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Kuhusu Huduma Ya Milenia Ya Tatu
Ilianzishwa mwaka 1997, Huduma ya Milenia Ya Tatu ni shirika lisilo la kujitafutia faida
la Kikristo; hujitolea katika kutoa Elimu ya Biblia, Kwa Dunia, Bila malipo. Katika
kukabiliana na kuongezeka kwa haja ya kimataifa kwa ajili ya sauti, msingi wa Biblia ya
mafunzo ya uongozi wa Kikristo , katika kusambaza seminari mtaala hasa kwa ajili ya
viongozi wa Kikristo ambao hawana wingi wa vifaa vya mafunzo . Kwa kujenga na
kufadhili masomo ya kirafiki, katika lugha 5 (Kiingereza, Kihispania , Kirusi, Kichina
Mandarin na Kiarabu), Milenia Ya Tatu ina maendeleo njia ya gharama nafuu kwa ajili
ya mafunzo ya wachungaji na viongozi wa Kikristo duniani kote. Masomo yote
yaliyoandikwa iliyoundwa na zinazozalishwa katika nyumba, ni sawa katika muundu na
ubora wa zile za Channeli ya Historia ©. Mwaka 2009 kazi ya Milenia ilishinda tunzo
mbili Telly kwa ajili ya utoanji bora wa video katika Matumizi ya michoro na Elimu.
Vifaa vyetu huchukua fomu ya DVD, magazeti, Internetvideo , satellite televisheni
maambukizi, na matangazo ya redio na televisheni.
Kwa habari zaidi kuhusu huduma yetu na kujifunza jinsi gani unaweza kujihusisha ,
tafadhali tembelea www.thirdmill.org
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I.
UTANGULIZI
Watu ambao wamekuwa wakiishi katika nchi zaidi ya moja mara nyingi
kuniambia jinsi ni vigumu kukabiliana na tamaduni mpya . Kila taifa lina desturi yake
mwenyewe na sheria na maadili. Na kile ambacho ni sahihi katika taifa moja si lazima
sahihi kwa wengine. Biashara ya watu, watalii, na hata wamisionari na kutumia muda
mwingi kujifunza njia ya taifa jipya wao ni kutembelea.
Kwa njia nyingi , hiyo ni kweli maisha ya Mkristo. Sisi wote waliozaliwa nje ya
Kristo , kutengwa na ufalme wake. Wengi wetu alitumia miaka kujifunza na kufuata njia
za ufalme wa giza. Na hii inatoa changamoto kwa sisi kama sisi kujaribu kuishi
kulingana na njia ya taifa letu mpya, ufalme wetu mpya Ufalme wa mwanga katika
Kristo.
Changamoto hii ni kitu kipya. Hata katika karne ya kwanza , Wakristo walikuwa
na kufundishwa jinsi ya kuishi katika njia ambazo walikuwa sahihi kwa ufalme wa
Kristo. Wakristo wengi walikuwa waongofu kutoka dini za kipagani. Wao alitumia muda
mwingi wa maisha yao kufuata njia za Shetani kabla hawajafika imani katika Kristo. Na
wao ni vigumu kupatikana kwa kubadilisha njia walidhani , waliona na tabia . Hivyo,
kama Mtume Paulo aliandika waraka wake kwa Waefeso, yeye moja kwa moja
kushughulikiwa na changamoto hii na uchoraji yanayojitokeza, cosmic picha ya maisha
katika ufalme wa Mungu katika Kristo.
Hii ni somo la tatu katika mfululizo wetu " Paulo Prison Nyaraka. " Na sisi haki
somo hili "Paulo na Waefeso ." Katika somo hili tutachunguza Waraka wa Paulo kwa
kanisa la Efeso , ukilenga hasa katika njia yeye iliyoundwa barua hii kwa kuwafundisha
Wakristo jinsi ya kujenga , kudumisha na kustawi katika ufalme wa Mungu.
Utafutaji wetu wa Waraka wa Paulo kwa Waefeso kugawanya katika sehemu tatu.
Kwanza, sisi kuchunguza background ya barua ya Paulo kwa Waefeso. Pili, tutaangalia
muundo na maudhui ya Waefeso. Na tatu, sisi kujadili matumizi ya kisasa ya barua hii.
Hebu tuanze na historia ya Waraka wa Paulo kwa Waefeso.
II.
USULI
Kazi kama mtume Paulo ilikuwa kutoa mamlaka mafundisho na uongozi wa
kanisa. Na yeye alifanya hivyo sehemu kwa kuandika barua. Lakini Paulo hakutaka tu
kueneza mafundisho ya kweli, au rekodi yake kwa ukoo. Kwanza kabisa, alitaka waziri
wa kanisa katika siku yake mwenyewe kwa kutumia mafundisho ya kweli . Barua zake
walikuwa wafugaji na kujali, na wao alizungumza moja kwa moja ya matatizo ambayo
kanisa wanakabiliwa katika karne ya kwanza.
Hii ina maana kwamba kama sisi kujifunza barua ya Paulo kwa Waefeso , inasaidia
kuanza kwa kuuliza maswali kama : Ni vya nani ilikuwa barua hii imeandikwa ? Na, ni
nini masuala muhimu walikuwa wao yanayowakabili katika maisha ? Kujua majibu ya
maswali kama haya kutusaidia kufanya hisia kubwa ya mafundisho ya Paulo .
Kama sisi kuangalia katika historia ya barua ya Paulo kwa Waefeso , tutaweza
kuzingatia mawazo yetu juu ya masuala tatu . Kwanza, tutaweza kujadili uandishi Paulo
wa barua. Pili, tutaweza kutambua watazamaji awali. Na tatu, tutaangalia Lengo la Paulo
katika kuandika kwao. Hebu tuanze kwa kuangalia uandishi Paulo barua kwa Waefeso .
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Uandishi
Idadi ya wasomi wa kisasa wamependekeza kuwa Paulo hakuwa kweli kuandika
barua hii. Badala yake, wao wamesema kwamba Waefeso iliandikwa na mmoja wa
wanafunzi Paulo ili kuendelea urithi Paulo na kuomba mafundisho yake katika njia mpya.
Lakini kuna sababu kubwa kukataa wazo hili . Kwa jambo moja , barua inasema kwamba
ilani hiyo ilikuwa imeandikwa na Paulo. Kusikiliza maneno ya Waefeso sura ya 1 mstari
wa 1
Paulo, mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, Kwa watu wa Mungu huko
Efeso. (Waefeso 1:1 )
Sasa, ni kweli kwamba katika kanisa la kwanza , baadhi ya walimu wa uongo
kughushi barua chini ya majina ya watu wengine. Lakini, wakati kanisa aligundua barua
kwa kuwa kughushi , walikataa yake. Kusikiliza mafundisho ya Paulo juu ya jambo hili
katika 2 Wathesalonike sura ya 2 mstari wa 1 kupitia 3:
Tunaomba ninyi ndugu, si kwa kuwa kwa urahisi hakitawaliki au wasiwasi na
baadhi unabii, ripoti au barua wanatakiwa kuwa na kuja kutoka kwetu ... Je, si
mtu yeyote asiwadanganye kwa njia yoyote ile. (2 Wathesalonike 2:1-3)
Ni kwa ajili ya ngumu sana kuamini kwamba admirer au mwanafunzi wa Paulo
ingekuwa inapingana mafundisho ya Paulo mwenyewe kwa kubuni jina lake kwa njia hii.
Zaidi ya hapo, Waefeso karibu inafanana na waraka huu wa Paulo katika wote
mafundisho na lugha . Uhusiano ni hasa nguvu na Wakolosai , ambayo lazima mshangao
sisi tangu Paul pengine aliandika wote wawili saa kuhusu huo huo . Mahusiano haya ni
hivyo nguvu na asili kwamba hata kama Paulo alikuwa alisema jina lake katika barua, ni
vigumu kufikiria kanisa milele sektoriell kwa mtu mwingine yeyote.
Hatimaye, kulingana na Matendo sura ya 19 kupitia 21 , Paulo alikuwa kupanda
kanisa huko Efeso, na alikuwa akiishi katika Efeso kwa miaka miwili. Na hata baada ya
wakati huo , alikuwa iliendelea kudumisha uhusiano wa karibu na wazee wake. Ni kwa
unimaginable kwamba Waefeso bila kuwa kutambuliwa barua hii kama kughushi. Na vile
vile unimaginable ni wazo kwamba kanisa la kwanza bila kuwa na mizizi nje kughushi
eti , ametumwa kutoka kwa vile Mtume maarufu kwa kanisa kama maarufu.
Hadhira
Baada ya inaonekana katika uandishi wa Paulo, sisi wanapaswa kurejea mawazo
yetu kwa watazamaji wa awali wa barua kwa Waefeso .
Sisi kuchunguza watazamaji Paulo katika sehemu mbili , na kugeuka kwanza kwa
watazamaji yake ya msingi , yaani kanisa la Efeso , na kisha kwa watazamaji yake ya
sekondari , hasa makanisa ya Lycus Valley. Hebu tuanze kwa kuangalia kanisa la Efeso
kama watazamaji msingi Paulo.

Hadhira Ya Msingi
Hebu tuangalie mara moja zaidi maneno ya Waefeso sura ya 1 mstari wa 1
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Paulo, mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, Kwa watu wa Mungu huko
Efeso. (Waefeso 1:1 )
Katika hotuba ya barua hii, Paulo alitaja kanisa la Efeso kama watazamaji wake .
Efeso ilikuwa mji mkuu wa Mkoa wa Kirumi wa Asia , ambayo sambamba
takribani mkoa wa kisasa unaojulikana kama Asia Ndogo. Katika karne ya kwanza ,
ilikuwa ni moja ya miji yenye wakazi wengi na muhimu katika Dola ya Kirumi ,
kuwahudumia kama gateway kati ya mashariki na magharibi walimwengu wote.
Kijiografia, ni kuweka katika pwani ya Bahari ya Aegean si mbali sana kaskazini ya Mto
betabeta .
Sasa, sisi kutaja kuwa baadhi ya wasomi wanaamini kwamba barua hii haikuwa
awali alimtuma kwa Waefeso. Kuna sababu mbalimbali kwa shaka zao , lakini wote ni
hafifu ilianzishwa. Kwa jambo moja, baadhi ya wasomi uhakika na ukweli kwamba
miswada ya kale ya barua hii ni kukosa maneno " katika Efeso" katika Waefeso sura ya 1
mstari wa 1. Wakati huu ni wa kweli, kupita zaidi kwa kweli kufanya vyenye maneno
hayo, na hakuna inayojulikana muswada majina watazamaji tofauti.
Zaidi ya hapo, maelezo mengi katika barua ingekuwa muhimu hasa Efeso. Fikiria
mifano miwili tu :
Kwanza, tunajua kutoka Matendo sura ya 19 kwamba wakati wa muda wake katika
Efeso, Paulo alikuwa walipambana na waumini wa mungu wapagani Artemis na mazoea
ya wengi uchawi. Alama , katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 11 , akifundisha nguvu
dhidi ya "matendo matunda ya giza ," na katika Waefeso sura ya 6 aya ya 11 na 12 ,
alisisitiza kwamba Wakristo vita dhidi ya miungu ya uongo ya kidini.
Pili, tunajua kutokana na utafiti archeological kwamba mji huu wa Efeso ilikuwa
inachukuliwa kuwa " nurturer " ya Artemis, na Artemis ilikuwa alisema kuwa alifanya
Efeso zaidi " utukufu" mji katika jimbo la Asia. Katika uhusiano na hii , katika Waefeso
sura ya 5 mstari wa 27 kupitia 29, Paulo alizungumzia Kristo kama " kulisha " au "
kuwalea ," kanisa , na walizungumzia jinsi Kristo ni kugeuka kanisa katika wake "
utukufu ," radiant bibi harusi.
Haya na maelezo mengine kuonekana kuwa kulengwa kwa kusambaza hasa kwa
kanisa la Efeso .
Hatimaye, baba kadhaa wa kanisa la kwanza waziwazi kwamba Paulo barua hii
kwa Waefeso. Kwa mfano, Clement wa Alexandria, kuandika karibu na mwisho wa
karne ya pili, aliandika maneno haya katika sura ya 5 ya kazi yake " Mwalimu: "
Na kuandika kwa Waefeso, Paulo imedhihirisha katika ulio wazi hatua katika
swali , akizungumza na athari zifuatazo.
Clement ikifuatiwa utangulizi huu kwa Nakala kamili ya Waefeso sura ya 4 aya ya 13
kupitia 15.
Vile vile, Tertullian, ambaye aliandika mwanzoni mwa karne ya tatu, alikuwa na
haya ya kusema katika kazi yake " kinyume cha Marcion, " kitabu 5 sura ya 17 :
Sisi kuwa ni juu ya mila ya kweli ya Kanisa , kwamba barua hii alitumwa kwa
Waefeso, si kwa Laodikea .
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Kwa mujibu wa Tertullian , mila yote ya kanisa kabla ya wakati huo alikuwa anashikilia
kwamba barua hii alitumwa Efeso. Na hakuna mapema shahidi kanisa kinyume Tertullian
katika hatua hii. Kwa kifupi, kuna ushahidi wa kutosha kwa kuamini kwamba Paulo
lengo barua hii kwa kusomwa na kanisa la Efeso.
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika ushahidi kwamba kanisa la Efeso ilikuwa
watazamaji msingi Paulo, sisi wanapaswa kurejea mawazo yetu kwa watazamaji yake ya
sekondari , hasa makanisa ya Lycus Valley.
Hadhira Ya Pili
Katika karne ya kwanza idadi ya makanisa ilikua katika Lycus Valley. Tunajua
kwamba kulikuwa na makanisa katika miji ya Kolosai na Laodikia , na kuwa na sababu
nzuri ya mtuhumiwa kuwa pia kulikuwa na kanisa katika Hierapolis. Ingawa makanisa
haya si zilizotajwa katika barua ya Paulo kwa Waefeso, kuna sababu nzuri ya mtuhumiwa
kuwa Paulo alikuwa nao katika akili kama yeye aliandika.
Sisi kufikiria aina mbili za ushahidi uhakika kwamba makanisa ya Lycus Valley
kama watazamaji sekondari ya Paulo. Kwanza, ushahidi kwamba Paulo aliandika kwa
watazamaji usio wa kawaida. Na pili, umuhimu wa barua hii makanisa ya Lycus Valley.
Hebu tuanze kwa kuangalia baadhi ya maelezo zinaonyesha kwamba hadhira ya Paulo
ilikuwa usio wa kawaida kwake.
Fikiria maneno ya kwanza ya Paulo katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 15 :
Tangu mimi kusikia kuhusu imani yenu kwa Bwana Yesu na upendo wako kwa
watu wote. (Waefeso 1:15)
Inavyoonekana, kulikuwa na sehemu kubwa ya watazamaji wake ambao imani alikuwa si
kuonekana kwanza. Maneno yake katika Waefeso sura ya 3 mistari ya 2 na 3 zinaonyesha
kitu kimoja:
Hakika wewe kuwa na habari kuhusu utawala wa neema ya Mungu niliyopewa
kwa ajili yenu , yaani, siri alijitambulisha kwangu kwa ufunuo, kama mimi tayari
imeandikwa kwa ufupi. (Waefeso 3:2-3)
Paulo alisema kwamba watazamaji wake alijua kuhusu injili yake , si kwa sababu
alikuwa kuwafundisha hapo awali, lakini kwa sababu alikuwa yameandikwa juu yake
katika sura ya awali ya barua hii sana . Lakini bila shaka , Paulo alikuwa binafsi
kufundishwa Waefeso.
Mwingine dalili kwamba Paulo aliandika kwa watu wengi usio wa kawaida ni
kwamba barua yake ina hakuna kumbukumbu binafsi. Katika barua zake zote nyingine ya
kisheria , Paul zilionyesha kuwa alijua wasomaji wake binafsi na ikiwa ni pamoja na
mambo kama vile:
• Majina ya watu alijua katika watazamaji wake ;
• Salamu kwa watu maalum ;
• Anataja ya muda alitumia kwa wasomaji wake ;
• Suala ukoo wa mitaani, kama vile " ndugu wakisema," kwa madhumuni ya
wasomaji ;
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• Maneno ya upendo wake kwa ajili ya wasomaji wake, na
• Tabia yake ya mwenyewe kama " baba wa kiroho " ya wasomaji wake.
Kwa kweli, Waraka wa Paulo kwa Waefeso ni kisheria barua yake tu kwamba haina
ushahidi wowote binafsi. Na hii ni pamoja na ukweli kwamba alikuwa na uhusiano wa
karibu sana na kanisa la Efeso . Hii inaonyesha kwamba Paulo alitaka barua yake
kusambaa kwa aina ya makanisa, mwanzo na kanisa la Efeso , lakini kuendelea juu ya
makanisa ambayo alikuwa usio wa kawaida.
Baada ya kuona kuwa watazamaji Paulo pamoja na makanisa usio wa kawaida,
sisi ni tayari kuchunguza ushahidi kuwa yeye aliandika makanisa katika Lycus Valley,
ikiwa ni pamoja na wale walio katika Kolosai, Laodikia , na Hierapoli.
Uhusiano moja kwa Lycus Valley yanaweza kupatikana katika rafiki Paulo Tukiko
. Kwa mujibu wa Waefeso sura ya 6 mistari 21 na 22, na Wakolosai sura ya 4 mstari wa 7
na 8, Tukiko mikononi barua angalau mbili kwa ajili ya Paulo : mmoja kwa kanisa la
Efeso , na moja kwa kanisa la Kolosai. Na ni zaidi uwezekano kuwa alipeleka yao juu ya
safari hiyo . Pia, Paul wakati huo huo aliandika barua kwa kanisa lililoko Laodikia ,
ingawa barua hii si alinusurika.
Paulo alitaja barua yake kwa Laodikea katika Wakolosai sura ya 4 mstari wa 16,
kuandika maneno haya:
Baada ya barua hii imekuwa kusoma na wewe, kuona kwamba ni pia kusoma
katika kanisa la Walaodikia na kwamba kwa upande kusoma barua kutoka kwa
Laodikia. (Wakolosai 4:16)
Ni busara kudhani kwamba Tukiko mikononi barua ambayo Paulo aliandika kwa
kanisa la Walaodikia . Hii ingekuwa njia bora ya kuhakikisha kwamba makanisa wote
kusoma barua zote mbili . Na ni kufikiri kwamba yeye pia kufanyika nakala za barua ya
Efeso kwa wao kusoma pia.
Sababu nyingine ya kufikiri kwamba Paulo lengo makanisa katika Lycus Valley
kusoma Waefeso ni kwamba Makanisa haya yalikuwa maarufu katika akili ya Paulo
wakati wa kufungwa kwake. Kusikiliza maneno yake katika Wakolosai sura ya 2 mstari
wa 1
Mimi nataka wewe kujua ni kiasi gani ninavyofanya kazi kwa bidii kwa ajili yenu
na kwa Mungu walioko Laodikia, na kwa wote ambao hawajapata kuniona
binafsi. (Wakolosai 2:1 )
Paulo alikuwa na wasiwasi juu ya mafundisho ya uongo katika Kolosai, na yeye
inaonekana kuamini kwamba matatizo kama hayo kuwepo katika Laodikia , na labda
katika makanisa mengine katika kanda.
Kwa mfano , Paulo alitaja kanisa ya Hierapolis katika Wakolosai sura ya 4 mistari
12 na 13 , kuandika :
Epafra ... ni kazi ngumu kwa ajili yenu na kwa wale walio katika Laodikea na
Hierapoli. (Wakolosai 4:12-13)
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Kutaja Paulo ya Hierapolis pengine inaonyesha kanisa kupangwa huko. Maana
inaonekana kuwa makanisa ya Lycus Valley walikuwa pamoja kulipa kwa ajili ya Epafra
kukaa pamoja na Paulo , na kufanya Epafra mawaidha mara kwa mara ya makanisa yeye
kuwakilishwa .
Wasiwasi Paulo kwa makanisa ya Lycus Valley unaonyesha kwamba asingekuwa
kupuuzwa nafasi ili kuwahudumia , hasa kama ni required tu kufanya nakala ya ziada ya
barua kwa Tukiko kubeba.
Sababu ya tatu kwamba mnajitia sisi kufikiri kwamba Waefeso ilikuwa na lengo la
kwa makanisa ya Lycus Valley ni kwamba barua ya Paulo kwa Waefeso na Wakolosai
kushughulikia matatizo kama hayo. Na hivyo ni haki ya kusema , Waraka kwa Waefeso
ingekuwa husika na sahihi kwa ajili ya makanisa ya Lycus Valley. Sisi kutaja mfano
mmoja tu kwa ajili ya mfano.
Kama tulivyoona katika somo la kabla ya Wakolosai Jihadi dhidi ya walimu wa
uongo ambao walikuwa wacha na kuheshimiwa mapepo. Paul alijibu uzushi wao kwa
kusisitiza ukuu wa Yesu Kristo juu ya cosmos nzima, na hasa juu ya mapepo.
Kwa mfano, katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16, Paulo alieleza Yesu kwa maneno
haya:
Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa vilivyo mbinguni na juu ya nchi,
vinavyoonekana na visivyoonekana, iwe enzi , au mamlaka au watawala au
mamlaka vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. (Wakolosai 1:16)
Kulinganisha hii kwa Waefeso sura ya 1 mstari wa 20 kwa njia ya 22, ambapo Paulo
alieleza Kristo katika maneno haya:
Kristo ... [ ameketi ] ... mbali juu ya kila tawala na mamlaka, na nguvu na
mamlaka, na kila kichwa linaloweza kutolewa ... Na Mungu aliweka vitu vyote
chini ya miguu yake na kuteuliwa kwake kuwa kichwa juu ya kila kitu. (Waefeso
1:20-22 )
Katika fungu hili, kama katika moja kutoka Wakolosai kwamba sisi tu kusoma , Paulo
alitumia maneno ya Kiyunani arche ( avrch ,), na exousia ( evxousi , a), hapa kutafsiriwa
utawala na mamlaka . Wote maneno haya inajulikana hasa kwa viumbe wa kiroho . Yeye
pia mara kwa mara matumizi yake ya neno la Kigiriki kuriotēs ( kurio , thj ), ambayo
inaweza eidha na viongozi wa kibinadamu au viumbe wa kiroho kama malaika na
mapepo. Hatimaye, Paulo walioajiriwa neno la Kigiriki dunamis , hapa kutafsiriwa
utawala. Ingawa dunamis ni mara nyingi hutumika kwa maana ya tu " nguvu " au "
uwezo, " karne ya kwanza Wayahudi waliokuja kuomba muda huu kwa mapepo align
wenyewe na Shetani vita dhidi ya Mungu .
Jukumu la Tukiko kama mjumbe wa Paulo, wasiwasi maalum Paulo alikuwa kwa
makanisa ya Lycus bonde , na kama mandhari kati ya Waefeso na Wakolosai sana
zinaonyesha kwamba Paulo pia alikuwa na makanisa ya Lycus Valley katika akili kama
yeye aliandika kwa Waefeso.
Sasa kwa kuwa tumeona kuwa watazamaji awali Paulo alimuunganisha wote
kanisa la Efeso na makanisa katika Lycus Valley, sisi ni katika nafasi ya kuangalia kwa
karibu zaidi katika kusudi lake kwa maandishi. Kwa nini Paulo kuhisi haja ya kutuma
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barua hii?
Kusudi
Kwa kawaida, Paul kulengwa nyaraka zake kwa kushughulikia matatizo maalum
ya kundi kiasi localized ya watu ambao alijua moja kwa moja au binafsi. Lakini katika
Waefeso, yeye alifanya kitu tofauti: yeye alijibu kwa matatizo ya makanisa kadhaa katika
maeneo mbalimbali, wengi ambao hajawahi alikutana.
Sasa, Lengo la Paulo katika kuandika barua hii ilikuwa kukabiliana na matatizo ya
Makanisa haya yote . Lakini mkakati wake haukuwa kushughulikia kila suala mmoja
mmoja.
Mjadala wetu wa Lengo la Paulo kugawanya katika sehemu mbili. Kwanza,
tutaangalia mandhari ya Utawala wa Mungu katika barua ya Paulo kwa Waefeso. Pili,
tutaangalia jinsi Paulo changamoto kadhaa kwa kanisa katika suala la ufalme wa Mungu.
Hebu tuangalie kwanza katika mada ya ufalme wa Mungu.
Ufalme wa Mungu
Wakristo wengi kujiunga ufalme usemi wa Mungu na muhtasari wa injili :
Mathayo, Marko na Luka. Lakini Ufalme wa Mungu motif muhimu kwa Paulo pia. Yeye
wazi inajulikana ufalme kumi na sita mara ya Mungu katika barua yake, na alitumia
nyingine msamiati wa kifalme angalau kama mara kwa mara.
Katika masomo ya awali, tuna alisisitiza kuwa eschatology Paulo, mafundisho
yake ya siku za mwisho, ilikuwa kati ya mawazo yake . Paul walielewa kwamba Kristo
alikuwa kuleta historia ya kilele chake kubwa , mwanzo na huduma yake duniani,
kuendelea katika umri wa kanisa, na hatimaye kufikia kukamilika katika kurudi ushindi
wa Kristo. Paul kawaida alizungumzia kazi ya Kristo katika suala la mwingiliano kati ya
umri wa sasa wa dhambi na mauti, na umri kuja katika ambayo Mungu kumwaga baraka
za mwisho na laana.
Lakini wakati Yesu na waandishi wa injili alizungumza na umri wa kuja , wao
kwa ujumla ilivyoelezwa katika suala la ufalme wa Mungu. Walipoona hayo kama
wakati ufalme wa Mungu itakuwa wazi hapa duniani kama mbinguni. Na bila shaka,
Paulo aliamini hii pia.
Kwa mtazamo huu, itakuwa vigumu overstate umuhimu wa ufalme wa Mungu
katika kufikiri Paulo. Kwa kweli , kwa mujibu wa rafiki Paulo na rafiki kusafiri Luka,
kuhubiri juu ya ufalme wa Mungu sumu ya msingi ya huduma ya Paulo ya kitume .
Kusikiliza maneno ya Luka katika Matendo sura ya mistari ya 28 ya 30 na 31:
Kwa miaka miwili zima Paulo ... kuhubiri Ufalme wa Mungu na kufundisha juu ya
Bwana Yesu Kristo. (Matendo 28:30-31 )
Wakati huo katika swali , Paulo alikuwa jela katika Roma - mahali pengine sana na
wakati huo yeye aliandika barua yake kwa Waefeso . Na taarifa ya jinsi Luka anauelezea
huduma ya Paulo huko. Badala ya kusema kwamba Paulo alihubiri "Injili", Luka alisema
kuwa Paulo alihubiri "Ufalme wa Mungu ."
Katika kanisa la kisasa, watu mara nyingi kujiunga "injili" au "habari njema" na
mambo kama msamaha wa dhambi ya mtu binafsi, na ahadi ya maisha ya mtu binafsi
milele. Na hawa ni masuala ya ajabu ya tumaini letu.
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Lakini katika Biblia , injili ni cosmic katika upeo. Ni ujumbe kwamba Mfalme
wetu Mungu ni kutumia nguvu na mamlaka yake kwa somo maadui zake na kushinda
dhambi , na kuwakomboa watu wake kutoka utumwa wao na kuanzisha yao kama
viongozi wa juu ya Dunia Mpya . Hii ndiyo sababu Yesu na waandishi wa injili hivyo
mara nyingi alizungumza "Injili ya ufalme . " Na hivyo, ni haki kwa kusema kwamba
wakati Paulo aliwashauri Waefeso kuhusu asili ya ufalme wa Mungu , alikuwa kuwapa
picha kubwa wa injili.
Ingawa Paulo wazi wazi Ufalme wa Mungu mara chache tu katika Waefeso, yeye
alluded ni mara kwa mara. Mara nyingi, msamiati wake alikumbuka wote ufalme Agano
la Kale Israel na ya kisasa ya Kirumi. Wote vyama hivi aliwakumbusha wasomaji wa
Paulo kwamba injili yake ilikuwa juu ya ufalme , hasa, ufalme wa Mungu.
Hebu fikiria njia sita kwamba Paulo alielezea ufalme wa Mungu katika Waefeso,
mwanzo na dhana ya uraia, ambayo Paulo zilizotajwa katika Waefeso sura ya 2 mistari
ya 12 na 19 . Katika Agano la Kale , watu wa Mungu walikuwa kupangwa kama ufalme ,
hasa, ufalme wa Israeli. Mungu alikuwa mfalme wao na walikuwa raia wa ufalme wake.
Vile vile, muhimu sana na maalumu uraia katika siku za Paulo alikuwa uraia katika Dola
ya Kirumi. Kwa sababu hizi, wakati Paulo alizungumzia Wakristo kama " wananchi,"
watazamaji wenzake wangeelewa kwamba walikuwa raia katika ufalme .
Huo ni ya kweli ya dhana ya urithi , ambayo Paulo alitaja katika Waefeso sura ya
1 mstari wa 14 na 18, kama vile katika sura ya 5 mstari wa 5 . Katika Agano la Kale , tu
raia wa ufalme wa Israeli walipewa urithi katika Nchi ya Ahadi. Na katika Dola ya
Kirumi , wananchi tu walikuwa na haki ya urithi. Kwa maneno mengine, haki ya kurithi
walikuwa inapatikana tu kwa wananchi wa falme. Na kwa kweli, Paul wazi kuhusishwa
urithi wetu na ufalme wa Kristo.
Na kufikiria huduma ya kijeshi, ambayo Paulo alitaja katika Waefeso sura ya 6 aya
10 kwa 18. Vita mara yanayohusiana moja kwa moja zaidi na dhana ya falme. Katika
Agano la Kale , kila wazima raia wa kiume wa ufalme walitakiwa kutumika katika jeshi
la Israeli. Na katika Dola ya Kirumi , wananchi tu walitakiwa kufanya huduma za kijeshi.
Kwa hiyo, msisitizo Paulo kwamba Wakristo kushiriki katika vita vya kiroho pia alisema
uraia katika ufalme wa Mungu.
Zaidi ya hayo, kutawala juu ya viumbe, zilizotajwa katika maeneo kama vile
Waefeso sura ya 1 mstari wa 20 kupitia sura ya 2 mstari wa 6 , mara yanayohusiana na
ufalme wa Mungu. Katika Agano la Kale , moja ya malengo wakuu Israeli ilikuwa
kupanua utawala wake juu ya nchi. Huo ulikuwa wa kweli katika Dola ya Kirumi. Hivyo,
wakati Paulo alifundisha kwamba waumini ni kuketi pamoja na Kristo katika nafasi ya
mamlaka juu ya viumbe wote , alionyesha kuwa Kristo alikuwa mfalme , na kwamba
waumini ni raia na mamlaka zote mbili ndani ya ufalme wake.
Hata kumbukumbu katika Waefeso sura ya 3 mstari wa 15 kwa chanzo cha majina
yetu ina vyama vya kifalme. Katika Agano la Kale , watu wa Mungu walikuwa kuitwa
kwa jina lake kwa sababu wao walikuwa sehemu ya ufalme wake.
Kwa mfano, kusikiliza maneno ya Amos sura ya 9 aya ya 11 na 12 :
"Katika siku ya kwamba nitakurudishia hema nyumba ya Daudi iliyoanguka ... ili
wapate kuyamiliki mabaki ya Edomu na mataifa yote kupeleka jina langu ,"
asema Bwana. ( Amos 9:11-12 )
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Wakati Bwana akasema ya kurejesha hema ya Daudi , alikuwa na maana kwamba
angeweza kurejesha ufalme wa Israeli, chini ya utawala wa kifalme ya ukoo wake , kama
sehemu ya kilele cha historia ya binadamu. Na wale ambao walikuwa aliongeza ufalme
huu kurejeshwa walikuwa kuitwa kwa jina la Mungu.
Kumtaja pia alikuwa na ufalme uhusiano katika Dola ya Kirumi. Hasa , ilikuwa ni
kawaida kwa wale waliokuwa uraia katika Dola ya kuchukua jina la mtu ambaye
kufadhiliwa yao ya uraia, au jina la mfalme ambaye uraia. Katika kesi, kuchukua jina la
mtu mwingine mara nyanja ya kujiunga na Dola.
Hatimaye, Katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 20, Paulo alizungumzia mwenyewe
kama balozi wa Mungu. Katika Agano la Kale na mazingira ya Kirumi , balozi wa mara
mwakilishi rasmi wa mfalme au mfalme.
Katika haya na njia nyingine nyingi, Paul umebaini kuwa wasiwasi pana wake
katika barua hii walikuwa moja kwa moja kuhusiana na dhana yake ya ufalme wa
Mungu.
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika mandhari ya Utawala wa Mungu katika
barua ya Paulo kwa Waefeso, sisi ni tayari kurejea kwa changamoto ya ufalme wa
Mungu kwamba Paulo .
Changamoto
Paulo alitaja changamoto nyingi kwamba wanakabiliwa makanisa katika Efeso na
Lycus Valley, lakini kwa ajili ya wakati sisi kutaja tatu tu : " utu wa kale " au asili ya
dhambi yenye vita dhidi ya "self mpya" ndani ya kila muumini, moyo sisi kwa dhambi;
mvutano wa rangi kati ya Wakristo Wayahudi na wa Mataifa ; na majeshi ya mapepo.
Kwanza, wakati Paulo aliandika kuhusu asili yetu ya dhambi na tabia ya dhambi, yeye
wito kwa lugha ufalme , wakifundisha kwamba dhambi lazima si tabia raia wa ufalme wa
Mungu.
Kwa mfano, katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 5, Paulo aliandika maneno haya:
No mbaya, mchafu wala mwenye tamaa mtu ... aliye na urithi katika ufalme wa
Kristo na wa Mungu . (Waefeso 5:5 )
Wananchi katika ufalme wa Mungu inaweza ama kutii au kutomtii Kristo . Kama
wakisikia , kuwa mwaminifu kwa mfalme wao, kurithi baraka za agano, ikiwa ni pamoja
na mambo kama msamaha wa dhambi, na uzima wa milele. Lakini kama raia anakataa
Kristo, uasi dhidi ya mfalme na wokovu yeye inatoa, mtu kwamba hana urithi katika
ufalme wa Kristo.
Pili, Paulo alitumia picha ya Ufalme wa Mungu kushughulikia suala la mvutano
wa rangi au kabila kati ya Wayahudi na watu wa mataifa mengine katika kanisa .
Kusikiliza maneno yake katika Waefeso sura ya 2 mistari 11 hadi 13:
Zamani ninyi watu wa mataifa mengine kwa kuzaliwa na kuitwa " wasiotahiriwa
" na wale ambao wanajiita "tohara " ... walikuwa tofauti kutoka kwa Kristo,
kutengwa na uraia katika Israel na wageni kuhusu yale maagano ya ahadi ...
Lakini sasa, kwa Kristo Yesu, ninyi ... mmeletwa karibu . (Waefeso 2:11-13)
Hapa, Paulo ukilinganisha hali ya yake " wasiotahiriwa " wasomaji wa Mataifa
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kabla hawajafika imani katika Kristo na hali yao baada ya wao kwa imani . Kabla
hawajafika imani , wao walikuwa wageni badala ya raia wa Israeli, ufalme wa Mungu
duniani. Lakini mara moja watu wa mataifa mengine alikuja imani , wakawa raia kamili
ya ufalme .
Paulo pia alisema kwamba wakati watu wa mataifa mengine kutumika kwa kuwa
mbali na maagano ya ahadi . Ahadi Agano la Kale walikuwa wa kitaifa, theocratic
mikataba kati ya Mungu na Israeli. Walikuwa mipango ya kisheria ambayo Mungu
kusimamiwa ufalme wake duniani. Mara baada ya Mataifa kupandikizwa katika ufalme
wa Mungu na Kristo , walikwenda chini ya mamlaka ya ahadi haya ya kitaifa . Na
matokeo yake, wao walikuwa na haki ya baraka agano.
Majadiliano ya Paulo ya kanisa katika suala la uraia na ahadi zilionyesha kuwa
Paulo alikuwa anazungumzia kanisa kama ufalme wa Mungu. Kwa kifupi , Paulo
alifundisha kwamba Wayahudi na watu wa mataifa mengine wanarejeshwa kwa mtu
mwingine sehemu kwa sababu ni sasa wananchi katika ufalme huo.
Hatimaye, Paulo alitumia lugha ufalme kushughulikia suala la majeshi ya mapepo
kwamba changamoto kanisa .
Kama tulivyoona katika somo la kabla, makanisa katika Lycus Valley walikuwa
wanasumbuliwa na walimu wa uongo. Walimu hawa wa uongo zilizokopwa kutoka dini
Kigiriki na uelewa makosa ya sheria ya Kiyahudi ili kuwashawishi Wakristo kuabudu
nguvu mbalimbali za kiroho, ikiwa ni pamoja na mapepo kama vizuri kama mambo ya
msingi ya ulimwengu duniani, hewa , maji na moto . Paul sifa mapepo haya na mambo ya
msingi katika idadi ya njia ambazo kuhusiana na theolojia yake ya Utawala wa Mungu .
Lakini kauli yake ya wazi zaidi na athari hii inaonekana katika Waefeso sura ya 2 mstari
wa 1 na 2.
Ulikufa kwa sababu ya makosa na dhambi zenu , ambayo unaweza kutumika kwa
kuishi wakati wewe ikifuatiwa njia ya dunia hii na mkuu wa ufalme wa anga, roho
ambaye sasa ni kazi kwa wale ambao ni waasi. (Waefeso 2:1-2)
Paulo alisema kwamba kuna mapepo na ufalme yao wenyewe, ambayo yeye aitwaye
Ufalme wa hewa . Ufalme hii ina mtawala, au mfalme , ambaye inasimamia yake. Kama
sisi kujua na wengine wa maandiko, roho mbaya ni Shetani. Si ya kushangaza, Paul
baadaye alieleza upinzani kati ya kanisa na ufalme wa Shetani kama vita kati ya falme.
Kusikiliza maneno yake katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 12 :
Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na mwili, lakini juu ya falme na mamlaka
juu ya wakuu wa giza hili , juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa
roho. (Waefeso 6:12)
Kanisa kama ufalme wa Mungu ni katika vita cosmic na ufalme wa giza , ambayo ni
ilitawala kwa Shetani na mapepo yake .
Watazamaji awali Paulo alikuwa mbalimbali haki pana ya matatizo , kuanzia dhambi ya
mtu na mvutano wa rangi na upagani na mapepo. Na Paulo aliamua kuwa njia bora ya
kushughulikia matatizo haya tofauti mara kwa kuhusisha makundi yote ya mandhari ya
kawaida . Hivyo, yeye kutupwa yao yote katika mwanga wa yanayojitokeza, cosmic
ukweli wa ufalme wa Mungu katika Kristo , kutoa wasomaji wake picha kubwa ya kile
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ambacho Mungu alikuwa kufanikisha.
Bwana alikuwa kuundwa watu wake upya, kuwapa uraia katika ufalme wake,
hivyo kwamba walikuwa tena watumwa wa asili ya dhambi zao au ufalme wa Shetani.
Alikuwa aliwaita na kuwawezesha kuishi kwa amani na mtu mwingine, kushiriki baraka
za ufalme wake. Na alikuwa na silaha yao dhidi ya maadui zao mapepo.
By rufaa kwa mandhari ya Utawala wa Mungu katika namna hii, Paulo alitoa
makanisa haya mapema njia ya mimba ya maisha ya kikristo kwa ujumla, na kuwatia
moyo kuishi kwa upendo na kujitoa.
III.
MUUNDO NA MAUDHUI
Sasa kwa kuwa tumegundua historia ya Waraka wa Paulo kwa Waefeso, sisi ni
katika nafasi ya kufanya utafiti wa muundo na maudhui ya barua ya Paulo kwa kanisa la
Efeso .
Waraka wa Paulo kwa Waefeso inaweza kugawanywa katika sehemu kuu tano : Ni
pamoja na salamu katika sura ya 1 mstari wa 1 na 2; sifa kwa Mungu katika sura ya 1
mstari wa 3 kwa njia ya 14 ; maelezo ya Maombi ya Paulo mara kwa mara kwa Waefeso
katika sura ya 1 mstari wa 15 kupitia 23; mwili kuu tofauti utawala wa mwanga na giza
katika sura ya 2 aya 1 hadi sura ya 6 mstari wa 20 ; na salamu ya mwisho katika sura ya 6
mistari 21 kupitia 24.
Salamu
Salamu inaonekana katika sura ya 1 mstari wa 1 na 2. Inasema kwamba barua
linatokana na mtume Paulo, na anataja kwamba yeye ana utume wake " kwa mapenzi ya
Mungu ." Ushahidi huu wa mapenzi ya Mungu kubainisha Paul kama mwakilishi rasmi
wa Mungu, ili maneno ya Paulo kubeba mamlaka ya Mungu. Salamu anahitimisha kwa
salamu kiwango katika mfumo wa baraka kifupi.
Sifa
Sehemu ya sifa ya Mungu inaonekana ijayo, katika sura ya 1 mstari wa 3 kwa njia
ya 14 . Hii ni kisheria tu barua ya Paulo ambayo salamu ni ikifuatiwa na sehemu kama
hizo za sifa kwa Mungu . Kwa kawaida, Paulo alifuata salamu zake kwa kuzingatia
binafsi au salamu. Lakini kama sisi tumeona , hakuna kumbukumbu ya binafsi ya aina
yoyote katika barua kwa Waefeso.
Hatujui kwa baadhi ya sababu Paulo aliamua ni pamoja na salamu yoyote ya
binafsi. Labda alifikiria kuwa sehemu ya sifa ingekuwa kazi bora katika barua ya mduara.
Au labda alitaka kuweka msingi kwa ajili ya sehemu ya mafundisho iliyofuata. Baadhi ya
kuonekana sehemu hii kama mwanzo wa mazungumzo ya maombi linatoa sura tatu za
kwanza . Wengine alisema kuwa katika kale doxologies dunia kwa mfalme yalikuwa ya
kawaida katika maandiko rasmi . Katika uwezekano wote, sababu Paulo kwa jinsia barua
kwa njia hii zilikuwa ngumu . Pengine, alifanya hivyo kwa sababu mbalimbali, ikiwa ni
pamoja na angalau baadhi ya wale tumetaja .
Kuhesabia nia ya Paulo kwa pamoja na sifa hii inaweza kuwa ngumu, lakini kutambua
maudhui yake ni rahisi . Tunaweza kuzingatia mambo kama vile : nguvu Utatu theolojia
yake katika mistari hii, wazi kuheshimu kazi ya Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu; au
msisitizo wake juu ya wokovu kwa njia ya upatanisho wa Yesu Kristo katika mstari wa 7
, au ufunuo ya siri ya Injili katika mstari wa 9 , au ahadi ya utukufu wetu baadaye ,
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kuhakikisha na zawadi ya Roho Mtakatifu , katika aya 11 hadi 14. Na wote wa mawazo
haya ni anastahili makini .
Lakini kuna wazo kubwa kuwa ni pamoja na si tu yote ya nyuzi hizi za sifa Paulo,
lakini pia anaelezea maelezo mengi zaidi yaliyotajwa katika kifungu hiki. Na si ya
kushangaza , wazo kwamba ni ufalme wa Mungu.
Kwa mfano, katika mstari wa 4 na 5, Paulo kuheshimiwa Mungu kwa utawala wake huru,
kumsifu kwa predestining baadhi ya watu kuwa watu wake maalum. Katika mstari wa 9
na 10, Paulo pia aliipongeza Mungu kwa ukuu wake wa kutawala viumbe vyote ambayo
hatimaye kuleta vitu vyote chini ya uongozi wa Kristo.
Zaidi ya hapo, katika mstari wa 5 hadi 7 , Paulo kusifiwa ukarimu wa Mungu
kwenye watu wake. Mungu alionyesha huruma yake kwa kupitisha, ukombozi na
kusamehe watu wake. Benevolences kubwa walikuwa kawaida iliyoongozwa na wafalme
wa zamani kuelekea watu wao, ingawa benevolences Mungu hakika kuzidi yoyote
inayotolewa na watawala mwanadamu tu.
Na katika mstari wa 14 , Paulo kumsifu Mungu kwa urithi wetu katika Kristo. Hii
linafanywa na ufalme wa Mungu kwa sababu katika sura ya 5 mstari wa 5, Paulo alitaja
urithi wetu kama " urithi katika ufalme wa Kristo na wa Mungu ," na kwa sababu haki ya
kurithi mali tu kwa raia wa ufalme .
Maombi
Baada ya sifa hii ya utangulizi, sehemu ya pili ni sala kwa ajili ya wasomaji wa
Paulo, katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 15 kwa njia ya 23.
Maombi ya Paulo lina kimsingi ya sehemu tatu: shukrani yake kwa ajili ya waumini
ambao yeye aliandika, dua mbili ambao Roho Mtakatifu, ingekuwa nuru yao; na maelezo
hadi kwamba kutaalamika.
Maombi ya Paulo kurudiwa mambo yote sawa kwamba sisi inaonekana katika
sehemu iliyotangulia wa sifa. Ni pamoja na nguvu Utatu teolojia, wazi kuheshimu kazi ya
Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu, kama katika mstari wa 17. Inasisitiza kwamba
wokovu huja kwa njia ya upatanisho wa Yesu Kristo katika mistari 19 na 20. Dua yake
kuu, katika mstari wa 17 kupitia 19, ni kwa ajili ya ufunuo zaidi ya Injili, katika mfumo
wa kuelimisha kwamba inawezesha waumini kuelewa baraka wamepokea . Na
inazungumzia tumaini la utukufu yetu ya baadaye katika mstari wa 18.
Na kama sehemu ya sifa, wazo kubwa ya Utawala wa Mungu hutoa mazingira
ambayo watu wote wa mawazo haya mengine wanatajwa.
Wakati sisi kutalii mada ya Utawala wa Mungu katika sifa Paulo , sisi ililenga
katika maelezo tatu : utawala huru Mungu , ambayo ni pamoja nguvu zake na mamlaka ;
ukarimu wa Mungu , ambalo lina mambo mema yeye uhuru inatoa kwetu; na urithi wetu
katika Kristo, ambayo ni pamoja na baraka zote za agano la Mungu na watu wake. Na si
ya kushangaza , wote watatu ya mambo haya ufalme waliopo katika maombi yake pia.
Paulo alitaja utawala wa Mungu alipozungumza ya "nguvu incomparably kubwa :"
Baba na " nguvu nguvu" katika aya ya 19, na alipozungumza wa Kristo aliyekuja kuwa
juu ya viongozi wengine wote katika aya ya 21.
Na hivyo akasema juu ya ukarimu Mungu wakati yeye alieleza kuwa nguvu za
Mungu ni "kwa ajili ya sisi ambao wanaamini " katika mstari wa 19 , kama vile
aliposema kwamba Kristo sheria kama mfalme kwa faida ya kanisa katika mistari ya 22
na 23 .
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Na hatimaye, katika aya ya 18, Paulo alizungumza moja kwa moja ya "urithi wa
utukufu kwa watu wa Mungu ," Kristo ambayo ni tumaini kwa waamini ni kuitwa. Paulo
alikuwa na uwezo wa kuzungumza ya urithi wa Kristo kama tumaini letu kwa sababu ,
kama yeye anafundisha katika mwili wa barua hiyo, Kristo hisa urithi wake na sisi, ili
urithi wake ni urithi wetu, pia . Wakati huo huo, hii inataja wazo la kawaida la Kale,
kupatikana kwa mfano katika Kumbukumbu sura ya 9 aya 26 kupitia 29, ufalme wa
Israeli ulikuwa urithi wa Mungu mwenyewe, na kwamba watu wa ufalme walikuwa heri
sana na utaratibu huu .
Mwili
Baada ya kuona ufalme lengo la sifa Paulo na dua tunapaswa kurejea kwa mwili
kuu ya waraka huu, katika sura ya 2 aya 1 hadi sura ya 6 mstari wa 20. Mwili inalenga
katika Tofauti kati ya ufalme wa haki ya Mungu kwa upande mmoja, na ufalme wenye
dhambi ya mapepo na kuanguka binadamu kwa upande mwingine.
Kuna njia nyingi za muhtasari wa mwili kuu ya Waraka wa Paulo kwa Waefeso.
Lakini katika line na lengo letu katika somo hili, muhtasari yetu kusisitiza jinsi mandhari
ya mwili kuu kuhusiana na mada ya ufalme wa Mungu. Sisi kugawanya mwili katika
sehemu tatu za msingi: kwanza , mafundisho ya Paulo juu ya uraia katika ufalme katika
mistari sura ya 2 1 kwa njia ya 22; pili , maelezo yake ya utawala wa ufalme katika
mistari sura ya 3 1 kwa njia ya 21 , na tatu, code kwa ajili ya kuishi ndani ya ufalme ,
hupatikana katika sura ya 4 aya 1 hadi sura ya 6 mstari wa 20. Sisi kuangalia kwa karibu
katika kila moja ya sehemu hizi , hivyo basi tuanze kwa kuangalia uraia katika ufalme wa
mwanga katika sura ya 2 mstari wa 1 kupitia 22.
Uraia
Mafundisho ya Paulo juu ya uraia katika ufalme wa Mungu wa mwanga unaweza
kugawanywa katika sehemu tatu . Kwanza , mistari Waefeso sura ya 2 1 kupitia 3
inalenga juu ya ukweli kwamba binadamu kuanguka viumbe ni kuzaliwa katika ufalme
wa giza, na ni maadui wa Mungu kwa asili. Pili, mistari Waefeso sura ya 2 4 kupitia
maelezo 10 njia ya Mungu hutupatia uraia katika ufalme wake kwa kuhamisha sisi
kutoka ufalme wa giza na ufalme wa mwanga. Tatu, mistari Waefeso sura ya 2 11 kupitia
22 kujadili asili ya uraia wetu katika ufalme wa mwanga.
Kwanza, Paulo aliwakumbusha wasomaji wake kwamba jamii ya binadamu ni
dhambi na kuanguka. Sisi ni wafu kiroho; tuna asili mabaya; sisi kuwatumikia adui wa
Mungu; na matokeo yake sisi ni kutozwa kuanguka chini ya hasira ya Mungu juu ya Siku
ya Hukumu. Kusikiliza kwa njia alielezea mwanadamu aliyeanguka katika Waefeso sura
ya 2 mstari wa 1 kupitia 3:
Ulikufa kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ... ikifuatiwa njia ya dunia hii na
mkuu wa ufalme wa hewa ... Sote pia walikaa kati yao kwa wakati mmoja,
kuufurahisha tamaa za asili yetu ya dhambi na kufuata tamaa zake na mawazo.
Kama wengine , tulikuwa na vitu asili ya hasira. (Waefeso 2:1-3)
Binadamu kuanguka viumbe ni maadui wa Mungu. Kabla ya Mungu anatuokoa ,
sisi kwa hiari kufuata asili yetu ya dhambi, na sisi kutumika Shetani, mkuu wa ufalme wa
hewa .
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Lakini kama tuliona mapema katika somo hili, Mungu kwa mamlaka yake ilitoa
uamuzi kuwa baadhi ya watu atarithi wokovu. Hivyo, katika Waefeso sura ya 2 mstari wa
4 kwa njia ya 10 , Paulo akageuka na ukweli kwamba Mungu anatumia haki yake ya
kifalme kwa uhamisho wao kutoka ufalme wa giza na ufalme wa mwanga. Kama sehemu
ya mchakato huu, yeye imebadilisha roho zetu, ili sisi ni hai kiroho. Na yeye recreates
sisi katika Kristo, ili tuweze kuwa na asili mpya ambayo upendo wa Mungu. Yeye pia
kuwachagua kukuwa matendo mema kwa ajili yetu kufanya , ili sisi kumtumikia Mungu
badala ya maadui zake. Na matokeo yake, tunatarajia utajiri usio na kifani katika
ulimwengu ujao , badala ya hasira ya Mungu na hukumu.
Mada ya mwisho Paulo katika sehemu hii ni njia Mungu sasa kutimia bora ya
kuchanganya Wayahudi na watu wa mataifa mengine ndani ya ufalme moja chini ya
utawala wa Mungu Agano la Kale. Bora Hii ni zilizotajwa katika Agano la Kale.
Kwa mfano, katika Zaburi 22 mstari wa 27 na 28 , David zilizowekwa dira hii kwa ajili
ya baadaye ya Utawala wa Mungu :
Miisho yote ya dunia itakumbuka na kugeuka kwa Bwana, na jamaa zote za
mataifa magoti mbele yake, kwa mamlaka ni mali ya Bwana na yeye sheria juu ya
mataifa. (Zaburi 22:27-28 )
Katika siku za Paulo , hata hivyo , hali ya Wakristo wa Mataifa ni jambo yenye
utata . Wakristo wa Kiyahudi hakuwa ujumla kitu kwa mataifa mengine yalivyomgeukia
Mungu . Lakini baadhi yao hawakuwa wanaona kuwa watu wa mataifa mengine
walikuwa Wakristo daraja la pili.
Kabla ya Kristo alipofika, Wayahudi kwa kweli kupokea upendeleo katika ufalme
wa Mungu. Watu wa agano la Mungu ilihusisha kimsingi ya taifa la Israeli, na baraka
kikamilifu Agano ni mali ya Wayahudi bure kiume . Paulo alijua ukweli huu wa imani
Agano la Kale. Lakini kwa njia ya mitume , Agano Jipya kuwafundisha kwamba
waumini wote - wawe Wayahudi au watu wa mataifa mengine , wa kiume au kike ,
watumwa au watu huru - kupokea baraka za milele agano tu kupitia umoja na Kristo.
Katika Kristo , kila muumini ni kuhesabiwa kama kama yeye au yeye walikuwa Yesu
mwenyewe , bure kiume Myahudi ambaye alikuwa ahadi ya Mungu kikamilifu, na kurithi
baraka zote za agano.
Matokeo yake, tofauti na umri wa kati ya Wayahudi na watu wa mataifa mengine
katika ufalme wa Mungu ni kizamani. Kwa sababu wote wanapata wokovu kwa njia
hiyo, kiwango mpya ni hadhi sawa na matibabu sawa kwa kila raia , bila kujali ukabila.
Na kwa sababu hiyo , kila raia wa ufalme wa mwanga ni raia kamili na haki sawa na
marupurupu, ikiwa ni pamoja na kupata picha kamili ya Mungu . Kama Paulo aliandika
katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 13 kupitia 19:
Lakini sasa, kwa Kristo Yesu, ninyi ambao hapo awali mlikuwa mbali ,
mmekaribishwa ... Kwa njia yake sisi wote kuwa na upatikanaji wa Baba katika
Roho mmoja . Kwa sababu hiyo, wewe ni wageni tena na wageni, lakini raia
pamoja na watu wa Mungu na wanachama wa nyumba ya Mungu . (Waefeso
2:13-19 )
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika wazo la uraia katika ufalme wa Mungu wa
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mwanga , tunapaswa kurejea kwa mafundisho ya Paulo juu ya utawala wa ufalme ,
ambayo yeye iliyotolewa katika Waefeso sura ya 3 mstari wa 1 kupitia 21.
Utawala
Ni lazima kuwa wazi kuwa kila ufalme mahitaji ya aina fulani ya muundo wa
utawala. Falme hawezi kufanya kazi vizuri kama wao tu na mfalme na raia . Ofisi
nyingine za serikali lazima kuwepo kwa njia ambayo mfalme inasimamia ufalme wake.
Katika mfano serikali za wanadamu , hizi ni pamoja ngazi mbalimbali na aina ya
uongozi, kama vile wale ambao kutunga sheria , wale ambao kutekeleza sheria, na wale
ambao kuhukumu ukiukaji wa sheria . Na hiyo ni kweli katika ufalme wa Mungu
mwanga, hasa kama ni wazi katika kanisa . Biblia hufundisha kwamba Kanisa la ni
kutawaliwa na wazee, na kwamba wazee hawa ni kuwajibika kwa mtu mwingine na
Mungu.
Katika siku za Paulo , walimu wa uongo walikuwa wakipinga mamlaka muundo
wa kanisa . Kwa kweli, tu kabla ya kukamatwa kwake katika Yerusalemu, Paulo
aliwaonya wazee wa Efeso kwamba walimu wa uongo bila kutokea kutokana na safu yao
wenyewe. Katika Matendo sura ya 20 mistari ya 28 kupitia 30, Luka aliandika maneno
haya Paulo alizungumza na wazee wa Efeso :
Jilindeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka
ninyi kuwa waangalizi ... Najua kwamba baada ya mimi kuondoka, mbwa mwitu
wakali watakuja kati yenu na si vipuri kundi. Hata kutoka yako wanaume idadi
wenyewe watainuka na kupotosha ukweli ili kuwafanya wawafuate yao. (Matendo
20:28-30 )
Paulo alijua kwamba waalimu wa uongo watatoka, na kwamba wangeweza shida
kanisa . Hivyo, yeye aliwaelekeza wazee na ulinzi dhidi ya walimu hawa wa uongo .
Lakini nini alimpa Paulo haki ya kuwapa kazi hii kwa wazee , na kulaani walimu wa
uongo ? Naam, katika siku za Paulo , kulikuwa na ofisi nyingine kanisa kwa njia ambayo
Mungu kusimamiwa ufalme wake, moja kwamba kuwepo kama ofisi ya msingi, lakini
kwamba hakuna tena ipo leo. Na hii ilikuwa ofisi ya mtume . Ni uliofanyika na wale
ambao walikuwa ilichukua na mafunzo na Mungu mwenyewe, na ambaye alikutana na
kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo - watu kama vile Paul. Mitume vyenye mamlaka ya
Mungu na ilitawala infallibly juu ya kanisa nzima, ikiwa ni pamoja na juu ya wazee.
Katika Waefeso sura ya 3 mistari ya 2 hadi 7 , Paulo alieleza mamlaka yake ya kitume
kuhusiana na utawala wa ufalme wa Mungu. Kusikiliza maneno yake huko
Hakika wewe kuwa na habari kuhusu utawala wa neema ya Mungu niliyopewa
kwa ajili yenu , yaani, siri alijitambulisha kwangu na ufunuo ... ambayo si
alijitambulisha kwa wanadamu katika vizazi vingine kama sasa imekuwa wazi na
Roho mitume takatifu ya Mungu na manabii ... nikawa mtumishi wa Injili hii kwa
zawadi ya neema ya Mungu kutokana na mimi kwa kupitia kazi ya nguvu zake.
(Waefeso 3:2-7 )
Mitume mwendawazimu neema ya pekee kutoka kwa Mungu kwamba uwezo
wao katika huduma yao, na ufunuo maalum kutoka kwa Mungu kwamba kuwafundisha
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ukweli dosari. Na walipata kazi kutoka kwa Mungu kufundisha ufunuo huu kwa kanisa .
Hivyo, kama mtume , ilikuwa ni wajibu Paulo na haki ya kueleza sheria za ufalme wa
Mungu kwa wananchi wake , na kulaani wale waliokuwa wamesimama dhidi yake.
Mungu maalumu Paulo kuwa mwakilishi wake rasmi juu ya nchi, mtume wake .
Na utume hii alifanya neno Paulo mamlaka, kama kama alikuwa amesema na Mungu
mwenyewe. Lakini kwa nini alikuwa mamlaka ya Paulo muhimu sana katika hatua hii
katika barua yake kwa Waefeso ? Ili kuiweka tu , kanisa anahitaji kujua ambaye kwa
uaminifu. Kama sisi ni kumpendeza Mungu , tuna kujulishwa. Tuna kujua yale ambayo
Mungu anataka sisi . Lakini katika siku za Paulo , kulikuwa na mafundisho hivyo wengi
wa uongo zinazozunguka kuwa ni vigumu kujua nini matakwa ya Mungu kweli walikuwa
. Walimu wa uongo walisema jambo moja , uongozi imara ya kanisa alisema mwingine.
Paul kutatuliwa tatizo hili kwa zinatoa mamlaka yake ya kitume .
Aliwakumbusha wasomaji wake kwamba kwa sababu alikuwa Mtume, mamlaka yake na
ufahamu walikuwa zaidi kuliko wengine wote . No mwalimu wa uongo anaweza kudai
kuwa mtume. Na kwa hiyo hakuna mwalimu wa uongo inaweza kuwa na ufahamu wa
Paulo, au kuzungumza na mamlaka ya Mungu. Paulo, kwa upande mwingine, alisema
maneno ya Mungu kwa watu wa Mungu ili kuwaongoza katika kweli.
Busara, mafundisho ya Paulo juu ya utawala wa ufalme hawakuwa mwisho kwa
madai yake ya mamlaka , lakini kwa maombi, katika Waefeso sura ya 3 mistari 14
kupitia 21. Paul alikuwa mmisionari , mchungaji na mtume muda wa kutosha kujua
kwamba watu hawatambui au kukubali ukweli kwa sababu tu wao kusikia. Alijua
kwamba yeye alikuwa na maneno ya maisha, lakini pia alijua kwamba hakuweza kufanya
watu kuanguka kuamini kwao. Na hivyo , akaomba kwamba Roho Mtakatifu bila
kumulika akili zao, ili waweze kukubali mamlaka na mafundisho yake. Kisha akaomba
kwamba, hatimaye, wangeweza kuishi katika njia kujengwa Utawala wa Mungu na heri
raia wake.
Sasa kwa kuwa tuna inaonekana katika mawazo ya uraia na utawala katika
uhusiano wake na ufalme wa Mungu, sisi wanapaswa kurejea na kanuni kwa ajili ya
kuishi katika ufalme wa nuru, kumbukumbu katika sura ya 4 aya 1 hadi sura ya 6 mstari
wa 20.
Kanuni Za Maisha
Hii kanuni kwa ajili ya kuishi katika ufalme ina maelekezo mbalimbali juu ya
tabia ya Kikristo . Lakini inaweza kuwa muhtasari katika njia ifuatayo:
Tunasoma ili Kanisa katika ufalme katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 1 kwa njia
ya 16 ; utakaso ufalme katika sura ya 4 mstari wa 17 kupitia sura ya 5 mstari wa 20 ; ili
ndani katika ufalme katika sura ya 5 mstari wa 21 kupitia sura ya 6 mstari wa 9 , na
hatimaye, vita ya ufalme katika sura ya 6 mistari ya 10 mpaka 20 .
Sehemu ya Kanisa ili katika ufalme , hupatikana katika Waefeso sura ya 4 mstari
wa 1 kwa njia ya 16 , inalenga hasa kwenye nafasi za uongozi , ushawishi na mamlaka
katika kanisa . Na mafundisho ya Paulo inasisitiza njia majukumu haya kazi pamoja kwa
manufaa ya wote . Wananchi si kwa kuwa na wivu wa mtu mwingine , lakini badala ya
shukrani ya michango kaka na dada zao kufanya. Baada ya kila mtu anafanya kazi yake
kwa ajili , ni faida Kristo. Na kwa sababu ni faida Kristo , ni faida ya ufalme wote.
Fikiria katika suala hili maneno ya Paulo katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 8 :
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Alipopaa juu , aliongoza mateka katika mafunzo yake na aliwapa watu zawadi .
(Waefeso 4:8)
Katika fungu hili, Paulo inajulikana Zaburi sura 68 aya ya 18, ambayo huonyesha
Bwana kama mfalme ushindi kurudi kutoka vitani. Katika Zaburi 68 , Bwana inapata
nyara za vita na maadui zake alishinda. Hata hivyo, Paulo ililenga nini Bwana anafanya
kwa zawadi hizo . Kama wafalme wa zamani , anashiriki yao na jeshi lake. Hivyo, kwa
maana halisi , zawadi hizo kufaidika si tu Kristo, lakini watu wa ufalme wake.
Paulo alieleza baadhi ya zawadi hizo katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 7 kwa
njia ya 12 :
Kwa kila mmoja wetu nimepewa neema ya kuwa kama Kristo kugawanywa ni ...
Ni yeye ambaye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, wengine
kuwa wainjilisti , na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kuandaa watu wa
Mungu kwa kazi za huduma , ili mwili wa Kristo inaweza kuwa kujengwa.
(Waefeso 4:7-12)
Kristo kugawanywa zawadi yake kwa njia ya kuwawezesha wananchi wa ufalme
wake kutumikia mtu mwingine. Na kwa huduma hii, ufalme wa Kristo ni kuongezeka na
kuimarishwa.
Sura ya 4 mstari wa 17 kupitia sura ya 5 mstari wa 20 anaelezea suala la utakaso
ufalme wa mwanga kutoka rushwa ambayo bado ndani yake. Ufisadi huu , au dhambi,
bred na kulishwa ndani yetu wakati sisi ni raia wa ufalme wa Shetani wa giza. Ni bidhaa
ya , asili yetu ya zamani ya dhambi , ambayo sisi bado kurejesha, hata kama raia wa
ufalme wa mwanga. Lakini wale ndani ya ufalme wa mwanga ambao ni waumini pia na
asili mpya kwamba wanaweza kutegemea kushinda dhambi zao.
Kama Paulo aliandika katika Waefeso sura ya 4 aya 22 hadi 24:
Mlivyofundishwa kuhusiana na njia yako wa zamani wa maisha , kuweka mbali
binafsi yako ya zamani , ambayo ni kuwa kupotoshwa na tamaa zake zenye
kudanganya; kwa kufanywa upya katika tabia ya akili yako , na kuweka utu mpya
, kuundwa kwa kuwa kama Mungu katika haki na utakatifu wa kweli . (Waefeso
4:22-24)
Ufalme wa Mungu ni kuwa kama kimaadili safi iwezekanavyo , ni kutafakari tabia
ya mfalme wake. Na hii ni kwa manufaa ya ufalme wote. Baada ya yote, Mungu
huwabariki na tuzo usafi wa kimaadili . Hivyo, kwa kujiepusha na dhambi , na kwa
kufanya kazi nzuri , wananchi kuongeza furaha ya ufalme , na kuhakikisha urithi wao
ndani yake.
Chini ya utaratibu wa ndani katika ufalme wa mwanga ni kubebwa katika Waefeso
sura ya 5 mstari wa 21 kupitia sura ya 6 aya ya 9. Sehemu hii inazungumzia kudumisha
sahihi miundo mamlaka ambazo zipo ndani ya kaya, na njia kila chama ndani ya
mahusiano mamlaka ni kuhusiana na mtu mwingine.
Kwa njia nyingi, sehemu hii inafanana na mafundisho ya Paulo juu ya utaratibu
wa Kanisa , katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 1 kwa njia ya 16 . Katika sehemu hiyo ,
Paulo alifundisha kwamba kila mmoja anapaswa heshima na kuheshimu wale ambao
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wanashikilia nafasi ya uongozi, ushawishi na mamlaka katika kanisa , naye akaanza wale
walio katika nafasi ya uongozi kufanya kazi kwa faida ya wote.
Katika sehemu hii kwa amri ya ndani, Paulo anashikilia miundo mamlaka kati ya
waume na wake , wazazi na watoto, na mabwana na watumwa . Naye alikuwa
akifundisha kila chama katika mahusiano haya kufanya kazi katika njia kuheshimiwa na
kunufaika pande zote. Na tena , kwa sababu ni kwamba miundo kuboresha maisha katika
ufalme wa Mungu.
Mwisho, katika sura ya 6 aya 10 kwa 20 Paulo alizungumzia mapambano kati ya
ufalme wa mwanga na ufalme wa giza. Hapa, Paulo alizungumzia ukweli kwamba kila
mtu katika ufalme wa mwanga inaitwa kutumika katika jeshi la Mungu , kupigana vita
vya kiroho dhidi ya ufalme wa giza.
Paul muhtasari sehemu hii ya mwisho ya mwili barua katika Waefeso sura ya 6
aya ya 11 na 12 , ambapo yeye aliandika maneno haya:
Vaeni silaha zote za Mungu ili uweze kuzipinga hila za shetani . Kwa kushindana
kwetu sisi si juu ya damu na mwili, lakini juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu
wa giza hili , juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho.
(Waefeso 6:11-12)
Shetani na ufalme wake vita dhidi ya kanisa na ufalme wa nuru, na mfalme wetu Mungu
madai uaminifu wetu katika vita hii. Kuhakikisha kwamba tunaweza kusimama imara
dhidi ya adui zetu, yeye suti sisi katika silaha zake na silaha sisi kwa neno lake.
Salamu za Mwisho
Sehemu ya mwisho ya barua ya Paulo kwa Waefeso ni kufunga , hupatikana
katika Waefeso sura ya 6 mistari 21 kupitia 24. Katika fungu hili short , Paul inayotolewa
kufunga baraka , na imeelezwa kuwa Tukiko bila kutoa barua hii.
IV.
MATUMISI YA KISASA
Sasa kwa kuwa tuna kuchunguzwa historia ya Waraka wa Paulo kwa Waefeso,
na kutafuta muundo wake na maudhui, tuko tayari kushughulikia maombi ya kisasa ya
mafundisho ya Paulo awali kwa madhumuni ya Waefeso.
Maombi yetu ya barua ya Paulo kwa Waefeso kugawanya katika sehemu tatu,
kuhama kutoka nyembamba na masuala ya mpana wa ufalme wa Mungu. Kwanza, sisi
majadiliano juu ya mheshimuni mfalme. Pili, sisi kujadili kujenga ufalme . Na tatu, sisi
kushughulikia mada ya mshindi cosmos . Hebu tuanze na somo la mheshimuni mfalme.
Kuheshimu Mfalme
Kama tulivyoona , Waraka wa Paulo kwa Waefeso rufaa kwa wazo kwamba
Mungu ni mfalme wa Mungu juu ya viumbe wote , na hasa juu ya ufalme wa watu wake.
Na mfalme wetu Mungu amefanya mambo mengi ya ajabu kwa kuwa sisi lazima kwa
shauku kujibu kwa kuheshimu yake, hasa kupitia shukrani , utii na uaminifu.
Sasa, katika kutunza na jinsi jamii ya kale kuongelea wafalme na watu wao, Paulo
alieleza ukarimu wa kifalme Mungu kwetu katika suala la " upendo." Na alielezea wajibu
wetu kwake katika njia hiyo hiyo. Kwa mfano, kusikiliza maneno ya Paulo katika
Waefeso sura ya 2 mstari wa 4 hadi 7 :
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Kwa sababu ya upendo wake mkuu kwetu , Mungu , ambaye ni tajiri katika
huruma , alitufanya hai pamoja na Kristo hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa
sababu ya makosa ... Na Mungu alitufufua pamoja na Kristo na ameketi sisi
pamoja naye katika ulimwengu wa roho ... ili katika umri kuja apate kuonyesha
utajiri usio na kifani wa neema yake , alionyesha kwa wema wake kwetu katika
Kristo Yesu. (Waefeso 2:4-7 )
Kifungu hiki ni sehemu ya hoja ya Paulo kubwa kueleza jinsi Mungu hufanya sisi
wananchi katika ufalme wake. Na hatua yake katika aya hii ni kwamba Mungu
anaudhihirisha upendo wake wakati yeye anatufanya upya, uhamishaji sisi katika ufalme
wake , inaweka sisi katika nafasi ya mamlaka na heshima, na inatupa urithi wetu.
Katika ulimwengu wa kale , wafalme mara nyingi alionyesha upendo kwa ajili ya
masomo yao, na wao pia wanatakiwa masomo yao kwa upendo wao. Katika mazingira
haya ya taifa, neno "upendo" alieleza uaminifu na ibada, kiasi kama sisi kusema ya
upendo ya nchi zetu, hata leo. Na ilielezwa kimsingi na ukarimu na ulinzi kwa upande wa
mfalme, na utii na uaminifu kwa upande wa masomo yake.
Na hii ni just nini tunaona katika maelezo ya Paulo ya upendo wa Mungu kwa
watu wake. Ukweli wa kihistoria ya Injili kuthibitisha kwamba Mungu ni nia ya watu ya
ufalme wake, na kwamba yeye maadili sisi sana. Uaminifu wake kwa sisi ni alionyesha
kupitia wema wake na ulinzi, kama walionyesha katika mambo kama kuchaguliwa tangu
asili yetu, kifo cha Kristo kwa niaba yetu, kuzaliwa upya wa roho zetu , uraia wetu katika
ufalme wa Mungu, muungano wetu na Kristo mfalme wa mbinguni, na utukufu sisi
atarithi katika siku zijazo. Na kwa sababu Mungu amefanya mambo haya ya ajabu kwa
ajili yetu, sisi ni wajibu wa heshima yake katika kurudi.
Kusikiliza maombi ya Paulo katika Waefeso sura ya 3 mstari wa 17 kupitia sura ya
4 mstari wa 1
Naomba wewe ... inaweza kuwa na nguvu ... kufahamu jinsi ulivyo upana na
marefu, kwa kimo na kina ni upendo wa Kristo, na kujua upendo huu kwamba
inapita maarifa ... Sasa ... kwake Mungu uwe utukufu katika kanisa na katika
Kristo Yesu hata vizazi vyote , milele na milele ! Amina. Kama mfungwa katika
Bwana, kisha , nawasihi kuishi maisha yanayostahili wito mlioitiwa . (Waefeso
3:17-4:1 )
Paul akauchomoa maombi mbili na upendo wa Mungu katika fungu hili. Kwanza,
kuheshimiwa Mungu katika sifa doxological na kujipachika utukufu kwake. Pili, Paulo
aliwahimiza wasomaji wake kwa heshima ya Mungu kupitia utii wao , kwa kuishi maisha
yanayostahili .
Tutaangalia kwa karibu zaidi katika wote ya njia hizo sisi ni kwa heshima ya
Mungu , kuanzia kwa sifa na kuabudu sisi ni kutoa kwake, na kisha kuhamia kwenye
maisha yetu ya utii kwake . Hebu kugeuka kwanza kwa sifa na kuabudu.
Sifa na Ibada
Katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 19 na 20 , Paulo waziwazi maelekezo
wasomaji wake kwa heshima ya Mungu kupitia sifa na kuabudu , kuandika maneno haya:
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Zungumzeni kwa zaburi, nyimbo na nyimbo za kiroho. Kuimba na kufanya muziki
katika moyo wako kwa Bwana , siku zote kutoa shukrani kwa Mungu Baba kwa
kila kitu, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. (Waefeso 5:19-20)
Wakristo ni daima kushukuru kwa wote wa baraka za Mungu. Na sisi ni kutoa shukrani
zetu za dhati katika zaburi , nyimbo na tenzi za kiroho, na muziki katika mioyo yetu. Hizi
ni aina zote za sifa na kuabudu, kama sisi kueleza yao nje kwa watu wengine, au ndani
kwa Bwana peke yake.
Licha ya kuwafundisha kwa sisi kumsifu Mungu , Paulo pamoja na mifano
kadhaa ya sifa kwa sisi kufuata, ikiwa ni pamoja na sifa zake utangulizi katika Waefeso
sura ya 1 mstari wa 3 kwa njia ya 14 , na maombi yake doxological katika Waefeso sura
ya 3 mistari 14 kupitia 21. Wote wa vifungu hivi kuonyesha sisi jinsi ya kuheshimu
Mungu kwa njia ya sifa sawa na doxology .
Kama tulivyoona , katika sehemu hizi zote mbili, Paulo ililenga kazi ya kila mtu
ya Utatu, upatanisho wa Yesu, ufunuo wa Mungu kwa sisi , na utukufu ujao Mungu
amepanga kwa ajili yetu. Na yeye alieleza mambo haya katika mazingira ya kuheshimu
Mungu kwa utawala wake juu yetu , akizungumza ya utawala wa Mungu , ukarimu wake
kwetu sisi , na urithi wetu katika Kristo.
Sasa, hizi ni haikubaliki njia pekee kwa heshima ya Mungu kama mfalme .
Kinyume chake, kama Paulo alifundisha katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 19 na 20,
sisi ni kwa heshima ya Mungu kwa kila kitu, si tu kwa ajili ya mambo haya chache . Hata
hivyo, ni muhimu kutambua kwamba wakati sisi heshima ya Mungu kwa sifa na kuabudu
, ni haki ya kukiri mambo maalum kwamba amefanya .
Licha ya sifa na ibada , Paulo pia alitufundisha kutoa utii wao kwa mfalme wetu wa
Mungu kama njia ya kuheshimu yake.
Utii
Njia moja ambayo sisi ni kueleza utii wetu kwa Mungu ni kwa kubaki kwa bidii na
vinavyoendelea waaminifu kwake , kuacha nguvu na mamlaka . Kama Paulo aliandika
katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 8 kwa njia ya 10 :
Zamani ninyi mlikuwa gizani, lakini sasa ninyi mko katika mwanga katika Bwana.
Kuishi kama watoto wa mwanga ... na kujua nini humpendeza Bwana. (Waefeso
5:8-10)
Sisi kutumika kuwa raia wa ufalme wa Shetani wa giza . Lakini sasa uaminifu
wetu kubadilishwa. Kwa sababu Mungu alituokoa, sisi deni yake utii wetu , na sisi deni
hilo kwa aondoke nyuma ya njia ya dhambi ya ufalme wa giza, na kuishi kwa njia ya
kumpendeza Bwana wetu mpya na mfalme .
Paulo aliandika tena ya uaminifu hii katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 24,
ambapo yeye alitamka baraka hii masharti:
Neema kwa wote wanaompenda Bwana wetu Yesu Kristo kwa undying upendo.
(Waefeso 6:24)
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Upendo wetu kwa Bwana ni kuwa " undying ," kamwe - mwisho, kuendelea , kujitoa ,
subiri.
Mungu anataka na madai ibada yetu kamili na kujitoa. Itakuwa si kazi tu
kuongeza yake pantheon wa miungu kwamba sisi tunamuabudu ; anasisitiza juu ya
uaminifu wetu usiogawanyika. Na yeye hataki tu uaminifu wetu watazamaji tu, kama sisi
wapate kurejea mbali na miungu ya uongo na kisha tu kupumzika katika baraka za
ufalme wake. No , anataka sisi kutii amri zake zote, si tu kuacha miungu mingine, lakini
pia kikamilifu kufanya kazi nyingi yeye amepanga kwa ajili yetu.
Maneno ya Paulo katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 kwa njia ya 10 kutoa
ufahamu katika suala hili:
Kwa maana ni kwa neema mmeokolewa kwa njia ya imani - na hii si kutokana na
nafsi zenu , ni kipawa cha Mungu ... Kwa sisi ni kazi ya Mungu , tuliumbwa katika
Kristo Yesu kufanya matendo mema, ambayo Mungu aliyatengeneza ili tufanye .
(Waefeso 2:8-10)
Mungu hawakuwa ila sisi tu kutuzuia kuangamia , au tu ili tuweze kufurahia maisha ya
starehe katika ufalme wake. Badala yake, Mungu pia alituumba upya katika Kristo ili
tuweze kuwa raia uzalishaji katika ufalme wake, kutenda mema yeye kwa ajili ya sisi .
Katika ufalme wa Mungu , matendo mema jukumu maalum: wao ni zana ambayo
Mungu inapanuka na jitakasa ufalme wake, inapata utukufu, na mawaziri kwa watu
wake. Na kwa mujibu wa Paulo, kusudi la Mungu katika kuokoa sisi ni kuhakikisha kuwa
tunataka kufanya kazi hizi nzuri. Kwa hiyo, majibu sahihi kwa neema ya Mungu ni
kukubali uteuzi yetu kama watumishi wake na mawaziri. Ni kupitisha lengo lake kama
lengo letu, kusudi lake kama lengo letu. Hii ndiyo sababu Paulo mara nyingi moyo
wasomaji wake kuishi katika "anastahili" namna, moja kwamba yalijitokeza tabia ya
mfalme na ufalme wake.
Sasa kwa kuwa tuna kuchukuliwa baadhi ya njia ya kuheshimu mfalme ,
tunapaswa kurejea kwa Mkakati wa Paulo wa kwa ajili ya kujenga ufalme . Tu kama
Mungu inahitaji sifa na upendo na utiifu wetu , yeye pia inahitaji kwamba sisi kumsaidia
kupanua na kukua katika Utawala wake wa kidunia.
Kujenga Ufalme
Kutusaidia kuelewa jinsi ya kujenga ufalme wa Mungu hapa duniani , Paul
walioajiriwa idadi ya mifano. Kila mmoja inayotolewa ufahamu katika jinsi raia wa
ufalme wa Mungu ni kuhusiana na mtu mwingine na Kristo, kama vile katika jinsi sisi ni
kushirikiana katika kuongezeka kwa ufalme wa Mungu. Sisi kutaja mbili mafumbo hayo,
mwanzo na jinsi Paulo ikilinganishwa ufalme kwa hekalu la Mungu.
Kusikiliza maneno ya Paulo kwa Wakristo wa Mataifa katika Waefeso sura ya 2
mistari 19 kupitia 22:
Wewe ni ... Wanachama wa nyumba ya Mungu , umejengwa juu ya msingi wa
mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe kama jiwe kuu la msingi . Katika
yeye jengo lote ni alijiunga pamoja na kuongezeka kwa kuwa hekalu takatifu
katika Bwana. Na ndani yake wewe pia mnajengwa pamoja kuwa maskani
ambayo Mungu anaishi kwa njia ya Roho wake. (Waefeso 2:19-22)
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Paulo alifundisha kuwa Wakristo wa Mataifa walikuwa raia wa full katika ufalme
wa Mungu, na hali sawa kwa raia wa Kikristo wa Kiyahudi . Na kusisitiza ukweli huu ,
alielezea Ufalme wa Mungu kama jengo, na kila Mkristo kuwa jiwe katika muundo.
Katika Fumbo hii, Kristo ana nafasi ya kiongozi , ndiye jiwe la msingi , moja ambayo
mawe mengine yote yanategemea , ambaye jengo lote ni umoja . Mitume na manabii
uliofanyika nafasi ya mamlaka high chini ya Kristo amekwisha hasa hujulikana kama
wawakilishi wake. Wakristo mengine yote ni mawe katika muundo, bila ubaguzi
miongoni mwetu.
Sasa , lengo la jengo hili lilikuwa kuwa makao ya Mungu, ili Mungu aweze kuishi
katikati ya watu wake. Taifa la Israeli barabara baraka kama hii katika Agano la Kale,
hasa kupitia Hekaluni katika Yerusalemu , kama Solomon alitangaza katika 2 Mambo ya
Nyakati sura ya 6. Lakini Agano la Kale pia kufundisha kuwa watu wa mataifa hatimaye
kuishi katika uwepo wa Mungu, pia .
Kwa mfano, kusikiliza maneno ya Mungu katika Isaya sura ya 66 mistari ya 19
na 20 :
Nao watahubiri utukufu wangu katika mataifa. Na kuleta ndugu zenu wote, kutoka
mataifa yote , mpaka mlima wangu mtakatifu Yerusalemu kama sadaka ya
Bwana. (Isaya 66:19-20 )
Katika fungu hili, Mungu alifundisha kwamba wakati yeye kurejeshwa ufalme kwa
Israeli - ambayo alianza kufanya katika Agano Jipyakwa njia ya Yesu - Israeli atarudi
kwa hekalu la Yerusalemu kumwabudu Bwana. Na yakawa , watu wa mataifa mengine
atakuja pamoja nao , kwa kweli kuleta wana wa Israeli Mungu kama sadaka takatifu
kutoka katika mataifa.
Hivyo, wakati Paulo alifundisha kuwa Wayahudi na watu wa mataifa kuishi katika
uwepo wa Mungu kama hekalu lake , alikuwa na maana kwamba ufalme wa Mungu
ilikuwa kuelekea lengo yake ya mwisho. Hii ilimaanisha kuwa ufalme baraka za Mungu
walikuwa sasa unapanuliwa kwa jamii yote. Lakini kwa nini Paulo kutumia Fumbo hili
maalum? Ipasavyo, alitumia kuendeleza maridhiano rangi kati ya Wayahudi na watu wa
mataifa mengine katika kanisa .
Katika siku za Paulo , baadhi ya Wakristo Wayahudi unaofanywa wazo kwamba
Wayahudi walikuwa bora kwa watu wa mataifa mengine kwa sababu walikuwa wateule
wa Mungu . Wamepokea upendeleo kutoka kwa Mungu kwa muda mrefu kiasi kwamba
walikuwa wameanza kufikiri wao alistahili yake.
Lakini ukweli ni kwamba watu wote, Wayahudi na Mataifa sawa, ni waliopotea
bila Kristo. Hakuna hata mmoja wetu ni angalau kidogo kustahili baraka ; sote
wanastahili kuwa na hatia. Kristo pekee anastahili baraka . Shukrani nyingi, kwa sababu
sisi ni umoja naye , Mungu makosa sisi kama kustahili baraka pia . Matokeo yake, kwa
njia ya Kristo , Wayahudi tena na hadhi maalum mbele ya Mungu.
Hivyo, kama sisi kujenga ufalme wa Mungu leo, sisi lazima kuzingatia picha kubwa ya
kuheshimu Mungu na kuishi katika uwepo wake na kujitahidi kuongeza utukufu wa
Kristo badala ya yetu wenyewe. Na ni lazima kuwa wanyenyekevu kwa mtu mwingine ,
na kutambua kwamba hakuna muumini ni zaidi kupata baraka kuliko nyingine yoyote.
Ni wazi, hii ina maana kwamba vikwazo vya kisasa rangi na kikabila katika kanisa
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lazima kuharibiwa. Lakini pia ina maana kwamba ni lazima watubu njia nyingine ambazo
sisi kimakosa kugawanya na mtu mwingine, au baya kuinua wenyewe kwa hasara ya
wengine . Labda uongozi wetu kanisa anaona yenyewe muhimu zaidi kuliko walei, au
labda sisi kutibu Wakristo tajiri na zaidi heshima kuliko sisi kutibu Wakristo maskini .
Labda sisi thamani mkutano wetu wa ndani au dhehebu yetu ili sana kwamba sisi
kuangalia chini kwa wale katika makanisa mengine , na kutafuta kazi kwa kujitegemea
kutoka kwao kama sisi kujenga ufalme wa Mungu. Katika matukio yote hayo,
mafundisho ya Paulo ni kwamba ni lazima kuweka kando ubatili yetu na kiburi, na
kukubaliana na waumini wote kama usawa yetu katika ufalme wa Mungu.
Sasa, kama muhimu kama mfano wa hekalu , sitiari ambayo Paulo alitumia mara
nyingi kuelezea ufalme jengo katika barua yake kwa Waefeso ilikuwa ni ile ya mwili hasa mwili wa Kristo, na Kristo kama kichwa , na kwa waumini wote kwa pamoja
kutunga mwili wa Kristo. Paul alitumia mfano huu katika sura ya 1 , 3, 4 , na 5 ili kuteka
nje pointi mbalimbali ya maombi.
Yeye ilianzisha Fumbo hili katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 20 kwa njia ya 23
kwa maneno haya:
[ Mungu ] walionyesha [Kristo] kutoka kwa wafu na kuketi naye katika mkono
wake wa kulia katika ulimwengu wa roho , mbali juu ya kila tawala na mamlaka
... Na Mungu aliweka vitu vyote chini ya miguu yake na kuteuliwa kwake kuwa
kichwa juu ya kila kitu kwa kanisa , ambayo ni mwili wake. (Waefeso 1:20-23)
Kama mfano wa hekalu , hii moja pia alielezea Utawala wa Mungu, Kristo alikuwa
amekaa kama mfalme katika mbinguni, na ilitawala kwa manufaa ya watu wake , yaani
kanisa.
Paulo anaendelea na picha za hii katika Waefeso sura ya 3 mstari wa 6 , na
kuongeza:
Kwa njia ya Injili watu wa mataifa mengine ni warithi pamoja na Israeli,
wanachama pamoja ya mwili wa mtu , na washiriki pamoja katika ahadi katika
Kristo Yesu. (Waefeso 3:6 )
Mkazo Paulo maridhiano rangi ilikuwa ni dhahiri tena katika fungu hili. Alisema
kwamba Wakristo Wayahudi na wa Mataifa na umoja na Kristo, na mmoja kwa
mwingine katika Kristo, na kwamba wote kupokea baraka tu kwa sababu wao kushiriki
ahadi katika Kristo.
Paulo matumizi kikamilifu ya mwili ya picha Kristo , hata hivyo , inaonekana
katika sura ya 4 mstari wa 1 kwa njia ya 16 , ambapo alisema kwa ajili ya utaratibu wa
Kanisa katika ufalme . Kuna yeye ililenga hasa juu ya nafasi ya uongozi , ushawishi na
mamlaka katika kanisa kama njia ambayo wengine wa kanisa ni uwezo kwa ajili ya
huduma . Alisema kuwa matendo mema Mungu ameandaa kwa ajili yetu na wajumbe
kiasi kikubwa cha huduma kwa mtu mwingine, kwa lengo la kujenga kanisa ili inakuwa
ufalme kufaa kwa ajili ya Bwana wa ulimwengu kutawala. Kusikiliza maneno ya Paulo
katika Waefeso sura ya 4 aya 11 hadi 13:
[Mungu] alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, wengine kuwa
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wainjilisti , na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kuandaa watu wa
Mungu kwa ajili ya kazi ya huduma, ili mwili wa Kristo inaweza kuwa kujengwa
mpaka sisi wote kufikia umoja katika imani na katika maarifa ya Mwana wa
Mungu na kukomaa , kufika kwenye cheo yote ya ukamilifu wa Kristo. (Waefeso
4:11-13)
Mungu imeanzisha viongozi katika kanisa ambao ni kuandaa sisi wengine kwa waziri
mmoja kwa mwingine.
Na viongozi hao ni kuongoza kanisa kwa malengo mawili. Kwanza ya hizi ni
kufikia " umoja katika imani . " Hapa, Paulo alikuwa akilini kwamba kanisa ni kuwa
mafundisho umoja, kuwa na uelewa kukomaa na sahihi, na si kuridhishwa na tu ufahamu
wa msingi wa Injili. Hii ni katika kutunza na sala ya Paulo mapema kwamba Mungu
angeweza kumwezesha wasomaji Paulo kuelewa ufalme baraka za Mungu katika Kristo.
Bao la pili ni " kufika kwenye cheo yote ya ukamilifu wa Kristo. " Lengo hili ni
cosmic katika wigo ; ni kuleta viumbe wote chini ya utawala wa Kristo, kama Paulo
alifundisha katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 10. Kama ajabu kama inaweza sauti , kwa
njia ya uongozi wa Kanisa la sahihi na huduma ari miongoni mwa wakristo, ulimwengu
mzima yanaweza kuletwa chini ya uongozi wa Kristo.
Paulo anaendelea Fumbo hili katika Waefeso sura ya 4 aya 15 na 16, ambapo
alielezea baadhi ya mambo maalum viongozi wa kanisa walikuwa na kuwafundisha watu
kufanya:
Tuishike kweli katika upendo , sisi katika mambo yote kukua katika yeye aliye
kichwa , yaani, Kristo. Kutoka kwake, mwili mzima, alijiunga na uliofanyika
pamoja na kila kano ya kushikilia, kukua na kujijenga katika upendo, kama kila
sehemu ikifanya kazi yake. (Waefeso 4:15-16)
Kama kila kiongozi wa kanisa anaongea ukweli katika upendo mwili wa kanisa, mwili
kujifunza ukweli huo. Matokeo yake, kila Mkristo ni uwezo wa waziri kikamilifu kwa
wengine , kufanya kazi ya huduma na kutia moyo. Lakini taarifa kitu kingine kama vile:
upendo lazima tabia wote mafundisho ya kiongozi na kazi ya kanisa ya huduma.
Sasa , kama upendo wa Mungu kwa ajili yetu na upendo wetu kwa Mungu
yanatokana hasa katika suala la uaminifu na kujitolea ndani ya ufalme , upendo wetu kwa
Wakristo wengine pia kuelezwa kwa njia hii. Upendo wetu kwa majirani zetu ni si sana
hisia ya uhusiano binafsi , lakini badala ya ahadi waaminifu na kujitolea ambayo inataka
manufaa yao, hata kama hatujui yao binafsi .
Lakini upendo hii si ushirikiano tu au synergism . Badala yake, upendo wa
Kikristo anaelewa kuwa waamini wenzetu ni sehemu ya urithi wa Kristo. Kristo alikuwa
tayari kufa ili kuwafanya yake, na yeye anapata utukufu na heshima kwa sababu wao ni
mali yake. Hii inapaswa kuhamasisha sisi thamani yao zaidi sana pia , na kuweka nje
juhudi inachukua kuwahudumia.
Sasa kwa kuwa tumegundua masomo ya kuheshimu mfalme na kujenga ufalme ,
tunapaswa kurejea kwa mada yetu ya mwisho: mshindi cosmos . Yesu ni mfalme juu ya
kanisa sasa hivi, lakini siku inakuja wakati yeye kushinda adui zake wote na kutawala
ulimwengu mzima.

Nyaraka Za Paulo Gerezani, Somo La Tatu
Paulo Na Waefeso

26-

Huduma Ya Milenia Ya Tatu
(www.thirdmill.org)

Kwa video, muongozo wa utafiti na rasilimali nyingine nyingi, tafadhali tembelea visit
http://thirdmill.org/scribd

Kushinda Kosmosi
Kama tulivyoona , ufalme wa Mungu sasa ushirikiano lipo au unalingana na umri
wa sasa wa dhambi na mauti. Wakati huo, nguvu za Mungu - ikiwa ni pamoja na kanisa
lake - vita dhidi ya ufalme wa mapepo na mwanadamu aliyeanguka . Lakini hatimaye
Yesu atarudi . Na anapofanya yeye kutoa hukumu ya mwisho juu ya adui zake , milele
kusagwa uwezo wao wa kushindana naye. Ushindi baadaye juu ya nguvu za giza ni
fulani. Lakini mpaka siku hiyo, sisi ni wajibu wa kusimama na kupigana nao .
Lakini hata katika umri wa sasa wa dhambi na mauti , tuna mkono wa juu katika
vita dhidi ya majeshi ya mapepo. Kama tulivyoona , mfalme wetu tayari ameketi katika
nguvu na mamlaka juu yao , na sisi ni ameketi pamoja naye. Mungu tayari tuokoa
mamlaka yao mabaya na kurejeshwa kwetu kwa hali ya baraka ndani ya ufalme wake. Na
yeye uwezo yetu na Roho wake Mtakatifu kuhimili mashambulizi mbaya adui yetu
inaweza haradali. Fikiria maneno ya Paulo katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 13 na 16:
Vaeni silaha zote za Mungu , hivyo kwamba wakati siku ya uovu itakapokuja ,
unaweza kuwa na uwezo wa kusimama nchi yako, na baada ya umefanya kila kitu
, kusimama ... mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima wote
moto mishale ya yule mwovu. (Waefeso 6:13, 16)
Kwa neema yake na Roho, Mungu hutoa sisi na uwezo wa kusimama dhidi ya vikosi
mapepo.
Na si hivyo tu , lakini baraka nyingi kwamba kanisa inapata ni ushahidi mapepo ya
kushindwa kwao ni fulani. Kwa kweli, Paulo alikwenda mbali kama kusema kwamba
uwepo wa kanisa alionyesha adhabu ya yote ya maadui wa Mungu. Kusikiliza maneno ya
Paulo katika Waefeso sura ya 3 mstari wa 8 hadi 11 :
Neema hii nilipewa : kuhubiri kwa watu wa mataifa utajiri wake Kristo
usiopimika, na ili nikuelezeni kwa kila mtu utawala wa siri hii, yaani kwa miaka
ya nyuma ilikuwa fishwa katika Mungu , aliyeumba vitu vyote . Dhamira yake ni
kwamba sasa , kupitia kanisa, hekima mbalimbali ya Mungu ijulikane na falme na
mamlaka katika ulimwengu wa roho , kufuatana na kusudi lake la milele ambalo
yeye kukamilika katika Kristo Yesu Bwana wetu. (Waefeso 3:8-11)
Hata kabla ya uumbaji wa mwanadamu , Mungu alipanga kutumia kanisa lake
kudhihirisha utukufu wake kwa maadui zake mapepo. Lakini yeye agizo ukweli huu siri
mpaka wakati wa Kristo. Lakini sasa kwamba Kristo amekuja , Mungu ni kwa kutumia
kanisa kuonyesha hekima na uwezo wake wa maadui wake wote . Yeye ni kufanya up
kanisa kama mfano wa uwezo wake wa kushindwa hata miradi mkuu wa Ibilisi, kama
ushahidi wa uwezo wake wa kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake. Baada ya yote ,
kama hawezi kuwakomboa wanadamu kutoka uharibifu wa dhambi , kama hawezi
kupatanisha hata sisi na mtu mwingine na yeye mwenyewe , kuna kitu yeye hawezi
kufanya.
Lakini sisi si tu juu ya kuonyesha. Kanisa ni tuzo ya Mungu. Sisi ni hazina yeye
ana vita kwa na alishinda kutoka katika ufalme wa maadui zake. Sisi ni watu wa Mungu
udhibiti wa historia ya kuokoa , wapenzi bibi Kristo alitoa maisha yake ya kulinda na
kuoa. Kusikiliza maelezo ya Paulo ya Kristo na kanisa katika Waefeso sura ya 5 mistari
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ya 23 kupitia 27:
Kwa maana mume ni kichwa cha mke kama Kristo ni kichwa cha kanisa ... Kristo
alivyolipenda kanisa , akajitoa kwa ajili yake ... kuwasilisha yake mwenyewe
kama kanisa nuru, bila doa , kasoro au dosari nyingine yoyote, lakini takatifu
watu wasio na hatia . (Waefeso 5:23-27 )
Mungu anapenda na maadili yetu. Na katika mchakato wa maridhiano kwa vitu vyote na
nafsi , na kufanywa upya na utakaso ulimwengu, yeye ni mapya na sisi. Kwa hiyo,
kuwepo kwa kanisa , na msamaha wa kanisa , na utakaso wa kanisa , kuthibitisha
kwamba Ufalme wa Mungu imeanza. Na kama imeanza , basi bila ya shaka kukamilika.
Na wakati ni , mapepo itakuwa kuwaangamiza kabisa , na utawala wa Kristo itakuwa
kabisa. Kama Paulo aliandika ya Kristo katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 22 na 23 :
Mungu kuwekwa vitu vyote chini ya miguu yake na kuteuliwa kwake kuwa kichwa
juu ya kila kitu kwa kanisa , ambayo ni mwili wake, ukamilifu wake
anayekamilika kwa vyote katika vyote . (Waefeso 1:22-23 )
Maneno ya Paulo hapa ni stunning: Kristo amekuwa kuwafanya wawe kama mfalme wa
ulimwengu ili kanisa wanaweza kubarikiwa. Sisi ni ukamilifu wake , mwili wake - sisi
kukamilisha yake.
Kama vile Kristo anastahili kutawala kwa sababu ya hali yake mwenyewe na
sifa, sababu yeye kweli haina utawala ni kwamba ni anatubariki . Kwa hiyo, ukweli
kwamba kanisa ni heri - ukweli kwamba Wayahudi na watu wa mataifa mengine , waume
na wake , wazazi na watoto, mabwana na watumwa wanarejeshwa kwa kila mmoja na
Mungu - ni ushahidi chanya kwamba Mungu ni mwenye nguvu na mwema na mwenye
busara, na kwamba yeye imeanza upya cosmos .
Hivyo basi , ni jinsi gani sisi kukabiliana na baraka kubwa kama hizo? Na jinsi
gani tunaweza kusaidia ufalme kukua katika Kristo na kupinga adui yake? By kuheshimu
na kumsifu mfalme wetu , utoaji naye uaminifu na utii; kwa kuwahudumia na kujenga
kanisa lake ; na kwa kusimama imara dhidi ya maadui wa ufalme wake.
V. HITIMISHO
Katika somo hili tumegundua mviringo Waraka wa Paulo kwa Waefeso.
Tumeangalia background ambayo hutoa mazingira kwa barua, na sisi kuchunguza
muundo barua na maudhui. Hatimaye, tumeona matumizi ya kisasa ya mafundisho ya
Paulo katika waraka huu.
Barua ya Paulo kwa Waefeso ina somo muhimu sana kufundisha na sisi leo. Ni
inatufundisha kwamba wokovu si tu juu ya watu binafsi kuwa kukombolewa kutoka
katika dhambi zao . Badala yake, ni kuhusu kujenga , kudumisha na thriving katika
ufalme wa Mungu. Kama sisi kuboresha uelewa wetu wa ufalme wa Mungu , sisi itakuwa
bora tayari kupinga maadui zake, kuishi katika njia kumpendeza Mungu, na kupata
baraka zake kwa wenyewe na kwa waumini wenzetu.
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