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Dhana ya Familia ya Kisalvatoriani: Wazo kwa Wakati Ujao 
Fr. Scott Jones, SDS 

1st June, 2015 

Utangulizi 

Moja ya jambo muhimu katika Historia ya familia ya Wasalvatoriani ilikuwa ni kuidhinishwa kwa 

sharia ya Familia ya Wasalvatoriani, ambapo mwaka 2007, sheria hiyo ya Familia ya 

Wasalvatoriani iliidhinishwa kwa muda na uongozi wa kimataifa wa matawi matatu ya Familia ya 

Wasalvatoriani. (Wazo hili liliidhinishwa kwa ukamilifu mwezi Oktoba, 2012). Kuidhinishwa kwa 

Sheria ya Familia ya Wasalvatoriani ilikuwa ni hitimisho ya hatua mbalimbali ya kurudi katika 

karama ya mwanzilishi kutokana na hitaji la mtaguso wa II wa Vatikani, na pia iliashiria mwanzo 

mpya, ambao ulileta swali: Kwa hiyo ni nini kinachofuata? 

Kutokana na makala hii, mwandishi atapitia kwa kifupi juu ya wazo la msingi la Baba Jordani na 

pia hatua ambazo zilichukuliwa baada ya Mtaguso wa II wa Vatikani kuhusu kuwahusisha Walei 

kama wanachama wa familia ya Kisalvatoriani na kufanikiwa kuwa na ushirikiano wa karibu kati 

ya matawi matatu ya familia ya Kisalvatoriani. (Rejea nzuri juu ya habari ya muono wa Baba 

Jordani na jitihada kuuboresha baada ya mtaguso wa II wa Vatikani inaweza kupatikana kutoka 

kumbukumbu za Kihistoria ya Shirika, 

Toleo XVI, No. 2).1 Nitatoa pia 

maswali mawili yatakayosaidia katika 

fikara yetu: 1) Ushirikiano huu 

utaonekanaje katika kipindi kijacho?  

 2) Kutakuwa na faida gani kutafuta 

utambuzi zaidi wa kisheria juu ya 

familia ya Wasalvatoriani? Kutokana 

na ufupi wa makala hii, njia mbalimbali 

zitapendekezwa ambazo kwa namna 

moja au nyingine zitasaidia kutafakari 

zaidi juu ya fursa ambazo zitakuwepo 

mbele ya familia ya Kisalvatoriani.  

 

Ndoto ya asili ya Baba Jordani 

Kazi mbalimbali za Wasalvatoriani 

zimeonyesha jinsi Padre Yohani 

Mbatizaji (baadae Fransisi Maria wa 

Msalaba Jordani) alivyojifunua kwa 

asili. Mpango wa Padre Jordani 

ulikuwa ni kuanzisha Jamii Fundishi ya 

Mitume ambayo itakuwa inaundwa na 

                                                           
1  Katika Toleo hili, Baba Michael Piela, SDS, anaelezea njozi ya asili ya Baba Jordani, Baba Scott Jones, 

SDS, anaelezea chimbuko la jamii ya Wasalvatoriani, na Baba Mario Agudelo anaelezea hatua kubwa 

ambazo zinatuelekeza kwenye sheria ya Familia ya Wasalvatoriani, Kumbukumbu ya Historia ya Shirika, 

Toleo XVI, No. 2 (Roma, Shirika la Mungu Mwokozi, 2010).  

“Familia ya Kisalvatoriani ni 
kielelezo cha karama, zawadi ya 

kiroho aliyopewa Baba Jordani kwa 
ajili ya Kanisa. Tunatafuta vyanzo 

vyetu vya pamoja enzi za Jamii 
Fundishi ya Kitume, iliyoanzishwa 
na Baba Jordani 8 Desemba 1881 

huko Roma. Mapadre wa jimbo 
walikuwa ni wanachama wake wa 

mwanzo. Therese von Wullenweber 
(Baadae Mama Maria wa Mitume) 
alijitoa yeye Mwenyewe kwa Jamii 

hii mwaka 1882. Idadi kubwa ya 
Walei wa miaka yote walijiunga na 

chama hiki.” 

Sheria za Familia # 2 
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mapadre na walei ambao watafanya kazi kwa pamoja ili kuendeleza Ufalme wa Mungu 

Ulimwenguni. Jamii hii itaundwa na makundi matatu, ambayo itategemea jinsi inavyojihusisha 

katikati muungano huo. Kundi la kwanza litaundwa na mapadre na walei ambao wataacha yote, 

kwa kufuata mfano wa roho ya mitume, kwa kufanya kazi mbalimbali za kitume kwa muda wote 

katika jamii hii (mwanzoni, jamii hii ilifanya kazi ya uchapaji na kazi za Kimisionari na kwa 

haraka kujikita kwa kazi ya kuelimisha). Kundi la Pili litakuwa ni la Wataalamu, hasa katika kazi 

ya uchapaji na elimu, watabaki katika nafasi zao na kuhubiria tena ulimwengu ambao umejikita 

zaidi na mambo ya kidunia. Mwisho kundi la tatu linaundwa na watu kutoka katika hali zote za 

maisha. Mafundi, wafanyakazi, wakina mama wa nyumbani na watu mbalimbali ambao watasaidia 

utume wa jamii fundishi ya kitume kwa namna yoyote ile inayowezekana.  

Bila shaka yoyote, Jordani alikuwa kijana, Padre wa Jimbo mwenye fikra za kipekee ambaye 

kimsingi alikuwa na uelewa mdogo wa muundo wa kikanisa mna pia kufanya kazi kutokana na 

muundo huo. Muda mwafaka ulikuwa mwezi Machi 1883, ambapo Jordani aliweka nadhiri za 

kitawa akapewa kanzu na jina la kitawa. Jambo la pili muhimu ingawa ni la maumivu – makubwa 

katika makuzi ya Jordani ilikuwa ni Oktoba, 1885, wakati ambapo jumuiya ya Masista wa Roma 

waliondolewa chini ya mamlaka yake ya kisheria na likawa shirika la Masista wa Mama wa 

Mateso (tawi la Masista ambalo bado linaishi na lilianzishwa rasmi mwaka 1888 kwa kushirikiana 

na Theresia (na baadae Mama Maria wa Mitume) binti Wullenweber. Mabadiliko haya ya ghafla 

katika jamii yenye makundi matatu kuwa mashirika mawili ambayo yana muundo tofauti kabisa 

wa kikanisa ulibadilisha muono wa asili wa Jordani kwa Kanisa la Karne ya 19 katika mabadiliko 

haya, walei walishushwa na kuwa wanachama walioungana na washirika wa chini wa jamiii hii 

fundishi. Kwa maisha yote yaliyobaki ya Baba Jordani, mpaka kifo chake mwaka 1918, jamii ya 

Mungu Mwokozi na Shirika la Masista wa Mungu Mwokozi yamekuwa kutokana na mfumo wa 

kitume wa mashirika ya Kitawa ambayo yalianza katika miaka hiyo. 

Kubadilisha Muono baada ya Mtaguso wa II wa Vatikani 

Hati ya mtaguso wa II wa Vatikani “Perfectae Caritatis” (“Hati ya Kufanya Upya Maisha ya 

Watawa) iliwataka Mashirika ya Maisha yaliyo Wakfu kurudi katika karama za mwanzilishi wao. 

Kwa upande wa jamii na shirika la Wasalvatoriani, iliwafanya wafanye utafiti wa kina juu ya 

msingi wa Jamii Fundishi ya Mitume na pia katika kazi na Maandishi ya Baba Jordani na Mama 

Maria wa Mitume. Kwa Wasalvatoriani wengi, hii ilikuwa ni mwanzo wao wa kumuona Jordani 

na ndoto yake ya msingi. Kilichokuwa wazi toka mwanzo wa ugunduzi huu kuhusu Jordani 

ilikuwa ni kwamba Jordani alitarajia kuwe na ushirikiano wa karibu sana kati ya wanachama wa 

jamii ya Kisalvatoriani na pia shirika la Masista wa Mungu Mwokozi, pamoja na ushiriki hai kwa 

upande wa walei (kwa uhakika, kwa historia kubwa ya Wasalvatoriani, hakukuwa na “walei” kati 

ya Wasalvatoriani, zaidi ya wanachama wasio na daraja katika jamii ya Wasalvatoriani na shirika). 

Ingawa taasisi nyingi za Wasalvatoriani zilikuwa na baadhi ya Walei waajiriwa na wafadhili, 

ambao hawakutambuliwa kwa namna yoyote ile kuwa “Wasalvatoriani” 

Pia ilieleweka kwamba hakukuwa na njia ya kupata tena Jamii Fundishi ya Kitume katika asili ya 

makundi matatu kama ilivyokusudiwa na Jordani. Jitihada yoyote ya kufanya tendo hilo ingeleta 

uharibifu wa jumla wa karne ya maendeleo ya kihistoria kati ya Wasalvatoriani. Lakini kuanzia 

mkutano mkuu wa 14 wa Provinsi ya Marekani (1970) waliamua kufanya upembuzi yakinifu juu 

ya mpango wa pamoja, na mkurugenzi wa kufanya upya Pd. Ramon Wagner aliteuliwa kuanza 

kazi hiyo. Kwa muda wa miaka mitano (5), alitengeneza mpango wa miaka 5 na pia mkutano mkuu 

wa 12 wa shirika (1975), uliutambua mpango wa pamoja wa Provinsi ya Amerika ya Kaskazini 
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unaotilia maanani wazo la msingi la Baba Jordani na pia walitiwa moyo, kwa sharti kwamba hadhi 

ya kanisa ya jamii ya Wasalvatoriani kama shirika la maisha ya kitawa lisifanyiwe mzaha.2 

Kwa miaka michache mbeleni Jumuiya ya Kimataifa iliendelea na kazi ya kuimarisha muungano.3 

Kufuatia msingi wa asili wa provinsi ya Marekani, mpango mkakati wa muungano uliimarishwa 

katika vizio vingine, kuanzia Brazili na Austria na kusambaa katika sehemu mbalimbali za dunia 

waliopo Wasalvatoriani. Mkutano Mkuu wa 13 wa Shirika (1981), azimio lifuatalo liliidhinishwa 

“mkutano mkuu wa XIII wa shirika unaagiza kwamba Mkuu wa Shirika na Baraza lake wafanye 

utafiti wa uhusiano uliopo kati ya jamii ya Wasalvatoriani na Walei ambao wanajiunga nasi kwa 

roho na lengo la utume wa Baba Mwanzilishi.” 4Mkutano Mkuu wa 14 wa shirika (1987) 

uliendelea kuunga mkono swala hili la muungano, ambao ulisababisha kuundwa kwa Kamati ya 

Kimataifa ambayo ilikuwa na wawakilishi kutoka katika matawi yote matatu kutafiti uhusiano wa 

karibu uliopo katika jamii ya Wasalvatoriani na Wasalvatoriani walei. Mkutano wa kwanza wa 

Muungano wa kimataifa wa Mungu Mwokozi (ulifanyika Roma mwaka 1990) na mkutano wa pili 

(ulifanyika Sao Paulo, Brazili mwaka 1992) 

ambao uliongeza uelewa wa wito na karama 

ya Wasalvatoriani walei pamoja na 

ushirikiano wa karibu kati ya matawi matatu 

ambayo mara kwa mara yalifahamika kama 

“familia ya Kisalvatoriani.” Mkutano wa 

XVI wa shirika, (1999), ulitoa kibali 

kuundwa kwa Katiba ya Wasalvatoriani 

Walei na pia kutayarisha hati ya kimataifa ya 

familia ya Wasalvatoriani (ambayo mwishoni 

ilikuwa ni sheria ya Familia ya 

Wasalvatoriani), ambayo ilithibitishwa kwa 

muda na timu ya viongozi watatu mwaka 

2007 na ilithibitishwa rasmi na matawi 

matatu mwaka 2012.  

Sheria ya familia ya Wasalvatoriani ni jambo 

muhimu katika kuboresha muono wa asili wa 

Jordani, kama ni muundo uliokusudiwa na 

Baba jordani. Sura ya 2 ya sheria inasema 

kwamba “familia ya Kisalvatoriani ni 

kielelezo cha karama, zawadi ya Roho Mtakatifu aliyopewa Baba Jordani kwa ajili ya Kanisa. 

Tunatafuta ukweli huu kutoka kwenye chanzo chake cha asili enzi ya Jamiii Fundishi ya Kitume 

iliyoanzishwa na Baba Jordani 8 Desemba, 1881 huko Roma.5 Sheria hii inajieleza kinaga ubaga 

                                                           
2 Habari kamili ya miaka mitano ya kwanza ya Mpango wa pamoja wa Amerika ya Kaskazini tunaweza 

kuupata kutoka kwa Baba Scott Jones “kuanzishwa kwa Wasalvatoriani Walei Katika Provinsi ya 

Marekani, 1970 – 75(kama juu) 
3 Kwa wale wanaohitaji kujua zaidi juu ya kukua kwa Walei Wasalvatoriani, pia na Maendeleo ya Familia 

ya Wasalvatoriani, Angalia kutoka kwa kazi ya Baba Mario Agudelo “Tawi la Tatu la Familia ya 

Kisalvatoriani: Habari za Kihistoria kutoka 1975 mpaka 2007,” Habari katika aya hii imechukuliwa kutoka 

kwenye kazi ya Agudelo. (Kama Juu). 
4 Ilichapwa upya kama juu (ibid) 
5 Sheria ya Familia ya Kisalvatoriani, ilithibitishwa Oktoba, 2012. 

“Leo Familia ya Wasalvatoriani 
ina matawi matatu: Shirika la 

Mungu Mwokozi, Shirika la 
Masista wa Mwokozi, na Jumuiya 
ya Kimataifa ya Mungu Mwokozi. 
Tunaunganishwa na majitoleo ya 
utume kama tulivyoonyeshwa na 

Mwanzilishi wetu, kufanya 
familia moja ya Mitume wachaji 

ambao wanawatangazia watu 
wote wokovu ambao 

umeonekana katika Yesu 
Kristo…” 

Sheria # 3 
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katika sura ya 3.6 Sheria hii inaendelea kutoa ufafanuzi wa umisionari, roho na ushirikiano wa 

familia ya Kisalvatoriani, ikiheshimu karama na utambulisho maalumu wa kila mmoja katika 

matawi matatu. Sheria ya Familia ya Wasalvatoriani ni hitimisho kamili katika sura ya historia ya 

Wasalvatoriani, kurudi katika ndoto ya asili ya Jordani.  

Kinachofuata Sasa ni Nini? 

Kama kuthibitishwa kwa sheria ya familia ya Wasalvatoriani ni sura ya kwanza kwa historia ya 

Wasalvatoriani, ni mwanzo mpya pia wa kuanza sura mpya. Sura hii mpya itakuwa na kitu gani? 

Je, familia ya Baba Jordani, itakuwa imeboreshwa kwa sasa? 

Katika sura ya 14 ya Sheria ya Familia ya Wasalvatoriani inasema kwamba “kama familia ya 

Wasalvatoriani, tunatafuta kutoa ushuhuda wa wazi wa wanaume na wanawake kutoka katika 

tamaduni tofauti na mazingira tofauti kwa kufanya pamoja Umisionari. “Sura ya 17 inahitaji kila 

kizio kuanzisha timu ya kitaifa ambayo itawaunganisha wanachama katika vizio vyoa na ikiwa na 

mwakilishi kutoka katika kila tawi. Kwa vizio vile ambavyo vimeonesha jitihada za ushirikiano 

wa pekee, uzoefu unaonesha kwamba ushirikiano wenye tija unahitaji muda wa kutosha sana, 

uelewa na pia kuheshimiana. Ni jambo la kusikitisha sana katika Historia yha Wasalvatoriani na 

hata pia katika Historia ya Kanisa, kwamba wanaume (ukilinganisha na wanawake) wanakuwa na 

tabia ya kushikilia nafasi ya kutoa maamuzi, na pia mapadre (wapakwa mafuta) (ukilinganisha na 

Walei) wana hali ya kuwa na mamlaka. Kwa ushirikiano halisia kuwepo inabidi kukubaliana na 

Historian a hatua mahususi inabidi zichukuliwe ambayo itahamasisha mahusiano wazi na pia 

mtindo wa makubaliano wa kufana maamuzi.  

Marekani walitengeneza muundo ambao ulikuwa wa uongozi wa pamoja (JLG) muungano huu 

ulianywa mwaka 1991, JLG iliundwa na wanachama watatu wa timu ya uongozi wa kila mmoja 

kutoka katika matawi matatu (mf. Kwa upande wa jamii ya Wasalvatoriani na pia upande wa 

shirika, provinsiali, makamu wa provinsiali na mmoja wa washauri kila mmoja kutoka katika 

makundi hayo mawili). Kwa kuheshimu umuhimu wa kila kundi kujihusisha na uongozi wake wa 

ndani pia na mambo yake binafsi. JLG inatoa maamuzi ambayo yataathiri familia ya Kisalvatoriani 

kwa ujumla wake.  Inakuwa na bajeti yake, na pale inapowezekana, huduma mpya zinaanzishwa 

kwa pamoja, na ikipata fedha za kuanzishia huduma hiyo kutoka katika mfuko wa JLG. Mfano 

mzuri wa kuanzisha huduma ya Wasalvatoriani, huduma ya Wasalvatoriani katika jimbo la 

Tueson, Arizona ambayo ilikuwa inatoa huduma ya malezi kwa wahudumu walei katika jimbo 

ambapo hapakuwa na chuo cha Kikatoliki au chuo kikuu kwa ajili ya malezi ya Walei. Wanachama 

wanaounda timu hiyo inawahusisha padre msalvatoriani, sista msalvatoriani na pia msalvatoriani 

mlei.  

Japokuwa kila tawi la familia ya Wasalvatoriani inamiliki huduma zake inayofadhiliwa, kama 

tunataka sheria ya familia ya wasalvatoriani iwe kweli yenye kuleta mabadiliko, ni muhimu 

kwamba kila huduma itathaminiwa kwa ushirikiano unaotarajiwa, na pale inapowezekana, 

ifanyike kwa pamoja. Katika sehemu mbalimbali ulimwenguni, mambo yanayohusiana na 

utamaduni inatakiwa ifanyike kwa uangalifu mkubwa, lakini pia ikipata usaidizi wa timu za 

uongozi wa kimataifa na busara inayopatikana kutoka kwenye mikutano ya kawaida ya kimataifa, 

njia mpya za ushirikiano itasaidia kupatikana na mtindo wa familia ya kisalvatoriani kwa 

kufuatana na mtazamo wa mtaguso wa II juu ya mfumo wa kanisa kwa karne ya 21.  

                                                           
6 Kama juu. 
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Jambo jingine ambalo ni la muhimu na linahitaji uangalifu mkubwa ni juu ya kutambuliwa kisheria 

kwa Wasalvatoriani Walei. Kama swala lenyewe linavyoonekana, jamiii ya Wasalvatoriani na 

Masista Wasalvatoriani ni mashirika ya watawa yenye hadhi ya Kipapa, na pia jumuiya ya 

kimataifa ya Mungu Mwokozi inatafuta utambulisho wa kisheria kama muungano wa wazi wa 

waumini unatambulika na Baba Mtakatifu kupitia baraza la Kipapa la Walei.7 Hata kama 

muungano huu wa kimataifa wa Mungu Mwokozi utatambulika kisheria, inabaki wazi kwamba 

sheria ya Familia ya Kisalvatoriani haina utambulisho wa kisheria zaidi ya ukweli kwamba matawi 

matatu ya familia ya Kisalvatoriani inaipa utambulisho huo. Kutafuta utambulisho rasmi wa 

kisheria wa familia ya Kisalvatoriani unahitaji muendelezo wa kujitambua na pia kazi lakini kwa 

ushauri wa mwandishi wa makala hii jambo hili ni la muhimu sana kwa siku zijazo. Vizio vya siku 

nyingi kama vile Amerika ya Kaskazini na Ulaya Magharibi wamekuwa katika hali ya kuanguka 

vibaya kwa miongo kadhaa na vizio vipya mara nyingine wanafanya kazi katika maeneo ambayo 

hadhi yao ya kisheria yapo katika kulinda tamaduni ambazo hazioneshi usawa wa kijinsia au 

mfumo wa muungano uliopo kati ya wenye daraja na Walei. Utambulisho wa kisheria wa muundo 

wa sheria na pia utaheshimiwa na mamlaka ya Kanisa mahalia.  

Japokuwa kila familia ya Kanisa ina Historia yake na tabia zake, nyingi ya jamii hizi mpya 

jimejikita katika mifano ya muungano. Opus Dei, Miles Yesu, 

na jeshi la Kristo (ikiwa na kundi lake saidizi la Mfalme Kristo 

(Regnum Christi) ni mifano mitatu. Jumuiya za muda mrefu 

zimetafuta pia utambulisho wa Kisheria za ushirikiano kati ya 

matawi yake. Baadhi ya mifano mizuri ya jumuiya hizo ni 

Umoja wa Mtakatifu Vinsenti Palloti wa utume wa Katoliki 

(UAC), ambao ulianzishwa na Palloti mwaka 1835. Maelezo 

ya awali ya Palloti juu ya UAC ILIKUWA NI HIVI “Utume 

wa Kikatoliki, ambao ni utume kumbakumba, ambao una 

makundi yote ya watu, na unajihusisha kufanya mambo yote 

anayotakiwa kufanya na afanye kwa utukufu wa Mungu na 

kwa wokovu wa jirani yake.”8 Kwa muda huo, Palloti 

alianzisha jamii ya utume wa Kikatoliki (Wapalotini Mapadre 

na Mabruda) wa utume wa Katoliki, na pia Masista 

Wamisionari wa Utume wa Katoliki. Makundi mengine pia yalianzishwa. Yakifanya jitihada ya 

kutafuta utambulisho wa kisheria wa “familia ya Kipaloti,” mwaka 2003, Baraza la Kipapa la 

Vatikani juu ya Walei ulitangaza kwamba muungano wa utume wa Kikatoliki kuwa muungano wa 

wazi wa Walei.9 Kutokana na hilo, Mpalotini Padre, Bruda, Sista au Mlei kwa tafanusi ni 

mwanachama halali ambaye anatambulika kisheri na Muungano wa utume wa Katoliki.  

Itakuwa faida kwa familia ya Kisalvatoriani kuchukua fursa hii kupata utambulisho wa Kisheria. 

Ingawa ulinzi wa kisheria itakuwa ni jambo lenye kuleta motisha. Labda tokeo kubwa la faida 

litakuwa kipimo kitakachotoka katika Kanisa kumbakumba. Miaka Hamsini (50) ya Mtaguso wa 

                                                           
7 Mwezi Machi 2011, Ombi lilipelekwa kwa Baraza la Kipapa kwa ajili ya Walei; na mpaka Juni, 2015, 

utaratibu wa utambuzi wa Kipapa bado unaendelea.  
8 “UAC/SAC” Mtandao wa Kipalotini.  
9  Mnamo mwaka 1997, Mkutano wa Wasalvatoriani wa Marekani huko Milwaukee, Wisconsin, Baba 

Dennis Thiesen, SDS. Alipendekeza kwamba Wasalvatoriani wafikirie kufanya jitihada ya kutafuta 

utambulisho wa kisheria. Kwa kipindi hiki, iliamuliwa kwamba jitihada kubwa inahitajika katika kutambua 

utambulisho wa Wasalvatoriani.  

“… kama vile kazi hii 
ya Baba Jordani 
ilikua kadri ya 

muda, tunajiweka 
wazi pale Roho 

atakapotuongoza 
kwa siku za baadae” 
Sheria ya Familia ya 

Kisalvatoriani # 3 
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pili wa Vatikani, karama za ushauri na muungano umepiga hatua kubwa, hasa katika miaka hii ya 

Baba Mtakatifu Fransisi. Lakini pia bado kuna kazi kubwa iliyopo mbele yetu kufanya jambo hili 

lifanikiwe katika ulimwengu mzima. Kama familia ya Kisalvatoriani ikiamua kutoa kipaombele 

katika mambo yake, swala la utambulisho wa kisheria utatoa sura ya kikanisa ambao utasaidia 

sana katika kupunguza tofauti kati ya Wenye daraja na wasio na daraja na pia tabaka la kijinsia 

katika Kanisa.  

Hitimisho 

Familia ya Kisalvatoriani imefanya mambo mengi: 1881 (kuanzishwa kwa jamii Fundishi ya 

Kikatoliki), 1883 (mabadiliko ya jamii hiyo kuwa shirika la Maisha ya Kitawa), na 1888 

(kuanzishwa kwa Shirika la Masista). Vizio vipya walifanya pia mambo mbalimbali katika 

kuanzishwa na kukua. Hakuna shaka kabisa kwa kipindi kijacho, 2007 – 2012 ni muda muhimu 

sana ambapo familia ya Kisalvatoriani watasherekea kuthibitishwa kwa Katiba ya Familia ya 

Kisalvatoriani. Mambo gani muhimu yatakayofanyika kwa kipindi kijacho? Ingawa ni Mungu 

pekee anajua jibu, tunahakika kwamba mambo makuu yatafanywa kwa kipindi kijacho yatajikita 

katika kuboresha njozi ya Baba Jordani mwenyewe. Tunawaombea Wasalvatoriani wote wafanye 

kazi kwa pamoja kuanzisha mambo haya mapya, kwa faida ya familia ya Kisalvatoriani, lakini 

zaidi kwa kuendeleza ufalme wa Mungu, ufalme ambao ni wa muungano mahususi na umejikita 

katika usawa wa ubatizo.  

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. Wapi unapoona faida au hasara ya familia ya Kisalvatoriani ambayo inatambuliwa rasmi 

na Vatikani?  

4. Ni zipi njozi na dira yako juu ya familia ya Kisalvatoriani? Kwa kuwa kwako sehemu ya 

jambo hili, inaathiri vipi maisha yako ya Kisalvatoriani?  

 


