kaya ya mama-baba-watoto, lakini inahusisha pia familia ya
mzazi mmoja yenye watoto, familia mchanganyiko, au watu wa jinsia moja wanaowalea na
kuwapa makazi watoto. Kuongezeka kwa majukumu ya wanawake yamewapa wanaume na
wanawake uwezo wa kuamua namna ambayo watakuza vipaji vyao na maisha watakayoishi.
Teknolojia na mawasiliano ya intaneti yameweka vyombo vya habari za kijamii katika mikono ya
serikali, walimu, wale ambao wapo katika tamaduni za ukandamizaji ambao wanataka sauti zao
zisikike, na wale walio katika tamaduni zinazotoa uhuru wanajaribu kuwasaidia wale
wanaopigania uhuru na fursa. Vyombo vya habari ni lengo la msingi kwa wanamuziki mashuhuri,
wahakiki wa filamu, watoto katika shule ya kati, watu wanaotafuta makundi ya kuwasaidia,
makundi ya sala na watu wenye mvuto mbalimbali nk. Vyombo vya habari vinajenga urafiki kati
ya watu wenye miono mbalimbali.
“Kwa kufuata nyayo za Mwokozi kama
Wakati mwingine vyombo vya
mitume, tunaitwa kuishi na kutangaza upendo
habari vinaonesha kuwa na siri,
ambazo zinaonyesha sifa mbaya
wa Mungu usio na masharti, kuendeleza kazi
na sifa nzuri. Vyombo vya habari
ya Yesu ya kujitoa ili kuleta wokovu kwa kila
vinaweza kufanya mfuniko/pazia
kiumbe, na kuwakomboa wote kutoka katika
la usalama kwa wale ambao
vitisho vyote ili kupata uzima tele.” (Mt 28:19wanaweza kupata mateso kwa
20, Mk 16:15)
kuongea wazi. Watu wengine
Sheria ya Familia ya Wasalvatoriani # 5
vilevile wanaweza kujificha
nyuma ya kioo cha usiri, ambayo
yanawavika sura zinazoficha utambulisho na malengo yao. Urafiki viapo vya ndoa na makubaliano
ya serikali yamekuwa wahanga wa “kuvujisha siri” ambazo zimetolewa kwa kupitia intaneti ili
kila mmoja asome. Watu wanapotea na baadae wanatambuliwa katika vituo vya vyombo vya
habari kwa utambulisho tofauti. Wakati mwingine, kama ‘wavamizi’ au kama ‘magaidi.’
Kilichopo chini ya intaneti ni yale tunayoyaona katika habari karibu kila siku. Siku hizi uhalifu wa
kimtandao unaweza ukafanyika kwa siri na unaweza ukafikia ulimwengu mzima. Hakuna
anayeweza kudharau matumizi ya vyombo vya habari kwa siku hizi. Vimepanua “viwanja vya

Kama juu, uk. 13 “Nilikuwa nimepagawa kabisa na tamaa ya uinjilishaji.”
Mahakama kuu ya Marekani iliidhinisha ndoa ya jinsia moja kuwa halali katika majimbo yote 50
http://www.npr.org/sections/the two-way/2015/06/26/417717613/supreme-court-rules-all-states-must-allow-same-sex-marriages
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michezo” vilivyozoeleka, viwanja hatari vya vita na eneo la kazi maalumu kwa kazi ya misioni
duniani.
Zaidi ya hayo, ukuaji wa miji umekuwa ni chanzo cha halaiki kubwa ya watu ambao wanakaa
maeneo ya pamoja bila kufahamu majirani zao. Vyumba vya sehemu ya kazi imekuwa ni sababu
ya kuwatenga watu. Kuondoa thamani ya utu kumechangia kuwatendea wengine kama bidhaa
badala ya kuwatendea kama watu. Watu wamekuwa wakitumika ili waweze kuwa njia ya
kuongeza kiwango cha faida katika biashara. Tofauti ya ujira kati ya matajiri na maskini
unaongezeka kwa kasi kubwa. Kwa kukata tamaa, watu wanaamua kutafuta kazi au kuishi kwa
kupata mahitaji ya lazima tu. Hili, pamoja na mabadilko ya hali ya hewa 13yamesababisha maafa
ya kuhama, ambayo kwa upande wake yamechochea katika kukuza usafirishaji wa watu na
kuwafanya watu kuwa watumwa. Utumwa umekuwa ni sehemu ya historia ya binadamu. Lakini,
idadi ya watumwa kwa siku ya leo inasuasua kwa sababu idadi kubwa ya watu walioumizwa
wanalazimika kuhama ili watafute kazi.14 Watu maskini hawawezi hata kulipia safari za kuhama
kwa ajili ya kutafuta kazi.15 Idadi ya wakimbizi na watafuta makazi pa amani na usalama upo zaidi
ya miaka sitini.16 Intaneti inatumika kama kifaa cha kuwavutia na kuwanyonya.
Hata hivyo, kiasi kikubwa cha elimu yetu tunaipata kwa kufuata maelekeo wanayopenda wale
walio katika madaraka, ambao wanaamua kitu gani tunachotakiwa kujua, wapi, na kwa muda gani,
kabla maelekeo yetu hayajabadilika kuelekea upande mwingine au kabla hatujasukumwa na
misukumo karibu na nyumbani.
Muono wetu wa ulimwengu unatakiwa uweje? Kwa njia gani tutaweza kuwa makini kwa alama
za nyakati na kuchagua mambo ambayo yatatusaidia kupata ‘uzima tele’? Ni wajibu wetu kutafuta
mtazamo ulio na ulingano na tuliofundishwa, na tena uwe unategemea amani. Kama sisi ni
waaminifu katika urithi wetu, kwa karama yetu ya Kisalvatoriani, tunasimama pia chini ya kimvuli
cha msalaba wa upendo na kuenda pamoja na mitume wa kike na wa kiume na washiriki katika
njia ambazo kuna watu wanaoteseka na wanahitaji uangalizi na upendo mkuu.
Moja kati ya njia hizo ni ya ‘usafirishaji wa watu.’ Jambo hili limetajwa kama moja ya mambo
makubwa yanayohusiana na kukosa haki za binadamu kwa siku zetu. Inaathiri mamilioni ya watu
wanaoumizwa, zaidi sana wale waliofanywa maskini kutokana na unyanyasaji wa mazingira yetu
ya kisiasa-kijamii-kiuchumi ulimwenguni kote.
Kama mtu akiamua kuchunguza sababu za usafirishaji wa watu kutokea na kukua, inakuwa wazi
kabisa kwamba unyanyasaji unaofanywa na wanaume kwa wanawake na watoto ni moja ya sababu
kubwa sana. Kwa watu walioathirika na usafirishaji, inakadiriwa 80% ni wanawake na watoto. 17
Jambo jingine linahusu unyanyapaa wa kiuchumi kwa watu wa ulimwengu wa pili na wa tatu.
Lakini, kutokana na sababu ya uchoyo na unyonyaji wa usafirishaji wa watu, umeanza pia
kuwagusa vijana wetu na watoto wetu wa ulimwengu wa kwanza.18
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http:www.smithsonianmag.com/smart-news/climate-change-already-causing-mass-human-migration-180949530
Takwimu za uhamiaji http:www. un.org/en/development/ desapopulation/migration/ publications wallchart/ index .shtml
15 Ukweli kuhusu Uhamiaji Ulimwenguni” http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/09/7-facts-about-world-migration/
16 Ulamizimishwaji wa Kuhama Ulimwenguni inafikia watu milioni 50 kwa mara ya kwanza katika Kipindi baada ya Vita ya II
ya Dunia.
17 “Usafirishaji wa wanadamu kama swala la haki ya binadamu.” http://www.oecd.org/dac/gender-development/44896390.pdf
18 Inaonyesha ulazimishaji wa ukahaba na usafirishaji wa watoto wa Amerika http://thinkprogress
.org/health/2014/09/16/3567922/child-sex-trafficing-united-states/
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Usafirishaji wa watu ni nini? Kimsingi ni unyonyaji wa watu waliothiriwa kutokana na faida ya
fedha inayotafutwa na wasafirishaji wa watu.Kutokana na sheria inayowalinda waathirika wa
usafirishaji wa watu,19 sheria ya Shirikisho la Marekani toka mwaka 2000, inasema “Usafirishaji
wa watu ina maana inayohusu utafutaji, utunzaji, usafirishaji, ugawaji au upokeaji wa watu kwa
ajili ya kutumikishwa au huduma kwa kutumia nguvu, udanganyifu au mabavu, kwa ajili ya
kuwalazimisha watu kufanya kazi, ulowezi, ufungwa wa madeni, au utumwa.” Leo katika hali zote
za unyonyaji katika maundo ya kazi, unyonyaji wa kulazimisha ngono, ulazimishaji wa kutoa
viungo vya mwili kwa kuvipandikiza kwa watu wengine na ndoa za kulazimisha, n.k.
Mnamo mwaka 2001 wanachama wa Umoja wa Wakuu wa Mashirika (UISG), bodi ya utawala
wa Mashirika ya Kimataifa ya Watawa wa Kike, walifanya mkutano wao wa kila mwaka wa tatu.
Walijadili juu ya mateso ya wanawake ulimwenguni na kwa mara ya kwanza katika historia yake
UISG walichapisha tamko 20 ambalo liliwataka wajumbe wake kujitoa ili kutokomeza unyonyaji
wa wanawake ulimwenguni kote. Kielelezo kifuatacho21 (a ‘wordle’) kinaonyesha mwendelezo
wa mawazo yaliyopo katika maelezo hayo kwa ujumla. Kwa kweli Wanawake na matatizo yao
yalikuwa ndio mambo ya msingi.

Kwa sababu ya msukumo huu wa alama za nyakati, mwaka 2002 Masista Wasalvatoriani wa
Marekani walianza jitihada kutoa elimu juu ya ‘usafirishaji wa watu’ na ‘ushawishi (msaada) kwa
akinamama waliosafirishwa.’ Haya yalikuwa ni matokea ya mwongozo wa Mkutano Mkuu mwaka
2001. Mkutano wetu Mkuu wa XVIII ulitoa vipa umbele kwa utume wa Wasalvatoriani kwa
kipindi cha 2001 mpaka 2006. Wajumbe walielezea na kufanya uchunguzi juu ya mambo
yanayotokea kwetu kama wanawake katika provinsi zetu, katika Kanisa na katika jamii ya watu.
Mtaalamu wa mambo ya jamii ya watu alionyesha uhalisia wa jumla wa wanawake katika milenia
mpya. Uhakikisho wa unyonyaji wa wanawake ulimwenguni kutokana na mateso yao ni wa namna
tofauti lakini unategemea sana muundo mbovu wa jamii. Kutokuwa na uwezo wa kupiga kura au
kushika ofisi ya kisiasa, kutokuwa na uwezo wa kumiliki mali au kuanzisha biashara yao
wenyewe, kutokuwa na uwezo wa kupata elimu bila ruhusa ya wanaume ambao ni kichwa cha
nyumba, inawasababisha wanawake kutokuwa na uwezo wa kuwa na mamlaka na usalama wa
familia.
19

http://www.state.gov/j/tip/laws/
Tamko la UISG 2001 http://www.talithakum.info/EN/document/UISG Declaration_2001.pdf
21 Kielelezo ni ‘wordle’ – namna ya kutengeneza “mawingu ya neno” kutoka katika kazi unayotoa. Mawingu hayo yanatoa
muonekano mkubwa wa maneno ambayo yanatokea mara kwa mara katika chanzo cha kazi. http://www.wordle.net/
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Kutokana na taarifa hii na tafakari, wajumbe wa mkutano walitengeneza ujumbe maalumu kuhusu
mambo ya sasa na changamoto zinazotakiwa kuonyeshwa ili kuwaokoa wanawake na kuwasaidia
kupata uzima tele. Moja kati ya haya yalikuwa ni majitoleo, kwa njia mbalimbali na kwa madaraja
mbalimbali, kufanya kazi kwa niaba ya wanawake na watoto ambao wapo au wana hatari ya
kunyanyaswa kingono, kunyonywa, na/au kusafirishwa. Mwaka 2006, Mkutano Mkuu wa XIX
ulisukuma uchaguzi huu ili kushirikiana na wale walio katika hatari kubwa ya kuwa waathirika wa
biashara kwa faida ya makampuni makubwa ya kimataifa.
‘Usafirishaji wa akinamama’ ulichukuliwa kama ni azimio mojawapo la Mkutano Mkuu na pia
kama wazo muhimu katika mioyo ya masista wengi wa Provinsi ya Amerika Kaskazini. Sista Jean
Schafer na Sr. Sheila Novak walikuwa wapo katika kipindi cha mpito katika utume wao.
Waliguswa na mwamko wa Baba Jordani kuendana na hitaji la ‘wakati wa sasa.” Cheche hizi
zilikuwa ni hatua ya kwanza kuelekea kujibu alama za nyakati kwa sasa. Wakichunguza uhalisia
wa siku za leo kwa mwanya wa sala na utambuzi wa jumuiya na uongozi, hatua ya kwanza ilianza.
Katika Amerika ya Kaskazini, mwaka 2003, kulikuwa na majimbo manne ambazo zilikuwa na
matukio mengi ya usafirishaji wa watu: New York, Florida, Texas na California. Sista Jean
alishiriki pia semina ambayo iliendeshwa na Shirika la Kimataifa la Capacitar22, ambalo
linasisitiza juu ya njia za asili za kupambana na msongo na pia uponyaji. Hii ilionekana kuwa
chombo sahihi kukitumia kwa waakina mama waliosafirishwa ambao wanahitaji kutibiwa kutoka
katika janga hili. Makao makuu ya Capacitar yalikuwa yapo California katikati. Kwa hiyo swali
la sehemu gani ya kuanzia jitihada zao yalikamilishwa na uwepo wa Capacitar. Masista Jean na
Sheila walijiweka karibu sana na waathirika pamoja na waponyaji.
Sista Jean tayari alikwisha fahamu kwamba angependa kutumia intaneti kueneza uelewa juu ya
usafirishaji wa wanadamu. Aliandika barua ya kielektroniki kila mwezi juu ya Kusitisha
Usafirishaji wa Watu23. Kwa hiyo alikuwa akifuata nyayo za Baba Jordani. Sista Sheila alipenda
kukutana na watu waliosafirishwa na baadaye kupata uhuru ili kujua walikuwa wanahitaji kitu
gani ambacho kilikuwa hakipatikani katika hatua zake za ukuaji. Masista hawa walikuwa katika
hali ya kujifunza na walishiriki kila mafunzo, semina au makongamano ambayo yalituhusisha na
usafirishaji wa watu. Katika swala hili la kuchunguza, hitaji la kuwapa makazi lilikuja mara kwa
mara. Baada ya sauti kusikika sana hawakuweza kuziba masikio ili wasiweze kusikia juu ya jambo
hili. Walianza kufikiria kuanzisha ‘makao ya usalama.’ Jambo hili halikuishia kutengeneza majibu
yao tu, bali pia maisha yao ya kila siku. Kwa kuishi pamoja na waathirika wa usafirishaji wa
binadamu, masista walijikuta wapo katika hali ya mafunzo tena. Hatua hii ya maendeleo ilikuza
shabaha. Walishauriana na watu wengine ambao wanaendesha ‘makao ya usalama’ ili kujifunza
mambo mazuri na kutoa muundo kwa nyumba zao.
Jambo ambalo lilikuwa wazi kama mipango ilivyokuwa imefanywa kulikuwa kunahitaji la
kushiriki katika utume huu. Hili lilikuwa jambo jingine kwa maadili ya Jordani – kutumia njia zote
na namna zote na kuwashirikisha wengine. Aina ya njia tofauti za msaada kwa kusaidia waakina
mama hawa inahusishwa: mambo ya sheria, mambo ya utawala, na hatua za uponyaji wa
mwili/akili. Inahitaji utaalamu wa aina tofauti za wataalamu. Watu wenye aina hizi za utaalamu
walishirikishana ushauri wao, ambao uliwasaidia masista kuchagua kwa kuangalia mambo ya
msingi kwa kuitengeneza ‘Nyumba ya Tumaini ya SDS,’ jina ambalo lilipewa nyumba hiyo.

22
23

Shirika la Kimataifa la Capacitar http.org/
“Sitisha Usafirishaji” jarida://www.stopenslavement.org

7

Licha ya hatua hizo zilizochukuliwa juu ya safari iliyotangulia, Mkataba wa Familia ya
Kisalvatorian , Maadili ya Kisalvatoriani ambayo yametafakariwa katika Mkataba yalikuwa tayari
yapo kwenye mpango. Moto tayari umekwisha washwa na pia umekwisha chochewa. Ujuzi huu
ulihuisha jitihada za masista kwa ajili ya utume24. Walikuwa katika hali ya kusikiliza na kujifunza
kama Roho alivyowavuvia.25 Walichukua utaalamu na tunu za watu waliokutana nao katika njia
hii na wakaanza kujenga mtandao wa ushirikiano.26 Wamefika zaidi ya mipaka ya utume wa
kikatoliki kwa sababu nyumba hii ilikuwa ipo kati ya idadi kubwa ya waumini wa Kilokole.
Masista waliwaona kama ndugu wa kiroho wenye hamu ya kuwaokoa watu ambao wapo katika
uhalisia wa utumwa mambo leo.
Kwa hiyo utume huu ulikuwa unakuza hasa sura ya umoja wa Makanisa. Hii ilitokana hasa na
umuhimu wake na hitaji. Masista walijisikia bahati juu ya utaalamu na hekima ya wengine ambao
waliwashirikisha ujuzi, kama masista walivyoweka msingi kwa ajili ya nyumba yao.27 Maelezo ya
Mkataba wa Familia ya Kisalvatoriani kuhusu maendeleo waliokuwa wakiyapata yalikuwa ni
uthibitisho kwao na pia ilikuwa ni baraka. Tunu hizi zilikuwa ni “mkakati na mpango kazi.”
Kwa hakika umuhimu wa ustahimilivu, wa kuondoa vikwazo vilivyokuwa wakikutana navyo
katika kuanzisha utume mpya, na vilivyotajwa zaidi ya mara moja katika Katiba ya Familia ya
Wasalvatoriani, vilikuwa tegemeo kwa utume huu. Misalaba haikuwa ya kutafuta, bali ilikuwepo
katika njia yetu hii. Mara nyingine maongozi ya Mungu yalisababisha tupate mafanikio kwa
miujiza. Mara nyingine, masista waliweka ujuzi wao wote waliokuwa nao bila kuona mafanikio.
Kazi ya haki si rahisi hata kidogo, na sio kwa ajili ya mioyo inayokata tamaa. Kwa kuangalia
yanapoishia maisha ya Yesu ya hapa duniani, kwa kuona jinsi Baba Jordani na Mwenyeheri Maria
wa Mitume walivyokuwa wakikazia kwa kila walichoamini kuwa ni wito wao wa ukweli, masista
walikuwa na neema ya kuendelea na utume wao. Sehemu ilitokana na sala zao binafsi, wakiwa na
muungano na nafsi ya Yesu na picha kubwa. Sehemu nyingine ilipatikana kupitia imani na
kupeana moyo kwa familia kubwa ya Kisalvatoriani. Shauku yao na msaada kwa njia mbalimbali
iliwasaidia masista kuwa na matumaini ya kuendelea na safari. Ilikuwa ni safari ya kuelekea kuwa
na “uzima tele” kwa wanawake arobaini na wanne kutoka katika nchi 13 na Marekani ambao
pamoja na Sista Jean na Sista Sheila waliishi katika Nyumba ya Matumaini ya SDS kwa kipindi
cha miaka minane.
Mwaka 2007, mapadre na mabruda Wasalvatoriani walitangaza rasmi msimamo wa pamoja katika
mkutano wao mkuu wa provinsi. “Wanashirika wa Jamii ya Mungu Mwokozi watachukua
msimamo wa pamoja na ulio wazi wa kupinga usafirishaji wa wanawake, watoto na wanaume.
Tunaahidi kufanya kinachowezekana katika miungo yetu na utume ili kuleta uponyaji na haki kwa

Sheria ya Familia ya Kisalvatorian (Aya 6): “Mang’amuzi yetu ya mtu mmoja mmoja na ya jumuiya juu ya wokovu ni nguvu
inayokuwa na kuendeleza utume wetu.”
25 ibid (Aya ya 10): “Kwa kuishi kwenye ulimwengu halisia, maisha yetu ya kiroho kama mtu binafsi na ya kijumuiya yana mizizi
yake katika mang’amuzi yetu juu ya Mungu Baba. Yesu Kristo aliyekuja kuwapatia uhai watu wote, ndio hasa chanzo na kiini cha
maisha yetu ya kiroho. Pamoja na Maria, mama yake, tunampeleka Mwokozi Yule tunayemfahamu kwa wengine. Roho Mtakatifu
hutuongoza na kutuangazia katika kuenenda kwetu.”
26 Ibid (aya ya 8 B): “Tunawashirikisha wengine katika utume wetu katika kutafuta ushiriki wa pamoja na wale waliojikita katika
kuutangaza ukweli, haki na kulinda uhai, tukichukua jukumu la kuwategemeza maskini na wale ambao utu na haiba yao
haitambuliki.”
27 Ibid (Aya 14): “Kama Familia ya Kisalvatoriani, twatafuta kutoa ushuhuda ulio wazi wa wake kwa waume juu ya tamaduni zetu
tofauti kwa kufanya kazi bega kwa bega katika utume wetu. Twastawisha kuaminiana na kuheshimiana juu ya tofauti zetu,
tukijifunza kutoka kwa kila mmoja, na kuthamini mchango awezao kuutoa kila mmoja wetu ili kuwezesha maisha na utume wetu.”
24
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waathirika hawa. Tutajiunga na jumuiya nyingine za watawa wa kiume na kike ambao
wameshachukua hatua iliyo wazi ya pamoja juu ya jambo hili muhimu.”
Kwa nyongeza: Masista Wasalvatorini walianzisha kamati inayopinga usafirishaji wa wanadamu.
Kama ilivyokuwa ikiendelea, imekuwa ni jitihada ya pamoja ya wanachama wa matawi yote
matatu ya Kisalvatoriani wakihudumia kama wanachama. Kamati hii hukutana kila baada ya wiki
sita kwa miaka 14 na walipanga njia mbalimbali za kuwaelimisha Familia ya Kisalvatorini nchini
Marekani juu ya nini kinahusika na usafirishaji wa wanadamu na jinsi
Wasalvatoriani wanavyoweza kufanya kupinga swala hili kikanda,
kitaifa na katika ngazi ya kimataifa.
Wasalvatoriani wa leo wanaunda kundi kubwa, na lenye tabia tofauti,
la wafuasi wa Jordani. Miundo yetu inaheshimu mitindo yetu ya
maisha iliyo tofauti kuwa ni halali, inayofaa, na yenye umuhimu
unaolingana, katika kazi ya uinjilishaji na kukuza haki. Tangu Oktoba
2012 Wasalvatoriani ulimwenguni kote wanadai kuwa na mkataba
moja wa Wasalvatoriani, ambao utakuwa ni msingi wetu wa wito wa
pamoja, unaotusukuma katika utume wetu kwa ulimwengu mzima
“kuendeleza kazi ya Yesu ya kuvipelekea uhai na wokovu viumbe
vyote pamoja na ukombozi toka vitisho vya utimilifu wa uzima.”28

Utetezi wa Wasalvatoriani
Okoa Kwa Waathirika wa
Unyonyaji

Mchoro 29 hapo chini unajumuisha maneno ya Mkataba wa Familia ya Kisalvatorian kwa namna
ambayo huonyesha maadili ya msingi na ya muhimu. Ni wazi kabisa kwamba Mungu yupo kati
ya mambo yote ambayo Wasalvatoriani wanajitahidi kuyaonyesha katika maisha na utume kama
mitume wa sasa. Mkataba wa Wasalvatoriani unatangaza mambo yatakayotuongoza kama Familia
iliyotawanyika ulimwenguni kote kujibu mahitaji ya alama za nyakati SASA popote pale ambapo
Mungu ametuweka.

28

Ibid (Aya ya 5)
Picha hii ni ‘(wordle)’ (tungo) – njia ya kutengeneza “mkusanyo wa maneno” katika habari uliyoitoa. Mkusanyo huu hutoa
maneno yanayotokea zaidi mara kwa mara katika chanzo cha habari. http://www.wordle.net/
29
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Alama mpya zinaendelea kujitokeza na zinahitaji mwitikio. Moja ya jambo muhimu kati ya mengi
yaliyojitokeza ni juu ya mabadiliko ya tabia nchi.30 Papa Fransisi, katika barua yake ya kichungaji
“Laudate Si”31 anasema: “Ninawasihi sana, halafu, kwa ajili ya majadiliano mapya kuhusu jinsi
ya kutengeneza mafanikio ya baadae ya sayari yetu. Tunahitaji majadiliano, ambayo yatamhusisha
kila mmoja, kutokana na changamoto za mazingira ambayo tunapitia, pamoja na kiini chao katika
watu. Inatuhusu na inatuathiri wote.” Labda hatujatambua, lakini Jordani pia alituomba kuokoa
uumbaji.32
Papa Fransisi alihitimisha barua yake ya kichungaji kwa kusema: “Mungu, ambaye ametuita
kujitoa kwa ukarimu na kumpa yote tuliyo nayo, anatupa mwanga na ujasiri unaohitajika
kuendelea katika njia yetu. Katika moyo wa ulimwengu huu, Bwana wa uzima, anayetupenda sana,
yu nasi kila wakati. Hawezi kutuacha kabisa kamwe, hawezi kutuacha sisi peke yetu, kwa kuwa
amejiunga kikamilifu na dunia yetu, na upendo wake mara kwa mara unatusukuma kutafuta njia
nyingine mpya. Sifa iwe kwake!”33
Kwa Wasalvatoriani, tunatumaini kwamba tutaendelea kufuata mtazamo wa waanzilishi wetu,
ambao wakisukumwa na msukumo wa kitume kuleta upendo unaokomboa wa Yesu katika ‘alama
za nyakati’ kwa nyakati zote.

Maswali ya Tafakari
1. Soma tena Sheria za Familia ya Kisalvatoriani kwa mwanga wa makala hii.
a. Onyesha maneno au misemo ambayo inakugusa na ujiulize, “jambo hili
linaniambia mimi nini na nitalipa mwitikio gani?”
b. Manufaa yake yanaweza kuwa ni yapi katika familia ya Kisalvatoriani katika eneo
lako la ulimwengu au/na kwa ulimwengu mzima?
2. Kwa mwanga wa makala hii, kama ukiamua kuitengeneza upya sheria ya familia ya
Wasalvatoriani, Je, Utaongeza kitu gani au kukibadili?
3. Waandishi wanasema kwamba Wasalvatoriani wana urithi mkubwa wa kujifunza kusoma
alama za nyakati kwa mtazamo wa imani. Tufahamishe Wasalvatoriani wa kipindi chetu
ambao kutoka kwao umejifunza kusoma alama za nyakati zetu kwa mtazamo wa imani.
Unajifunza nini na kinakuvutiaje katika maisha yako ya Kisalvatoriani?
4. Jordani alikuwa zaidi mtu wa sasa kuliko mtu wa mipango ya muda mrefu.” Unatoaje
ulinganifu kwa Familia ya Wasalvatoriani katika eneo lako ‘kwa pamoja/na’ katika
kuendana na alama za mahitaji ya sasa na yale yanayohitaji mipango ya baadae?

Tukio la sita la uharibifu mkubwa sana limeanza; ‘2015 katika mwendo wa kuwa mwaka wenye changamoto kubwa sana kuliko
zamani’ na mwandishi Dahr Jamail http://www.truth-out.org/news/item/31612-sixth-great-mass-extintiction -event-begins-2015on-pace-to-become-hottest-year-on-record
31
“Laudato Si” (Sifa iwe kwako – kwa uangalizi wa nyumba yetu ya pamoja), aya ya 14.
http://w2.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
32 Kumbukumbu Maisha ya Kiroho ya I/202-204, kifungu 4, “Kiumbe (Jordani) atawaongoza pia viumbe visivyo na ufahamu kwa
ajili ya huduma ya Mwenyezi.”
33
“Laudato Si” – (Sifa iwe kwako – kwa uangalizi wa nyumba yetu ya pamoja), aya 245.
30
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