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እናስተዋውቅዎ 

የሰርዴ ሚሉኒየም ሚኒስትሪ እንዯ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1997 ዓ.ም. ተመሠረተ፡፡ ይህ 

አገሌግልት አትራፊ ያሌሆነ ዴርጅት ሲሆን፣ መጽሏፍ ቅደሳዊ  አስተምህሮዎችን ሇመሊው ዓሇም 

በነጻ ሇማዲረስ የተቋቋመ ነው፡፡ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ያሇውን ጤናማ፣ መጽሏፍ ቅደሳዊ - መሠረት 

ያሇው ክርስቲያናዊ የአመራር ስሌጠና ፍሊጎት ምሊሽ ሇመስጠት፣ ምንም ዓይነት የስሌጠና ግብዓቶች 

የማግኘት እዴሌ ሇላሊቸው ክርስቲያን መሪዎች የሴሚነሪ ሥርዓተ-ትምህርቶችን በማጋጀት 

እናሰራጫሇን፡፡ ሰርዴ ሚሉኒየም ሚኒስትሪ በመሊውም ዓሇም ሇሚገኙ ክርስቲያን መሪዎችና 

ፓስተሮች የተመጣጠነ ዋጋ ያሇው፣ በዯጋፊዎች የሚታገዜ፣ ሇተጠቃሚው ምቹ፣ በሌዩ ሌዩ የመገናኛ 

ብዘሃን ዳዎች የታገ ሥርዓተ-ትምህርት በአምስት ቋንቋዎች (በእንግሉዜኛ፣ በስፓኝ፣ በራሺያኛ፣ 

በማንዲሪን ቻይንኛ እና በአረብኛ) አስተርጎሞ አሰራጭቷሌ፡፡ ሁለም ትምህርቶች የተጻፉት፣ 

የተጋጁት እና የታተሙት በአገሌግልቱ ውስጥ ሲሆን በ The History Channel©. In 2009 
ካለት ጋር በቅርፅና በጥራት ተመሳሳይነት አሊቸው፡፡ የሰርዴ ሚሉኒየም ሥራ ማሇትም ጥራት ሊሇው 

የማስተማሪያና የአኒሜሽን የቪዱዮ ፕሮዲክሽን ሥራዎቹ ሁሇት የቴሉ አዋርዴ ሽሌማቶችን 

ተቀብሎሌ፡፡ የማስተማሪያ ግብዓቶቻችን በዱቪዱ፣ በህትመት፣ በኢንተርኔት ማስተሊሇፊያ ዳዎች፣ 

በሳተሊይት የቴላቪዥን ስርጭት፣ በራዱዮና በቴላቪዥን ስርጭቶች ሇማቅረብ በሚያስችሌ መሌክ 

የተቀረፁ ናቸው፡፡ 

ስሇ አገሌግልታችን የበሇጠ መረጃ ሇማግኘትና እንዳት የአገሌግልቱ ተጠቃሚ መሆን እንዯምትችለ 

ማወቅ ከፈሇጋችሁ፣ www.thirdmill.org የተሰኘውን ዴረ-ገጽ ይጎብኙ፡፡ 
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1. መግቢያ 

ከአንዴ አገር በሊይ ሇመኖር የተገዯደ ሰዎች ሁሇት የተሇያዩ ባህልችን የራስ ማዴረግ ምን ያህሌ አስቸጋሪ 

እንዯሆነ ዯጋግመው ነግረውኛሌ፡፡ እያንዲንደ ሀገር የየራሱ ሌማዴ፣ ህግና እሴቶች አለት፡፡ በአንደ አገር 

አግባብነት ያሇው በላሊው አገር ግን ተቀባይነት ሊይኖረው ይችሊሌ፡፡ ነጋዳዎች፣ ቱሪስቶች እና ሚሲዮናውያንም 

ሳይቀሩ የሚጎበኟቸውን አገሮች አጠቃሊይ አካሄድች ሇማጥናት በርካታ ጊዛዎችን ይወስዲለ፡፡ 

በብዘ መንገድች፣ ሇክርስትና ሕይወትም ጉዲዩ ተመሳሳይነት አሇው፡፡ እኛ ሁሊችን ስንወሇዴ ያሇ ክርስቶስ 

የነበርን፣ ከመንግሥቱም የተሇየን ነበርን፡፡ አብዚኞቻችን የጨሇማውን መንግሥት መንገድች ስንከተሌና 

ስንሇማመዴ ዓመታትን አሳሌፈናሌ፡፡ ከዙህም የተነሳ አሁን በምንገኝበት በአዱሱ መንግሥት፣ በክርስቶስ 

ባገኘነው የብርሃን መንግሥት ሥርዓት ሇመመሊስ ስንሞክር በርካታ ተግዲሮቶች ይገጥሙናሌ፡፡  

ይህ ተግዲሮት አዱስ አይዯሇም፡፡ ገና በመጀመሪያው ክፍሇ መን፣ ክርስቲያኖች ሇክርስቶስ መንግሥት የሚገባ 

ኑሮ እንዳት መኖር እንዲሇባቸው መማር አስፈሌጓቸው ነበር፡፡ አብዚኞቹ ክርስቲያኖች ከአረማውያን ሃይማኖቶች 

የመጡ ነበሩ፡፡ በክርስቶስ ከማመናቸው አስቀዴሞ፣ የዕዴሜያቸውን አብዚኛውን መን የጨረሱት የሰይጣንን 

መንገድች በመከተሌ ነበር፡፡ የቀዯመ አስተሳሰባቸውን፣ ስሜቶቻቸውን እና ምግባራቸውን መሇወጥ እጅግ ፈታኝ 

ሆኖባቸው ነበር፡፡ ስሇዙህም፣ ሏዋርያው ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች መሌእክቱን ሲጽፍ፣ ሇተግዲሮቶቹ ምሊሽ 

የሰጠው በክርስቶስ መንግሥት ውስጥ የሚኖረውን ሕይወት ፈሇካዊ ገጽታ በዲሰሳ መሌክ አሳምሮ በመሳሌ 

ነበር፡፡  

ይህኛው ትምህርት “የጳውልስ የእስር ቤት ዯብዲቤዎች” ከተሰኘው ተከታታይ ትምህርታችን “ጳውልና የኤፌሶን 

ሰዎች” የሚሌ ርዕስ የሰጠነው ሦስተኛው ትምህርት ነው፡፡ በዙህ ትምህርት ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች የጻፈውን 

ዯብዲቤ እንመረምራሇን፣ በተሇይ የምናተኩረው ክርስቲያኖች በእግዙአብሔር መንግሥት ውስጥ እንዳት 

ሉገነቡ፣ ሉጠበቁና እየጎሇበቱ ሉሄደ እንዯሚገባቸው ሇማስተማር ዯብዲቤውን ባዋቀረበት አወቃቀር ሊይ 

ይሆናሌ፡፡  

ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች የጻፈውን መሌእክት በሦስት ክፍልች እንመረምረዋሇን፡፡ አንዯኛ፣ ጳውልስ ሇኤፌሶን 

ሰዎች የጻፈውን መሌእክት ዲራ እንመረምራሇን፡፡ ሁሇተኛ፣ የኤፌሶንን አወቃቀርና ይት እንመሇከታሇን፡፡ 

ሦስተኛ ዯግሞ፣ የመሌእክቱን መነኛ ተዚምድ እንወያይበታሇን፡፡ ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች በጻፈው መሌእክት 

ዲራ እንጀምር፡፡ 

2. ዲራ 

ጳውልስ እንዯ ሏዋርያነቱ የሚጠበቅበት ሃሊፊነት ቤተክርስቲያኒቱን በሥሌጣን ማስተማርና አመራር መስጠት 

ነው፡፡ ይህንንም መሌእክቶችን በመጻፍ በከፊሌ ፈጽሞታሌ፡፡ ጳውልስ ግን ሚዚኑን የጠበቀ አስተምህሮ በመስጠት 

ብቻ አሊቆመም፣ ወይም ሇመጪው ትውሌዴ ተመዜግቦ እንዱቀመጥ ብቻ አሌፈሇገም፡፡ እርሱ የፈሇገው፣ ከሁለ 

አስቀዴሞና ከሁለም በሊይ፣ ጤናማውን አስተምህሮ በራሱ መን ተግባራዊ በማዴረግ ቤተክርስቲያንን ማገሌገሌ 

ነበር፡፡ ዯብዲቤዎቹ መጋቢያዊ እና ሰሇ መንጋው የሚያስቡ፣ ዯግሞም በመጀመሪያው ምዕተ ዓመት 

ቤተክርስቲያንን ይገዲዯሩ የነበሩ ችግሮችን የሚዲስሱ ነበሩ፡፡  
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ይህም ማሇት የኤፌሶንን መሌእክት ስናጠና፣ ይህ መሌእክት ሇነማን ተጻፈ? በሕይወታቸው ምን ዓይነት ፈታኝ 

ሁኔታዎች ገጥመዋቸው ነበር? የሚለ ጥያቄዎችን በመጠየቅ መጀመር ይረዲሌ፡፡ እነዙህን ሇመሳሰለ ጥያቄዎች 

የሚሰጠውን መሌስ ማወቃችን ስሇ ጳውልስ አስተምህሮ ትሌቅ ግንዚቤ እንዱኖረን ያስችሇናሌ፡፡ 

ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች የጻፈውን ዯብዲቤ ዲራ ስንመሇከት፣ ትኩረታችንን በሦስት ጉዲዮች ሊይ እናዯርጋሇን፡፡ 

አንዯኛ፣ ጳውልስ የዯብዲቤው ጸሏፊ ስሇመሆኑ እንነጋገራሇን፡፡ ሁሇተኛ፣ ቀዯምት ተዯራሲያኑን እንሇያሇን፡፡ 

ሦስተኛ ዯግሞ፣ ጳውልስ ሇእነርሱ የጻፈበትን ዓሊማ እንመሇከታሇን፡፡ በመጀመሪያ ጳውልስ የኤፌሶን መሌእክት 

ጸሏፊ መሆኑን እንመሌከት፡፡ 

ፀሏፊ 

በርካታ የመኑ ምሁራን ጳውልስ ዯብዲቤውን አሌጻፈም በማሇት ሃሳብ ያቀርባለ፡፡ ይሌቁኑ፣ መሌእክቱ 

የተጻፈው ከጳውልስ ተማሪዎች አንደ በሆነ፣ የጳውልስን አሻራ በታማኝነት ሇማስቀጠሌና ትምህርቶቹንም 

በአዱስ መንገዴ ሇማዚመዴ  በፈሇገ ሰው ነው ይሊለ፡፡ ይህንን ሃሳብ ውዴቅ የምናዯርግበት ጠንካራ ምክንያት 

አሇን፡፡ አንደ፣ መሌእክቱ ራሱ በጳውልስ እንዯተጻፈ ተገሌጧሌ፡፡ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ምን እንዯሚሌ 

እናዴምጥ፡ 

በእግዙአብሔር ፈቃዴ የኢየሱስ ክርስቶስ ሏዋርያ የሆነ ጳውልስ፥ በኤፌሶን ሊለት ቅደሳን 
በክርስቶስ ኢየሱስም ሊለት ምእመናን፤ (ኤፌሶን 1፡1) 

በቀዯመችው ቤተክርስቲያን፣ አንዲንዴ የሏሰት መምህራን የላልችን ሰዎች ስም በዯብዲቤዎቻቸው ሊይ 

በማስመሰሌ በመጥቀስ ይጽፉ እንዯነበር ይታወቃሌ፡፡ ሆኖም ቤተክርስቲያኒቱ መሌእክቱ የማስመሰሌ መሆኑን 

ስትዯርስበት ውዯቅ ታዯርገው ነበር፡፡ ጳውልስ ስሇዙህ ጉዲይ በ2ኛ ተሰልንቄ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 3 

የሰጠውን ትምህርት እናዴምጥ፡ 

ነገር ግን፥ ወንዴሞች ሆይ፥ ስሇ ጌታችን ስሇ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና ወዯ እርሱ ስሇ 
መሰብሰባችን፥ በመንፈስ ወይም በቃሌ ወይም ከእኛ እንዯሚመጣ በመሌእክት፦ የጌታ ቀን 
ዯርሶአሌ ብሊችሁ፥ ከአእምሮአችሁ ቶል እንዲትናወጡ እንዲትዯነግጡም እንሇምናችኋሇን። 

ማንም በማናቸውም መንገዴ አያስታችሁ፤ ክህዯቱ አስቀዴሞ ሳይመጣና የዓመፅ ሰው 
እርሱም የጥፋት ሌጅ ሳይገሇጥ፥ አይዯርስምና። (2ኛ ተሰ 2፡1-3) 

 

እንግዱህ የጳውልስ አዴናቂ ወይም ተማሪ የሆነ ሰው በዯብዲቤው ሊይ የእርሱን ስም በማስመሰሌ በመጥቀስ 

የጳውልስን ትምህርት የሚቃረን ነገር ያዯርጋሌ የሚሇውን ነገር መቀበሌ በጣም ከባዴ ነው፡፡  

ከዙህም ባሻገር፣ የኤፌሶን መሌእክት በአስተምህሮም ሆነ በቋንቋ አጠቃቀሙ ከላልቹ የጳውልሰ መሌእክቶች ጋር 

ይስማማሌ፡፡ ትስስሮቹ በተሇይም ከቆሊስይስ መሌእክት ጋር ይቀራረባለ፣ እንዱያውም ጳውልስ ሁሇቱንም በአንዴ 

ወቅት ሉጽፋቸው ቢችሌ ሉያስዯንቀን አይገባም፡፡  እነዙህ ትስስሮች እጅግ ብርቱ ከመሆናቸው የተነሳ ጳውልስ 

ስሙን ባይጠቅስ እንኳን በግሌጽ የሚሇዩ ናቸው ስሇዙህ ቤተክርስቲያን ጸሏፊነቱን ሇላሊ ሰው ሰጥታዋሇች ብል 

መገመት አዲጋች ነው፡፡  

በመጨረሻ፣ እንዯ ሏዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 እስከ 21 አገሊሇጽ፣ ጳውልስ በኤፌሶን የምትገኘዋን ቤተክርስቲያን 

ተክሎሌ፣ በኤፌሶንም ሇሁሇት ዓመታት ኖሯሌ፡፡ ከዙያ በኋሊ እንኳን፣ ከሽማግላዎቹ ጋር ያሇውን ግንኙነት 
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በቅርበት እንዱቀጥሌ አዴርጓሌ፡፡ ስሇዙህ የኤፌሶን ሰዎች ይህንን ዯብዲቤ እንዯ ሏሰት ሉቆጥሩት አሇመቻሊቸው 

ሉታሰብ የማይችሌ ነው፡፡ በተጨማሪም ዯግሞ ይህንን ከመሰሇ እውቅ ሏዋርያ ሇታወቀች ቤተክርስቲያን የተጻፈን 

የሏሰት ዯብዲቤ ይህንን ያህሌ ዓመት ሳትሇየው ሇቀ ብል ማሰብም ሉታሰብ የማይችሌ ነው፡፡  

ተዯራሲያን 

የጳውልስን ጸሏፊነት ከተመሇከትን፣ አሁን ዯግሞ ትኩረታችንን የኤፌሶንን መሌእክት ቀዯምት ተዯራሲያን ወዯ 

መመሌከቱ እናሸጋግራሇን፡፡  

የጳውልስን ተዯራሲያን በሁሇት እንከፍሊቸዋሇን፣ በመጀመሪያ ቀዯምት ተዯራሲያኑን፣ ማሇትም የኤፌሶንን 

ቤተክርስቲያን እናያሇን፡፡ ከዙያ ዯግሞ ወዯ ሁሇተኛዎቹ ተዯራሲያን፣ በተሇይም በላከስ ሸሇቆ የሚገኙትን 

አብያተክርስቲያናት እናያሇን፡፡ የኤፌሶንን ቤተክርስቲያን እንዯ ጳውልስ ቀዯምት ተዯራሲያን በመመሌከት 

እንጀምር፡፡  

ቀዯምት ተዯራሲያን 

ዯግመን አንዴ ጊዛ በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 የተቀመጡትን ቃሊት እንመሌከት፡ 

በእግዙአብሔር ፈቃዴ የኢየሱስ ክርስቶስ ሏዋርያ የሆነ ጳውልስ፥ በኤፌሶን ሊለት ቅደሳን 
በክርስቶስ ኢየሱስም ሊለት ምእመናን፤ (ኤፌሶን 1፡1) 

በዙህ ዯብዲቤ አዴራሻ ውስጥ፣ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ቀዯምት ተዯራሲው መሆኗን ጳውልስ ጠቅሷሌ፡፡   

ኤፌሶን የሮሜ ግዚት በሆነችው የእስያ አውራጃ ዋና ከተማ ስትሆን፣ በመናችን ትንሿ እስያ ተብሊ ከምትጠራው 

ጋር በግርዴፉ የምትዚመዴ ናት፡፡ በመጀመሪያው ምዕተ-ዓመት፣ ከሮሜ ግዚቶች ሁለ ብዘ ህዜብ ካሇባቸው 

ከተሞች የምትሌቅ ወሳኝ ከተማ ስትሆን፣ በምሥራቁና በምዕራቡ ዓሇም መካከሌ እንዯ መገናኛ ዴሌዴይነት 

ታገሇግሌ ነበር፡፡ በመሌክዓ ምዴር አቀማመጧም፣ በኤጅያን ባህር ጠረፍ  ከሜንዲር ወንዜ ብዘም ሳትርቅ 

በስተሰሜን ትገኛሇች፡፡  

እንግዱህ አሁን፣ አንዲንዴ ምሁራን ይህ ዯብዲቤ በቀዯምትነት ሇኤፌሶን ሰዎች አሌተሊከም ብሇው እንዯሚያምኑ 

ሌንጠቅስ ይገባናሌ፡፡ ሇጥርጣሬያቸው በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩም፣ ሁለም ግን ዯካማ መሠረት ያሊቸው ናቸው፡፡ 

አንዯኛው፣ በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 የተጠቀሰውና “በኤፌሶን” የሚሇው ቃሌ በጥንታዊው ቅጂ ውስጥ የሇም 

የሚሌ ነው፡፡ ይህ እውነት ነው ብንሌ እንኳን፣ አብዚኞቹ ጥንታዊ ቅጂዎች ዯግሞ ይህንን ቃሌ አስፍረዋሌ፣ 

እንዱያውም ይህ ዯብዲቤ ሇላሊ ተዯራሲ አዴራሻ መዯረጉን የጠቀሰ ምንም ቅጂ አሌተገኘም፡፡ 

ከዙህ ባሻገር፣ በዯብዲቤው ውስጥ የተጠቀሱት ዜርዜሮች ሇኤፌሶን አግባብነት ያሊቸው ናቸው፡፡ ሁሇቱን 

እንመሌከት፡፡  

በመጀመሪያ፣ ጳውልስ በኤፌሶን ቆይታ ባዯረገበት ወቅት፣ ከጣዖቷ ከአርጤምስ እና ከላልችም ክፉ አማሌክት 

አምሊኪዎች ጋር መጋጨቱን ከሏዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 እንገነባሇን፡፡ በተዚማጅነት፣ በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 

11፣ “ፍሬ የላሇውን የጨሇማ ሥራ በማውገዜ” ዯግሞም በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 እና 12 ውስጥ የክርስቲያኖች 

ውጊያ ከአህዚብ የሏሰት አማሌክት ጋር መሆኑን በማሳሰብ ጽፏሌ፡፡  
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ሁሇተኛ፣ ከከርሰ ምዴር ቅርሶች ምርምር እንዯምንገነበው የኤፌሶን ከተማ “የአርጤምስ ጠባቂ” ተዯርጋ 

እንዯምትቆጠር አርጤምስ ዯግሞ በእስያ አውራጃዎች ከሚገኙ ከተሞች ሁለ ኤፌሶን “የተከበረች” እንዴትሆን 

እንዲዯረገቻት ይነገራሌ፡፡ ከዙህ ጋር በተገናኘ መንገዴ፣ በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 27 እስከ 29  ውስጥ ክርስቶስ 

የቤተክርስቲያን መጋቢና ተንከባካቢ እንዯሆነና ቤተክርስቲያንን የክርስቶስ የ“ክብሩ” ብርሃን አንጸባራቂ ሙሽሪት 

እንዴትሆን እንዳት እንዲዯረጋት ጳውልስ ይናገራሌ፡፡  

እነዙህና ላልችም ዜርዜሮች በተሇይ ከኤፌሶን ቤተክርስቲያን ጋር ትስስር እንዱኖራቸው ተዯርገው ተያይዋሌ፡፡  

በመጨረሻ፣ በርካታ ቀዯምት የቤተክርስቲያን አባቶች ጳውልስ ይህንን መሌእክት ሇኤፌሶን እንዯጻፈ መስክረዋሌ፡፡ 

ሇምሳላ፣ የአላክሳንዴሪያው ክላመንት፣ በሁሇተኛው ምዕተ ዓመት ማብቂያ ሊይ “The Instructor” በተሰኘው 

ሥራው ምዕራፍ 5 ውስጥ እንዱህ ጽፏሌ፡ 

ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች ሲጽፍ፣ ከጥያቄ ውስጥ ገብተው የነበሩ ጉዲዮችንና ያስከተለትን ተፅእኖ ዯግሞም 
ሌንሆን የተገባውን ጥርት ባሇ መንገዴ እንዱህ ተናግሯሌ፡፡  

ክላመንት ይህንን መግቢያውን አስከትል ያስቀመጠው በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 13 እስከ 15 ያሇውን ምንባብ 

ነው፡፡ 

በተመሳሳይ መንገዴ፣ ተርቱሉያንም፣ በሦስተኛው ምዕተ ዓመት መግቢያ ሊይ በጻፈው እና “Against Marcion,”  

በተሰኘው አምስተኛ መጽሏፉ ምእራፍ 17 ውስጥ እንዱህ ብሎሌ፡ 

ይህ መሌእክት ሇኤፌሶን ሰዎች እንጂ፣ ሇልድቂያውያን እንዲሌተሊከ፣ ከቤተክርስቲያን እውነተኛ ትውፊት 
ውስጥ እናገኛሇን፡፡  

እንዯ ተርቱሉያን አገሊሇጽ፣ ከዙያን ወቅት ቀዯም ብሇው የተሊሇፉ የቤተክርስቲያን ትውፊቶች በጠቅሊሊ መሌእክቱ 

ሇኤፌሶን ሰዎች መሊኩን አረጋግጠዋሌ፡፡ ይህንን የተርቱሉያንን ሃሳብ የተቃወመ አንዴም የቀዯመችው 

ቤተክርስቲያን ምስክርነት አሌተገኘም፡፡ በአጭሩ፣ ይህ መሌእክት በኤፌሶን በምትገኘው ቤተክርስቲያን እንዱነበብ 

ዓሊማ አዴርጎ እንዯጻፈው ሇማመን የሚስችሇን ጠንካራ ማስረጃ አሇ፡፡ 

በኤፌሶን የምትገኘው ቤተክርስቲያን የጳውል ተቀዲሚ ተዯራሲ የመሆኗን ማስረጃ ከተመሇከትን፣ አሁን ዯግሞ 

ወዯ ላልቹ ተዯራሲያን፣ በተሇይም በሉከስ ሸሇቆ ወዯነበሩት አብያተ ክርስቲያናት ትኩረታችንን ወር 

እናዯርጋሇን፡፡ 

ላልች ተዯራሲያን 

በመጀመሪያው ክፍሇ መን በርካታ አብያተክርስቲያናት በሉከስ ሸሇቆ ውስጥ ነበር ያዯጉት፡፡ በቆሊስይስና 

በልድቅያ ከተሞች አብያተክርስቲያናት እንዯነበሩ እናውቃሇን፣ እናም በሂሪያፖሉስም ቤተክርስቲያን ሌትኖር 

እንዯምትችሌ መገመት ምክንያታዊ ነው፡፡ ምንም እነዙህ አብያተክርስቲያናት ጳውልስ ሇኤፌሶን በጻፈው ዯብዲቤ 

ውስጥ ባይጠቀሱም፣ በሚጽፍበት ወቅት እነዙህም አብያክርስቲያናት በሌቡናው ውስጥ ሉኖሩ እንዯሚችለ 

መጠርጠር ምክንያታዊ ነው፡፡ 

በሉከስ ሸሇቆ ይገኙ የነበሩ አብያተክርስቲያናት የጳውልስ ላልች ተዯራሲያን ሉሆኑ እንዯሚችለ የሚያመሇክቱንን 

ሁሇት ዓይነት ማስረጃዎችን እንጠቅሳሇን፡፡  በመጀመሪያ፣ ጳውልስ እምብዚም ሇማያውቃቸው ተዯራሲያን ጽፏሌ 
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የሚሇው ማስረጃ ነው፡፡ ሁሇተኛ፣ በሉከስ ሸሇቆ ሇሚገኙ አብያተክርስቲያናት ይህ ዯብዲቤ የሚኖረው አግባብነት 

ነው፡፡ አስቀዴመን የጳውልስ ላልች ተዯራሲያን ከእርሱ ጋር እምብዚም ትውውቅ ያሌነበራቸው ናቸው የሚሇውን 

ሃሳብ በመመሌከት እንጀምር፡፡ 

በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ጳውልስ የተናገረውን አስቀዴመን እንመሌከት፡ 

ስሇዙህ እኔ ዯግሞ በእናንተ ንዴ ስሇሚሆን በጌታ በኢየሱስ ስሇ ማመንና ሇቅደሳን ሁለ ስሇሚሆን 

መውዯዴ ሰምቼ (ኤፌሶን 1፡15) 

ተዯራሲያኑ የነበራቸውን እምነት እርሱ ራሱ በአካሌ ተገኝቶ ያሌተመሇከተው መሆኑን የሚያስረዲና በግሌጥ 

የተቀመጠም ክፍሌ አሇ፡፡ በኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 እና 3 ተመሳሳይ ሃሳብ እናገኛሇን፡፡ 

ሇእናንተ ስሇ ተሰጠኝ ስሇ እግዙአብሔር ጸጋ መጋቢነት በእርግጥ ሰምታችኋሌ፤ 

አስቀዴሜ በአጭሩ እንዯ ጻፍሁ፥ ይህን ምሥጢር በመግሇጥ አስታወቀኝ፤ (ኤፌሶን 3፡2-3) 
 

ተዯራሲያኑ እርሱ ስሇሚሰብከው ወንጌሌ ያወቁት፣ ቀዯም ብል ስሊስተማራቸው ሳይሆን፣ በዙሁ ዯብዲቤው 

የመጀመሪያ ምዕራፎች ስሇ ወንጌለ ስሇጻፈሊቸው እንዯነበር ጳውልስ ይገሌጣሌ፡፡ ሆኖም ግን፣ ጳውልስ የኤፌሶንን 

ሰዎች በግንባር አስተምሯቸው ነበር፡፡  

ጳውልስ ሇበርካታ በአካሌ ሇማያውቃቸውም ሰዎች እንዯጻፈ የሚያመሇክተን ላሊው አመሊካች ሃሳብ በዯብዲቤው 

ውስጥ ምንም ግሇሰባዊ ማጣቀሻ አሇመኖሩ ነው፡፡ በተቀሩት የእርሱ መሌእክቶች ውስጥ፣ በግሌ የሚያውቃቸውን 

ተዯራሲኑን በመጥቀስ ይጽፍ ነበር፣ ሇአብነት ብንጠቅስ፡  

 ከተዯራሲኑ መካከሌ በአካሌ የሚያውቃቸውን ግሇሰቦች ስም፣ 

 ሇተወሰኑ ሰዎች ሰሊምታ እንዱቀርብሇት፣ 

 ከአንባቢዎቹ ጋር ያሳሇፈውን ጊዛ በመጥቀስ፣ 

 የታወቁ የአዴራሻ መግሇጫዎችን፣ ሇምሳላ፣ “ወንዴሞች” የሚሇውን ቃሌ ሇአንባቢዎቹ መጥቀሱ፣ 

 ሇአንባቢዎቹ ያሇውን ፍቅር የሚያንጸባርቅበት መግሇጫ፣ 

 የአንባቢዎቹ “መንፈሳዊ አባት” እንዯሆነ ራሱን የሚገሌጥበት መግሇጫዎች ይገኙባቸዋሌ፡፡ 

በመጽሏፍ ቅደስ ውስጥ ከተካተቱት መሌእክቶች መካከሌ አንዴም ግሇሰባዊ ማጣቀሻ የላሇው፣ ጳውልስ ሇኤፌሶን 

ሰዎች የጻፈው ዯብዲቤ ብቻ ነው፡፡ ይህ ግን በኤፌሶን ከምትገኘው ቤተክርስቲያን ጋር እጅግ በጣም ጥብቅ 

ግንኙት የነበረው መሆኑን ሳይነካ ነው፡፡ ይህም የሚያመሇክተን ዯብዲቤው በኤፌሶን ቤተክርስቲያን መጀመሪያ 

ከተነበበ በኋሊ፣ ወዯ ተሇያዩ አብያተክርስቲያናት እንዱዋወር ከዙያም አሌፎ ከእርሱ ጋር ትውውቅ ወዯላሊቸው 

አብያተክርስቲያናትም እንዱሌቅ ጳውልስ ይፈሌግ እንዯነበር ነው፡፡  
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የጳውልስ ተዯራሲያን ከእርሱ ጋር የማይዋወቁትንም እንዯሚጨምር ከተመሇከትን፣ አሁን ዯግሞ በሉከስ ሸሇቆ 

የሚገኙትን አብያተክርስቲያናት ማሇትም የቆሊስይስን፣ የልድቂያንና ኢያራን የሚያካትት የመሆኑን ማስረጃ 

እንመሌከት፡፡ 

ከሉከስ ሸሇቆ ጋር ያሇው ግንኙነት የሚገናኘው ከፓውልስ ወዲጅ ከቲኪቆስ ጋር ነው፡፡ እንዯ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 

ከቁጥር 21 እስከ 22 እና ቆሊስይስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 እና 8 አገሊሇጥ፣ ቲኪቆስ ቢያንስ ሁሇት ዯብዲቤዎችን 

ሇጳውልስ እንዲዯረሰሇት እረዲሇን፡፡ ማሇትም፡ አንደ ሇኤፌሶን ቤተክርስቲያን፣ ላሊው ዯግሞ ሇቆሊስይስ 

ቤተክርስቲያን ናቸው፡፡ ሁሇቱንም በተመሳሳይ ጊዛ እንዲዯረሳቸው ሁኔታው ያሳያሌ፡፡ በተጨማሪም፣ ጳውልስ 

ሇልድቂያ ቤተክርስቲያንም ዯብዲቤ ጽፏሌ፣ ሆኖም ዯብዲቤው አሌተገኘም፡፡ 

ጳውልስ ሇልድቂያ ቤተክርስቲያን ስሇ ጻፈው ዯብዲቤ በቆሊስይስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 እንዱህ ጽፏሌ፡- 

ይህችም መሌእክት በእናንተ ንዴ ከተነበበች በኋሊ፥ በልድቅያ ሰዎች ማኅበር ዯግሞ እንዴትነበብ 

አዴርጉ፤ ከልድቅያም የምትገኘውን መሌእክት እናንተ ዯግሞ አንብቡ። (ቆሊስይስ 4፡16) 

ጳውልስ ሇልድቂያ የጻፈውን ዯብዲቤም ቲኪቆስ ሉያዯርሰው እንዯሚችሌ መገመት ምክንያታዊ ነው፡፡ እንግዱህ 

ሁሇቱም አብያተክርስቲያናት ሁሇቱንም ዯብዲቤዎች እንዲነበቡ ማረጋገጥ የሚቻሌበት ተመራጭ መንገዴ ይህ 

ነው፡፡ ዯግሞም የኤፌሶንን መሌእክት ቅጂ እንዱያነብቡ ይዝሊቸው ሉሄዴ እንዯሚችሌ ማሰብም ምክንያታዊ ነው፡፡  

ጳውልስ በሉከስ ሸሇቆ ይገኙ የነበሩ አብያተክርስቲያናትም የኤፌሶንን መሌእክት እንዱያነብቡ ዓሊማ እንዯነበረው 

እንዴናስብ የሚያዯርገን ላሊው ምክንያት እነዙያ አብያተክርስቲያናት በጳውልስ እሥራት ወቅት በሌቡናው ትሌቅ 

ስፍራ የነበራቸው መሆኑ ነው፡፡ በቆሊስይስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 የጻፈውን እናዴምጥ፡ 

ስሇ እናንተና በልድቅያ ስሊለት ፊቴንም በሥጋ ስሊሊዩት ሁለ እንዳት ያሇ ትሌቅ መጋዯሌ እንዲሇኝ 
ሌታውቁ እወዲሇሁና፤ (ቆሊስይስ 2፡1) 

ጳውልስ በቆሊስይስ ስሇነበረው የሏሰት ትምህርት ስጋት ይዝት ነበር፣ ከዙህም የተነሳ በልድቂያ፣ ዯግሞም 

በአካባቢው በሚገኙም አብያተክርስቲያናት ተመሳሳይ ችግሮች ሉኖሩ እንዯሚችለም ያምናሌ፡፡ 

ሇምሳላ፣ ጳውልስ በቆሊስይስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 እና 13 ውስጥ የኢያራን ቤተክርስቲያን ጠቅሷሌ፡  

ከእናንተ የሆነ የክርስቶስ ባሪያ ኤጳፍራ ሰሊምታ ያቀርብሊችኋሌ፤ በእግዙአብሔር ፈቃዴ 
ሁለ ተረዴታችሁና ፍጹማን ሆናችሁ እንዴትቆሙ፥ ሁሌጊዛ ስሇ እናንተ በጸልቱ 
ይጋዯሊሌ። 

ስሇ እናንተ በልድቅያም በኢያራ ከተማም ስሊለቱ እጅግ እንዱቀና እመሰክርሇታሇሁና። 
(ቆሊስይስ 4፡12-13) 

 

ጳውልስ የኢያራን ቤተክርስቲያን መጥቀሱ በዙያ የተዯራጀች ቤተክርስቲያን እንዯነበረች ያሳያሌ፡፡ እንዴምታውም 

በሉከስ ሸሇቆ የሚገኙ አብያተክርስቲያናት ኤጳፍራ ከጳውልስ ጋር እንዱቆይ በአንዴት ይጸሌዩሇት የነበረ መሆኑ 

ነው፡፡ ይህንንም ሲያዯርጉ ኤጳፍራ አብያተክርስቲያናቱን ወክል እንዱገኝ ፈሌገው ነው፡፡ 
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ጳውልስ በሉከስ ሸሇቆ ስሇነበሩት አብያተክርስቲያናት የነበረው ሸክም እንዯሚያሳየን፣ እነርሱን ሇማገሌገሌ 

የሚያስችሇውን አጋጣሚ ፍጹም ቸሌ አይሇውም፣ በተሇይ ቲኪቆስ ይዝ የሚሄዯውን አንዴ የዯብዲቤ ግሌባጭ 

ማጋጀት ብቻ ሲሆንማ እዴለን ፈጽሞ አያሳሌፈውም፡፡  

የኤፌሶን መሌእክት በሉከስ ሸሇቆ የነበሩትን አብያተክርስቲያናትንም ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆኑን እንዴናስብ 

የሚስገዴዯን አንዴ ምክንያት የኤፌሶንና የቆሊስይስ መሌእክቶች የሚዲስሱት ተመሳሳይ ችግሮችን መሆኑ ነው፡፡ 

እንግዱያው፣ የኤፌሶን መሌእክት በሉከስ ሸሇቆ ይገኙ ሇነበሩ አብያተክርስቲያናትም አግባብነት አሇው ብል መናገር 

ሚዚናዊነት ነው፡፡ ማስረጃ እንዱሆነን አንዴ ምሳላ እንጠቅሳሇን፡፡ 

ቀዯም ባሇው ትምህርታችን እንዲየነው፣ የቆሊስይስ ሰዎች አጋንንቶችን ከሚያመሌኩና ከሚያከብሩ የሏሰት 

መምህራን ጋር እየተፋሇሙ ነበር፡፡ ጳውልስ ይህን የስህተት አስተምህሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍጥረታት ሁለ 

ዯግሞም በተሇይም ከአጋንንት ሁለ እጅግ የሚሌቅ መሆኑን በአጽንዖት በመግሇጥ ይፋሇመው ነበር፡፡ 

ሇምሳላ፣ በቆሊስይስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ውስጥ፣ ጳውልስ ኢየሱስን እንዱህ ይገሌጠዋሌ፡ 

እርሱም የማይታይ አምሊክ ምሳላ ነው፤ የሚታዩትና የማይታዩትም፥ ዘፋናት ቢሆኑ ወይም ጌትነት 
ወይም አሇቅነት ወይም ሥሌጣናት፥ በሰማይና በምዴር ያለት ሁለ በእርሱ ተፈጥረዋሌና ከፍጥረት 

ሁለ በፊት በኵር ነው፤ ሁለ በእርሱና ሇእርሱ ተፈጥሮአሌ፤ (ቆሊስይስ 1፡16) 

 ጳውልስ በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 20 እስከ 22 ክርስቶስን ከገሇጠበት ጋር አነጻጽሩት፡ 

ክርስቶስንም ከሙታን ሲያስነሣው ከአሇቅነትና ከሥሌጣንም ከኃይሌም ከጌትነትም ሁለ በሊይና 
በዙህ ዓሇም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሉመጣ ባሇው ዓሇም ዯግሞ ከሚጠራው ስም ሁለ በሊይ 
በሰማያዊ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ባዯረገው ሥራ የብርታቱ ጉሌበት ይታያሌ፤ 

ሁለንም ከእግሩ በታች አስገዚሇት ከሁለ በሊይም ራስ እንዱሆን ሇቤተ ክርስቲያን ሰጠው። 

     (ኤፌሶን 1፡20-22) 

በዙህ ምንባብ፣ ሇቆሊስይስ ከተጻፈው እንዯምናነብበው፣ ጳውልስ archē (avrch,), እና  exousia (evxousi,a) 

የተሰኙ የግሪክ ቃልችን ተጠቅሟሌ፣ በኤፌሶን ዯግሞ አሇቅነትና ሥሌጣን ተብል ተተርጉሟሌ፡፡ ሁሇቱም 

የሚያመሇክቱት መንፈሳዊ አካሊትን ነው፡፡ ከዙያም kuriotēs (kurio,thj) የሚሇውን ቃሌ በዴጋሚ የተጠቀመ 

ሲሆን፣ ይህም ሇሰብዓዊ መሪዎች ወይም መሊእክትን እና አጋንንትን ሇመሳሰለ መንፈሳዊ አካሊትም ይጠቀሳሌ፡፡ 

በመጨረሻም፣ ጳውልስ dunamis የተሰኘውን የግሪክ ቃሌ ሲጠቀም በዙህ ስፍራ የብርታቱ ጉሌበት ተብል 

ተተርጉሟሌ፡፡ ምንም እንኳን dunamis የሚሇው ቃሌ “ብርታት” ወይም “ችልታ” ሇሚሇው ቃሌ ጥቅም ሊይ 

ቢውሌም፣ በመጀመሪያው ክፍሇ መን የነበረው ጁዲይዜም ይህንን ቃሌ ራሳቸውን ከሰይጣን ጋር አሰሌፈው 

እግዙአብሔርን ሇሚዋጉ አጋንንቶች ተጠቅሞበታሌ፡፡  

ቲኪቆስ እንዯ ጳውልስ መሌእክተኛ የነበረው ዴርሻ፣ ጳውልስ በሉከስ ሸሇቆ ሇሚገኙ አብያተክርስቲያናት የነበረው 

ሸክም፣ ዯግሞም በኤፌሶን እና በቆሊስይስ መሌእክቶች ውስጥ የሚገኙት ተመሳሳይ መሪ ሃሳቦች ጳውልስ የኤፌሶንን 

መሌእክት ሲጽፍ በሉከስ ሸሇቆ ይገኙ የነበሩ አብያተክርስቲያናትንም በሌቡናው አዴርጎ ነበር የሚሇውን እሳቤ 

ያጸኑሌናሌ፡፡  
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የጳውልስ ቀዯምት ተዯራሲን የኤፌሶን ሰዎች ዯግሞም በሉከስ ሸሇቆ የሚገኙ አብያተክርስቲያናት ናቸው የሚሇውን 

ከተመሇከትን፣ አሁን ዯግሞ የጻፈበትን ዓሊማ በጥሌቀት ወዯ መመሌከቱ እንሸጋገራሇን፡፡ ጳውልስ ይህን ዯብዲቤ 

መሊክ ሇምን አስፈሇገው? 

ዓሊማ 

በመዯበኛነት ጳውልስ ይጽፍ የነበረው፣ በአንዴ አካባቢ ወይም አጥቢያ የሚገኙና እርሱ በአካሌ በሚያውቃቸው 

ሰዎች መካከሌ ሇተከሰቱ ችግሮች መሌሰ ሇመስጠት ነው፡፡ በኤፌሶን ግን፣ ሇየት ያሇ ነገር አዴርጓሌ፣ ያም በተሇያየ 

ስፍራ የሚገኙ አብያተክርስቲያናት ሇገጠሟቸው ችግሮች ምሊሽ ሰጥቷሌ፣ ከእነዙህም ብዘዎቹን በአካሌ 

አያውቃቸውም፡፡ 

እንግዱህ፣ ጳውልስ ይህንን መሌእክት የጻፈበት ዓሊማ የእነዙያን አብያተክርስቲያናት ችግር ምሊሽ ሇመስጠት ነው፡፡ 

የተጠቀመበት ስሌት ግን፣ ሇእያንዲንዲቸው ጉዲዮች በተናጠሌ ምሊሽ መስጠትን አይዯሇም፡፡ 

የጳውልስን ዓሊማ የምንዲስስበት ውይይታችን በሁሇት ክፍልች ይከፈሊሌ፡፡ አንዯኛ፣ ጳውልስ በኤፌሶን መሌእክቱ 

የዲሰሰውን የእግዙአብሔርን መንግሥት መሪ ሃሳብ እንዲስሳሇን፡፡ ሁሇተኛ፣ ቤተክርስቲያን የገጠሟትን ተግዲሮቶች 

ከእግዙአብሔር መንግሥት አንጻር ጳውልስ እንዳት እንዯተጋፈጣቸው እንመሇከታሇን፡፡ አስቀዴመን 

የእግዙአብሔርን መንግሥት መሪ ሃሳብ እንመሌከት፡፡ 

የእግዙአብሔር መንግሥት 

አብዚኞቹ ክርስቲያኖች የእግዙአብሔርን መንግሥት በአራቱ ወንጌሊት፤ በማቴዎስ፣ በማርቆስ፣ እና በለቃስ 

ከተገሇጸው ጋር ያዚምደታሌ፡፡ ሆኖም የእግዙአብሔር መንግሥት የሚሇው ሃሳብ ሇጳውልስም ወሳኝ መሪ ቃሌ 

ነው፡፡ በመሌእክቶቹ ውስጥ ሇዏሥራ ስዴስት ጊዛያት በቀጥታ የእግዙአብሔርን መንግሥት የጠቀሰ ሲሆን፣ ላልች 

ንጉሣዊ ቃሊትን ዯግሞ ዯጋግሞ አንስቷሌ፡፡ 

ቀዯም ባሇው ትምህርታችን፣ የጳውልስ ነገረ-ፍጻሜ ማሇትም የመጨረሻው መን አስተምህሮው የአስተሳሰቡ 

ማዕከሌ ስሇመሆኑ አጽንዖት ሰጥተን ተመሌክተናሌ፡፡  ጳውልስ፣ ክርስቶስ የታሪክ ሁለ ፍፃሜ መሆኑን የተረዲ 

ሲሆን፣ ይህንንም በምዴር አገሌግልቱ ጀምሮታሌ፣ በቤተክርስቲያን መን ቀጥልታሌ በዲግመኛ የዴሌ አዴራጊነት 

ምፅአቱ ዯግሞ ወዯ ፍፃሜ ያመጣዋሌ ይሊሌ፡፡ ጳውልስ ስሇ ክርስቶስ ሥራ ሲናገር አብዚኛውን ጊዛ የሚጠቅሰው 

አሁን በምንኖርበት የኃጢአትና የሞት መን እና ሉመጣ ባሇው እግዙአብሔር በረከትንና መርገምን ወዯ ሙሊት 

በሚያመጣበት መን መካከሌ ያሇውን ዴርርቦሽ በመጥቀስ ነው፡፡ 

ኢየሱስና የወንጌሊት ጸሏፍት ስሇሚመጣው መን ሲናገሩ፣ በጥቅለ የሚገሌፁት ከእግዙአብሔር መንግሥት አንፃር 

ነው፡፡ የሚመሇከቱትም የእግዙአብሔር መንግሥት በሰማይ እንዯሆነች በምዴር ከምትሆንበት አንፃር ነው፡፡ 

ጳውልስም በዙህ ሃሳብ ይስማማሌ፡፡ 

ከዙህ አንፃር፣ በጳውልስ አስተሳሰብ ውስጥ የነበረውን የመንግሥተ እግዙአብሔር አስተሳሰብ የተጋነነ ነው ማሇት 

አስቸጋሪ ነው፡፡ እንዱያውም፣ የጳውልስ ወዲጅና የጉዝ ባሌዯረባ የነበረው ለቃስ እንዯጠቀሰው፣ ስሇ እግዙብሔር 

መንግሥት መስበክ የጳውልስ ሏዋርያዊ አገሌግልት ማዕከሌ ነበር፡፡ በሏዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ቁጥር 30 እና 

31 ለቃስ የጻፈውን እናዴምጥ፡ 

ጳውልስም በተከራየው ቤት ሁሇት ዓመት ሙለ ተቀመጠ፥ ወዯ እርሱም የሚመጡትን 
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ሁለ ይቀበሌ ነበር፤ 

ማንም ሳይከሇክሇው የእግዙአብሔርን መንግሥት እየሰበከ ስሇ ጌታ ስሇ ኢየሱስ ክርስቶስ 
እጅግ ገሌጦ ያስተምር ነበር። (የሏዋርያት ሥራ 28፡30-31) 

 

ጊዛውን በጥያቄ ውስጥ እናስቀምጠውና፣ ጳውልስ በእስር ሊይ ነበር፣ ምናሌባትም የኤፌሶንን መሌእክት የጻፈበት 

ጊዛና ስፍራ ሳይሆንም አይቀርም፡፡ ለቃስ በዙህ ስፍራ የጳውልስን አገሌግልት እንዳት እንዲስቀመጠው ሌብ 

በለ፡፡ ጳውልስ “ወንጌሌን“ ሰበከ ከማሇት ይሌቅ፣ ጳውልስ “ስሇ እግዙአብሔር መንግሥት” ሰበከ ይሇናሌ ለቃስ፡፡  

በመናችን ቤተክርስቲያን፣ ሰዎች ወንጌሌን ወይም የምሥራቹን ቃሌ የአንዴ ሰው ኃጢአት ይቅር ከመባለ እና ያ 

ሰው የሊሇም ሕይወት ከማግኘቱ ጋር ያስተሳስሩታሌ፡፡ አዎን ሌክ ነው፣ እነዙህ የተስፋችን ዯንቅ ገጽታዎች 

ናቸው፡፡  

በመጽሏፍ ቅደስ ውስጥ ግን፣ ወንጌሌ ፈሇካዊ ዴንበር አሇው፡፡ መሌእክቱም መሇኮታዊው ንጉሣችን ኃይለንና 

ሥሌጣኑን ተጠቅሞ ጠሊቶቹን ያንበረክካሌ ኃጢአትንም ዴሌ ያዯርጋሌ፣ የህዜቡንም ቀንበር ሰብሮ ይዋጃቸዋሌ 

በምዴርም ሊይ እንዱሰሇጥኑ ያዯርጋሌ የሚሌ ነው፡፡ ኢየሱስና የወንጌሊት ጸሏፊዎች ዯግመው ዯጋግመው ስሇ 

“መንግሥቱ ወንጌሌ” የሚናገሩት በዙህ ምክንያት ነው፡፡ እናም፣ ጳውልስ ስሇ እግዙአብሔር መንግሥት ባህርይ 

ሇኤፌሶን ሰዎች ሲጽፍ፣ የወንጌሌን ትሌቁን ምስሌ ነው ያሳያቸው ብል መናገር አግባብነት አሇው፡፡  

ምንም እንኳን ጳውልስ በኤፌሶን መሌእክት ውስጥ የእግዙአብሔርን መንግሥት በቀጥታ የጠቀሰው በጥቂቱ 

ቢሆንም፣ ዯግሞ ዯጋግሞ ግን በሌዩ ሌዩ መንገዴ አንስቶታሌ፡፡  በተጠቀማቸው ቃሊቶችም፣ የብለይ ኪዲኑን 

መንግሥተ እስራኤሌና የመኑን የሮሜ መንግሥት ዯጋግሞ ጠቅሷሌ፡፡ እነዙህ ተዚምድዎች የጳውልስ ወንጌሌ 

የመንግሥቱ ወንጌሌ፣ በተሇይም፣ የእግዙአብሔር መንግሥት ወንጌሌ ስሇ መሆኑ የጳውልስን አንባቢዎች 

ያሳስባለ፡፡ 

በኤፌሶን መሌእክት ውስጥ ጳውልስ የሰዎችን ትኩረት ወዯ እግዙአብሔር  መንግሥት የሳበባቸውን ስዴስት 

መንገድች እንመሌከት፡፡ በመጀመሪያም፣ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 12 እስከ 19  ጳውልስ ስሇ ዛግነት በጠቀሰው 

እንጀምር፡፡ በብለይ ኪዲን፣ የእግዙአብሔር ህዜብ እንዯ መንግሥት የተዯራጁ ነበሩ፣ ያም መንግሥት የእስራኤሌ 

መንግሥት ነበር፡፡ ንጉሣቸው እግዙአብሔር ሲሆን እነርሱም የመንግሥቱ ዛጎች ነበሩ፡፡ በተመሳሳይም፣ በጳውልስ 

መን ከሁለ የተከበረና እውቅና የተሰጠው ዛግነት የሮሜ ዛግነት ነበር፡፡ በዙህ ምክንያት፣ ጳውልስ ክርስቲያኖችን 

እንዯ “ዛጎች” ሲጠቅሳቸው፣ የአንዴ መንግሥት ዛጎች ናችሁ ማሇቱ እንዯሆነ ተዯራሲያኑ ይገነባለ፡፡  

ጳውልስ በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 14 እስ 18 እና ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ስሇ ውርስ ሊነሳውም ጽንሰ-ሃሳብ ነገሩ 

ያው ነው፡፡ በብለይ ኪዲን፣ በተስፋዪቱ ምዴር የርስት ዴርሻ የሚኖራቸው የእስራኤሌ መንግሥት ዛጎች የሆኑት 

ብቻ ናቸው፡፡ በሮሜ ግዚትም፣ የርስት መብት ያሊቸው ዛጎቸ ብቻ ናቸው፡፡ በላሊ አባባሌ፣ የርስት መብቶች 

የተጠበቁ የሚሆኑት ሇመንግሥቱ ዛጎቸ ብቻ ነው ማሇት ነው፡፡ እንዱያውም፣ ጳውልስ የእኛን ርስት ከክርስቶስ 

መንግሥት ጋር በቀጥታ አገናኝቶታሌ፡፡  

በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 እስከ 18 ጳውልስ ስሇ ውትዴርና አገሌግልት የጠቀስነውን ሌብ እንበሌ፡፡ ጦርነት 

በቀጥታ የሚያያው ከመንግሥት ጽንሰ-ሃሳብ ጋር ነው፡፡ በብለይ ኪዲን፣ ዕዴሜያቸው ሇጦርነት የዯረሰ ወንድች 

ሁለ በእስራኤሌ ሠራዊት ውስጥ የማገሌገሌ ግዳታ ነበረባቸው፡፡ በሮሜም ግዚት ውስጥ፣ የውትዴርና አገሌግልት 
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የሚሰጡት ዛጎቸ ብቻ ናቸው፡፡ እናም፣ ጳውልስ የሚያመሇክተው፣ ክርስቲያኖች በመንፈሳዊ ጦርነት ውስጥ 

የመግባታቸው ጉዲይ የእግዙአብሔር መንግሥት ዛጎቸ ከመሆናቸው ጋር የተያያ መሆኑን ነው፡፡ 

ከዙህም ባሻገር፣ በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 20 እስከ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 በፍጥረት ሊይ ስሇመግዚት የተጠቀሰው 

ሃሳብ ከእግዙአብሔር መንግሥት ጋር የተያያ ነው፡፡ በብለይ ኪዲን፣ ከእስራኤሌ ሊዕሊይ ግቦች መካከሌ አንደ 

ግዚቷን በምዴር ሁለ ማስፋፋት ነበር፡፡ በሮሜ ግዚትም ነገሩ እንዯዙያው ነበር፡፡ እናም፣ ጳውልስ አማኞች 

በፍጥረት ሁለ ሊይ ሇመግዚት ከክርስቶስ ጋር ስሇመቀመጣቸው ሲያስተምር፣ የሚያመሇክተው ክርስቶስ ንጉሥ 

መሆኑን፣  አማኞች ዯግሞ በመንግሥቱ ውስጥ ዛጎችና ባሇሥሌጣናት መሆናቸውን ነው፡፡  

በኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 የተጠቀሰው ሃሳብ ስማችን የስርወ ንግሥና ምንጭ እንዲሇው ያመሇክታሌ፡፡ በብለይ 

ኪዲን፣ የእግዙአብሔር ህዜብ በእግዙአብሔር ስም ይጠሩ ነበር ምክንያቱም የመንግሥቱ አካሊት ነበሩና፡፡ 

ሇምሳላ፣ በትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 እና 12 የተጠቀሰውን እናዴምጥ፡  

በዙያ ቀን የወዯቀችውን የዲዊትን ዴንኳን አነሣሇሁ፥ የተናዯውንም ቅጥርዋን እጠግናሇሁ፤ 
የፈረሰውንም አዴሳሇሁ፥ እንዯ ቀዯመውም መን እሠራታሇሁ፤ 

ይኸውም የኤድምያስን ቅሬታ፥ ስሜም የተጠራባቸውን አሕዚብን ሁለ ይወርሱ ንዴ ነው፥ 
ይሊሌ ይህን የሚያዯርግ እግዙአብሔር፡፡ (አሞጽ 9፡11-12) 
 

ጌታ የዲዊትን ዴንኳ ስሇማንሣት ሲናገር፣ የዲዊት ር በሆነው ንጉሥ አማካይነት የእስራኤሌን መንግሥት እንዯገና 

ሲመሠርት  የሰብዓዊ ታሪክ ፍፃሜ እንዯሚመጣ መናገሩ ነው፡፡ እንዯገና የሚመሠረተው የዙህ መንግሥት ዛጎች 

ሆነው የሚጨመሩትም በእግዙአብሔር ስም ይጠራለ ማሇት ነው፡፡ 

ስያሜ በሮሜ መንግሥት ውስጥም ከመንግሥት ጋር ትስስር አሇው፡፡ በተሇይም፣ በግዚቱ ውስጥ የዛግነት መብት 

ያገኙ የዛግነት መብት እንዱኖራቸው በዯገፋቸው ሰው ስም ወይም ዛግነቱን ባጸዯቀሊቸው በንጉሡ ስም 

የመጠራታቸው ነገር በይፋ ይታወቃሌ፡፡ በሁሇቱም መንገድች፣ በላሊው ስም መጠራት መንግሥቱን የመቀሊቀሌ 

ጽንሰ-ሃሳብ ነው፡፡  

በመጨረሻም፣ በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 20፣ ጳውልስ ራሱን እንዯ እግዙአብሔር አምባሳዯር ይጠቅሳሌ፡፡ 

በብለይም ሆነ በሮሜ መቼቶች ውስጥ፣ አምባሳዯር የንጉሡ ወይም የአፄው ኦፊሴሊዊ ወኪሌ ነው፡፡  

በእነዙህና በላልችም በርካታ መንገድች፣ በዙህ ዯብዲቤው የሚዲስሰው ሰፊው ሃሳብ ከመንግሥተ-እግዙአብሔር 

ጽንሰ-ሃሳቡ ጋር በቀጥታ የሚገናኝ መሆኑን ጳውልስ ገሌጧሌ፡፡  

ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች በጻፈው ዯብዲቤው የዲሰሰውን የመንግሥተ-እግዙአብሔር ጽንሰ-ሃሳብ ከተመሇከትን፣ 

አሁን ዯግሞ ጳውልስ የዲሰሳቸውን የመንግሥቱን ተግዲሮቶች ወዯ መመሌከቱ እንሸጋገራሇን፡፡  

ተግዲሮቶች 

በኤፌሶን እና በሉከስ ሸሇቆ የምትገኘውን ቤተክርስቲያን የሚገዲዯሩትን በርካታ ፈተናዎች ጳውልስ የዲሰሰ 

ቢሆንም፣ ካሇን ጊዛ አንጻር ሦስቱን ብቻ እንጠቅሳሇን፡፡ እነርሱም፣ በእያንዲንደ አማኝ ውስጥ ሆኖ ኃጢአትን 

እንዴናዯርግ የሚገፋፋን እና ከ“አዱሱ ሰው” ጋር የሚፋሇመው “አሮጌው ሰው”፤ በአይሁዴና በአህዚብ ክርስቲያኖች 
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መካከሌ ያሇው የር ውጥረት እና አጋንንታዊ ኃይሊት ናቸው፡፡ በመጀመሪያ፣ ጳውልስ ስሇ ኃጢአተኛ 

ተፈጥሯችንና ኃጢአት ስሇ ነገሠበት ሌማዲችን ሲጽፍ፣ ያቀረበው በመንግሥታዊ ቋንቋ ሲሆን፣ ትምህርቱም 

ኃጢአት የእግዙአብሔር መንግሥት ዛጎች መሇያ አይሆንም የሚሌ ነው፡፡ 

ሇምሳላ፣ በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ውስጥ፣ ጳውልስ እንዱህ ጽፏሌ፡ 

ይህን እወቁ፤ አመንዜራም ቢሆን ወይም ርኵስ ወይም የሚመኝ እርሱም ጣዖትን የሚያመሌክ 

በክርስቶስና በእግዙአብሔር መንግሥት ርስት የሇውም። (ኤፌሶን 5፡5) 

የእግዙአብሔር መንግሥት ዛጎች ክርስቶስን ሉታዘ አሉያም ሊይታዘ ይችሊለ፡፡ ቢታዘ፣ ሇንጉሣቸው ታማኝ 

ቢሆኑ፣ የቃሌ ኪዲኑን በረከቶች ማሇትም የኃጢአትን ይቅርታ እና የሊሇምን ሕይወት ይቀበሊለ፡፡ ዛጋው  

ክርስቶስን ቢክዴ፣ በንጉሡና እርሱ በሰጠው የዴነት ስጦታ ቢያምፅ ግን፣ ያ ሰው በክርስቶስ መንግሥት ምንም 

ዴርሻ አይኖረውም፡፡  

ሁሇተኛ፣ ጳውልስ በቤተክርስቲያን ውስጥ በአይሁዴና በአህዚብ ክርስቲያኖች መካከሌ የነገሠውን የር ውጥረት 

ጉዲይ መፍትሄ ሇመስጠት የተጠቀመው የእግዙአብሔርን መንግሥት መግሇጫ ነው፡፡ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 

11 እስከ 13 የተናገረውን አዴምጡ፡ 

ስሇዙህ እናንተ አስቀዴሞ በሥጋ አሕዚብ የነበራችሁ፥ በሥጋ በእጅ የተገረዘ በተባለት 
ያሌተገረዘ የተባሊችሁ፥ ይህን አስቡ፤ 

በዙያ መን ከእስራኤሌ መንግሥት ርቃችሁ ሇተስፋውም ቃሌ ኪዲን እንግድች ሆናችሁ 
በዙህም ዓሇም ተስፋን አጥታችሁ ከእግዙአብሔርም ተሇይታችሁ ያሇ ክርስቶስ ነበራችሁ። 

አሁን ግን እናንተ በፊት ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ዯም 
ቀርባችኋሌ። (ኤፌሶን 2፡11-13) 

 

በዙህ ስፍራ፣ ጳውልስ “ያሌተገረዘ” አህዚብ አንባቢዎቹን በክርስቶስ ከማመናቸው በፊት የነበሩበትን ሁኔታ 

ክርስቶስን ካመኑ በኋሊ ካሊቸው ሁኔታ ጋር ያነጻጽረዋሌ፡፡ ወዯ እምነት ከመምጣታቸው አስቀዴሞ፣ የእስራኤሌ 

ማሇትም በምዴር የእግዙአብሔር መንግሥት ዛጎች ሳይሆኑ እንግድች ነበሩ፡፡ አህዚብ ወዯ እምነት ሲመጡ ግን፣ 

የመንግሥቱ ሙለ ዛጎች ይሆናለ፡፡ 

ጳውልስ በተጨማሪም የሚጠቅሰው አህዚብ ከተስፋው ቃሌ ኪዲን ውጪ ነበሩ ብል ነው፡፡ የብለይ ኪዲን 

ቃሌኪዲኖች፣ በእግዙአብሔርና በእስራኤሌ መካከሌ የተፈፀሙ ብሔራዊና አምሊካዊ የቃሌ ኪዲን ትስስሮች 

ናቸው፡፡ እግዙአብሔር በምዴር የምትገኘውን መንግሥቱን የሚያስተዲዴርባቸው ህጋዊ ዴንጋጌዎች ነበሩ፡፡ አህዚብ 

በክርስቶስ አማካይነት ወዯ መንግሥቱ ሲጨመሩ ግን፣ ከእነዙህ ብሔራዊ የቃሌ ኪዲን ውልች ሥሌጣን ስር 

ይሆናለ፡፡ በውጤቱም፣ የቃሌ ኪዲኑ በረከቶች ተካፋዮች ይሆናለ፡፡  

ጳውልስ ቤተክርስቲያንን ከዛግነትና ከቃሌ ኪዲን አንጻር ሲገሌጽ ቤተክርስቲያንን እንዯ እግዙአብሔር መንግሥት 

እየገሇጸ ነው ማሇት ነው፡፡ በአጭሩ፣ ጳውልስ እያስተማረ ያሇው፣ አይሁዴና አህዚብ እርሰ በርሳቸው ታርቀዋሌ 

ምክንያቱም አሁን ሁሇቱም የአንዴ መንግሥት ዛጎች ናቸውና፡፡ 

በመጨረሻ፣ ጳውልስ የመንግሥቱን ቋንቋ የተጠቀመው ቤተክርስቲያንን እየተገዲዯሩ ያለትን አጋንንታዊ ኃይሊት 

ጉዲይ ሇመዲሰስ ነው፡፡  
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ቀዯም ባሇው ትምህርት እንዲየነው፣ በሉከስ ሸሇቆ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት በሏሰት አስተማሪዎች እየታወኩ 

ነበር፡፡ የሏሰት መምህራኑ የግሪክን ሃይማኖትና የአይሁዴን ህግጋት የተሳሳተ ፍቺ በመዋስ ክርስቲያኖች የተሇያዩ 

መንፈሳዊ ኃይሊትን፣ አጋንንቶችንና የፍጥረተ-ዓሇሙን ቁሳዊ ነገሮች ማሇትም፤ ምዴርን፣ አየርን፣ ውሃን እና እሳትን 

ጨምሮ እንዱያመሌኩ ያበረታቱ ነበር፡፡ ጳውልስ እነዙህን አጋንንቶችና መሠረታዊ ቁሶችን ከእግዙአብሔር 

መንግሥት ነገረ-መሇኮቱ አንጻር በተሇያዩ መንገድች ዲስሷቸዋሌ፡፡ ከሁለ ግሌጽ የሆነው ግን በኤፌሶን 2 ቁጥር 1 

እና 2 የሚገኘው ነው፡፡ 

በበዯሊችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፤ በእነርሱም፥ በዙህ ዓሇም እንዲሇው ኑሮ፥ 

በማይታዘትም ሌጆች ሊይ አሁን ሇሚሠራው መንፈስ አሇቃ እንዯ ሆነው በአየር ሊይ ሥሌጣን 
እንዲሇው አሇቃ ፈቃዴ፥ በፊት ተመሊሇሳችሁባቸው። (ኤፌሶን 2፡1-2) 

አጋንንቶች የራሳቸው መንግሥት አሊቸው ይሊሌ ጳውልስ፣ ያንንም የአየር ሊይ መንግሥት ይሇዋሌ፡፡ ይህ 

መንግሥት የሚያስተዲዴረው  ገዢ ወይም ንጉሥ አሇው፡፡ ከተቀሩት ቅደሳት መጻሕፍት እንዯምንረዲው፣ ክፉው 

መንፈስ ሰይጣን ነው፡፡ የጳውልስ ዯብዲቤ በቤተክርስቲያንና በሰይጣን መንግሥት መካከሌ ያሇውን ፍሌሚያ 

በሁሇት መንግሥታት መካከሌ እንዯሚካሄዴ ጦርነት መግሇጡ አያስዯንቅም፡፡ በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 

የተናገረውን አዴምጡ፡ 

መጋዯሊችን ከዯምና ከሥጋ ጋር አይዯሇምና፥ ከአሇቆችና ከሥሌጣናት ጋር ከዙህም ከጨሇማ ዓሇም 

ገዦች ጋር በሰማያዊም ስፍራ ካሇ ከክፋት መንፈሳውያን ሠራዊት ጋር ነው እንጂ። (ኤፌሶን 6፡12) 

ቤተክርስቲያን እንዯ እግዙአብሔር መንግሥትነቷ በሰይጣንና በአጋንንቶቹ ከሚመራው ከጨሇማው መንግሥት 

ጋር ፈሇካዊ ውጊያ ሊይ ናት፡፡ 

የጳውልስ ቀዯምት ተዯራሲያን ከግሇሰብ ኃጢአት አንስቶ እስከ ር ውጥረት፣ ከዙያም እስከ ጣዖት እና አጋንንት 

አምሊኪነት  የሚሌቅ እጅግ በርካታ እና መጠነ ሰፊ ችግሮች አለባቸው፡፡ ጳውልስ እነዙህን ፈርጀ ብዘ ችግሮች 

መፍትሄ ሇመስጠት የመረጠው ፍቱን መንገዴ ሁለንም ከአንዴ መሪ ሃሳብ ጋር በማዚመዴ ማፈራረስን ነው፡፡ 

ስሇዙህ፣ ሁለንም ሁለን በሚዲስሰው እና ፈሇካዊ እውነታ ባሇው በክርስቶስ በተገኘው የእግዙአብሔር መንግሥት 

ብርሃን በመዲሰስ፣ ተዯራሲያኑ እግዙአብሔር ያጠናቀቀውን ትሌቁን ምስሌ እንዱያዩ ያዯርጋሌ፡፡ 

ጌታ ህዜቡን አዱስ አዴርጎ ፈጥሯሌ፣ የመንግሥቱን ዛግነት ሰጥቷቸዋሌ፣ ስሇዙህም እነርሱ ዲግመኛ የኃጢአተኛ 

ተፈጥሯቸው ወይም የሰይጣን መንግሥት ተገዢዎች አይሆኑም፡፡ እርስ በርሳቸው ተዋህዯውና ተቀባብሇው 

እንዱኖሩ፣ የመንግሥቱ በረከቶች ተካፋዮች እንዱሆኑ ጠርቷቸዋሌ አስችሎቸዋሌም፡፡ ዯግሞም አጋንንታዊ 

ባሊጋራዎቻቸውን እንዱዋጉም አስታጥቋቸዋሌ፡፡  

ጳውልስ የእግዙአብሔርን መንግሥት መሪ ሃሳብ በእነዙህ ጉዲዮች አንጻር በማንሳት፣ የመጀመሪያዎቹ 

አብያተክርስቲያናት የክርስትናን ሕይወት በጥቅለ እንዳት እንዯሚቀበለ እና በፍቅርና በመሰጠት እንዳት 

እንዯሚኖሩበት መንገደን አሳይቷቸዋሌ፡፡ 

3. አወቃቀርና ይት 

ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች የጻፈውን መሌእክት ዲራ ስንመረምር ቆተናሌ፣ አሁን ዯግሞ ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች 

የጻፈውን መሌእክት አወቃቀርና ይት ወዯ መዲሰሱ እንሸጋገራሇን፡፡  
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ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች የጻፈው መሌእክት  በአምስት ዋና ክፍልች ይከፈሊሌ፡ በምዕራፍ 1 ቁር 1 እና 2 የሚገኘው 

ሰሊምታ፤ በምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 እስከ 14 የሚገኘው ሇእግዙአብሔር የቀረበ ምሥጋና፤ በምዕራፍ 1 ከቁጥር 15 

እስከ 23 ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች የሚጸሌየው የወትር ጸልት ማብራሪያ፤  በምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ ምዕራፍ 

6 ቁጥር 20 የሚሌቀው የብርሃንን እና የጨሇማን መንግሥታት ያነጻጸረበት ዋናው አካሌ፤ በምዕራፍ 6 ከቁጥር 

21 እስከ 24 የሚገኘው የመጨረሻ ሰሊምታ ናቸው፡፡ 

ሰሊምታ 

ሰሊምታው የሚገኘው በምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እና 2 ሊይ ነው፡፡ ዯብዲቤው ከጳውልስ የተሊከ መሆኑን እና 

የሏዋርያነትን አገሌግልት የተቀበሇውም “በእግዙአብሔር ፈቃዴ” መሆኑን ይገሌጻሌ፡፡ ይህ በእግዙአብሔር ፈቃዴ 

የሚሇው መግሇጫ ጳውልስን የእግዙአብሔር ህጋዊ ወኪሌ ያዯርገዋሌ፣ ስሇዙህም ጳውልስ የሚጽፋቸው ቃሊት 

መሇኮታዊ ሥሌጣን የተሸከሙ ናቸው ማሇት ነው፡፡ ሰሊምታው የሚጠናቀቀው በተሇመዯው የሰሊምታ አጋግ 

በአጭር ቡራኬ መሌክ ነው፡፡  

ምሥጋና 

ሇአግዙአብሔር የሚቀርበው ምሥጋና ቀጥል የሚመጣ ሲሆን፣ የሚገኘውም በምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 እስከ 14 

ውስጥ ነው፡፡ ከጳውልስ መሌእክቶች መካከሌ ሰሊምታውን ተከትል ሇእግዙአብሔር ምስጋና የቀረበበት መሌእክት 

ይህኛው ብቻ ነው፡፡ በተሇመዯው መንገዴ፣ ጳውልስ ሰሊምታውን አስከትል ይጽፍ የነበረው አንዲንዴ ግሇሰቦችን 

ወይም ሇሰዎች ሰሊምታን ነበር፡፡ እንዯተመሇከትነው በኤፌሶን መሌእክት ግን ስሇማንም ወይም ስሇምንም 

የተጠቀሰ ነገር የሇም፡፡ 

ጳውልስ ሇምን ግሊዊ ሰሊምታን እንዲሊካተተ በእርግጠኝነት የምናውቀው ነገር የሇም፡፡ ምናሌባት በየስፍራው 

እየተዋወረ ሇሚነበብ ዯብዲቤ የምሥጋናው ክፍሌ ይበሌጥ አስፈሊጊ ይሆን ይሆናሌ፡፡ ምናሌባትም ዯግሞ ቀጥል 

ሇሚያነሳው አስትምህሮአዊ ጉዲይ ምቹ መዯሊዴሌ ሉያስቀምጥ ፈሌጎ ይሆናሌ፡፡ አንዲንድች ይህንን ክፍሌ 

በተከታታይ በሚመጡት ሦስት ምዕራፎች የሚያነሳው የጸልት ሃሳብ መነሻ ነው ይሊለ፡፡ ላልቹ ዯግሞ 

በጥንታዊው ዓሇም በመዯበኛ ኢፊሴሊዊ ዯብዲቤዎች ሇንጉሡ ውዲሴ ማቅረብ የተሇመዯ ከመሆኑ ጋር 

ያያይዘታሌ፡፡ በየትኛውም መንገዴ፣ ጳውልስ ዯብዲቤውን በዙህ መንገዴ ያቀናበረበት ምክንያት ውስብስብ ነው፡፡ 

ምናሌባት ይህንን ያዯረገባቸው በርካታ ምክንያቶቸ ቢኖሩም፣ ከሊይ የጠቀስናቸውም የዙያው አካሌ ናቸው፡፡ 

ምናሌባት ጳውልስ ይህንን የምሥጋና ክፍሌ ማካተት የፈሇገበትን ምክንያት መረዲት አዲጋች ሉሆን ይችሊሌ፣ 

ይቱን መረዲት ግን ቀሊሌ ነው፡፡ ምናሌባትም በሚከተለት ነጥቦች ሊይ በማትኮር መመርመር መሌካም ይሆናሌ፡ 

በጥቅሶቹ የምናገኘው ጠንካራ ነገረ-ስሊሴ፣ ማሇትም የአብን፣ የወሌዴን፣ እና የመንፈስ ቅደስን ሥራ በግሌጽ 

ማስቀመጡ፤ በቁጥር ሰባት አፅንዖት የሰጠበት በኢየሱስ ክርስቶስ ቤዚነት የተገኘው መዲን፤ በቁጥር 9 የተጠቀሰው 

የወንጌለ ምስጢር መገሇጥ፤  ከቁጥር 11 እስ 14 የሚገኘው በመንፈስ ቅደስ የጸጋ ስጦታ አማካይነት የተረጋገጠው 

የወዯፊቱ የክብር ተስፋ ናቸው፡፡ እነዙህ ሃሳቦች ትኩረት ሉሰጣቸው ይገባሌ፡፡ 

ሆኖም እነዙህን የጳውልስን የምሥጋና ሃሳቦች የሚያካትት ብቻ ሳይሆን፣ በጳውልስ ዯብዲቤ በዙህኛው ምንባብ 

ውስጥ የተጠቀሰውን ሃሳብ በበሇጠ ጥሌቀት የሚያብራራ ላሊ የሊቀ ሃሳብ አሇ፡፡ ያም ሃሳብ የእግዙአብሔር 

መንግሥት ሃሳብ ነው፡፡ 
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ሇምሳላ፣ በቁጥር 4 እና 5 ውስጥ፣ ጳውልስ እግዙአብሔርን ስሇ ለዓሊዊ አገዚዘ ያከብረዋሌ፣ አንዲንዴ ሰዎችን 

ሇእርሱ የተሇዩ ህዜቦች እንዱሆኑ አስቀዴሞ ስሇመወሰኑ ያመሰግነዋሌ፡፡ በቁጥር 9 እና 10 እግዙአብሔር በፍጥረተ 

ዓሇሙ ሁለ ሊይ ለዓሊዊ ገዢ ስሇመሆኑና በመጨረሻም ሁለን በክርስቶስ ራስነት ስሇመጠቅሇለ ጳውልስ 

ምሥጋናውን ያቀርባሌ፡፡  

ከዙህም ባሻገር፣ ከቁጥር 5 እስከ 7 ውስጥ፣ ሇህዜቡ ስሊሳየው በጎነት ጳውልስ እግዙአብሔርን ያመሰግናሌ፡፡  

እግዙአብሔር ህዜቡን ሌጆቹ በማዴረግ፣ በመዋጀት እና ይቅር በማሇት ምህረቱን ገሌጧሌ፡፡ የጥንት ነገሥታትም 

ሇህዜባቸው ታታሊቅ በጎነቶችን ያሳያለ፣  የእግዙአብሔር በጎነት ግን በምዴር ገዢዎች ከሚሰጠው ሌግስና እጅግ 

የሊቀ ነው፡፡  

በቁጥር 14 ዯግሞ፣ በክርስቶስ ስሇተገኘው ውርስ ጳውልስ እግዙአብሔርን ያመሰግናሌ፡፡ ይህም አግባብነት 

የሚኖረው በእግዙአብሔር መንግሥት ውስጥ ነው፣ ምክንያቱም ጳውልስ በምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ውስጥ ውርሳችንን 

“በክርስቶስና በእግዙአብሔር መንግሥት ውስጥ ከሚገኝ ውርስ” ጋር አዚምድታሌ፣ የውርስ መብት ያሊቸው ዯግሞ 

የመንግሥቱ ዛጎች ብቻ ናቸው፡፡ 

ጸልት 

ከመግቢያው ምሥጋና በኋሊ፣ የሚቀጥሇው ክፍሌ ጳውልስ ሇአንባቢዎቹ የጸሇየው ጸልት ሲሆን፣ የሚገኘውም 

በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 15 እስከ 23 ውስጥ ነው፡፡  

የጳውልስ ጸልት በዋናነት ሦስት ክፍልች አለት፡ ስሇሚጽፍሊቸው ሰዎች ያቀረበው ምሥጋና፣ መንፈስ ቅደስ 

አብርሆትን እንዱሰጣቸው ያቀረበው መንታ ሌመና፤ ስሇሚሇምነው አብርሆት ተጨማሪ ማብራሪያ ናቸው፡፡  

የጰውልስ ጸልት፣ ቀዯም ብሇን በተመሇከትነው የምሥጋና ክፍሌ ውስጥ የተነሱ ሃሳቦችን ዯግሞ ያነሳሌ፡፡ በቁጥር 

17 ያነሳው ጠንካራ ነገረ-ስሊሴ፣ ማሇትም የአብን፣ የወሌዴን፣ እና የመንፈስ ቅደስን ሥራ በግሌጽ ማስቀመጡ፤ 

በቁጥር 19 እና 20 አፅንዖት የሰጠበት በኢየሱስ ክርስቶስ ቤዚነት የተገኘው መዲን፤ ከቁጥር 17 እስከ 19 የሚገኘው 

የወንጌለ ምስጢር ይበሌጥ እንዱገሇጥሊቸው የሇመነበት ዋነኛ የሌመናው ክፍሌ ሲሆን ያም አብርሆት አማኞች 

የሚቀበለትን በረከት በትክክሌ እንዱገነቡ የሚያስችሊቸው ብርሃን ነው፡፡ በቁጥር 18 ዯግሞ ወዯፊት 

ስሇሚጠብቀን የክብር ተስፋ ይናገራሌ፡፡  

ሌክ እንዯ ምሥጋናው ክፍሌ ሁለ፣ በስፋት የተቀመጠው የእግዙአብሔር መንግሥት ሃሳብ የጠቀስናቸው ላልች 

ሃሳቦች የተቀመጡበትን አውዴ ያመሇክተናሌ፡፡ 

በጳውልስ ምሥጋና ውስጥ የተጠቀሰውን የእግዙአብሔርን መንግሥት መሪ ሃሳብ ስንመረምር፣ በሦስት ዜርዜሮች 

ሊይ እናተኩራሇን፣ እርሱም፣ ኃይለንና ሥሌጣኑን አጣምሮ የያውን፣ የእግዙአብሔር ለዓሊዊ አገዚዜ፤ ሇእኛ 

እንዱያው የሰጠንን መሌካም ነገሮች ሁለ ያካተተውን፣ የእግዙአብሔርን ዯግነት፤ እግዙአብሔር ሇህዜቡ 

የሰጣቸውን የቃሌ ኪዲን በረከቶች የያውን፣ በክርስቶስ ያገኘነው ውርስ ናቸው፡፡ እነዙህ ሦስት የመንግሥቱ 

ውቅረ-ነገሮች በጸልቱም ውስጥ የተካተቱ ናቸው፡፡  

ጳውልስ የእግዙአብሔርን ለዓሊዊነት የጠቀሰው በቁጥር 19 ውስጥ ስሇ አብ “ወዯር የማይገኝሇት ታሊቅ ኃይሌ” እና 

“ታሊቅ ብርታት” ሲናገር፣ ዯግሞም በቁጥር 21 ውስጥ ክርስቶስ ከአሇቆችና ከሥሌጣናት ሁለ በሊይ እጅግ ከፍ ባሇ 

ዘፋን ስሇመቀመጡ ሲናገር ነው፡፡  
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ጳውልስ በቁጥር 19 ውስጥ የእግዙአብሔር ኃይሌ “ሇእኛ ሇምናምን” መሆኑን ሲጠቅስ ስሇ በጎነቱ ተናግሯሌ፣ 

ዯግሞም በቁጥር 22 እና 23 ውስጥ ክርስቶስ በንግሥና የሚገዚው ስሇ ቤተክርስቲያን ጥቅም መሆኑንም ጠቅሷሌ፡፡ 

በመጨረሻም፣ በቁጥር 18 ውስጥ፣ ጳውልስ ቅደሳን ስሇተጠሩበት ተስፋ ማሇትም ክርስቶስ “በቅደሳኑ ውስጥ 

ስሊሇው የርስት ክብር ባሇጠግነት” በቀጥታ ተናግሯሌ፡፡ የክርስቶስ ርስት ተስፋችን መሆኑን ጳውልስ ሉናገር 

የቻሇበት ምክንያት፣ በዯብዲቤው ዋና አካሌ ውስጥ እንዯሚያስተምረው፣ ክርስቶስ እኛን የርስቱ ተካፋዮች 

አዴርጎናሌ፣ ስሇዙህ የእርሱ ርስት የእኛም ርስት ስሇሆነ ነው፡፡ በተጓዲኝም ይህ ሃሳብ፣ በዲግም ምዕራፍ 9 

ከቁጥር 26 እስከ 29 ከሚገኘው የብለይ ኪዲን የታወቀ ሃሳብ ጋርም ይስማማሌ፣ ያም የእስራኤሌ መንግሥት 

የእግዙአብሔር ርስት ነው፣ እናም የመንግሥቱ ዛጎች በዙህ ምክንያት የዙህ ታሊቅ በረከት ተካፋዮች ይሆናለ 

የሚሇው ነው፡፡  

ዋናው አካሌ 

በጳውልስ ምሥጋናና ጸልት ውስጥ ተቀመጠውን የመንግሥቱን ትኩረት ከተመሇከትን፣ አሁን ዯግሞ ከምዕራፍ 2 

ቁጥር 1 እስከ ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ወዯሚገኘው የመሌእክቱ ዋና አካሌ እንሸጋገራሇን፡፡  አካለ የሚያተኩረው 

ጽዴቅ የነገሠበትን የእግዙአብሔርን መንግሥት በአንዴ ወገን በማዴረግና ኃጢአት የነገሠበትን የአጋንንቶችና 

የወዯቀውን የሰውን ር መንግሥት በላሊ ወገን አዴርጎ በማነፃፀሩ ሊይ ነው፡፡   

ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች የጻፈውን መሌእክት ዋና አካሌ በበርካታ መንገድች ማዋቀር ይቻሊሌ፡፡ በዙህ 

ትምህርታችን ሌንዲስሰው ካሰብነው ትኩረት አንፃር ግን፣ አወቃቀራችን አጽንዖት የሚሰጠው የዋናው አካሌ መሪ 

ሃሳቦች ከእግዙአብሔር መንግሥት ርዕሰ-ጉዲይ ጋር እንዳት እንዯሚዚመደ በማሳየቱ ሊይ ነው፡፡ ዋናውን አካሌ 

በሦስት ተቀዲሚ ክፍልች እንከፋፍሇዋሇን፡፡ አንዯኛ፣ በምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 22 የሚገኘውንና ጳውልስ 

በመንግሥቱ ውስጥ ስሇሚገኘው ዛግነት ያስተማረውን ትምህርት፤ ሁሇተኛ፣ በምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 21 

የሚገኘውንና ስሇ መንግሥቱ አስተዲዯር የሰጠውን ማብራሪያ፤ ሦስተኛ ዯግሞ፣ ከምዕራፍ 4 ቁጥር 1 እስከ ምዕራፍ 

6 ቁጥር 20 የሚገኘውንና በመንግሥቱ ውስጥ ስሇሚኖረው የአኗኗር ይቤ የገሇጸበትን ክፍሌ ይሆናሌ፡፡  ሁለንም 

ነጥቦች ርር አዴርገን የምንመሇከት ሲሆን፣ በመጀመሪያ በምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 22 የሚገኘውን 

በመንግሥቱ ውስጥ የሚገኘውን ዛግነት እንመሌከት፡፡  

ዛግነት  

ጳውልስ በእግዙአብሔር የብርሃን መንግሥት ውስጥ ስሇሚገኘው ዛግነት ያስተማረው ትምህርት በሦስት ክፍልች 

ይከፈሊሌ፡፡ አንዯኛ፣ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 3 የወዯቁት የሰው ሌጆች በጨሇማው መንግሥት ውስጥ 

የተወሇደ እና ከፍጥረታቸውም የእግዙአብሔር ጠሊቶች በመሆናቸው ሊይ ያተኩራሌ፡፡ ሁሇተኛ፣ በኤፌሶን 

ምዕራፍ 2 ከቁጥር 4 እስከ 10 እግዙአብሔር እኛን ከጨሇማው መንግሥት ወዯ ብርሃን መንግሥት በማፍሇስ 

የመንግሥቱን የዛግነት መብት የሰጠባቸውን መንገድች ያብራራሌ፡፡ ሦስተኛ፣ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 እስከ 

22 በብርሃን መንግሥት ውስጥ የተቀበሌነው ዛግነት ያለትን ባህርያት ያወሳሌ፡፡  

በመጀመሪያ፣ የሰው ር ኃጢአተኛና የወዯቀ እንዯሆነ ጳውልስ ሇተዯራሲያኑ ማሳሰቢያ ይሰጣሌ፡፡ በመንፈስ 

ሙታን ነበርን፤ ፍጥረታችን የጥፋት ሌጅነት ነበር፤ የእግዙአብሔር ጠሊቶች አገሌጋዮች ነበርን፤ ስሇዙህም በፍርዴ 

ቀን ከእግዙአብሔር ፍርዴ በታች እንሆናሇን፡፡ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 3 የወዯቀውን የሰው ር 

የገሇጸበትን መንገዴ እስኪ እናዴምጥ፡ 
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በበዯሊችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፤ በእነርሱም፥ በዙህ ዓሇም እንዲሇው ኑሮ፥ 
በማይታዘትም ሌጆች ሊይ አሁን ሇሚሠራው መንፈስ አሇቃ እንዯ ሆነው በአየር ሊይ 
ሥሌጣን እንዲሇው አሇቃ ፈቃዴ፥ በፊት ተመሊሇሳችሁባቸው። 

በእነዙህም ሌጆች መካከሌ እኛ ሁሊችን ዯግሞ፥ የሥጋችንንና የሌቡናችንን ፈቃዴ 
እያዯረግን፥ በሥጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበርን እንዯ ላልቹም ዯግሞ ከፍጥረታችን 
የቁጣ ሌጆች ነበርን። (ኤፌሶን 2፡1-3) 

 

የወዯቀው የሰው ር የእግዙአብሔር ጠሊቶች ነበሩ፡፡ እግዙአብሔር ሳያዴነን በፊት፣ ኃጢአተኛ ተፈጥሯችንን 

በፈቃዲችን እንከተሌ ነበር፣ ዯግሞም የአየሩን መንግሥት አሇቃ፣ ሰይጣንን እናገሇግሌ ነበር፡፡  

በዙህ ትምህርት ቀዯም ብሇን እንዯተመሇከትነው ግን፣ እግዙአብሔር በለዓሊዊ ሥሌጣኑ አንዲንድች ዴነትን 

እንዱቀበለ ወሰነ፡፡ እናም፣ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 4 እስከ 10፣ እግዙአብሔር ንጉሣዊ ሥሌጣኑን በመጠቀም 

ከጨሇማው መንግሥት ወዯ ብርሃን መንግሥት እንዲሸጋራቸው ወዯሚያስረዲው ጭብጥ ጳውልስ ትኩረቱን ወር 

ያዯርጋሌ፡፡ በዙህም ሂዯት ውስጥ፣ መንፈሳችንን አዯሰ፣ ስሇዙህም እኛ በመንፈስ ሕያዋን ሆንን፡፡ በክርስቶስም 

ዲግመኛ ወሇዯን፣ ከዙህም የተነሳ እግዙአብሔርን የሚወዴዴ አዱስ ማንነት አገኘን፡፡ ሌናዯርግ የተገባንን መሌካም 

ሥራ አስቀዴሞ ወሰነ፣ በመሆኑም እኛ የእግዙአብሔርን ጠሊቶች ማገሌገሊችንን አቁመን እግዙአብሔርን 

እናገሇግሊሇን፡፡ ከዙህም የተነሣ፣ ከእግዙአብሔር ፍርዴና ቁጣ ይሌቅ በሚመጣው መን የምንቀበሇውን ወዯር 

የማይገኝሇትን ባሇጠግነት እንጠባበቃሇን፡፡  

ጳውልስ በዙህ ክፍሌ ያነሳው የመጨረሻ ርዕስ አይሁዴንና አህዚብን በአንዴ የእግዙአብሔር ለዓሊዊ አገዚዜ ስር 

ሇማዴረግ እግዙአብሔር በብለይ ኪዲን አቅድት የነበረውን ሃሳብ እንዳት እንዯፈጸመው ማመሇክት ነው፡፡  ይህ 

ሃሳብ በብለይ ኪዲን ውስጥ ከጫፍ እስ ጫፍ ተገሌጧሌ፡፡ 

ሇምሳላ፣ በመዜሙር 22 ቁጥር 27 እና 28 ውስጥ፣ ወዯፊት የምትመጣውን የእግዙአብሔርን መንግሥት ራእይ 

ዲዊት እንዱህ አስቀምጦታሌ፡ 

የምዴር ዲርቻዎች ሁለ ያስቡ፥ ወዯ እግዙአብሔርም ይመሇሱ፤ የአሕዚብ ነገድች ሁለ 
በፊቱ ይሰግዲለ። 

መንግሥት ሇእግዙአብሔር ነውና፥ እርሱም አሕዚብን ይገዚሌ። (መዜሙር 22፡27-28) 
 

ሆኖም ግን፣ በጳውልስ መን፣ የአህዚብ ክርስቲያኖች ቁመና ጉዲይ እጅጉን አወዚጋቢ ነበር፡፡ ሁለም አይሁዴ 

ክርስቲያኖች በጥቅለ አህዚብ መሇወጣቸውን አይቃወሙም፡፡ አንዲንድቹ ግን አህዚብ ሁሇተኛ ዯረጃ ክርስቲያኖች 

ናቸው የሚሌ ስሜት አሊቸው፡፡ 

ክርስቶስ ከመምጣቱ አስቀዴሞ፣ አይሁዲውያን በእግዙአብሔር መንግሥት ውስጥ ሇየት ያሇ ስፍራ ነበራቸው፡፡ 

የእግዙአብሔር የቃሌ ኪዲን ህዜብ የነበረው የእስራኤሌ ህዜብ ነበር፣ የቃሌ ኪዲኑን የተሟሊ በረከት የሚቀበለትም 

ነፃ የሆኑት አይሁዲዊ ወንድች ናቸው፡፡ ይህንን የብለይ ኪዲንን እምነት ጳውልስ ጠንቅቆ ያውቃሌ፡፡ በአዱስ 

ኪዲን፣ በሏዋርያት መን ግን፣ ሁለም አማኞች አይሁዴም ሆኑ አህዚብ፣ ወንዴም ሆኑ ሴት፣ ባሪያም ሆኑ ጨዋ 

ከክርስቶስ ጋር በመተባበራቸው ብቻ የቃሌ ኪዲኑን ሊሇማዊ በረከቶች ይቀበሊለ፡፡ በክርስቶስ፣ እያንዲንደ አማኝ 

የእግዙአብሔርን ቃሌ ኪዲን ጠንቅቆ እንዯጠበቀ፣ የቃሌ ኪዲኑንም በረከቶች ሙለ በሙለ እንዯወረሰው እንዯ 

ኢየሱስ ይቆጠራሌ፡፡  
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በውጤቱም፣ በአይዴና በአህዚብ መካከሌ የነበረው አሮጌ የጥሌ ግዴግዲ ዋጋ ቢስ ይሆናሌ፡፡ እያንዲደ ሰው ዴነትን 

በተመሳሳይ መንገዴ በመቀበለ ምክንያት፣ አዱሱ ስርዓት ሇእያንዲንደ ዛጋ፣ ሩ ምንም ይሁን ምን የሚሰጠው 

ስፍራና መብት እኩሌ ነው፡፡ በዙህም ምክንያት፣ የብርሃኑ መንግሥት ዛጎቸ በጠቅሊሊ ወዯ እግዙአብሔር 

የመግባትን መብት ጨምሮ የሁለም መብቶችና ትሩፋቶች እኩሌ ተካፋይ ሆናለ፡፡ ጳውልስ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 

ከቁጥር 13 እስከ 19 እንዱህ ጽፏሌ፡ 

አሁን ግን እናንተ በፊት ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ዯም 
ቀርባችኋሌ። 

እርሱ ሰሊማችን ነውና፤ ሁሇቱን ያዋሏዯ በአዋጅ የተነገሩትንም የትእዚዚትን ሕግ ሽሮ 
በመካከሌ ያሇውን የጥሌ ግዴግዲን በሥጋው ያፈረሰ፤ ይህም ከሁሇታቸው አንዴን አዱስን 
ሰው በራሱ ይፈጥር ንዴ ሰሊምንም ያዯርግ ንዴ፥ 

ጥሌንም በመስቀለ ገዴል በእርሱ ሁሇታቸውን በአንዴ አካሌ ከእግዙአብሔር ጋር ያስታርቅ 
ንዴ ነው። 

መጥቶም ርቃችሁ ሇነበራችሁ ሇእናንተ ሰሊምን፥ ቀርበው ሇነበሩትም ሰሊምን የምስራች 
ብል ሰበከ፤ 
በእርሱ ሥራ ሁሊችን በአንዴ መንፈስ ወዯ አብ መግባት አሇንና። 

እንግዱያስ ከእንግዱህ ወዱህ ከቅደሳን ጋር ባሊገሮችና የእግዙአብሔር ቤተ ሰዎች ናችሁ 
እንጂ እንግድችና መጻተኞች አይዯሊችሁም። (ኤፌሶን 2፡17-19) 

 

በእግዙአብሔር የብርሃን መንንግሥት ውስጥ ዛጋ የመሆንን ሃሳብ ስንመሇከት ቆይተናሌ፣ አሁን ዯግሞ ጳውልስ 

በኤፌሶን ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 21 ውስጥ ስሇ መንግሥቱ አስተዲዯር ወዯሰጠው ትምህርት እንሸጋገራሇን፡፡  

አስተዲዯር 

አንዴ መንግሥት አንዴ ዓይነት የአስተዲዯር አወቃቀር እንዯሚኖረው ግሌጽ ሉሆን ይገባሌ፡፡ መንግሥታት ንጉሥና 

የዛግነት ጉዲይ ብቻ ቢኖራቸው ተግባራቸውን በአግባቡ ሉወጡ አይችለም፡፡ ንጉሡ መንግሥቱን 

የሚያስተዲዴርባቸው ላልች መንግሥታዊ ቢሮዎች ያስፈሌጉታሌ፡፡ በተሇይም በሰብዓዊ መንግሥታት ውስጥ፣ 

እነዙህ ቢሮዎች በተሇያዩ የአመራር መዋቅሮች ይዯራጃለ፡፡ ሇምሳላ ህግ አውጪዎች፣ ህግ አስፈጻሚዎችና በህግ 

ተሊሊፊዎች ሊይ ፍርዴ የሚበይኑትን ያካትታሌ፡፡ በእግዙአብሔር የብርሃን መንግሥትም ነገሩ እንዯዙያው ነው፣ 

ይህም በቤተክርስቲያን ውስጥ በተግባር ተገሌጦ የምናየው ነው፡፡ ቤተክርስቲያን በሽማግላዎች እንዴትመራ፣ 

ሽማግላዎቹም እርስ በርስና ሇእግዙአብሔር ተጠያቂ ሉሆኑ እንዯሚገባ መጽሏፍ ቅደስ ያስተምራሌ፡፡  

በጳውልስ መን፣ የሏሰት መምህራን የቤተክርስቲያንን የሥሌጣን አወቃቀር እጅግ ይፈታተኑ ነበር፡፡ እንዱያውም፣ 

ጳውልስ በኢሩሳላም ከመያዘ አስቀዯሞ፣ ከመካከሊቸው የሏሰት መምህራን እንዯሚነሱ የኤፌሶንን ሽማግላዎች 

አስጠንቅቆ ነበር፡፡ በኤፌሶን ምዕራፍ 20 ከቁጥር 28 እስከ 30 ጳውልስ ሇኤፌሶን ሽማግላዎች የተናገረውን ለቃስ 

እንዱህ ግቦታሌ፡ 

በገዚ ዯሙ የዋጃትን የእግዙአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቁአት ንዴ መንፈስ ቅደስ 
እናንተን ጳጳሳት አዴርጎ ሇሾመባት ሇመንጋው ሁለና ሇራሳችሁ ተጠንቀቁ። 

ከሄዴሁ በኋሊ ሇመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩሊዎች እንዱገቡባችሁ፥ ዯቀ 
መዚሙርትንም ወዯ ኋሊቸው ይስቡ ንዴ ጠማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከሊችሁ 
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እንዱነሡ እኔ አውቃሇሁ። (ኤፌሶን 20፡28-30) 
 

የሏሰት መምህራን እንዯሚነሱና ቤተክርስቲያንን እንዯሚያውኩ፣ ጳውልስ ያውቅ ነበር፡፡ ስሇዙህ፣ ሽማግላዎች 

መንጋውን ከእነዙህ የሏሰት አስተማሪዎች እንዱጠብቁ ያዜዚቸዋሌ፡፡ 

ጳውልስ ይህንን አዯራ ሇሽማግላዎች የመስጠት እና የሏሰት መምህራንን የማውገዜ ሥሌጣን ማን ሰጠው? 

በጳውልስ መን፣ እግዙአብሔር መንግሥቱን ያስተዲዴርበት የነበረ የቤተክርስቲያን ቢሮ ነበር፣ ያም ቢሮ 

መሠረታዊ ቢሮ ነበር፣ ያ ቢሮ ግን ዚሬ የሇም፡፡ ያም ቢሮ የሏዋርያ ቢሮ ነው፡፡ እነዙያም ሰዎች በእግዙአብሔር 

በራሱ በቀጥታ የተመረጡና የተጠሩ ዯግሞም ከሞት የተነሣውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተገናኙ፣ እንዯ ጳውልስ 

ያለ ሰዎች ናቸው፡፡ ሏዋርያት ሽማግላዎችንም ጨምሮ በቤተክርስቲያን ውስጥ የማይሻር የእግዙአብሔር ሥሌጣን 

ነበራቸው፡፡  

በኤፌሶን ምዕራፍ 3 ከቁጥር 2 እስከ 7 ዴረስ፣ ጳውልስ የሏዋርያነት ሥሌጣኑን ከእግዙአብሔር መንግሥት 

አስተዲዯር ጋር በተዚመዯ መንገዴ ገሌጾታሌ፡፡ እስኪ የተናገረውን እናዴምጥ፡ 

ሇእናንተ ስሇ ተሰጠኝ ስሇ እግዙአብሔር ጸጋ መጋቢነት በእርግጥ ሰምታችኋሌ፤ 

አስቀዴሜ በአጭሩ እንዯ ጻፍሁ፥ ይህን ምሥጢር በመግሇጥ አስታወቀኝ፤ 

ይህንም ስታነቡ የክርስቶስን ምሥጢር እንዳት እንዯማስተውሌ ሌትመሇከቱ ትችሊሊችሁ፤ 

ይህም፥ አሕዚብ አብረው እንዱወርሱ፥ በአንዴ አካሌም አብረው እንዱሆኑ፥ በወንጌሌም 
መስበክ በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነ የተስፋ ቃሌ አብረው እንዱካፈለ፥ ሇቅደሳን ሏዋርያትና 
ሇነቢያት በመንፈስ አሁን እንዯ ተገሇጠ በላልቹ ትውሌድች ንዴ ሇሰው ሌጆች 
አሌታወቀም። 

እንዯ ኃይለ ሥራ እንዯ ተሰጠኝም እንዯ እግዙአብሔር ጸጋ ስጦታ መጠን የወንጌሌ 
አገሌጋይ ሆንሁሇት። (ኤፌሶን 3፡2-7) 

 

ሏዋርያት በአገሌግልታቸው የሚያስታጥቃቸው ሌዩ ጸጋ ከእግዙአብሔር የተቀበለ ሲሆን፣ ሉሻር የማይችሌንም 

እውነት ከእግዙአብሔር በሌዩ መገሇጥ ተቀብሇዋሌ፡፡ ከእርሱ ያገኙትንም መገሇጥ ሇቤተክርስቲያን እንዱያስተምሩ 

ከእግዙአብሔር አዯራ ተቀብሇዋሌ፡፡ ስሇዙህም፣ ጳውልስ እንዯ ሏዋርያ፣ የእግዙአብሔርን መንግሥት ህግጋት  

ሇዛጎቹ የማብራራት እና ከዙያ በተቃራኒው የሚቆሙትን የማውገዜ ግዳታም መብትም ነበረው፡፡  

እግዙአብሔር ጳውልስን በምዴር የእርሱ ህጋዊ ወኪሌ፣ ሏዋርያ እንዱሆን ሾሞታሌ፡፡ ይህም የሏዋርያነት ሥሌጣኑ 

የጳውልስ ቃሌ ሌክ በእግዙአብሔር እንዯተነገረ ያህሌ ሥሌጣን  እንዱኖረው አዴርጓሌ፡፡ ግን የጳውልስ 

የሏዋርያነት ሥሌጣን ሇኤፌሶን ሰዎች በጻፈው በዙህ ዯብዲቤ ውስጥ ሇምን ወሳኝ ሆነ? በቀሊለ ሇማስቀመጥ፣ 

ቤተክርስቲያን ማንን ሌታምን እንዯሚገባ ማወቅ ስሇሚገባት ነው፡፡ እግዙአብሔርን ዯስ ሌናሰኘው ከፈሇግን፣ 

ሌናውቅ የተገባንን ማወቅ ዯግሞም እግዙአብሔር ከእኛ የሚፈሌገውን ማወቅ ያስፈሌገናሌ፡፡ በጳውልስ መን ግን፣ 

በእርግጥ የእግዙአብሔር መመኛዎች የትኞቹ ናቸው ብል ሇመሇየት በሚያዲግት መጠን በርካታ የሏሰት 

አስተምህሮዎች ተስፋፍተው ነበር፡፡ የሏሰት መምህራኑ አንዴ ነገር ይናገራለ፣ በቤተክርስቲያን የተዯራጀው 

አመራር ዯግሞ ላሊ ነገር ይናገራሌ፡፡ 

ጳውልስ ይህንን ችግር የፈታው ሏዋርያዊ ሥሌጣኑን በመጠቀም ነው፡፡ ሏዋርያ በመሆኑ፣ የእርሱ ሥሌጣንና 

የሚያነሳቸው ሃሳቦች ከላልቹ ሁለ የበሊይ እንዯሆነ አንባቢዎቹን ያሳስባቸዋሌ፡፡ ማንም የሏሰት አስተማሪ ሏዋርያ 
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ነኝ ሉሌ አይችሌም፡፡ እናም የትኛውም የሏሰት አስተማሪ የጳውልስን ዓይት መገሇጥ ሉኖረው ወይም በመሇኮታዊ 

ሥሌጣን ሉናገር አይችሌም፡፡ በላሊ ጎን ጳውልስ ግን፣ የእግዙአብሔርን ህዜብ ወዯ እውነት ሇመምራት፣ 

የእግዙአብሔርን ቃሌ፣ ሇእግዙአብሔር ህዜብ ይናገራሌ፡፡  

ጳውልስ ስሇ መንግሥቱ አስተዲዯር ያቀረበው ትምህርት የሚጠናቀቀው ሥሌጣኑን በማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ጥበብ 

በተሞሊበት መንገዴ በጸልት ነበር፡፡ ይህም በኤፌሶን ምዕራፍ 3 ከቁጥር 14 እስከ 21 ይገኛሌ፡፡ ጳውልስ ሇረጅም 

መን ሚሲዮናዊ፣ መጋቢ እና ሏዋርያ ሆኖ ያገሇግሌ ነበር፣ ምክንያቱም ሰዎች ወንጌሌን ስሇሰሙ ብቻ ሉያውቁትና 

ሉቀበለት እንዯማይችለ ስሇሚረዲ ነው፡፡ የሕይወት ቃሌ በእጁ እንዲሇ ያውቃሌ፣ ሆኖም የወዯቀው የሰው ር 

እንዱያምንበት የማዴረግ አቅም በራሱ እንዯላሇውም ያውቅ ነበር፡፡ እናም ስሇዙህ፣ መንፈሰ  ቅደስ አዕምሯቸውን 

እንዱያበራ፣ የእርሱን ሥሌጣንና ትምህርት እንዱቀበለ እንዱረዲቸው ይጸሌይ ነበር፡፡ አከታትልም፣ 

የእግዙአብሔርን መንግሥት በሚገነባ መንገዴ እንዱኖሩ ይጸሌይሊቸውና ዛጎቹንም ይባርክ ነበር፡፡  

የዛግነትንና የአስተዲዯርን ሃሳብ ከእግዙአብሔር መንግሥት ጋር በተያያ መንገዴ ከተመሇከትን፣ አሁን ዯግሞ 

በብርሃኑ መንግሥት ውስጥ ሉኖርበት የሚገባውን የአኗኗር ይቤ ወዯ መመሌከቱ እንሸጋገራሇን፣ የሚገኘውም 

በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ዴረስ ነው፡፡  

የአኗኗር ይቤ 

በመንግሥቱ ውስጥ የሚኖረው ይህ የአኗኗር ይቤ ስሇ ክርስቲያናዊ ባህርይ የሚናገሩ በርካታ መመሪያዎችን 

ያካተተ ነው፡፡ ሆኖም ግን በሚከተሇው መንገዴ ጠቅሇሌ ብል ይቀርባሌ፡፡ 

በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 16 ስሇ መንግሥቱ ቤተክርስቲያናዊ አስተዲዯር፤ በምዕራፍ 4 ከቁጥር 17 እስከ 

ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ስሇ መንግሥቱ መንፃት፤ በምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 እስከ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ስሇ ቤተሰባዊ 

አስተዲዯር እና በመጨረሻ፣ በምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 እስከ 20 ስሇ መንግሥቱ ውጊያ ተጽፎ እናብባሇን፡፡  

በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 16 የሚገኘው የመንግሥቱ አስተዲዯር ክፍሌ፣ በተቀዲሚነት የሚያተኩረው 

በቤተክርስቲያን ውስጥ በሚገኘው የአመራር ተዋረዴ፣ ተጽዕኖና ሥሌጣን ሊይ ነው፡፡   የጳውልስ አስተምህሮም 

አጽንዖት የሚሰጠው እነዙህ ሃሊፊነቶች ሇሁለ ጥቅም ተቀናጅተው ሥራ ሊይ በሚውለባቸው መንገድች ሊይ ነው፡፡ 

ዛጎች አርስ በርሰ መቀናናት የሇባቸውም፣ ይሌቁኑ ወንዯሞቻቸውና እህቶቻቸው ስሇሚያበረክቱት አስተዋፅዖ 

አዴናቆት ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡ እያንዲንደ ሰው የተሰጠውን ሃሊፊነት ሲወጣ፣ ሇክርስቶስ ጥቅም ይሆናሌ፡፡ 

ሇክርስቶስ ጥቅም ስሇሚሆንም፣ መንግሥቱን በጠቅሊሊ ይጠቅማሌ፡፡ 

በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ጳውልስ በዙህ ረገዴ የተናገረውን እንመሌከት፡ 

ስሇዙህ፦ ወዯ ሊይ በወጣ ጊዛ ምርኮን ማረከ ሇሰዎችም ስጦታን ሰጠ ይሊሌ። (ኤፌሶን 4፡8) 

በዙህ ምንባብ፣ ጳውልስ ያጣቀሰው በመዜሙር 68 ቁጥር 18፣ ጌታ ከውጊያ በዴሌ እንዯሚመሇስ ንጉሥ 

የተገሇጸበትን ክፍሌ ነው፡፡ በመዜሙር 68፣ ጌታ ዴሌ ካዯረጋቸው ጠሊቶቹ ምርኮን እንዯሚቀበሌ ተሌጧሌ፡፡ 

ሆኖም፣ ጳውልስ የሚያተኩረው ጌታ እነዙህን ስጦታዎች አስመሌክቶ ባዯረገው ነገር ሊይ ነው፡፡ ሌክ እንዯ  ጥንት 

ነገሥታት፣ ሇሠራዊቱ ያካፍሊሌ፡፡ እናም፣ በእውነተኛው መረዲት፣ እነዙህ ስጦታዎች የሚጠቅሙት ክርስቶስን ብቻ 

ሳይሆን፣ በመንግሥቱ ያሇውን ህዜብ በጠቅሊሊ ነው፡፡  

በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁር 7 እስከ 12 ጳውልስ ከእነዙህ ስጦታዎች ጥቂቶቹን ይጠቅሳሌ፡ 
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ነገር ግን እንዯ ክርስቶስ ስጦታ መጠን ሇእያንዲንዲችን ጸጋ ተሰጠን። 

ስሇዙህ፦ ወዯ ሊይ በወጣ ጊዛ ምርኮን ማረከ ሇሰዎችም ስጦታን ሰጠ ይሊሌ። 

ወዯ ምዴር ታችኛ ክፍሌ ዯግሞ ወረዯ ማሇት ካሌሆነ፥ ይህ ወጣ ማሇትስ ምን ማሇት ነው? 

ይህ የወረዯው ሁለን ይሞሊ ንዴ ከሰማያት ሁለ በሊይ የወጣው ዯግሞ ያው ነው። 

እርሱም አንዲንድቹ ሏዋርያት፥ ላልቹም ነቢያት፥ ላልቹም ወንጌሌን ሰባኪዎች፥ ላልቹም 
እረኞችና አስተማሪዎች እንዱሆኑ ሰጠ፤ 

ሁሊችን የእግዙአብሔርን ሌጅ በማመንና በማወቅ ወዯሚገኝ አንዴነት፥ ሙለ ሰውም ወዯ 
መሆን፥ የክርስቶስም ሙሊቱ ወዯሚሆን ወዯ ሙሊቱ ሌክ እስክንዯርስ ዴረስ፥ ቅደሳን 
አገሌግልትን ሇመሥራትና ሇክርስቶስ አካሌ ሕንጻ ፍጹማን ይሆኑ ንዴ።             
(ኤፌሶን 4፡7-12) 

 

ክርስቶስ ስጦታዎቹን ያከፋፈሇው የመንግሥቱ ዛጎች አንዲቸው ላሊቸውን ሇማገሌግሌ እንዱያስችሊቸው አዴርጎ 

ነው፡፡ እናም በዙህ አገሌግልት የክርስቶስ መንግሥት ትበዚሇች ትጠነክርማሇች፡፡ 

ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 እስከ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 የሚያብራራው የብርሃኑን መንግሥት በውስጡ ቅሪት ሆኖ 

ከተቀመጠው ርኩሰት ስሇሚያነፃበት ጉዲይ ነው፡፡ ይህ ርኩሰት ወይም ኃጢአት፣ እኛ አስቀዴሞ በሰይጣን 

የጨሇማ መንግሥት ውሰጥ በነበርንበት ወቅት በውስጣችን ይሰፋና ያዴግ የነበረ ነው፡፡ ይህም አሁን የብርሃኑ 

መንግሥት ዛጎች ሆነንም እንኳን በውስጣችን ብቅ የሚሌ የአሮጌው፣ ኃጢአተኛ ተፈጥሯችን ውጤት ነው፡፡ ሆኖም 

በእምነት በብርሃኑ መንግሥት ውስጥ የሚኖሩ ግን ኃጢአትን ዴሌ ማዴረግ የሚችለበት አዱስ ተፈጥሮ 

ተቀብሇዋሌ፡፡ 

በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 22 እስከ 24 ጳውልስ እንዱህ ጽፏሌ፡ 

ፊተኛ ኑሮአችሁን እያሰባችሁ እንዯሚያታሌሌ ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው 
አስወግደ፥ 

በአእምሮአችሁም መንፈስ ታዯሱ፥ 

ሇእውነትም በሚሆኑ ጽዴቅና ቅዴስና እንዯ እግዙአብሔር ምሳላ የተፈጠረውን አዱሱን 
ሰው ሌበሱ። (ኤፌሶን 4፡22-24) 

 

በተቻሇ መጠን የእግዙአብሔር መንግሥት ንጽህናው የተጠበቀ ሉሆን ይገባሌ፤ ማሇትም የንጉሡን ባህርይ 

ሉያንጸባርቅ ግዴ ነው፡፡ ይህም ሇጠቅሊሊው ሇመንግሥቱ ጥቅም ነው፡፡ እግዙአብሔር ግብረገባዊ ንጽሕናን 

ይባርካሌ ይሸሌማሌም፡፡ ስሇዙህም፣ ከኃጢአት በመራቅ፣ መሌካሙንም ሥራ በመሥራት፣ ዛጎቹ የመንግሥቱን 

ብሩክነት ማብዚት ዯግሞም ውርሳቸውን ማጽናት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

በብርሃኑ መንግሥት ውስጥ የቤተሰባዊ አስተዲዯር ጉዲይ የተዲሰሰው በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 እስከ 

ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 በሚገኘው ክፍሌ ውስጥ ነው፡፡ ይህ ክፍሌ በቤተሰብ ውስጥ ሉኖር የሚገባውን የሥሌጣን 

አወቃቀር እና እያንዲንደ የቤተሰብ አባሌ ባሇው የሥሌጣን አወቃቀር መሠረት እርስ በርስ እንዳት ግንኙነት 

ሉያዯርግ እንዯሚገባ ያመሇክታሌ፡፡ 

ይህ ክፍሌ በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 16 ከተጠቀሰው ከጳውልስ የቤተክርስቲያን አስተዲዯር ትምህርት 

ጋር ይስማማሌ፡፡ በዙህ ክፍሌ፣ ጳውልስ በቤተክርስቲያን ውስጥ በአመራር ስፍራ ሊይ የተቀመጡትን እና ተፅዕኖ 
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ፈጣሪ ሰዎችን እያንዲንደ ሰው ሉያከብራቸውና ሉታዚቸው እንዯሚገባ ያስተማረ ሲሆን፣ በሥሌጣን ሊይ ያለትም 

ሥሌጣናቸውን ሇሁለ ጥቅም እንዱያውለትም አስተምሯሌ፡፡  

ቤተሰባዊ አስተዲዯር በሚዲሰስበት በዙህ ክፍሌ፣ በባሌና በሚስት፣ በወሊጆችና በሌጆች፣ በጌቶችና በባሮች መካከሌ 

ሊሇው የሥሌጣን አወቃቀር ጳውልስ እውቅና ይሰጣሌ፡፡ በዙህ ግንኙነት ውስጥ ያሇ እያንዲንደ አባሌ ሁለንም 

አካሊት በሚያከብርና ተጠቃሚ በሚያዯርግ መንገዴ ሃሊፊነቱን እንዱወጣ ያስተምራሌ፡፡ በዴጋሚ፣ የዙህ ምክንያቱ 

እነዙህ ተዋረድች በእግዙአብሔር መንግሥት ውስጥ ሕይወት እንዱትረፈረፍ ስሇሚያዯርጉ ነው፡፡ 

በመጨረሻ፣ በምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 እስከ 20 ጳውልስ በበብርሃን መንግሥትና በጨሇማው መንግሥት መካከሌ 

ስሇሚካሄዯው ውጊያ ይናገራሌ፡፡ በዙህ ስፍራ ጳውልስ፣ በብርሃኑ መንግሥት ውስጥ ተካፋይ የሆነ የትኛውም 

ሰው በእግዙአብሔር ሠራዊት ውስጥ እንዱያገሇግሌ እና ከጨሇማው መንግሥት ጋር በሚካሄዯው መንፈሳዊ ውጊያ 

ተሳታፊ እንዱሆን መጠራቱን ያመሇክታሌ፡፡ 

በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 እና 12 ውስጥ የሚገኘውን የመሌእክቱን ዋና አካሌ፣ ጳውልስ ያጠቃሇሇው እንዱህ 

ብል ነው፡ 

የዱያብልስን ሽንገሊ ትቃወሙ ንዴ እንዱቻሊችሁ የእግዙአብሔርን ዕቃ ጦር ሁለ ሌበሱ። 

መጋዯሊችን ከዯምና ከሥጋ ጋር አይዯሇምና፥ ከአሇቆችና ከሥሌጣናት ጋር ከዙህም 
ከጨሇማ ዓሇም ገዦች ጋር በሰማያዊም ስፍራ ካሇ ከክፋት መንፈሳውያን ሠራዊት ጋር ነው 
እንጂ። 

 

ዱያቢልስና የእርሱ መንግሥት በቤተክርስቲያንና በብርሃኑ መንግሥት ሊይ ጦርነት ከፍተዋሌ፣ መሇኮታዊ 

ንጉሣችንም በውጊያው ውስጥ በታማኝነት እንዴንሳተፍ ይጠብቅብናሌ፡፡ ጠሊቶቻችንን በጽናት በመቆም 

እንዴንፋሇም ሉያስችሇንም፣ የእርሱን የጦር እቃ አስታጥቆናሌ ቃለንም የማጥቂያ ሰይፍ አዯርጎ ሰጥቶናሌ፡፡ 

የመጨረሻ ሰሊምታ 

ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች የጻፈው ዯብዲቤ የመጨረሻ ክፍሌ ስንብት ሲሆን፣ የሚገኘውም በኤፌሶን ምዕራፍ 6 

ከቁጥር 21 እስከ 24 ውስጥ ነው፡፡ በአጭሩ በዙህ ምንባብ ውስጥ፣ ጳውልስ የመዜጊያ ቡራኬውን ያቀርባሌ፣ 

ዯብዲቤውንም ቲኪቆስ እንዯሚያመጣሊቸው ይናገራሌ፡፡ 

4. መነኛው ተዚምድ 

ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች የጻፈውን ዯብዲቤ ዲራ መርምረናሌ፣ አወቃቀሩንና ይቱን ተመሌክተናሌ፣ አሁን ዯግሞ 

ጳውልስ አስቀዴሞ ሇኤፌሶን ሰዎች ሌኮት የነበረውን ትምህርት መነኛ ተዚምድ ወዯመመሌከቱ እንሸጋገራሇን፡፡  

ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች የጻፈው ዯብዲቤ ተዚምድአችን በሦስት ክፍልች ይከፈሊሌ፡፡ ይህም ጠበብ ካሇው ሰፋ 

ወዲሇው የእግዙአብሔር መንግሥት ጽንሰ-ሃሳብ ይሌቃሌ፡፡ በመጀመሪያ፣ ንጉሡን ስሇማክበር እንነጋገራሇን፡፡ 

ሁሇተኛ፣ መንግሥቱን ስሇ መገንባት እንወያያሇን፡፡ ሦስተኛ ዯግሞ፣ ፍጥረተ ዓሇምን ዴሌ የመንሣትን ርዕሰ-ጉዲይ 

እንዲስሳሇን፡፡ አስቀዴመን ንጉሡን የማክበርን ርዕስ በመመሌከት እንጀምር፡፡ 
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ንጉሡን ማክበር 

እንዯተመሇከትነው፣ ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች የጻፈው ዯብዲቤ እግዙአብሔር በፍጥረት ሁለ በተሇይም 

በመንግሥቱ ህዜብ ሊይ መሇኮታዊ ንጉሥ የመሆኑን ሃሳብ በጽኑ ያነሳሌ፡፡ መሇኮታዊ ንጉሣችንም ሇእኛ እጅግ ብዘ 

አስዯናቂ ነገሮችን አዯርጎሌናሌ ስሇዙህ እኛም እርሱን በምሥጋና፣ በመታዜና በታማኝነት በማክበር ምሊሽ 

ሌንሰጠው ይገባሌ፡፡  

እንግዱህ አሁን፣ ጥንታዊው ማኅበረሰብ ስሇ ነገሥታትና ስሇ ህዜባቸው የሚነጋገሩትን በሌቡናው በመያዜ፣ 

ጳውልስ እግዙአብሔር “ከፍቅር” አንፃር ሇእኛ ያዯረገውን ንጉሣዊ በጎነት ይገሌጸዋሌ፡፡ በተመሳሳይ መንገዴ፣ ከእኛ 

የሚጠበቀውንም ግዳታ ይገሌፃሌ፡፡  ሇምሳላ፣ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 4 እስከ 7 ጳውልስ የተናገረውን 

እናዴምጥ፡ 

ነገር ግን እግዙአብሔር በምሕረቱ ባሇ ጠጋ ስሇ ሆነ፥ 

ከወዯዯን ከትሌቅ ፍቅሩ የተነሣ በበዯሊችን ሙታን እንኳ በሆንን ጊዛ ከክርስቶስ ጋር 
ሕይወት ሰጠን፥ በጸጋ ዴናችኋሌና፥ 

በሚመጡ መናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ሇእኛ ባሇው ቸርነት ከሁለ የሚበሌጠውን 
የጸጋውን ባሇ ጠግነት ያሳይ ንዴ፥ ከእርሱ ጋር አስነሣን በክርስቶስ ኢየሱስም በሰማያዊ 
ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን። (ኤፌሶን 2፡4-7) 

 

ይህ ክፍሌ እግዙአብሔር እኛን እንዳት የመንግሥቱ ዛጎች እንዲዯረገን ጳውልስ ያቀረበው ረም ያሇ የመከራከሪያ 

ሃሳብ አንጓ ነው፡፡ በእነዙህ ጥቅሶች ያነሳው ነጥብ እግዙአብሔር ዲግም ሌዯት ሲሰጠን፣ ወዯ መንግሥቱ 

ሲያፈሌሰን፣ የሥሌጣንና የክብር ስፍራን ሲሰጠን የርስቱም ተካፋይ ሲያዯርገን ፍቅሩን ገሌጦሌናሌ የሚሌ ነው፡፡ 

በጥንታዊው ዓሇም፣ ነገሥታት በግዚቶቻቸው ስር ሊለ ፍቅራቸውን ይገሌጣለ፣ ተገዦዎቻቸውም በምሊሹ 

እንዱወዴዶቸው ይጠብቃለ፡፡ በዙህ ብሔራዊነት በሚንጸባረቅበት አውዴ ውስጥ፣ “ፍቅር” የሚሇው ቃሌ ዚሬ 

በዙህ መን እኛ አገራችንን እንወዴዲዯሇን ብሇን እንዯምንናገረው ዓይነት የታማኝነትና የመሰጠት መግሇጫ ነው፡፡ 

በተጨማሪም ንጉሡ በበኩለ በጎነቱንና ጥበቃውን ሲገሌጽ፣ በግዚቱ ስር የሚገኙት ዯግሞ በመታዜና በታማኝነት 

የዴርሻቸውን ይወጣለ፡፡  

ጳውልስ እግዙአብሔር ሇህዜቡ ያሇውን ፍቅር የገሇጠው ሌክ ይህንን በሚመስሌ አገሊሇጽ ነው፡፡ የወንጌሌ ታሪካዊ 

እውነታዎች እንዯሚያረጋግጡት እግዙአብሔር በመንግሥቱ ውስጥ ሇሚገኙት ህዜቡ ራሱን ሰጥቷሌ፣ ዯግሞም 

ሇእኛ ከፍ ያሇ ዋጋ ሰጥቶናሌ፡፡ እርሱ ሇእኛ ያሇው ታማኝነት በቸርነቱ እና በጥበቃው የተገሇጠ ሲሆን ይህም 

አስቀዴሞ በመወሰናችን፣ ክርስቶስ ስሇ እኛ በመሞቱ፣ ሇመንፈሳችን ዲግመኛ ሌዯትን በመስጠቱ፣ በመንግሥቱ 

ዛጎች በማዴረጉ፣ ከሰማያዊ ንጉሣችን ከክርስቶስ ጋር እኛን ተካፋይ በማዴረጉ እና ወዯፊት ክብርን እንዴንሇብስ 

በማዴረጉ ውስጥ ታይቷሌ፡፡ እናም እግዙአብሔር እነዙህን ሁለ አስዯናቂ ነገሮች ሇእኛ በማዴረጉ፣ እኛም በምሊሹ 

እርሱን ሌናከብረው ግዴ ይሇናሌ፡፡ 

ጳውልስ በኤፌሶን ምዕራፍ 3 ከቁጥር 17 እስከ ምዕራፍ 4፡1 የተናገረውን እናዴምጥ፡ 

በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይሌ እንዴትጠነክሩ ክርስቶስም በሌባችሁ በእምነት 
እንዱኖር እንዯ ክብሩ ባሇ ጠግነት መጠን ይስጣችሁ፤ የእናንተ ሥርና መሠረት በፍቅር 
ይጸና ንዴ፥ 
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ከቅደሳን ሁለ ጋር ስፋቱና ርዜመቱ ከፍታውም ጥሌቅነቱም ምን ያህሌ መሆኑን 
ሇማስተዋሌ፥ ከመታወቅም የሚያሌፈውን የክርስቶስን ፍቅር ሇማወቅ ትበረቱ ንዴ፥ እስከ 
እግዙአብሔርም ፍጹም ሙሊት ዯርሳችሁ ትሞለ ንዴ። 

እንግዱህ በእኛ እንዯሚሠራው ኃይሌ መጠን ከምንሇምነው ወይም ከምናስበው ሁለ ይሌቅ 
እጅግ አብሌጦ ሉያዯርግ ሇሚቻሇው፥ 

ሇእርሱ በቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ እስከ ትውሌድች ሁለ ከሊሇም እስከ ሊሇም 
ክብር ይሁን፤ አሜን። እንግዱህ በጌታ እስር የሆንሁ እኔ በተጠራችሁበት መጠራታችሁ 
እንዯሚገባ ትመሊሇሱ ንዴ እሇምናችኋሇሁ፤ (ኤፌሶን 3፡17-4፡1) 

 

ጳውልስ በዙህ ምንባብ ውስጥ ከእግዙአብሔር ፍቅር አንጻር ሁሇት የተዚምድ ሃሳቦችን አውጥቷሌ፡፡ በመጀመሪያ፣ 

ሇእግዙአብሔር ሌባዊ አዴናቆት የሞሊበት ምሥጋና በማቅረብ ሇእርሱ ክብርን ይሰጣሌ፡፡ ሁሇተኛ፣ አንባቢዎቹ 

ዯግሞ ተገቢ በሆነ ኑሮ እና በመታዜ እግዙአብሔርን እንዱያከብሩ ጳውልስ ያሳስባሌ፡፡ 

እግዙአብሔርን ሌናከብርባቸው የሚገቡንን እነዙህን ሁሇት መንገድች በጥሌቀት የምንመሇከት ሲሆን፣ ሇእርሱ 

ሌናቀርብ በሚገባን ምሥጋናና አምሌኮ እንጀምራሇን፣ ከዙያም ሇእርሱ ሌናሳይ ወዯሚገባን የመታዜ ሕይወት 

እንሸጋገራሇን፡፡ አስቀዴመን ምሥጋናና አምሌኮን እንመሌከት፡፡  

ምሥጋናና አምሌኮ  

ጳውልስ በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 እና 20 ውስጥ፣ አንባቢዎቹ እግዙአብሔርን በምስጋናና በአምሌኮ 

እንዱያከብሩት እንዱህ በመጻፍ በቀጥታ ያዜዚቸዋሌ፡፡ 

በመዜሙርና በዜማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፤ ሇጌታ በሌባችሁ ተቀኙና 
ምሩ፤ 

ሁሌጊዛ ስሇ ሁለ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምሊካችንንና አባታችንን ስሇ ሁለ 
አመስግኑ። (ኤፌሶን 5፡19-20) 

 

እግዙአብሔር ስሇሚሰጠን በረከቶች ክርስቲያኖች ወትር አመስጋኞች ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ ሌባዊ ምሥጋናችንንም፣ 

በመዜሙር፣ በቅኔ፣ በመንፈሳዊ ዜማሬዎች፣ እና በሙዙቃ ሌናቀርብ ይገባናሌ፡፡ ላልች እየሰሙም በከፍተኛ 

ዴምጽ ብናቀርባቸው፣ ወይም በሌባችን ሇጌታ ብቻ ብናቀርባቸው ሁለም ምሥጋናና አምሌኳችን የሚቀርብባቸው 

መንገድች ናቸው፡፡  

ጳውልስ እግዙአብሔርን እንዴናመሰግን ከማዜም ባሻገር፣ የተሇያዩ የምስጋና አቀራረብ ምሳላዎችንም 

አቅርቦሌናሌ፡፡ ሇምሳላ፣ በምእራፍ 1 ከቁጥር 3 እስከ 14 ያቀረበው የመግቢያ ምሥጋና እና በምዕራፍ 3 ከቁጥር 14 

እስከ 21 ያቀረበው የውዲሴ ጸልት ይጠቀሳለ፡፡ እነዙህ ሁሇቱም ምንባቦች በተመሳሳይ ምሥጋናና አዯናቆት 

እግአብሔርን እንዳት ሌናከብር እንዯምንችሌ ያሳዩናሌ፡፡ 

እንዯተመሇከትነው፣ በሁሇቱም ክፍልች ውስጥ፣ ጳውልስ በእያንዲንዲቸው የስሊሴ አካሊት ሥራ ሊይ አተኩሯሌ፡፡ 

ማሇትም፣ የኢየሱስን ቤዚነት፣ ሇእኛ የእግዙአብሔር መገሇጥ እና እግዙአብሔር ሇእኛ ያጋጀው የወዯፊት ክብር 

ናቸው፡፡ እነዙህንም ነገሮች የጠቀሳቸው  በእኛ ሊይ ስሇተገሇጠው ንግሥናው እግዙአብሔርን ሌናከብረው 
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እንዯሚገባ በገሇጸበት አውዴ ውስጥ ሲሆን፣ ስሇ እግዙአብሔር ለዓሊዊ አገዚዜ፣ ሇእኛ ስሊሇው በጎነት እና 

በክርስቶስ ስምንቀበሇው ርስትም በመርር ነው፡፡  

እግዙአብሔርን ስሇ ንጉሥነቱ የምናመሰግንባቸው ተቀባይነት ያሊቸው መንገድች እነዙህ ብቻ አይዯለም፡፡ ይሌቁኑ፣ 

ጳውልስ በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 19 እስከ 20 እንዲስተማረው፣ በእነዙህ ጥቂት ጉዲዮች ብቻ ሳይሆን 

በሁለም ነገር እግዙአብሔርን ሌናከብር ይገባናሌ፡፡ የሆነ ሆኖ ግን፣ እግዙአብሔርን በምስጋናና በአምሌኮ 

ስናከብር፣ እርሱ ያዯረገሌንን አንዲንዴ ነገሮች መጠቃቀስ ትክክሌ ነው፡፡  

ከምስጋናና ከአምሌኮ ባሻገር፣ መሇኮታዊ ንጉሣችንን ሇማክበር መታዜን አንደ መገሇጫ መንገዴ ስሇማዴረግም 

ጳውልስ አስተምሮናሌ፡፡  

መታዜ 

ሇእግዙአብሔር ታዚዥ መሆናችንን የምንገሌጽበት አንደ መንገዴ ሇእርሱ በቁርጠኝትና በጽናት ታማኝነታችንን  

በመግሇጽ መዜሇቅ እና አሇቆችንና ሥሌጣናትን መካዴ ነው፡፡ ጳውልስ በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 8 እስከ 10 

እንዱህ ጽፏሌ፡ 

ቀዴሞ ጨሇማ ነበራችሁና፥ አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ፤ 

የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በጽዴቅ በእውነትም ሁለ ነውና ሇጌታ ዯስ የሚያሰኘውን 
እየመረመራችሁ፥ እንዯ ብርሃን ሌጆች ተመሊሇሱ፤ (ኤፌሶን 5፡8,10) 

 

እኛ አስቀዴመን የጨሇማው የሰይጣን መንግሥት ዛጎች ነበርን፡፡ አሁን ግን ተገዢነታችን ተሇውጧሌ፡፡ 

እግዙአብሔር አዴኖናሌ፣ እኛም እንታዋሇን፤ የምንታውም የጨሇማውን መንግሥት የኃጢአት መንገድች 

ወዱያ ሇመጣሌና አዱሱን ጌታችንንና ንጉሣችንን ዯስ በሚያሰኝ መንገዴ ሇመኖር ነው፡፡  

ጳውልስ በዴጋሚ በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 24 በፍቅር ሊይ ስሇተመሠረተው የተገዢነት በረከት ሲናገር እንዱህ 

አስቀምጦታሌ፡ 

ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ባሇመጥፋት ከሚወደ ሁለ ጋር ጸጋ ይሁን፤ አሜን። (ኤፌሶን 6፡24) 

ሇጌታ ያሇን ፍቅር “የማይጠፋ” ማሇትም፣ ማሇቂያ የላሇው፣ የማይዋዥቅ፣ የተሰጠ እና ጽኑ ሉሆን ይገባዋሌ፡፡  

እግዙአብሔር የእኛን ፍፁም የሆነ አምሌኮና መሰጠት ይፈሌገዋሌ፡፡ እርሱን ከምናመሌካቸው ከዕሌፍ አማሌክት 

ጋር ሌንዯባሌቀው አንችሌም፤ እርሱ የእኛን ሇማንም የማያጋሩት ተገዢነት ይፈሌገዋሌ፡፡ እንዯ ነገሩ የሆነ መገዚትን፣ 

ማሇትም ከሏሰት አማሌክት ዝር በማሇት ወዱያውኑ የእርሱን መንግሥት በረከቶች እንዴናፍስ ብቻ አይፈሌግም፡፡ 

እርሱ የሚፈሌገው ትዕዚዚቱን እንዴናከብር፣ ላልች አማሌክቶችን ወግደ ማሇት ብቻ ሳይሆን፣ እርሱ ሇእኛ 

ያጋጀውን መሌካሙን ሥራ ሁለ ሇማዴረግ ራሳችንን እንዴንሰጥ ነው፡፡  

ይህንን አስመሌክቶ ጳውልስ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 8 እስከ 10 የተናገረው ፍንጭ ይሰጠናሌ፡ 

ጸጋው በእምነት አዴኖአችኋሌና፤ ይህም የእግዙአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ 
አይዯሇም፤ 

ማንም እንዲይመካ ከሥራ አይዯሇም። 
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እኛ ፍጥረቱ ነንና፤ እንመሊሇስበት ንዴ እግዙአብሔር አስቀዴሞ ያጋጀውን መሌካሙን 
ሥራ ሇማዴረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን። (ኤፌሶን 2፡8-10) 

 

እግዙአብሔር ከጥፋት ሉያዴነን ብቻ፣ ወይም በእርሱ መንግሥት ውስጥ ተመችቶን እንዴንኖር ብቻ አሊዲነንም፡፡ 

ይሌቁኑ፣ እግዙአብሔር በክርስቶስ አዱስ ፍጥረት አዴርጎናሌ፣ ስሇዙህም በመንግሥቱ ውስጥ ፍሬያማ ዛጎች 

እንሆናሇን፣ እርሱ ሇእኛ ያጋጀውን መሌካሙንም ሥራ እንሠራሇን፡፡ 

በእግዙአብሔር መንግሥት ውስጥ፣ መሌካም ሥራዎች የራሳቸው ዴርሻ አሊቸው፣ እግዙአብሔር መንግሥቱን 

የሚያነጻባቸው፣ የሚያሰፋባቸው፣ ክብርን የሚቀበሌባቸው እና ሇህዜቡ አገሌግልትን የምንሰጥባቸው መንገድች 

ናቸው፡፡ እንዯ ጳውልስ አገሊሇጽ፣ እግዙአብሔር እኛን ያዲናበት ዓሊማ እነዙህን መሌካም ሥራዎች ሇማዴረግ 

ነው፡፡ ስሇዙህ፣ ሇእግዙአብሔር ጸጋ ትክክሇኛው ምሊሽ እንዯ እርሱ ባሪያዎችና አገሌጋዮች የተሰጠንን ሃሊፊነት 

መወጣት ነው፡፡ ማሇትም፣ የእርሱን ግብ ግባችን ማዴረግ እና የእርሱን ዓሊማ ዓሊማችን ማዴረግ ነው፡፡ ተዯራሲኑ 

የተገባ ኑሮ ይህም የንጉሡንና የመንግሥቱን ባህርያት በሚያንጸባርቅ ሕይወት እንዱኖሩ ጳውልስ ዯጋግሞ 

የሚያሳስበው በዙህ ምንክያት ነው፡፡ 

ንጉሡን የምናከብርባቸውን ጥቂት መንገድች ተመሌክተናሌ፣ አሁን ዯግሞ፣ መንግሥቱን ሇመገንባት ጳውልስ 

ወዲመሇከተው ስሌት እንሸጋገራሇን፡፡ እግዙአብሔር ከፍቅር የመነጨ ምስጋናና መታዜ እንዯሚጠብቅብን ሁለ፣ 

ምዴራዊ መንግሥቱን ሇማስፋትና ሇማሳዯግ አብረነው እንዴንሰሇፍም ይጠብቅብናሌ፡፡ 

መንግሥቱን መገንባት 

የእግዙአብሔርን መንግሥት በምዴር እንዳት ሌንገነባ እንዯምንችሌ እኛን ሇማገዜ፣ ጳውልስ በርካታ ተሇዋጭ 

ይቤዎችን ይጠቀማሌ፡፡ የእግዙአብሔር መንግሥት ዛጎች እርሰ በርስና ከክርስቶስ ጋር እንዳት ሉገናኙና 

በመንግሥቱ ውስጥ ሇማዯግ እንዳት ሉተባበሩ እንዯሚገባ እያንዲንዲቸው ትምህርቶችን ያስተምራለ፡፡ ከእነዙህ 

ተሇዋጭ ይቤዎች ሁሇቱን እንጠቅሳሇን፣ ጳውልስ መንግሥቱን ከእግዙአብሔር መቅዯስ ጋር ባነፃፀረበት 

እንጀምራሇን፡፡  

ጳውልስ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 19 እስከ 22 ሇአህዚብ ክርስቲያኖች የተናገራቸውን ቃሊት እናዴምጥ፡ 

እንግዱያስ ከእንግዱህ ወዱህ ከቅደሳን ጋር ባሊገሮችና የእግዙአብሔር ቤተ ሰዎች ናችሁ 
እንጂ እንግድችና መጻተኞች አይዯሊችሁም። 

በሏዋርያትና በነቢያት መሠረት ሊይ ታንጻችኋሌ፥ የማዕኑም ራስ ዴንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ 
ነው፤ 

በእርሱም ሕንጻ ሁለ እየተጋጠመ በጌታ ቅደስ ቤተ መቅዯስ እንዱሆን ያዴጋሌ፤ 

በእርሱም እናንተ ዯግሞ ሇእግዙአብሔር መኖሪያ ሇመሆን በመንፈስ አብራችሁ 
ትሠራሊችሁ። (ኤፌሶን 2፡19-22) 

 

አህዚብ ክርስቲያኖች ከአይሁዴ ክርስቲያኖች ጋር በእግዙአብሔር መንግሥት ውስጥ እኩሌ የዛግነት መብት 

እንዲሊቸው ጳውልስ ያስተምራሌ፡፡ ይህንንም እውነታ አጽንዖት ሇመስጠት፣ የእግዙአብሔርን መንግሥት ከህንፃ 

ጋር፣ ማሇትም እያንዲንደን ክርስቲያን በህንጻው መዋቅር ውስጥ ከሚገባ ዴንጋይ ጋር  ያነጻጽረዋሌ፡፡  
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በዙህ ተተሇዋጭ ይቤ፣ ክርስቶስ ከሁለ የሊቀ፣ ላልቹ ዴንጋዮች ሁለ የሚገጣጠሙበት የማዕን ራስ፣ በእርሱም 

ህንፃው ሁለ የተጋጠመበት ሆኖ ተቀምጧሌ፡፡ ሏዋርያትና ነቢያት ዯግሞ በክርስቶስ ስር ከፍ ያሇውን ሥሌጣን 

በመያዜ፣ የእርሱ ወኪልች ሆነዋሌ፡፡ ላልቹ ክርስቲያኖች በጠቅሊሊ በመካከሊቸው መሇያየት ሳይኖር በአወቃቀሩ 

ውስጥ ዴንጋዮች ሆነዋሌ፡፡ 

እንግዱህ፣ የዙህ ህንፃ ግቡ የእግዙአብሔር ማዯሪያ መሆን ሲሆን፣ ከዙያም የተነሳ እግዙአብሔር በህዜቡ መካከሌ 

ይኖራሌ፡፡ በብለይ ኪዲን የእስራኤሌ መንግሥት ይህንን የመሰሇውን በረከት ያጣጥሙ ነበር፣ በተሇይም ሰልሞን 

በ2ኛ ዛና ምዕራፍ 6 እንዲወጀው በኢየሩሳላም በሚገኘው መቅዯስ በሙሊት ይገሇጥ ነበር፡፡ ብለይ ኪዲን 

በተጨማሪም አህዚብም በስተመጨረሻው የእግዙአብሔርን የመገኘቱን በረከት እንዯሚካፈለም ያስተምራሌ፡፡ 

ሇምሳላ፣ በኢሳያስ ምዕራፍ 66 ቁጥር 19 እና 20 የእግዙአብሔር ቃሌ የሚናገረውን እናዴምጥ፡ 

…. በአሕዚብም መካከሌ ክብሬንም ይናገራለ። ….  
ሇእግዙአብሔር ቍርባን ይሆን ንዴ ወንዴሞቻችሁን ሁለ፥ … ከአሕዚብ ሁለ ወዯ 
ተቀዯሰው ተራራዬ ወዯ ኢየሩሳላም ያመጡአቸዋሌ፥ ይሊሌ እግዙአብሔር፡፡          
(ኢሳይያስ 66፡19-20) 

 

በዙህ ምንባብ፣ እግዙአብሔር የእስራኤሌን መንግሥት እንዯገና ሲመሠርት፣ ያንንም በኢየሱስ አማካይነት በኢየሱስ 

ጀምሮታሌ፣ እስራኤሊውያን ጌታን ሇማምሇክ እንዯገና ወዯ መቅዯስ እንዯሚመጡ ይናገራሌ፡፡ አስዯንጋጩ ነገር 

ግን፣ አህዚብም ከእነርሱ ጋር በአንዴነት ይመጣለ፣ እንዱያውም ሇእግዙአብሔር የተቀዯሰ ቁርባን ይሆኑ 

ከመንግሥታት ሁለ እስራኤሊውያንን ወዯ እግዙአብሔር ይመሌሳለ፡፡  

ስሇዙህ ጳውልስ፣ አህዚብ እና እስራኤሌ ሇእግዙአብሔር የተቀዯሰ መቅዯስ ሆነው በእግዙአብሔር መገኘት ውስጥ 

ይኖራለ ብል ሲያስተምር፣ የእግዙአብሔር መንግሥት ወዯ መጨረሻው ግቡ እየገሰገሰ ነው ማሇቱ ነው፡፡ ይህም 

ማሇት የእግዙአብሔር መንግሥት በረከቶች ወዯ ሁለም የሰው ር ይዯርሳለ ማሇት ነው፡፡ ጳውልስ ግን ይህንን 

ግሌጽ ተሇዋጭ ይቤ ሇምን ተጠቀመ? ይህን ያዯረገው፣ በቤተክርስቲያን ውስጥ በአይሁዴና በአህዚብ መካከሌ 

እርቅ መውረደን በትክክሌ ሇማስተሊሇፍ ነው፡፡    

በጳውልስ መን፣ አንዲንዴ አይሁዴ ክርስቲያኖች፣ አይሁድች ከአህዚብ ይበሌጣለ ምክንያቱም እነርሱ 

ሇእግዙአብሔር የተመረጡ ህዜቦች ናቸው የሚሌ አስተሳሰብ ያራምደ ነበር፡፡ ሇረጅም መናት ከእግዙአብሔር 

ንዴ ሇየት ያሇ በጎነት ሲቀበለ ኖረዋሌ ስሇዙህም አሁንም በዙያው መሌክ ሉቀበለ ይገባቸዋሌ በማሇት ማሰብ 

ጀምረው ነበር፡፡ 

እውነቱ ግን የሰው ር በሙለ፣ አይሁዴም ሆነ አህዚብ፣ ያሇ ክርስቶስ ሁለም የጠፉ መሆናቸው ነው፡፡ ማናችንም 

ቢሆን የበረከቱን ጥቂት ቁራሽ ማግኘት የሚገባን አይዯሇንም፤ ሁሊችን እርግማን የሚገባን ነን፡፡ በረከቶቹን ሉቀበሌ 

የተገባው ክርስቶስ ብቻ ነው፡፡ ምሥጋና ይግባውና፣ እኛ ከእርሱ ጋር በመተባበራችን፣ እኛም በረከቱ የሚገባን ሆኖ 

ተቆጠረሌን፡፡ በውጤቱም፣ በክርስቶስ አማካይት፣ አይሁዴ በእግዙአብሔር ፊት ሇየት ያሇ ስፍራ የማግኘታቸው 

ነገር አበቃ፡፡ 

ስሇዙህ፣ በእኛም መን የእግዙአብሔርን መንግሥት ስሇመገንባት ስናስብ፣ እግዙአብሔርን የማክበርን እና በእርሱ 

መገኘት ውስጥ የመኖርን ዯግሞም የራሳችንን ሳይሆን የክርስቶስን ክብር የማስፋትን ትሌቅ ምስሌ ሌንጨብጥ 
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ይገባናሌ፡፡ አንዲችን ሇላሊችንም ትኁታን ሌንሆንና አንደ ከላሊው በተሻሇ መጠን በረከት ሉቀበሌ እንዯሚገባው 

ሊሇማሰብ መጨከን ይገባናሌ፡፡ 

ይህም ማሇት በቤተክርስቲያን ውስጥ በር ምክንያት የሚታየው የር እንቅፋት ጨርሶ ሉወገዴ ይገባዋሌ ማሇት 

ነው፡፡ ከዙህም በተጨማሪ በተሳሳተ መንገዴ እርስ በርስ ስሇመከፋፈሊችን ወይም በተሳሳተ መንገዴ ራሳቸንን ከፍ 

በማዴረግ ላልችን ስሇመጉዲታችን ንስሓ ሌንገባ ያስፈሌገናሌ፡፡ ምናሌባትም የቤተክርስቲያን መሪዎች ከምዕመናኑ 

ይሌቅ ራሳቸውን ከፍ ያዯርጉ ወይም ባሇጠጋ ክርስቲያኖችን ከዴሆቹ ይሌቅ የከበሬታ ስፍራ እንሰጣቸው ይሆናሌ፡፡ 

ምናሌባትም ዯግሞ፣ የእኛን አጥቢያ ወይም ቤተእምነታችንን በጣም ከፍያሇ ስፍራ በመስጠት በላሊ ቤተክርስቲያን 

ያለትን ክርስቲያኖች ዜቅ አዴርገን ሌንመሇከት እና መንግሥቱንም ሇመገንባት ከእነርሱ ተገንጥሇን ሇመገንባት 

እንሞክር ይሆናሌ፡፡ ጳውልስ እንዯሚያስተምረን ግን፣ በምንም ይሁን በምን ምክንያት እብሪታችንን እና 

ትምክህታችንን ወዱያ ጥሇን በእግዙአብሔር መንግሥት ውስጥ ሁለን ክርስቲያኖች በእኩሌነት ሌናቅፍ ይገባናሌ፡፡  

እንግዱህ፣ ስሇ መቅዯሱ የቀረበው ተሇዋጭ ይቤ ጠቃሚ የመሆኑን ያህሌ፣ ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች በጻፈው 

ዯብዲቤ ውስጥ የእግዙአብሔርን መንግሥት ከመገንባት አንጻር ዯጋግሞ የጠቀሰው ተሇዋጭ ይቤ አካሌ ነው፡፡ 

በተሇይም የክርስቶስን አካሌ፣ ማሇትም ክርስቶስ ራስ የሆነበት፣ አባሊት ሁለ ዯግሞ በአንዴነት የክርስቶስ አካሌ 

ክፍሌ የሚሆኑበት ማሇት ነው፡፡ ጳውልስ ይህንን ተሇዋጭ ይቤ በምዕራፍ 1፣ 3፣ 4 እና 5 ውስጥ በመጥቀስ 

የተሇያዩ የተዚምድ ነጥቦችን ከውስጡ ሇማውጣት ተጠቅሞበታሌ፡፡ 

በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 20 እስከ 23 ዴረስ ይህንን ተሇዋጭ ይቤ ያስተዋውቃሌ፡ 

ክርስቶስንም ከሙታን ሲያስነሣው ከአሇቅነትና ከሥሌጣንም ከኃይሌም ከጌትነትም ሁለ 
በሊይና በዙህ ዓሇም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሉመጣ ባሇው ዓሇም ዯግሞ ከሚጠራው ስም 
ሁለ በሊይ በሰማያዊ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ባዯረገው ሥራ የብርታቱ 
ጉሌበት ይታያሌ፤ 

ሁለንም ከእግሩ በታች አስገዚሇት ከሁለ በሊይም ራስ እንዱሆን ሇቤተ ክርስቲያን ሰጠው። 

እርስዋም አካለና ሁለን በሁለ የሚሞሊ የእርሱ ሙሊቱ ናት። (ኤፌሶን 1፡20-23) 
 

ሌክ እንዯ ቤተመቅዯሱ ተሇዋጭ ይቤ ዓይነት፣ ይህኛውም የእግዙአብሔርን መንግሥት ይገሌጻሌ፤ ክርስቶስ 

በሰማይ ንጉሥ ሆኖ ተቀምጧሌ ዯግሞም ስሇ ህዜቡ፣ ስሇ ቤተክርስቲያን ጥቅም ሁለን ይገዚሌ፡፡  

ጳውልስ ይህንን ተምሳሉታዊ መግሇጫ በኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ውስጥ እንዱህ በማሇት በተጨማሪ መረጃ 

ያቀርበዋሌ፡ 

አሕዚብ አብረው እንዱወርሱ፥ በአንዴ አካሌም አብረው እንዱሆኑ፥ በወንጌሌም መስበክ በክርስቶስ 
ኢየሱስ በሆነ የተስፋ ቃሌ አብረው እንዱካፈለ፥ (ኤፌሶን 3፡6) 

ጳውልስ በር መካከሌ ስሊሇው እርቅ የሰጠው አጽንዖት በዙህም ስፍራ በግሌጽ ይታያሌ፡፡ አይሁዴም ሆኑ አህዚብ 

ክርስቲያኖች ከክርስቶስ ጋር አንዴ ሆነዋሌ፣ በክርስቶስም እርስ በርስ ተባብረዋሌ ዯግሞም በክርቶስ የተሰጠው 

ተስፋ ተካፋዮች በመሆናቸው ብቻ በረከቶቹን ይቀበሊለ፡፡  

ጳውልስ የክርስቶስን አካሌ በሙሊት የገሇጠበት መግሇጫ የሚገኘው ግን በምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 16 ባሇው 

ክፍሌ ውስጥ ሲሆን፣ በዙያም በመንግሥቱ ውስጥ ያሇውን ቤተክርስቲያናዊ የመንግሥቱን አስተዲዯር አቅርቧሌ፡፡ 
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በዙያ ስፍራ ያተኮረው በቤተክርስቲያን የአመራር ተዋረዴ፣ ተጽዕኖና ሥሌጣን ሊይ ሲሆን፣ ያም የሚያገሇግሇው 

ጠቅሊሊዋን ቤተክርስቲያን ሇአገሌግልት ሇማስታጠቅ ነው፡፡ እግዙአብሔር ሇእኛ ያጋጀው መሌካሙ ሥራ 

አንዲችን ሇአንዲችን የምንሰጠውን አገሌግልት በስፋት ያካተተ ሲሆን፣ ያም ቤተክርስቲያንን ሇማነጽና 

ቤተክርስቲያንም የፍጥረተ ዓሇሙ ጌታ መሊውን ዓሇም የሚገዚባት መንግሥት እንዴትሆን ሇማዴረግ ነው፡፡ 

ጳውልስ በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 11 እስከ 13 የተናገረውን እናዴምጥ፡ 

እርሱም አንዲንድቹ ሏዋርያት፥ ላልቹም ነቢያት፥ ላልቹም ወንጌሌን ሰባኪዎች፥ ላልቹም 
እረኞችና አስተማሪዎች እንዱሆኑ ሰጠ፤ 

ሁሊችን የእግዙአብሔርን ሌጅ በማመንና በማወቅ ወዯሚገኝ አንዴነት፥ ሙለ ሰውም ወዯ 
መሆን፥ የክርስቶስም ሙሊቱ ወዯሚሆን ወዯ ሙሊቱ ሌክ እስክንዯርስ ዴረስ፥ ቅደሳን 
አገሌግልትን ሇመሥራትና ሇክርስቶስ አካሌ ሕንጻ ፍጹማን ይሆኑ ንዴ።           
(ኤፌሶን 4፡11-13) 

 

እግዙአብሔር በቤተክርስቲያን ውስጥ መሪዎችን የሰጠው አንዲችን ሇላሊችን አገሌግልት መስጠት እንዴንችሌ 

እንዱያጋጁን ነው፡፡ 

እነዙህ መሪዎች ቤተክርስቲያንን ወዯ ሁሇት ግቦች ይመራለ፡፡ የመጀመሪያው ወዯ “እምነት አንዴነት” ማዴረስ 

ነው፡፡ በዙህ ስፍራ፣ ጳውልስ ቤተክርስቲያን በአስተምህሮ አንዴ ሌትሆን ይገባሌ የሚሌ ሃሳብ በሌቡናው ይዞሌ፡፡ 

ያም ማሇት የወንጌሌ የመጀመሪያ ነገር በመረዲት ብቻ ረክቶ መቀመጥ ሳይሆን የበሰሇና ያሌተዚነፈ እውቀት 

መጨበጥ ማሇት ነው፡፡ ይህም ጳውልስ አስቀዴሞ ባቀረባቸው ጸልቶቹ የገሇጣቸውን እና በክርስቶስ የተገኙትን 

በረከቶች የጳውልስ አንባቢዎች በሙሊት እንዱቀበሎቸው እግዙአብሔር እንዱረዲቸው የቀረበውን ሌመና ማጽናት 

ነው፡፡  

ሁሇተኛው ግብ፣ “ወዯ ክርስቶስ ፍጹም ሙሊት ዯርሶ መሞሊት” ነው፡፡ የዙህ ግብ አዴማስ አፅናፈ ዓሇሙ ሲሆን፤ 

ይህም ጳውልስ በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 እንዲስተማረው፣ ፍጥረትን ሁለ በክርስቶስ አገዚዜ ስር ማዴረግ 

ነው፡፡ ጉዲዩ ሁሊችንን እስኪያስዯንቀን ዯረስ፣ በተስተካከሇ የቤተክርስቲያን አመራር እና በክርስቲያኖች መካከሌ 

በሚከናወን መሰጠት የሞሊበት አገሌግልት፣ ፍጥረተ ዓሇሙ በጠቅሊሊ በክርስቶስ ጌትነት ስር ይሆናሌ፡፡ 

በመቀጠሌም ጳውልስ በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 15 እስከ 16 የቤተክርስቲያን መሪዎች ህዜቡን ሉያስተምሩ 

የሚገባቸውን ጥቂት ነገሮች ሲዲስስ ይህንን ተሇዋጭ ይቤ እንዱህ አስቀምጦታሌ፡፡  

ነገር ግን እውነትን በፍቅር እየያዜን በነገር ሁለ ወዯ እርሱ ራስ ወዯሚሆን ወዯ ክርስቶስ 
እንዯግ፤ 

ከእርሱም የተነሣ አካሌ ሁለ እያንዲንደ ክፍሌ በሌክ እንዯሚሠራ፥ በተሰጠሇት በጅማት 
ሁለ እየተጋጠመና እየተያያ፥ ራሱን በፍቅር ሇማነጽ አካለን ያሳዴጋሌ።             
(ኤፌሶን 4፡15-16) 

 

መሪዎች ሇቤተክርስቲያን፣ ሇአካሎ፣ እውትን በፍቅር ሲናገሩ፣ አካሎ ያንን እውነት ትረዲሇች፡፡ በውጤቱም፣ 

እያንዲንደ ክርስቲያን ሇላልች ትርጉም ያሇው አገሌግልት መስጠትን፣ በሌዩ ሌዩ መስክ መሠማራትንና 

መበረታታትን ይማራሌ፡፡ አንዴ ላሊ ነገርም ሌብ ማሇት ይገባሌ፡ ፍቅር የመሪዎች አስተምህሮና በቤተክርስቲያን 

ውስጥ የሚከናወኑ አገሌግልቶች መሇያ ሉሆን ይገባዋሌ፡፡  
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እግዙአብሔር ሇእኛ ያሇው ፍቅርና እኛ ሇእርሱ ያሇን ፍቅር በመንግሥቱ ውስጥ ከሚገሇጥ ታማኝነትና መሰጠት 

አንፃር ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጠ ሁለ፣ እኛ ሇክርስቲያኖች ያሇን ፍቅርም በዙሁ መንገዴ ሉገሇጥ ይገባዋሌ፡፡ 

ሇባሌንጀሮቻችን ያሇን ፍቅር የስሜትና የግሇሰባዊ ትውውቅ ውጤት ሳይሆን፣ በአካሌ ባናውቃቸውም እንኳን 

የእነርሱን ጥቅም በሚናፍቅ መንገዴ ከታማኝነትና ከመሰጠት የሚመነጭ ሉሆን ይገባዋሌ፡፡ 

ይህ ፍቅር የትብብር ወይም የአንዴ ጎራነት ፍቅር ሉሆንም አይገባውም፡፡ ይሌቁኑ፣ ክርስቲያናዊ ፍቅር አማኝ 

ወንዴሞቻችን በጠቅሊሊ የክርስቶስ ርስት ተካፋዮች እንዯሆኑ በመረዲት ሊይ የተመሠረተ ነው፡፡ ክርስቶስ እነርሱን 

የራሱ ሇማዴረግ ሉሞት ፈቅዶሌ፣ እነርሱ የእርሱ በመሆናቸውም ክብርንና ምሥጋናን ይቀበሊሌ፡፡ ይህ መረዲት 

ሇእነርሱ ከፍ ያሇ ዋጋ እንዴንሰጥ እና እነርሱን ሇማገሌገሌ የሚከፈሇውን ሁለ ሇመክፈሌ እንዴንፈቅዴ ያነሳሳናሌ፡፡ 

እስካሁን ዴረስ፣ ንጉሡን የማክበርንና መንግሥቱን የመገንባትን ርዕሶች ስንዲስስ ቆተናሌ፣ አሁን ዯግሞ ወዯ 

መጨረሻው ርዕሳችን፣ ማሇትም ፍጥረተ-ዓሇሙን ዴሌ ማዴረግ ወዯተሰኘው መሸጋገር ይገባናሌ፡፡ ኢየሱስ አሁን 

የቤተክርስቲያን ንጉሥ ነው፣ ሆኖም ጠሊቶቹን ዴሌ የሚያዯርግበትና በፍጥረተ-ዓሇሙ ሁለ ሊይ ገዢ የሚሆንበት 

ቀን ግን ይመጣሌ፡፡ 

ፍጥረተ-ዓሇሙን ዴሌ ማዴረግ 

እንዯተመሇከትነው፣ በአሁኑ ወቅት የእግዙአብሔር መንግሥት የምትገዚው በአሁኑ የኃጢአትና የሞት መን 

መካከሌ ነው፡፡ በዙህ መን፣ የእግዙአብሔር ሠራዊት፣ ቤተክርስቲያኑን ጨምሮ ከአጋንንት እና ከወዯቀው የሰው 

ር መንግሥት ጋር እየተዋጋ ነው፡፡ በስተመጨረሻ ግን ኢየሱስ ይመሇሳሌ፡፡ ዲግመኛ ሲመጣም በጠሊቶቹ ሊይ 

የመጨረሻውን ፍርዴ ይበይናሌ፣ እርሱንም የሚቋቋሙበትን ኃይሌ ሇሇዓሇም ይሰብራሌ፡፡ በስተመጨረሻው 

በጨሇማው ኃይሊት ሊይ ዴሌን መቀዲጀት የተረገገጠ ነው፡፡ እስከዙያች ቀን ዴረስ ግን፣ በጽናት እነርሱን መፋሇም 

ይጠበቅብናሌ፡፡  

ሆኖም በዙህ በኃጢአትና በሞት መንም እንኳን፣ ከአጋንንት ኃይሊት ጋር በምናዯርገው ውጊያ  አሸናፊዎቹ እኛው 

ነን፡፡ እንዯተመሇከትነው፣ ንጉሣችን ሥሌጣንንና ኃይሌን ሇብሶ እነርሱን በሚገዚበት ዘፋን ሊይ ተቀምጧሌ፣ እኛም 

ከእርሱ ጋር ተቀምጠናሌ፡፡ ከእርሱ የክፋት አገዚዜ እግዙአብሔር ነፃ አውጥቶናሌ በመንግሥቱ ውስጥ ወዯሚገኘው 

በረከትም አፍሌሶናሌ፡፡ ጠሊቶቻችን የሚሰነዜሩብንን የክፉ ጥቃት መቋቋም የምንችሌበትን የመንፈስ ቅደስ ኃይሌ 

አሌብሶናሌ፡፡ ጳውልስ በኤፌሶን ምዕራፍ 6 በቁጥር 13 እና 16 የተናገረውን ሌብ እንበሌ፡ 

ስሇዙህ በክፉው ቀን ሇመቃወም፥ ሁለንም ፈጽማችሁ ሇመቆም እንዴትችለ የእግዙአብሔርን ዕቃ 
ጦር ሁለ አንሡ። በሁለም ሊይ ጨምራችሁ የሚንበሇበለትን የክፉውን ፍሊጻዎች ሁለ ሌታጠፉ 
የምትችለበትን የእምነትን ጋሻ አንሡ፤ (ኤፌሶን 6፡13፣16) 

እግዙአብሔር በጸጋውና በመንፈሱ፣ የአጋንንትን ፍሊፃዎች የምንቋቋምበትን ኃይሌ አስታጥቆናሌ፡፡  

ይህ ብቻ ሳይሆን፣ ቤተክርስቲያን የተቀበሇቻቸው በርካታ በረከቶች፣ ሇአጋንንቱ መሸነፋቸው አይቀሬ መሆኑን  

ያረጋግጡሊቸዋሌ፡፡ እንዱያውም፣ ጳውልስ በመቀጠሌ የቤተክርስቲያን በምዴር መኖር የእግዙአብሔር ጠሊቶች 

ማብቂያ ቀን እየተፋጠነ የመሆኑ አመሌካች ነው ይሊሌ፡፡ በኤፌሶን ምዕራፍ 3 ከቁጥር 8 እስከ 11 ጳውልስ 

የተናገረውን እናዴምጥ፡ 

ፍሇጋ የላሇውን የክርስቶስን ባሇ ጠግነት ሇአሕዚብ እሰብክ ንዴ፥ ሁለንም በፈጠረው 
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በእግዙአብሔር ከሊሇም የተሰወረው የምሥጢር ሥርዓት ምን እንዯሆነ ሇሁለ እገሌጥ 
ንዴ ይህ ጸጋ ከቅደሳን ሁለ ይሌቅ ሇማንስ ሇኔ ተሰጠ፤ 

ብዘ ሌዩ ሌዩ የእግዙአብሔር ጥበብ አሁን በቤተ ክርስቲያን በኩሌ በሰማያዊ ስፍራ ውስጥ 
ሊለት አሇቆችና ሥሌጣናት ትታወቅ ንዴ፤ 

ይህም በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የፈጸመው የሊሇም አሳብ ነበረ፥ (ኤፌሶን 3፡8-11) 
 

እንዱያውም የሰው ር ከመፈጠሩም አስቀዴሞ፣ በቤተክርስቲያን አማካይነት ክብሩን ሇአጋንንታዊ ጠሊቶቹ 

ሇመግሇጥ እግዙአብሔር አቅዶሌ፡፡ አስከ ክርስቶስ መን ዴረሰ ግን ጉዲዩ ምሥጢር ሆኖ እንዱቆይ አዴርጓሌ፡፡ 

አሁን ግን ክርስቶስ መጥቷሌ፣ እግዙአብሔርም ጥበቡንና ኃይለን ሇጠሊቶቹ ሇመግሇጥ ቤተክርስቲያንን 

እየተጠቀመ ነው፡፡ የአጋንንትን ከፍተኛ ኃይሌ እንኳን መዯምሰስ እንዯሚችሌ ሇማሳየት ቤተክርስቲያንን ከፍ 

አዴርጓታሌ፣ በዙህም ሁለን ከራሱ ጋር የማስታረቅ አቅም እንዲሇው አሳይቷሌ፡፡ የሰውን ር ሁለ ከኃጢአት 

ባርነት ከተቤዟ፣ እርስ በርሳችን ዯግሞም ከእርሱ ጋር ካስታረቀን እርሱ ሇማዴረግ የሚሳነው ምንም ነገር ሉኖር 

አይችሌም፡፡ 

እኛ ዜም ብሇን የናሙና ማሳያዎች አይዯሇንም፡፡ ቤተክርስቲያን የእግዙአብሔር ስጦታ ናት፡፡ ከጠሊቶቹ መንግሥት 

ነጥቆ ሇማውጣት የተዋጋሊቸውና ዴሌ አዴርጎ ያስሇቀቃቸው በረከቶቹ ነን፡፡ እኛ እግዙአብሔር ሇማዲን ሲሌ 

ታሪክን የሚቆጣጠርበት፣ ሉጠብቃትና ሚስቱ ሉያዯርጋት ክርስቶስ ሕይወቱን የሰጠሊት ህዜቡ ነን፡፡ ጳውልስ 

በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 23 እስ 27 ስሇ ክርስቶስና ስሇ ቤተክርስቲያን የሰጠውን መግሇጫ እናዴምጥ፡ 

ክርስቶስ ዯግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንዯ ሆነ እርሱም አካለን የሚያዴን እንዯ ሆነ ባሌ 
የሚስት ራስ ነውና። …  
… ክርስቶስ ዯግሞ ቤተ ክርስቲያንን እንዯ ወዯዲት … ስሇ እርስዋ ራሱን አሳሌፎ ሰጠ፤ 

እዴፈት ወይም የፊት መጨማዯዴ ወይም እንዱህ ያሇ ነገር ሳይሆንባት ቅዴስትና ያሇ ነውር 
ትሆን ንዴ ክብርት የሆነችን ቤተ ክርስቲያን ሇራሱ እንዱያቀርብ ፈሇገ።             
(ኤፌሶን 5፡23-27) 

  

እግዙአብሔር ይወዴዯናሌ የከበረ ዋጋም ይሰጠናሌ፡፡ ሁለን ከራሱ ጋር የማስታረቁን፣ ፍጥረተ-ዓሇሙን የማዯስና 

የማንፃት ሥራውን በሚሠራበት ሂዯት ውስጥም ሥራውን የሚጀምረው ከእኛ ነው፡፡ ስሇዙህም፣ የቤተክርስቲያን 

መኖርና፣ የቤተክርስቲያን ይቅር መባሌ፣ ዯግሞም የቤተክርስቲያን መቀዯስ፣ የእግዙአብሔር መንግሥት የመጀመሯ 

ማረጋገጫ ነው፡፡ ከተጀመረች ዯግሞ መጠናቀቋ የተረጋገጠ ነው፡፡ ያ ሲሆን ግን፣ አጋንንቶች ጨርሶውኑ 

ይዯመሰሳለ፣ የክርስቶስ ንግሥናም ፍፁም ይሆናሌ፡፡ ጳውልስ በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁር 22 እና 23 እንዲፃፈው፡ 

ሁለንም ከእግሩ በታች አስገዚሇት ከሁለ በሊይም ራስ እንዱሆን ሇቤተ ክርስቲያን ሰጠው። 

እርስዋም አካለና ሁለን በሁለ የሚሞሊ የእርሱ ሙሊቱ ናት። (ኤፌሶን 1፡22-23) 
 

ጳውልስ በዙህ ስፍራ የተናገራቸው ቃሊት አስዯንጋጮች ናቸው፤ ክርስቶስ የፍጥረተ ዓሇሙ ሁለ ንጉሥ የሆነው 

ሇቤተክርስቲያን በረከት ነው፡፡  እኛ የእርሱ ሙሊቱ፣ አካለ ነን፡፡ እርሱን ፍፁም እናዯርገዋሇን፡፡ 

ከማንነቱና ከመታዘ የተነሣ፣ ክርስቶስ ሉገዚ እንዯተገባው ሁለ፣ የመግዚቱ ዓሊማ በእውነት እኛን መባረክ ነው፡፡ 

ስሇዙህም፣ ቤተክርስቲያን የመባረኳ እውነታ፣ አይሁዴና አህዚብ፣ ባልችና ሚስቶች፣ ወሊጆችና ሌጆች፣ ጌቶችና 
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ባሮች እርስ በርስና ከእግዙአብሔር ጋር የመታረቃቸው እውነታ እግዙአብሔር መሌካም እና ጥበበኛ እንዯ ሆነ 

ዯግሞም ፍጥረተ-ዓሇሙን ሉያዴስ መጀመሩን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

ይህ ከሆነ፣ እኛ ሇዙህ በረከት ምሊሽ መስጠት የሚገባን እንዳት ነው? መንግሥቱስ በክርስቶስ አዴጋ ጠሊቶቿን 

ዴሌ እንዴታዯርግ የምንዯግፋት እንዳት ነው? ሇንጉሣችን የሚገባውን ክብርና ምሥጋና በማቅረብ፤ በታማኝነትና 

በመታዜ ሇእርሱ በመገዚት፤ ቤተክርስቲያኑን በማገሌገሌና በመገንባት፤ የመንግሥቱን ጠሊቶች በጽናት በመቋቋም 

ምሊሽ መስጠትና መዯገፍ እንችሊሇን፡፡ 

5. ማጠቃሇያ 

በዙህ ትምህርት ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች የጻፈውን ተዋዋሪ ዯብዲቤ መርምረናሌ፡፡ ሇመሌእክቱ መቼት 

የምናገኝበትን ዲራ ተመሌክተናሌ፣ የመሌእክቱንም አወቃቀርና ይት ዲስሰናሌ፡፡ በመጨረሻም፣ ጳውልስ በዙህ 

መሌእክት ትምህርት የሰጠበትን መነኛ ተዚምድ በአንክሮ አይተናሌ፡፡  

ጳውልስ ሇኤፌሶን ሰዎች የጻፈው መሌእክት ዚሬም በእኛ መን ትሌቅ ትምህርት የምናገኝበት መሌእክት ነው፡፡ 

ዴነት ሰዎች ከኃጢአት መቤዟትን የሚያገኙበት ግሇሰባዊ በረከት ብቻ አሇመሆኑን ያስተምረናሌ፡፡ ይሌቁኑ፣ 

በእግዙአብሔር መንግሥት ውስጥ አብሮ መገንባትን፣ መታዯስንና እየተሠሩ በናፍቆት ማዯግን ያካተተ መሆኑን 

ያሳየናሌ፡፡ ስሇ እግዙአብሔር መንግሥት ያሇን መረዲት ሲጨምር፣ ጠሊቶቻችንን ሇመቋቋም ይበሌጥ ዜግጁዎች 

እንሆናሇን፣ እግዙአብሔርንም ዯስ በሚያሰኝ መንገዴ እንኖራሇን ዯግሞም የእርሱን በረከት እኛም ሆንን 

ወንዴሞቻችን በሙሊት እንቀበሊሇን፡፡  


