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Aya ya mwanzo ya Sheria ya Familia ya Wasalvatoriani inakiri kwa upesi mno juu ya nafasi ya
upendeleo wa ukumbakumba katika maisha yetu kama wanachama wa familia ya Kisalvatoriani.
Katika maneno haya ya mwanzo ya sheria ya Familia ya Kisalvatoriani, tunaona muono wa
ulimwengu wa Baba Jordani kwamba kila mmoja katika dunia lazima awe na fursa kumjua Mungu
Mmoja wa Kweli na Yesu Kristo. Kwa maneno haya tunagundua pia Moyo wa wito wetu kama
Wasalvatoriani kutoka katika
mitindo yote ya maisha. Ndio, “Kwa kusukumwa na uzoefu mkuu wa Mungu, hali ya
kanisa na uhalisia wa kipindi chake, Baba Fransisi
tunaitwa kuwa mitume leo,
kufanya
kazi
pamoja
Maria wa Msalaba Jordan alijazwa na tama kubwa
ulimwenguni kote kwa kutumia
sana kwamba watu wote wamjue Mungu Mmoja wa
njia na jinsi zote ili kila mmoja
kweli na wapate uzima tele kupitia kwa Yesu Kristu.
aweze kumjua Mungu na kupata
Muono wake ulikuwa ni kuunganisha nguvu zote za
uzima tele.
kitume katika Kanisa kumpenda na kumtangaza Yesu
Katika Mkusanyiko wa Makala
kama Mwokozi wa ulimwengu wenye hitaji la Mungu
hizi, Msalvatoriani Mlei, Janet
iliwahusisha watu wa rika zote na aina zote za maisha,
Bitzan tayari ameshatupa maelezo
wakifanya kazi pamoja popote na kwa njia zote na
mazuri sana ya upana wa
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namna zozote.”
ukumbakumba
wetu.
Wasalvatoriani wote wanaitwa
Sheria # 1
kutoa huduma kwa watu wote na
pamoja na watu wote. Tunatakiwa
kuwa wazi kwa kutumia njia zote na namna zote zinazoangaziwa na upendo wa Kristo ili kila
mmoja awe na fursa ya kumjua Mungu wa Uzima. Kazi nzuri ya Janet inatuonyesha jinsi Baba
Jordani na nyaraka za awali za Shirika la Mungu Mwokozi zilitutayarishia njia ambazo
tunaendelea kuzifuata vema kwa karne moja baada ya kuanzishwa kwa Jamii Fundishi ya Kitume
mwaka 1881.
Zaidi ya kurudia au hata kuongeza yale ambayo tayari yameandikwa, nimechagua hapa
kuchunguza tena maada ya ukumbakumba kama upendo wa pamoja. Kwa mara ya kwanza
nilielezea maada hii mwaka 1997 kwa ajili ya mafunzo ya kimataifa ya malezi yanayoendelea kwa
ajili ya masista Wakisalvatoriani. Kazi iliyotolewa kwa ajili ya tukio hilo ilichapwa tena na Kamati
ya pamoja ya Historia na Karama ya familia ya Kisalvatoriani Marekani2. Sasa kama jawabu la
ombi hili la 2015 na Kamati ya pamoja ya kimataifa ya karama nimeamua kuipitia upya maada hii
muhimu na kwa utaratibu huu kufanya upya baadhi ya marejeo yaliyotumika kwa kazi yangu ya
kwanza. Kazi inayofuatia ni ya muhimu sana kwa sababu idadi ya rejea muhimu za Kisalvatoriani
sikuweza kuwa nazo kwa Kingereza mwaka 1997.
Tangu utafiti wangu wa awali juu ya maada hii nimekuwa nikishawishika sana juu ya upana wa
ukumbakumba wetu ambao unaweza kueleweka vizuri na kuendelezwa kama ni kitu muhimu kwa
karama yetu ya Kisalvatoriani. Kama tukichunguza sana kwa undani juu ya maana yake halisi.
Baba Jordani mwenyewe alitupa mwanga juu ya uelewa mkubwa wa ukumbakumba wa
Wasalvatoriani. Kwa upande wake, kila mtu katika ulimwengu ni wa thamani. Siku ya Ijumaa kuu
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ya mwaka 1898, aliongea na jumuiya ya Nyumba Mama akisema: “Mwokozi Mpendwa aliyekufa
leo kwa ajili yetu, aweze kuwazawadia ninyi upendo kwa ajili ya Roho, Aweze kuwafungua macho
kutambua kwamba kila roho moja ni ya thamani…”3 Kwa kutumia lugha ya kiroho kwa wakati
wake, Mwanzilishi alituonyesha upendo wa Mungu ambao unamkumbatia kila mwanadamu.
Hakuna anayetengwa na upendo wa Mungu. Kila mmoja anapendwa na Mungu na kwa hiyo
anapendwa nasi. Mwanzilishi anaeleza wazi:
“… kama upendo wetu ni kutoka kwa Mungu, tutampenda kila mmoja;…na, upendo huu
usiopendelea ni wa muhimu sana kwa njia ya pekee kwa ajili ya shirika letu, ambaye
inawahusu watu wote.”4
Mara kwa mara katika mazungumzo yake na jumuiya, Baba Jordani aliwasihi “… Kamwe
msibague kati ya mataifa!”5
Kwa mwanzilishi, haikutosha kwamba sisi Wasalvatoriani tunaishi na kufanya kazi sehemu
mbalimbali au tunahusishwa katika shughuli mbalimbali za kitume. Cha muhimu, kama
ilivyokuwa kwake, wao walikuwa ni vielelezo kwa kile ambacho kilikuwa katika moyo wa utume
– kuwapenda wote na kutamani kwamba kila mmoja amjue Mungu na kuongozwa katika uzima
tele, Wokovu. Upendo wa pamoja ulikuwa kila wakati katika moyo wa utume wake. “Fanya moyo
wako kila mara uanze kwenye upendo wa Mungu.”6 Moto wa Utume ambao ulikuwa unawaka
katika moyo wa Baba Jordani kila mara ulikuwa ni moto wa mapendo na sio ule moto wa ulokole.
Katika sikukuu ya Pentekoste mwaka 1897, alisisitiza kwamba: “kwa kiasi gani mtume
anakamilisha kama akiwa amejazwa upendo! Na kwa upande mwingine, ni madhara kiasi gani
mtume anakamilisha kama akiwa amejazwa upendo!7 Na kwa upande mwingine, ni madhara kiasi
gani yanaletwa na muhubiri asiyejazwa na upendo.” Mara kwa mara, alisisitiza kwamba moyo wa
kitume uwe umejazwa na upendo, “penda, hiki ndicho kinachotakiwa sana na utume: Caritatem!”8
Makubaliano binafsi ya Baba Jordani na Mungu,9 ambayo aliyarudia mara kwa mara kutoka katika
umri wa miaka 43 mpaka miaka michache kabla ya kifo chake, aliukabili ulimwengu katika umoja
wake. Na alijiita mwenyewe kama kiumbe cha Mungu, anaandika:
1. Anayeitwa kiumbe anajitoa mwenyewe bila kujibakiza na kwa maisha yote kwa Muumba
wake Mwenyezi.
2. Kiumbe hutoa na atatoa kwa Muumba wake vyote ambavyo Muumba amempa, anampa na
ataendelea kumpa.
3. Kiumbe huamini kwa uwezo wake wote katika msaada wa Mungu Mwenyezi, na sio kwa
binadamu, ataweka chini ya utawala wa Mungu ulimwengu mzima, i.e., watu wote
wanaoishi sasa au baadae, ili waweze kumjua, kumpenda, na kumtumikia yeye na kupata
wokovu kwa ajili yao.
4. Kiumbe ataongoza pia viumbe visivyo na utambuzi kwa huduma za mwenyezi.10
Mwanzilishi alikusanya ulimwengu mzima kwa sasa na baadae katika ujumla wa kujitoa
mwenyewe kwa Mungu kwa maisha yake.
Leo, kuliko siku za nyuma, tunahitaji kushikilia maana hii ya msingi ya ukumbakumba wetu wa
Kisalvatoriani. Kufanya safari hii, tunaongozwa kuchota zaidi kutoka katika Maandiko Matakatifu
ambayo yalikuwa ni sehemu kubwa sana ya maisha ya Baba Jordani na nyaraka za mwanzo sana
za Wasalvatoriani. Tunapata uelewa maalumu na nguvu kutoka katika maisha ya Yesu Kristo,
mfano wetu wa pekee kama Wasalvatoriani.11 “Mioyo yenu iwe kwa Yesu, lulu yenu.
Atawaangazia na kuwasha mioyo yenu kwa mapendo…”12 Tutatambua pia kwamba, sasa kuliko
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zamani, ulimwengu unahitaji watu aambao wanaishi namna hii ya upendo sio tu kwa maneno
lakini pia kwa matendo. Kwa maneno mengine, tutagundua kwamba kwa nini Roho wa Mungu
anaendelea kuwaita watu kutoka namna zote za maisha kuishi kwa moyo wote karama yetu ya
Wasalvatoriani.

Ukumbakumba Kama Upendo wa Pamoja
Wakati tunazungumzia au kuandika juu ya upendo, ni lazima tukumbuke kwamba tunajaribu
kutafuta maneno kwa moja kati ya mambo muhimu sana katika maisha ya binadamu. Kwa sababu
ya hili, kila lugha, kila utamaduni na hata kila kizazi kina namna yao ya kuelezea kitu gani kipya
ambacho wamegundua kuhusiana na ukweli huu wa milele. Kama sisi Wasalvatoriani tunavyoishi
karama yetu, tutafanya hivyo kama tunavyofyonza kwa undani muendelezo wa kiini cha upendo
uliopo katika msingi wa karama yetu.
Ningependa kupendekeza, kama nilivyofanya mwaka 1997, kwamba leo, katika lugha ya
Kingereza, msemo upendo wa pamoja unafunua baadhi ya nguvu na undani katika mawazo ya
asili ya Baba Jordani kuhusu ukumbakumba. Upendo wa pamoja hukaribisha wote. Watu wote wa
Mungu na, kwa uhakika, viumbe vinaweza kufika katika mioyo yetu. Hatumbagui yeyote hata
kidogo. Ni ya uhakika na yenye kutendeka kama maneno katika wimbo maarufu wa upendo wa
Mtakatifu Paulo kutoka 1 Kor 13. Ni ya ubunifu wa ajabu katika maelezo yake na ya kujitolea.
Kwa maneno ya Baba Jordani, “upendo ni ubunifu; utakaoonyesha njia na namna zaidi ya fundisho
ninaloweza kutoa.”13

Vyanzo vya Upendo wa Pamoja wa Wasalvatoriani
Mungu ndiye chemchemi ambapo msukumo huu wa pamoja unabubujika. Maisha yandani ya
Utatu Mtakatifu, kwa mfano wao tumeumbwa na pia una muungano mkubwa wa kukubaliana.
Zawadi hii inawafikia viumbe vyote kiubunifu na kiutukufu, na kukipeleka katika muono wa
Uzima Tele. Hakuna mtu, hakuna kitu ambacho kipo nje ya upendo wa Mungu.14 Huu ni muono
wa utawala wa Mungu ambao ulikuwa imara sana katika maisha ya Yesu Kristo.15 Huyu ndiye
Mungu aliyefahamika na kijana Jordani kama alivyoandika; “jizamishe katika bahari ya upendo
wa Mungu wako."16 Ni kitu ambacho pia Baba Jordani aliota kuwa kitatokea kama alivyo unganika
na mitume wa kudumu.
“Roho ambayo ilikuwa ikiwasukuma ni upendo wa Mungu na wa jirani, kutokana na wosia
wa Mt. Paulo katika barua yake ya kwanza kwa Wakorintho (sura ya XIII). Upendo ni
kama moto uchomao ambapo kutoka huko kunatoka nguvu hiyo ya kitume ambayo
inawafanya wote watumike bila kujibakiza kwa ajili ya Roho…”17
Therese von Wullenweber (baadae Mama Maria wa Mitume) alitambua hili kihisia wakati , baada
ya mkutano wake wa kwanza na Baba Jordani mwezi Julai 1882, alitamka kimashairi kwamba
shirika Fundishi la Kitume ni lazima “likumbatie na lifanye upya Ulimwengu!”18

Vyanzo vya Kibiblia vya Upendo wa Pamoja
Vyanzo vya Kibiblia vya uelewa huu wa upendo wa Mungu ulitoa Mwanga muhimu katika
ufahamu wa maisha yetu wenyewe, hasa kama wanachama wa familia ya Kisalvatoriani. Katika
Agano la Kale, tunaona watu wa Mungu wanakuwa katika uelewa wao mkubwa juu ya Mungu.
Somo la kwanza walilojifunza ni kwamba wanapendwa na Mungu kwa namna ya pekee.
Wanatambua kwamba wao ni watu wateule. Wengi walipenda kuzuia ufunuo wa Mungu
mwenyewe mpaka hapa. Lakini, kwa kupitia manabii na Maskini wa Mungu, walipewa
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changamoto ya kukua na kutambua kwamba Mungu wao ni kwa ajili ya watu wote. Kutokana na
hilo, Mungu ni Bwana wa watu wote, Bwana wa Ulimwengu.19 Isaya wa Pili (Sura 40 – 55) na
Isaya wa Tatu (Sura 56 – 66) inatangaza ujumbe huu kwa namna ya pekee.
Moja ya alama nzuri ambazo zilitumika kuwasilisha ukweli huu ni ile ya sherehe. Ni Mungu
atakaye andaa sherehe maalumu yenye utajiri wa chakula na divai nzuri kwa kila mmoja20. Wote
wanaalikwa, hakuna anayebaguliwa kwa sababu hawawezi kulipa au kwa sababu ya taifa lao.21
Sherehe ya Kimasiha itakuwa ni sherehe ambayo itawahusisha watu wote kama wanafamilia ya
Mungu. Kila mmoja ana nafasi katika meza ya Mungu wetu. Ki ukweli, kitambaa ambacho
kinawatenganisha watu kitaharibiwa. Wote tutafurahi pamoja na kwa ajili ya wote kwa sababu
kifo kimeshindwa na wokovu unafika.22
Kama Myahudi mchaji, Yesu alikuwa anafahamu juu ya sehemu hii ya Maandiko Matakatifu. Kwa
kweli, kutokana na Injili ya Luka, anatumia maneno hasa ya Isaya kutangaza kitu gani kitatokea
katika utume wake kwa watu.23 Pamoja na hili, Yesu anajiweka mwenyewe katika desturi ya
kinabii ambayo inatangaza upendo wa pamoja wa Mungu. Yesu anasisitiza jambo hili baadae
katika jibu lake kwa imani ya askari Mrumi ambaye alikuwa ni “mpagani” na sio mmoja wa “taifa
teule.”
“Hakika ninawaambia, hakuna katika Israeli yote ambapo nimeona imani kama hii. Na
ninawaambia kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi kuchukua nafasi
zao na Abraham na Isaka na Yakobo katika sikukuu ya Ufalme watatupwa gizani ambapo
kutakuwepo kilio na kusaga meno.”24
Hitimisho la Yesu liliwastua Wayahudi wenzake. Inakwenda kinyume na wakfu wa jamii ambayo
ilikuwa ni muhimu katika kipindi baada ya utumwa wa Wayahudi wa Ezra na Nehemia 25. Yesu
alikuwa wazi, imani na siyo jamii, ni jambo la pekee kwa kuingia katika ukumbi wa sherehe na
kukaa katika meza ya Bwana.
Kutokana na hili, tunaweza kuona kwamba upendo wa Mungu kwa watu wote ni kweli wa pamoja.
Maisha ya mtaani ya Yesu yanatuonyesha matokeo ya kukubali sana na kumwilisha thamani hii
katika maisha ya kila siku. Kama Yesu alivyoishi thamani hii, utawala wa Mungu ulikuwa
ukimzunguka. Anaufunua upendo wa Mungu wa pamoja kama kwa kugusa kwake anavyoponya
wagonjwa, hata kama ina maana ya kuvunja sheria ya usafi najisi kiibada. Hakusita kula na
wadhambi, kuongea na bila kificho na wanawake au kuwaonyesha Wasamaria, Wapagani na
Watoto kama mfano wa kuigwa. Injili imebeba mambo haya ya ufunuo wa upendo wa pamoja wa
Mungu kupitia nafsi ya Yesu Kristo.
Kitu cha kufurahisha kinatokea katika taswira ya sherehe katika masimulizi ya Luka26. Fumbo
limewekwa katika maandiko kama ni jibu kwa uzoefu usio mzuri wa Yesu wa kushikilia imani
wakati wa mlo katika nyumba ya mfarisayo mmoja mkubwa. Katika habari mwaliko unatolewa
lakini watu wanakataa kuja kwenye sherehe. Mwaliko unapelekwa nje katika “mitaa na vichochoro
vya mjini” ili wawaingize “maskini, viwete, vipofu na walemavu.” Kama kukiwa bado na nafasi,
mwaliko unapelekwa mpaka katika “barabara kuu na makutano ya barabara” ili kujaza nafasi wazi
katika meza. Fundisho hili la Yesu linatuonyesha picha halisi ya ndoto ya Mungu ya meza moja
kwa watu wote. Ni mwaliko wa bure, kutoa jibu kunategemea mtu binafsi. Kila mmoja ana nafasi
katika meza, kama watakubali mwaliko. Kutokana na ukweli kwamba mwaliko ulipelekwa mpaka
kwa waliotengwa, tabaka la chini la jamii ya Wayahudi na hata kwa Wapagani, ili kuwa bila shaka,
ni kero kwa Wayahudi wengi ambao walisikia fundisho hilo. Lakini, lilithibitisha majitoleo ya
Yesu kwa ukumbakumba, wa upendo wa pamoja wa Mungu.
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Upendo wa Pamoja na Uchaguzi wa Upendeleo kwa Maskini
Wakati tunasali pamoja na matukio ya Injili juu ya upendo wa Pamoja wa Mungu uliofunuliwa na
Yesu, nadhani tunajifunua katika uelewa wa wazi wa tafakari ya Kiteolojia wa karne ya 20 ambao
ulikuwa ukitoa uchaguzi wa upendeleo kwa maskini. Yesu alikuja kuleta wokovu kwa wote. Alijua
kwamba hakuna ambaye alikuwa nje ya upendo wa Mungu. Ndio maana alikwenda nje ya mipaka
ya jamii inayokubalika kuwaalika wale wote waliosukumwa huko kwa husuda na kukataliwa na
wenye mamlaka. Ndio maana alikuwa huru kupindisha au kwenda mbali zaidi na desturi za
kisheria na hata kukaidi sheria zilizokubalika27. Yesu alichukua njia yake kuwakaribisha wote.
Alipofanya hivi, aligundua, kama tufanyavyo katika maisha yetu, kwamba ni wale ambao
wanatambua mahitaji yao ya wokovu walimkaribisha yeye na ujumbe wake. Maskini ambao
hawakuwa na kokote pa kuelekea walimjalia na wakajiweka wazi kwa kazi yake ya kukomboa.
Wale waliokuwa na mamlaka yao ya juu, elimu, mali na haki hawakumuhitaji yeye. Majitoleo
yaliwafanya wakimbie sherehe ya maisha halisi. Kwa hiyo, nafasi za sherehe zilijazwa na makundi
mbalimbali ya watu ambao kati yao hakuna Myahudi “msafi” ambae angeweza kushiriki nao
chakula.
Kwa sababu Yesu alikuwa ni kiini cha upendo wa pamoja wa Mungu, alikuwa na uwezo wa
kukwepa vipingamizi vya utamaduni vilivyopo ndani yake ili awe mkweli katika utume wake.
Aliamua kuchagua kuwahusisha wote wale waliobaguliwa na sheria, mila na desturi. Aliamua
kuchagua washirika mbalimbali wa meza ya Bwana. Hii ndio ilikuwa njia ya pekee ambayo
angeweza kumwilisha kikamilifu muungano wa utatu mtakatifu alioutambua kama mwana wa
Mungu. Kufanya tofauti kutakuwa ni kukosa uaminifu katika uzoefu wake yeye mwenyewe. Watu
pekee ambao wamebaguliwa walikuwa wamechagua kutokuja au wale ambao katika ufafanuzi wa
mafundisho ya Matayo walikataa kuvaa mavazi maalumu ya sherehe ambayo yanatolewa kwa ajili
ya sikukuu. 28

Upendo wa Pamoja wa Kisalvatoriani
Uelewa huu mpana wa ukumbakumba kama upendo wa pamoja unatoa kanuni ya muungano wa
maisha yetu ya kiroho ya Kisalvatoriani. Katika upendo wa pekee wa Utatu Mtakatifu
unaomwilishwa katika Yesu Kristo, tunapata kiini cha ufahamu wetu wa Kimungu na nguvu ya
neema ambao upo imara katika mwitikio wetu wa kitume ambao unatoa pia utambuzi mpya wa
wito wa namna ya kuhudumia maskini ni kiini kabisa cha sisi ni kina nani na kwa uhakika zaidi
ya mtindo wa muda.29 Kwa bahati mbaya katika historia yetu ya sasa, msemo “uchaguzi wa
upendeleo kwa maskini”, umekuwa mara nyingi, chanzo cha migongano kati yetu badala ya
kuongelea juu ya upendo wetu wa wote. Inawezekana baadhi ya hisia kali zinahusishwa katika
majadiliano haya yanahusishwa na tabia ya kutunza ukumbakumba katika hali ya nje na ninahisi,
katika hali dhaifu sana.
Upendo ambao kweli ni wa pamoja ni kwa kweli ombi la kimapinduzi. Ilibadilisha kabisa
utaratibu-imara wa ulimwengu wa Kiyahudi wa Yesu ambao ulisababisha wale wenye nguvu
wawe kinyume chake. Itafanyika hivyohivyo katika ulimwengu wetu. Inabadili taratibu na desturi
zilizopo. Inaogofya usalama wa uwongo ambao sisi wanadamu tunauhisi katika “viulimwengu”
vidogo ambavyo tunaviumba na kudhani tunaweza kuvitawala. Tunaposikia kwamba Yesu
anawapenda maskini, tunaogopa kwamba anaweza akatubagua sisi au wale tunaowapenda.
Tunajihisi uoga. Lakini, inabidi kutambua kwamba meza ya Mungu haimbagui hata mmoja. Watu
wanachagua wenyewe kujibagua. Yesu anakwenda katika barabara kuu ya kwenye njia ndogo
kuwaingiza wote ambao tumewabagua katika maisha yetu na jamii zetu. Swali si kwamba
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tumealikwa au hapana. Bali kama tunapenda kuketi katika meza na watoto wa Mungu. Katika
ulimwengu wa Yesu ambao Petro hakuweza kudhani kama angekula “vyakula najisi” angeweza
kukaa na kula karibu na afisa wa Kirumi ambaye alikuwa anakifurahia chakula hicho. Nikodemu,
ambaye kutoka ndani aliwakwepa waalimu wa uongo na kujihusisha na wanawake kwa uwazi,
aliweza kukaa na kubadilishana mawazo na mwanamke-Msamaria. Wakoma walioponywa
walipitisha sahani kwa wote. Ilikuwa na pia sio picha ya kawaida. Ni utawala wa Mungu unaotokea
kati yetu. Ukumbakumba wa Usalvatoriani naamini utakuwa jirani sana katika kiini cha maana
yake kama tunavyochunguza vipengele vya upendo wa pamoja katika maisha yetu. Baba Jordani
alituonyesha muelekeo wa mahitaji ya ulimwengu wetu wa leo yanaongelea ujumbe kama huo
katika mafundisho yake katika jumuiya ya nyumba mama, tunapata rejea mbalimbali jinsi gani sisi
kama familia ya Kisalvatoriani tunavyoweza kuishi leo upendo wa pamoja. Hakuna shaka, jambo
hili liliweza kufanyika hasa katika jumuiya ambayo inawaleta watu pamoja kutoka mataifa
mbalimbali. Mwanzilisishi alilitilia maanani kwamba:
“…Sisi ambao tunajukumu maalumu la kuwaiga mitume watakatifu, ni lazima
kutimiza yale ambayo Mungu Mwokozi aliwaagiza mitume wake kuyatekeleza:
yaani upendo. Ni lazima tuwe wa moyo mmoja…kama mitume, waliokuwa na
moyo mmoja na roho moja… upendo ni lazima uwe wa kujitolea. Ndio,
ningeweza kusema ni lazima uwe kama mama kwa mtoto wake: makini,
mvumilivu, mwenye huruma, wa kudumu, na usio wa upande mmoja bali wa
kukumbatia wote. Kama hautasambazwa kwa wote…mtaleta madhara. Lakini
kama upendio wetu unatoka kwa Mungu, tutampenda kila mmoja; kama, ukiwa
ni wa kibinadamu tu, kuna hatari kubwa kwamba hatutaweza kumpenda yeyote.
Na upendo huu usiobagua ni wa muhimu sana katika shirika letu, ambao
unamgusa kila mmoja.”30
Maneno ya Baba Jordani yanaendelea kuwa ya ukweli kwa familia nzima ya Wasalvatoriani wa
leo. Kutokana na hilo, yanastahili kufanyiwa tafakari ya makini ili yaweze kutusaidia kuelewa jinsi
ya kuishi ukumbakumba wetu ambao ni hasa upendo kwa wote.

Maandiko ya Awali ya Wasalvatoriani
Kiukweli, hatuwezi kupata misemo kama upendo wa pamoja na uchaguzi wa upendeleo kwa
maskini katika maandiko ya baba Jordani au katika kazi mbalimbali za awali za familia ya
wasalvatoriani. Haya ni maneno ambayo yameibuka miaka ya baadaye ya karne ya 20 kama
shauku yetu ya kuishi tunu za Injili kwa ukamilifu wake. Tunachokuta katika maandiko ya baba
Mwanzilishi na yale maandiko ya wali ni rejea zinazojirudia juu ya ukumbakumba, upendo kwa
wote na upendo maalumu kwa ajili ya “watu wadogo” wa Mungu.
Baba Jordani alinukuu maneno ya Mjesuiti Mwingereza, Fredrick William Faber: “ninadhani
kwamba hatuwezi kamwe kuwa na maisha ya uchaji katika ulimwengu bila kuwatunza kwa makini
Maskini.”31 Mwaka 1908, mwanzilishi alifanya jambo kama hilo kwa kutumia maneno ya Askofu
wa Linz: “kuna hatari kwa mashirika ya kitume, ya kwamba wanachama wao wanaepuka maeneo
yaliyo na taabu kubwa…na wanatafuta maeneo ambayo hawatatoa sadaka kubwa.”32
Hitaji la watu wote la kumjua Mungu ulichoma moyo wa Fransis Jordani na alifahamu kwamba
aliyomaanisha kugusa na kuguswa na maisha ya maskini, hata pale yanapokosesha raha. Alijisihi
mwenyewe “kuwa baba wa maskini”33 na “kuwamegea mkate kwa walio wadogo walau mara moja
au mbili kwa wiki…”34 Bila shaka asili yake ya kuwa katika kundi la watu wa chini ulimfanya
awe makini sana kwa mahangaiko ya wahitaji. Mtoto ambaye familia yake waliishi katika hali ya
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chini ya maisha ya kawaida ya kijamii anakuwa mtu ambaye alijishauri, “…kuwa na upendo
thabiti, uelewa na huruma kwa maskini, wagonjwa, wanaodharaulika, wanaotengwa,…ona katika
kila mmoja roho hai iliyonunuliwa na damu ya thamani, kamwe usimdharau hata mmoja.”35
Mwezi April, 03 1885 alimwandikia barua Therese (baadae Mama Maria) huko Neuwerk kwamba
maskini ni “chaguo la Yesu.” Akikaribiana sana na maneno yetu ya kisasa. 36
Sheria zetu za awali za utume zinatoa tena mwanga ambao unaonyesha namna upendo wa pamoja
unavyowafikia wote waliotengwa kuwa ni moyo wa utume wa Kisalvatoriani. Sheria maarufu ya
mwaka 1884 juu ya utume kwa daraja la kwanza la jamii Fundishi ya Kikatoliki (Mapadre na
Mabruda) inaanza na nukuu ya “walio wadogo”37 neno hili lilikuwa ni njia ya mwanzilishi ya
kuongelea kwa mapendo kuhusu maskini. Haikuwa ni nukuu juu ya watoto peke yao kama baadhi
ya tafsiri inavyotulazimisha kusadiki38. Mataifa yote (kwa kuangalia ujumla wa Kijografia) inabidi
wafundishwe kwa umakini mkubwa hasa wake wasiokubalika kijamii, kiutamaduni na kiuchumi,
yaani walio wadogo.
Kanuni ya kitume ambayo iliandikwa kwa ajili ya masista wa Jamii Fundishi ya Kitume mwaka
1884 ipo wazi sana.39 Kwa lugha ya kupendeza ya kike, Baba Jordani anawasihi Masista kuboresha
maisha kati ya watu. Nukuu mbili za Kibiblia inaunganisha maisha, maskini, haki na kuwafundisha
wengine wawe watu wa haki. Nukuu ya kwanza ni Danieli 12:3 “kwa wale wanaofundisha wengi
juu ya haki watan’gaa kama nyota za mbinguni.” Hii ilipendwa sana na Baba Jordani na pia ilitokea
katika maandiko mengine ya awali.”40 Kutenda haki na kuwafanya wengine watende hivyo,
itadumu na italeta utukufu wa Mungu. Na nukuu ya pili ni lile fundisho mashuhuri la Matayo
25:14-30. Kuwa na huruma kwa ndugu zetu wenye hali ya chini sana ni jambo ambalo ufalme wa
Mungu unahusu. Wasalvatoriani wanatakiwa watende jambo hili kwa ukarimu na mapendo. Ni
lazima tuwe “wakina mama wenye huruma kwa wale wenye shida, wagonjwa, maskini…”41
Jambo hili liliandikwa hasa kwa ajili ya wanawake katika kundi la kwanza wa familia ya
Kisalvatoriani, tunafahamu ya kwamba mwanzilishi mara nyingi sana alitumia lugha hii ya kibaba
kwa wanaume na wanawake wa shirika lake.42 Muono wake binafsi wa upendo na ulinzi wa pekee
wa Mungu ulikuwa una nguvu sana mpaka aliweza kushinda vikwazo mbalimbali vilivyo kuwa
vikijionyesha katika kipindi chake. Upendo wa pamoja wa Mungu kwa ajili ya watu wote ni wa
huruma na wema. Huu ndio ufahamu wa Mungu ambao Wasalvatoriani wanaitwa kupeleka kwa
wengine. Huyu ndiye Mungu tunatakiwa tumfanye ajulikane.
Matoleo ya kwanza ya jarida la Misionari Der Missionar ambalo lilichapwa na Jamii Fundishi ya
Kitume ni chanzo kingine kitakachotufunulia juu ya ukumbakumba wetu na upendo wa pamoja.
Katika toleo la kwanza kabisa, Septemba, 188143, mara tu baada ya maelezo mafupi juu ya shabaha
ya jamii Fundishi ya Kitume msomaji anapewa nafasi ya kufikirika ya kutalii ulimwenguni. Hii
siyo utalii wa daraja la kwanza ili kuona mambo ya burudani bali ni mwaliko wa kugusa uhalisia
wa ulimwengu unaoteseka. Kama wasomaji, tunaalikwa kuruhusu macho yetu yaone na mioyo
yetu kusukumwa na mahitaji ya watu wa Mungu. Maelezo yapo wazi na yanahitimisha kwa
kuthibitisha kwamba upendo wa Mungu wa kuokoa unawahusu hali hizi zote na watu. Lensi ya
mwandishi ni upendo kumbakumba wa Mungu na msomaji anaalikwa kuishi aina hiyo ya upendo.
Uanachama wa kiini cha asili cha kundi la Jamii Fundishi ya Kitume ya Baba Jordani inaonyesha
jinsi muono wake ulivyomuhuisha kila mmoja. Alikuwa na njozi ya kundi lenye mchanganyiko
wa mitume ambao watakwenda ulimwenguni kote kuwahubiria wote.44 Kilichokuwa muhimu
kwake ilikuwa ni shauku na moto wa mapendo katika moyo wa mitume hawa. Utaifa, jinsia,
tabaka, uharakia wa kanisa au asili ya mtu ulikuwa ni wa ziada. Haitakuwa kupanua taswira kwa
kusema kwamba muono wa kundi asili la Baba Jordani lilikuwa na watu wenye tabia mbalimbali
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na waliotoka makundi mbalimbali kama meza ya sherehe ya Yesu. Kundi la pili na la tatu la shirika
linaongezea tu utajiri wake. Katika gazeti la Bernard Luthen la mwaka 1881 juu ya Jamii Fundishi
ya Kitume alisema kwamba ilikua ni “kujaza moto wa shauku kwa ajili ya miito yao, nguvu zote
za kufundisha ambazo tayari zinafanya kazi katika kanisa la Mungu na kuwasaidia katika kutimiza
yale walioitiwa…”45 Alikamata nguvu yenye msukosuko wa ndoto katika aya ya mwisho ya
kipeperushi hiko. Kila mmoja anaitwa kujiunga pamoja katika agano takatifu ili utawala wa
Mungu utokee kweli.46
Hii ilikuwa ni njozi, dira. Hata hivyo tayari mwaka 1882, Mdominikani, Raimondo Bianchi
alikebehi kwa kuita umoja huo katika kundi la asili kama “Aina ya Safina ya Nuhu.” 47 Kutokana
na maelezo ya Bianchi, hakuna namna itakayoisaidia kwenda mbele kwa ajili ya uthibitisho rasmi.
Ilikuwa haiwezekani kufikirika kuwaweka wanaume na wanawake ambao wangeweza kuwa
walei, watawa au mapadre wawe wote katika kundi moja katika daraja sawa la uanachama. Jambo
hili lilikuwa ni gumu kufikirika. Ili kubaki waaminifu kwa wito wake kama mwanzilishi na kuwa
mwana mtiifu wa kanisa, Baba Jordani aliachana na uanachama wa pamoja ambalo alilitamani
katika kundi lake la asili. Baala yake alitumia nguvu zake kuanzisha mashirika mawili ambayo
yana asili ya jumuiya za kitawa za kitume ambayo kila moja lina taswira ya umoja au
ukumbakumba katika uanachama wao. 48

Hitimisho
Ninapokaribia kufunga tafakari hii, ngoja nirudi katika imani yangu kwamba wakati tuonapo
ukumbakumba wa Wasalvatoriani kama upendo wa pamoja, nadhani tunagusa kiini hasa cha wito
wetu. Huu ni upendo wenyewe unaokuwa na kufanya maarifa yetu. Ufahamu wa Mungu (Yoh
17:3) na utume wetu kutikisa (Mt 28:19, Mk 15:16 Dan 12:3). Hii ni zawadi ya Roho Mtakatifu
ambayo tulitamani kwa ajili ya ulimwengu katika kuanzishwa kwetu mwishoni mwa mwaka 1800
na kuendelea kuwa na shauku nazo kwa ulimwengu wa sasa. Ukumbakumba wa Kisalvatoriani
una kitu cha muhimu kuiambia Jamii ya watu ambayo inaingia kwa undani sana katika chuki za
kijamii/kidini, vita vya makabila na migogoro ya matabaka. Kwa kupitia karama yetu
Wasalvatoriani, Roho wa Mungu anatuasa sisi kama Familia ya Wasalvatoriani kuachana na
vipingamizi tunavyovitambua ambavyo vinawafanya watu watengane. Wasalvatoriani
wanaalikwa kukumbatia meza ya siku ya sherehe ya Mungu ikiwa na utajiri wa tofauti za
wanaosherekea. Tunapewa changamoto ya kujenga maisha yetu juu ya imani kwamba watu wote
ni dada zetu na kaka zetu. Upendo wa pamoja ambao tunaupata kwa ujasiri wa kinabii na upendo
wa kweli kwa “walio wadogo” ambao wamebaguliwa, wapo katika moyo wa neema ambao
tumepewa. Ni juu yetu. Changamoto ipo mbele yetu. Je, tunathubutu kuishi ukumbakumba wetu
wa Kisalvatoriani ambao kwa namna Fulani utafanya tofauti katika ulimwengu wetu? Tufanye
maisha yetu kama Familia ya Kisalvatoriani ambayo inajibu NDIO kwa swali hili.

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?
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