
Utangulizi 

Ushirika Wa Huduma Ya Ufalme 

 

Mtandao Wa Makanisa 

 

Maelezo 

“Basi utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa.” Mathayo 

6:33 

Ushirika wa Huduma Ya Ufalme (KINGDOM MINISTRIES FELLOWSHIP)ni ushirika wa 

makanisa na huduma ulio na mtazamo wa kutenda kazi pamoja katika kuendeleza na kupanua 

ufalme wa Mungu katika mikoa yetu ya Kiafrika na hata ulimweng mzima  . Si dhehebu wala 

haitatokea kuwa dhehebu bali inashirikiana na madhehebu na Waumini wanaoamini Yohana 

3:3, “…Hautaweza kuingia ufalme wa Mungu hadi uzaliwe mara ya pili.” 

Ufalme wa Mungu 

Ufalme wa Mungu ni kanuni ya mamlaka ya milele ya Mungu mwenyezi juu ya viumbe na vitu 

vyote (Tazama Zaburi 103:19). Tunauingia ufalme kwa njia ya kuzaliwa upya (Yohana 3:5-7), 

pia unajulikana kama “Ufalme wa Mbinguni. ” 

 

Ufalme wa Mungu unatawala uumbaji wote mbinguni na duniani. Ufalme wa Mungu ni , kwa 

hiyo, ulimwengu mzima katika kwamba unahusisha malaika walioumbwa na hata wanadamu. Ni 

wa milele, kama Mungu alivyo wa milele, na ni kiroho—unapatikana kwa waumini waliozaliwa 

mara ya pili. Ni mahusiano "Kuzaliwa kwa Roho" (Yohana 3:5), na tunaujasiri wa uhakika 

kwamba ni hivyo kwasababu Roho hushuhudia pamoja na roho zetu  (Warumi 8:16). 

 

Mungu nimwenye mamlaka, yuko mahali pote, anajua yote na ni matawala wa viumbe vyote.. 

Hata hivyo mwonekano “Ufalme wa Mungu” unajumuisha mfumo ule uliokatika Mungu na ni 

wa milele.  

 

Ufalme wa Mung ni nini hasa? Graeme Goldsworthy anaueleza kama “Watu wa Mungu G , 

katika sehemu ya Mungu, chini ya utawala wa Mungu , ”Ni kanuni ya Mungu duniani na katika 

kanisa lake. Kanisa la Kristo ni la kiulimwengu. Linahusisha waumini wote walioitwa toka 

duniani na kuingia katika ufalme wake. 

 

 

HUDUMA 

http://biblia.com/bible/esv/Psalm%20103.19
http://www.gotquestions.org/kingdom-heaven-God.html
http://biblia.com/bible/esv/John%203.5
http://biblia.com/bible/esv/Romans%208.16


Huduma ni karama zilizotolewa na roho Mtakatifu kwa ajili ya kazi za kanisa. Karama hizi 

hushirikiana kwa ajili ya kulijenga kanisa kwa sababu kanisa hujijenga lenyewe kulingana na 

Waefeso 4:16. 

Sisi tulio wengi hufanya mwili mmoja 

Warumi 12:5 inasema “…kila kiumbe kinategemea kiungo kingine.”  

1 Korintho 12:12-13 inasema “T kama vile mwili ni mmoja na una viungo vingi na viungo vyote 

vya mwili ule  navyo ni vingi  ni mwili mmoja  vivyo hivyo na Kristo.  Kwa maana katiika Roho 

mmoja sisi sote tulibatizwa  kuwa mwili mmoja  kwamba tu wayahuidi kwamba tu wayunani  

ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru  nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja.” 

Ushirika wa Huduma ya Ufalme inatazamia kutoa vyanzo muhimu kwa ajili ya watu na kanisa 

kutambulika, kuunganikana na kushirikiana na wengine walio na shauku moja kwa ajili ya 

uinjilisti,, ufuasi/ubaba, serikali ya kanisa la kibiblia, ndoa za kibiblia na huduma zingine.   

USHIRIKA 

Ushirika wa Agano jipya ni uhusiano kati ya walioamini ambao kwa nje hushirikiana na Kristo 

na wao kwa wao katika kutimiza mapenzi ya Mungu duniani. Ushirika katika maana ya agano 

jipya ni umoja wa ndani unaoonekana kwa nje kukamilisha mapenzi ya Mungu. 

Ushirika wa Agano jipya una umuhimu katika njia mbili zifuatazo: 

1. Ushirika wa Agano jipya ulitokea kiasili kama matokeo ya kulisimamisha kanisa. 

Roho Mtakatifu aliwashukia watu hawa na kufanya moja wa ndani na uumbikaji wao wa asili 

ulikuwa ni kutumikiana kwa nje. Hii imelezwa katika Matendo 2:44-47. 

 Utendaji huu wa pamoja katika kutimiza mapenzi ya Mungu uliendelea katika kanisa kwa 

kufanya mambo mengi kama uzalishaji wa uongozi, kazi mbalimbali, kusaidia wahitaji, kutenda 

huduma mbalimbali za Roho, kusaidia wamisionari walioitwa kwa huduma mbalimbali, maombi 

ya ushirika na makundi ya kuabudu. 

2. Ushirika ni njia muhimu ya kukamilisha makusudi ya Mungu kwa ajili ya kanisa. Paulo 

anaeleza makusudi ya Mungu kwa ajili ya kanisa katika Waefeso 3:8-11. 

Katika sura hii Mungu ana mpango wa milele na kanisa linajukumu la kufanya   

Katika kukamilisha mpango huo . Kusudi la kanisa kama lilivyoelezwa katika msitari wa 10 ni 

kuuonyesha ulimwengu hekima mbalimbali za Mungu na kuonesha kila jambo la utukufu 

wake ili kila mtu aone. 

.  

Waefeso 4:16 inatuambia kwamba hakuna mtu awezae kutenda peke yake katika kutimiza 

mpango ili kuonesha kusudi la Mungu katika dunia, kwa sababu Mungu hutenda na kupitia wat 

wake katika jamii. Asili ya mpango wa Mungu unahimiza uwezo wa kimungu katika watu wake 

kuonesha kusudi lake ulimwenguni. Ili Mungu aweze kudhihirika katika ulimwengu huu kila 



mtu katika kanisa hapaswi tu kutenda bali anapaswa aungane na wengine wanaotimiza 

majukumu yao pia. Njia ya muhimu tunayoitumia katika kufanya hili ni ushirika, ushirika wetu 

katika kutimiza Kusudi lake. Ni pale tunapotenda pamoja ndipo inawezekana kutimiza mpango 

wa Mungu. Na ndiyo maana ushirika wa kweli ni Muhimu sana katika kanisa. 

1
st
 Korintho 12 inaonesha wazi kwamba kila muumini katika kanisa niwamuhimu kwa kazi 

yake. Kwa sababu ya umuhimu wa Ushirika hakuna anayeruhusiwa kujiondoa katika utendaji wa 

Mwili wa Kristo, Kanisa. 

Halafu tunaona kwamba tendo la ushirika yaani udhihirisho wa  nje wa mapenzi ya Mungu ndani 

yetu situ ya asili bali ni muhimu katika kukamilisha kusudi la Mungu kwa kanisa. Kwa jinsi 

gani, Twaweza kutenda ushirika? 

 

Kufanya Ushirika  

Waweza kushirikiana kwa kutambua lengo la mtandao wa KMF network na kuchukua sehemu 

muhimu ambayo waweza kuwa ni Baraka kwa wengine katika kanisa. Watu wengi hawajihusishi 

katika kanisa kwa sababu hawaoni kusudi lililo wazi. Kusudi letu ni konesha utukufu wa Mungu 

ulimwenguni kwa njia zote nyingi alizotuelekeza katika Biblia. Tunashiriki pamoja katika 

utukufu wa Mungu, kwa kufanya kwa njia yake na kufanya kwa pamoja. 

Waweza kufanya ushirika kwa kuchukua nafasi unayoiona kwa ubora waweza kusaidia lengo 

hili. Waweza kutambua ni wapi waweza kuweza kwa kutambua karama yako ya Roho na uwezo 

wako wa asili na kujua hitaji la kanisa. Waweza kuwa Baraka kwakusaidia mahali unapoona 

kwamba kanisa linaweza kuwa ni Baraka. Ikiwa hujui karama yako waweza kutenda kwa 

kufuata uwezo wako wa kawaida. Unapotenda na wengine karama yako itadhihirika na utaona 

sehemu ya kutenda katika kanisa kulingana na uwezo na karama yako. 

Hebu tufanye kazi pamoja. Kila mtu ashirikiane kama ilivyokawaida kama vile ilivyokuwa kwa 

kanisa la kwanza ili kwamba hekima za Mungu zijulikane kwa njia ya kanisa lake. 

Makanisa 

Ushirika wa Huduma ya Ufalme (KMF) inaamini kwamba  (1) makanisa ya mahali katika 

Agano la kale ni yale yanayojitawala na kujiongoza (2) huduma hufanyika kwa nguvu na kwa 

usahihi katika kanisa la mahali si kwa njia ya udhehebu. KMF inafanya kazi na makanisa ili 

kuondoa hali ya udhehebu inayokamata makusanyiko ya mahali na kulenga katika kuujenga 

falme wa Mungu pamoja. Japo baadhi ya madhehebu yanang’ang’ania kwamba kila kusanyiko la 

mahali ni mkono wa huduma ya dhehebu, , KMF inaamini kwamba Kristo ndiye kichwa cha 

kanisa . KMF inashikilia kwamba “makao makuu” ni mkono wa kanisa la mahali y. KMF 

winafanya kazi na makanisa ya mahali kuimarisha huduma zao kwa ufasihi kwa njia ya ushirika 

kwa ajili ya kazi ya Ufalme wa Mungu. 



 

TAMKO LA MAONO 

Maono ya Ushirika wa Huduma ya Ufalme ni kutimiza Agizo la utume wa Bwana wetu 

(Mathayo 28:19-20) kwa kuwaandaa wachungaji na viongozi katika makanisa ya Waafrica. 

Tutakwenda, tutaleta, tutafuasa na kuwafundisha wengine kujizidisha kwa njia ya kufanya 

wanafunzi wengi. 

TAMKO LA UJUMBE  

Ujumbe wetu wa KMF  ni kutimiza Agizo la Bwana wetu Yesu Kristo kwa njia zote za kiblia 

kwa njia ya kushirikiana na kungana na mashirika, makanisa, huduma na hata watu kwa 

maandiko sahihi yaliyothibitishwa kiimani yanayokubaliana na neno la Mungu. 

 

Ushirika Wa Huduma Ya Ufalme 

Tamko la Imani 

1. TUNAAMINI Biblia ini Neno la Mungu lililovuviwa, na ni mamlaka yetu ya pekee 

katika Imani na utendaji katika maisha ya kikristo. Lafaa kwa mafundisho, na 

kwakuonya, kuongoza na kuadisbisha katika haki. (2
nd

  Timotheo 3:16) 

 

2. TUNAAMINI katika Roho mtakatifu kama alivyotamkwa katika tamko la mitume. 

Kuna Mungu mmoja aliye katika utatu na ameunganishwa katika nafsi ya Baba, 

Mwana na Roho mtakatifu wote ni kitu kimoja ni ni wa milele. 

 

3. TUNAAMINI katika Yesu Kristo kama Mwana wa pekee, mwokozi na Bwana wetu. 

Kifo cha mateso yake kwa ajili ya dhambi zetu ni njia pekee ya msamaha wetu na 

uzima wa milele. 

 

4. TUNAAMINI watu wote wamepotea na wanahitaji neema ya ukombozi ya Mungu. 

Kuna mpatanishi mmoja kati ya mwanadamu na Mungu, na huyo ni Kristo, Bwana. 

Wokovu ni kwa njia ya neema ya Mungu kwa njia ya Imani katika kazi ya kristo 

katika Kifo chakekuzikwa na kufufuka kwakwe. 

 

5. TUNAAMINI kwamba ubatizo wa maji mengi ni ushuhuda wa kanisa kwa kuzaliwa 

upya kwa muumini. Wokovu hauokoi bali ni tendo la hadhalani la kukiri na kuonesha 

utii kwa kristo na ushuhuda kwa wengine kwa njia ya kufa na kufufuka na kristo na 

ufufuko wa maisha ya muumini katika Kristo. 

 



6. TUNAAMINI tuko chini Kristo katika kupeleka Injili hadi mwisho wa nchi hadi pale 

kila taifa litakapokuwa limesikia habari njema za Mungu za wokovu.  Mathayo 

28:19-20 , Marko 16:15 
 

7. TUNAAMINI historia yote inaelekeza katika utukufu wa kurudi kwa  Kristo kuweka 

ufalme wake. Tnaomba ufalme wako uje na tnategemea kurudi haraka kwa mfalme 

kwa kufanya sehemu yetu ya kutimiza utume mkuu katika maisha yetu. 

 

 

8.  TUNAAMINI Roho mtakatifu amevuvia kwenda, kuleta, kufuasa, na kufundisha 

watu wengi iwezekanavyo; kusaidia kutimiza agizo kuu katika kizazi hiki. Njia yetu ni 

Huduma ya watu teule ambapo tunafundisha viongozi muhimu abao hutoka na kwenda 

kufundisha wengine. 

 

9. TUNAAMINI katika huduma tano za uongozi ndani ya kansa la mahali kulingana na 

Waefeso 4:11-13; Mungu atainua watu waliokirimiwa Mitume, manabii, Wainjilisti, 

wachungaji na walimu ili kulikamilisha kanisa.  

  

10. TUNAAMINI KATIKA BABA/UWEZO WA MAHUSIANO YA MWANA. 

Uwezo wa kuinua wana katika huduma watakaounganshwa katika neema kwa uwezo 

wao kutoka katika viongozi wao, na sikutoka katika shirika au taasisi “theocratic rule”  

bali kwa uelewa wa karama za Roho na mahusiano ya Agano. Eliya na Elisha, Paulo 

na timotheo ni mifano mizuri ya  Ulezi wa baba na Mwana .  Uhirika wa umoja 

unaonekana katika upako kwa kugahamu mwili wa Kristo na kazi ya kila kiungo  

(Waefeso 4:15-16). 
 

11.  TUNAAMINI KATIKA NDOA YA KIKRISTO YA Mke mmoja na mme mmoja.  

Watu wawili huishi kama kitu kimoja katika Kristo na kwa ajili ya kristo wanaweza 

kufanya mengi kwa kumtumikia bwana katika ndoa yao na huduma  

 

12.  TUNAAMINI KWAMBA Ushirika ni mahusiano baina ya walioamini ambao 

hujionesha wao kwa nje wakishirikiana na Kristo na wao kwa wao katika kukamilisha 

mapenzi ya Mungu duniani.  Si swala la kwa pamoja bali kutenda kazi pamoja katika 

kukamilisha mapenzi ya Mungu. 

 

13.  TUNAAMINI KATIKA KUWEKEWA MIKONO NA viongozi kwa njia ya huduma 

zile tano. Viongozi wa kanisa na wito wao ni vema wakathibitishwa kipindi hiki cha 

kuwekewa mikono. Tazama Mdo 6:6; Mdo 13:3. 41  

 

Shabaha Ya Ushirika wa Huduma Ya Ufalme 

 Kulileta kanisa, wachungaji kwenye mtandao wa pamoja uliowekwa kwa ajili ya 

kusudi la kujenga ufalme wa Mungu pamoja katika bara la Afrika  

 Kutekeleza Agizo kuu la kristo, kufundisha, kuhubiri na kufanya wanafunzi 

katika mataifa yote Mt 28:19-20 na 16:15. 



 Kufanya makongamano ya wanaume na wanawake teule mpaka maono ya watu 

teule yapandwe katika mioyo ya watu teule kwenye mikoa mbali mbali ya Africa. 

 Kuhamasisha na kuandaa makundi na kufanya uinjilisti wa mlango kwa mlango 

kwa kutumia kasha la Injli katika makanisa yetu yote ya KMF na hivyo 

kuendeleza mwili wa uinjilisti wa Kristo 

 Kupanda na kueneza makanisa na kuwaangalia waumini wapya, kuwakomaza 

katika ufuasi ili nao wajizalishe. 

 Kufanya makongamano na semina za mahali na za jumla kwa ajili ya kanisa 

kimtandao. 

 Kutumia nafazi zinazopatikana kuwafikia watu kwa Injili na kuwafundisha 

viongozi wetu kufanya vivyo hivyo. 

 Kuyaongoza makanisa yetu kutokufanya mapenzi au ngono zembe kwa kuonesha 

mikanda mashuleni, katika wizara mbalimbali na hata katika jamii kwa kuweka 

vikundi vya upendo halisi mashuleni na makanisani.       

 Kwa kufanya au khamasisha vipindi ya HIV/AIDS mashuleni, makanisani na 

katika jamii katika mikoa yote iliyoungana. 

 Kufundisha na kuandaa Mwili wa Kristo (makanisa ya huduma ya KMF) kwa njia 

yoyote inayowezekana. 

 Kuwaafundisha kila mkristo katika huduma yao waliyoitiwa na Mungu 

/Kusudi/Kipaji/karama kwa kutumia wachungaji na viongozi wengine walio 

katika mtandao. 

 Kuhamsisha na kuendeleza vifaa vya mafundisho katika mitandao ya mikoani na 

kuendeleza uzalishaji wa manabii, wainjilisti, na mafundisho ya uchungaji na 

uinjilisti. 

 Kutoa uangalizi na ulezi wa Kiroho, ushauri na katika huduma iliyo katika 

makanisa na hata shirika lililo katika Agano na mtandao wa KMF. 

 Kutoa maelekezo kwa watenda kazi wa jamii maendeleo ya jamii kwa njia ya 

mtandao wa makanisa.  

 Kusimamisha na kuendeleza uhusiano imara na huduma, huduma za mashule, 

vyuo na Wizara ulimwenguni kuendeleza na kuimarisha ukuaji wa kiroho wa 

huduma na kusaidiana na serikali na washilika wengine wa maendeleo katika 

elimu na shighuli za maendeleo kuwezesha tabia sahii za maadili na uaminifu wa 

watu. 

 Kuandika na kusambaza maandiko ya Kikristo na vipeperushi vya kuwezesha 

mawasiliano kwa ajili ya mafundisho kwa wachungaji , kanisa na jamii. 

 Kufanya miradi maalumu kama vile miraji ya maji safi, program za elimy ya 

wachungaji, Maabara za matibabu n.k.. 

 Kusimamia na kutengeneza vyanzo muhimu ili kufikia dira iliyotajwa hapo juu 

kwa kushirikiana na mashirika, makanisa na watu binafsi. 


