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እናስተዋውቅዎ
የሰርዴ ሚሉኒየም ሚኒስትሪ እንዯ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1997 ዓ.ም. ተመሠረተ፡፡ ይህ
አገሌግልት አትራፉ ያሌሆነ ዴርጅት ሲሆን፣ መጽሏፌ ቅደሳዊ አስተምህሮዎችን ሇመሊው ዓሇም
በነጻ ሇማዲረስ የተቋቋመ ነው፡፡ በዓሇም አቀፌ ዯረጃ ያሇውን ጤናማ፣ መጽሏፌ ቅደሳዊ - መሠረት
ያሇው ክርስቲያናዊ የአመራር ስሌጠና ፌሊጎት 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፣ በዯጋፉዎች የሚታገዜ፣ ሇተጠቃሚው ምቹ፣ በሌዩ ሌዩ የመገናኛ
ብዘሃን ዳዎች የታገ ሥርዓተ-ትምህርት በአምስት ቋንቋዎች (በእንግሉዜኛ፣ በስፓኝ፣ በራሺያኛ፣
በማንዲሪን ቻይንኛ እና በአረብኛ) አስተርጎሞ አሰራጭቷሌ፡፡ ሁለም ትምህርቶች የተጻፈት፣
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 ማስተሊሇፉያ ዳዎች፣
በሳተሊይት የቴላቪዥን ስርጭት፣ በራዱዮና በቴላቪዥን ስርጭቶች ሇማቅረብ በሚያስችሌ መሌክ
የተቀረፁ ናቸው፡፡
ስሇ አገሌግልታችን የበሇጠ መረጃ ሇማግኘትና እንዳት የአገሌግልቱ ተጠቃሚ መሆን እንዯምትችለ
ማወቅ ከፇሇጋችሁ፣ www.thirdmill.org የተሰኘውን ዴረ-ገጽ ይጎብኙ፡፡
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የስንብት ሰሊምታ
4. መነኛው ተዚምድ
ተጠያቂነት
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ምሌጃ
እርቄ
5. ማጠቃሇያ
© 2010 by Third Millennium Ministries
www.thirdmill.org

ጳውልስና ፉሌሞና

3

የጳውልስ የእስር ቤት ዯብዲቤዎች

ትምህርት አራት/PPE 4 GCM/GFE-IIIM

ጳውልስና ፉሌሞና

1. መግቢያ
አብዚኞቻችን ከወዲጆቻችን በጎ ውሇታ የተቀበሌንባቸውን ጊዛያት እናስታውሳሇን፡፡ ምናሌባት ሇአንዴ ወዲጃችሁ
ስጦታ በመስጠት ወይም ሇየት ያሇ ዴጋፌ በማዯረግ ግሩም በጎነት ታዯርጉ ይሆናሌ፡፡ እናንተም በተራችሁ ዴጋፌ
የምትፇሌጉበት ጊዛ ሲመጣ ያ ወዲጃችሁ በተራው ሇእናንተ መሌካም ነገር እንዱያዯርግሊችሁ ትጠይቃሊችሁ፡፡
እነዙህን በመሰለ ወቅቶች፣ አብዚኛውን ጊዛ የምናዯርገው፣ ወዯ ወዲጃችን እንሄዴና፣ “ይህንን ነገር ማዴረግ
እንዯማትፇሌግ አውቃሇሁ፣ ሆኖም ግን ያንተ እርዲታ በእውነት ያስፇሌገኛሌ፡፡ እባክህን ቸርነት አዴርግሌኝ፡፡”
በማሇት እንጠይቃሇን፡፡
ሏዋርያው ጳውልስም በብዘ መሌኩ ይህንን የሚመስሌ ችግር ዯርሶበታሌ፡፡ ከወዲጁ ከፉሌሞና ይህንን መሳይ
በጎነት ማግኘት አስፇሇገው፡፡ ስሇዙህም ሇፉሌሞና ዯብዲቤ ጻፇሇት፣ ጳውልስ ሇእርሱ ምን እንዲዯረገሇት
ካሳሰበው በኋሊ እርሱም በተራው ብዴሩን እንዱመሌስሇት ይጠይቀዋሌ፡፡
“የጳውልስ የእስር ቤት ዯብዲቤዎች” ከተሰኘው ተከታታይ ትምህርታችን ይህ አራተኛው ነው፡፡ “ጳውልስ እና
ፉሌሞና” የሚሌ ርእስ ሰጥተነዋሌ፣ ምክንያቱም ጳውልስ ሇወዲጁና የቆሊስይስ ቤተክርስቲያን አባሌ ሇሆነው
ሇፉሌሞና የጻፇውን ዯብዲቤ በጥሌቀት ስሇምንመሇከት ነው፡፡ ፉሌሞና አስቀዴሞ ባሪያው ከነበረና በቅርቡ
ዯግሞ በክርስቶስ ካመነው ከአናሲሞስ ጋር እንዱታረቅ ጳውልስ እንዳት ሌመና እንዲቀረበሇት እንመሇከታሇን፡፡
ጳውልስ እና ፉሌሞና የተሰኘው ትምህርታችን በሦስት ዋና ክፌልች ይከፇሊሌ፡፡ አንዯኛ፣ ጳውልስ ሇፉሌሞና
የጻፇውን ዯብዲቤ ዲራ እንዲስሳሇን፡፡ ሁሇተኛ፣ ጳውልስ ሇፉሌሞና የጻፇውን ዯብዲቤ አወቃቀርና ይት
እንመረምራሇን፡፡ ሦስተኛ ዯግሞ፣ በመሌእክቱ መነኛ ተዚምድ ሊይ እናተኩራሇን፡፡ አስቀዴመን ጳውልስ
ሇፉሌሞና የጻፇውን ዯብዲቤ ዲራ እንመሌከት፡፡

2. ዲራ
ጳውልስ ሇፉሌሞና የጻፇው ዯብዲቤ ቢያንስ በሁሇት መንገድች ከላልቹ የእስር ቤት ዯብዲቤዎቹ ይሇያሌ፡፡ አንዯኛው፣
በእስር ሊይ ሆኖ ከጻፊቸው ዯብዲቤዎቹ በጣም አጭር መሆኑ ነው፡፡ እንዱያውም፣ የሚዲስሰው አንዴን ጉዲይ ብቻ ነው፡፡
ላሊኛው ዯግሞ፣ ሇቤተክርስቲያን ሳይሆን ሇአንዴ ግሇሰብ የተጻፇ ሲሆን፣ ያም የሚያሳየው በጣም የግሌ ጉዲይ መሆኑን
ነው፡፡ ይህም ማሇት ስሇ ፉሌሞና እና በጉዲዩ ስሇተጠቀሱት ሰዎች ይበሌጥ ስናውቅ፣ ዯግሞም ጳውልስ የዲሰሳቸውን
ሁኔታዎች ይበሌጥ ስናውቅ፣ ጳውልስ በዙህ መሌእክት ያስተማረውን ትምህርት በተሻሇ መንገዴ ሇመገንብ እና ዚሬ
በሕይወታችን ተግባራዊ ሇማዴረግ ዜግጁዎች እንሆናሇን፡፡
ጳውልስ ሇፉሌሞና የጻፇውን መሌእክት በሦስት መንገድች እንመረምራሇን፡፡ በመጀመሪያ፣ ጳውልስ በዙህ መሌእክቱ
በዲሰሰው ጉዲይ ውስጥ ተሳታፉ የነበሩትን ሰዎች እንሇያቸዋሇን፡፡ ሁሇተኛ፣ ሇጳውልስ ዯብዲቤ መንስዔ የሆነውን ችግር
እንመሇከታሇን፡፡ ሦስተኛ ዯግሞ፣ የጳውልስን በአማሊጅነት በጉዲዩ ውስጥ መግባትን እንመረምራሇን፡፡ አስቀዴመን በጉዲዩ
ውስጥ ተሳታፉ የሆኑትን ሰዎች እንመሌከት፡፡
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ሰዎች
ጳውልስ ሇፉሌሞና በጻፇው መሌእክት ውስጥ የበርካታ ሰዎቸ ስም ተጠቅሷሌ፣ ሆኖም ግን ጳውልስ ፉሌሞና
እንዱያዯርግሇት ከሇመነው ቸርነት ጋር በቀጥታ ወይም በተዋዋሪ በሚያያዘት ሰዎች ሊይ እናተኩራሇን፡፡
በመጀመሪያ፣ ራሱን ፉሌሞናን እናስተዋውቃሇን፡፡ ሁሇተኛ፣ ወዯ ፉሌሞና ባሪያ ወዯ አናሲሞስ እንሸጋገራሇን፡፡
በመጨረሻም፣ ጳውልስ ጣሌቃ ሇሚገባበት ሇፉሌሞናና ሇአናሲሞስ ጉዲይ እንዯ ምስክር ሉሆኑ የሚችለ ሰዎችን
እንጠቃቅሳሇን፡፡ አስቀዴመን ጳውልስ ዯብዲቤውን ከጻፇሇት፣ ከፉሌሞና እንጀምር፡፡

ፉሌሞና
ጳውልስ በጻፇሇት ዯብዲቤ ውስጥ የፉሌሞና የመኖሪያ ከተማ የት እንዯሆነ አሌተጠቀሰም፣ ሆኖም ቆሊስይስ
ምዕራፌ 4 ቁጥር 9 እንዯሚያመሇክተን የፉሌሞና ባሪያ አናሲሞስ የቆሊስይስ ነዋሪ ነው፡፡ በዙህ ስፌራ ጳውልስ
የጠቀሰውን እናዴምጥ፡

ቲኪቆስ፤
ከእናንተ ከሆነውና ከታመነው ከተወዯዯውም ወንዴም ከአናሲሞስ ጋር ወዯ እናንተ
የምሌከው…(ቆሊስይስ 4፡9)።
አናሲሞስ የቆሊስይስ መሌእከት በተጻፇበት ወቅት ከጌታው ከፉሌሞና ጋር ይኖር ከነበረ፣ ፉሌሞናም የቆሊስይስ
ነዋሪ ሉሆን ይገባዋሌ፡፡
ቆሊስይስ በሉከስ ሸሇቆ አቅራቢያ ከሚገኙት ከልድቂያ እና ከሂራፖሉስ አጠገብ የምትገኝ አነስተኛ ከተማ ናት፡፡
የሉከስ ሸሇቆ የምትገኘው የሮሜ ግዚት በሆነችው በእስያ ጠቅሊይ ግዚት፣ በፌርግያ አውራጃ፣ በመናችን ትንሿ
እስያ ተብሊ በምትጠራው አካባቢ ነው፡፡
ፉሌሞና በቆሊስይስ ይኖሩ የነበሩ አማኞችን በማገሌገሌ ረገዴ የነቃ ተሳትፍ ያዯርግ የነበረ ሰው ነበር፡፡ ሇምሳላ፣
በፉሌሞና ቁጥር 7 ውስጥ፣ ፉሌሞና የላልች አማኞችን ሌብ እንዳት በፌቅር ያነቃቃ እንዯነበር ጳውልስ
ተናግሯሌ፡፡ ፉሌሞና በወንጌሌ አገሌግልት አብሮኝ የሚጋዯሌ በሚሌ መግሇጫ፣ ጳውልስ ስሇ አናሲሞስ ያሇውን
ከፌ ያሇ ስፌራ በቁጥር 17 ውስጥ በግሌጽ አሳይቷሌ፡፡ እንዱያውም ጳውልስ በቁጥር 2 ውስጥ ፉሌሞናን በቤትህ
ያሇች ቤተክርስቲያን ብል በመጥቀስ አሳይቶታሌ፡፡
ከዙህም ባሻገር፣ ፉሌሞና ከጳውልስ ጋር የጠነከረ ታሪክ ያሊቸው መሆኑንና በሰዎቹ መካከሌ ጠንካራ ቅርርብ
መኖሩን እናያሇን፡፡ በፉሌሞና ቁጥር 19 ውስጥ ጳውልስ ሇፉሌሞና የሚሰጠውን ማሳሰቢያ ሌብ በለ፡

ሇእኔ የራስህ ዯግሞ ብዴር እንዲሇብህ አሌሌህም። (ፉሌሞና 19)
በዙህም ሆነ በዙያ፣ ጳውልስ እያሇ ያሇው ፉሌሞናን ወዯ እምት ያመጣው ጳውልስ ነው፣ ወይም ዯግሞ ጳውልስ
የፉሌሞናን ሕይወት በአንዴ በላሊ መንገዴ ያዲነውም ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ምንም ይሁን ምን፣ ፉሌሞና የጳውልስ
ታሊቀ ባሇ ዕዲ ነው፡፡
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ከዙህም በተጨማሪ ጳውልስ ከእስር እንዱሇቀቅ ፉሌሞና በጸሇየው ጸልትና ጳውልስ ከእስር ከተፇታ በኋሊ
በፉሌሞና ቤት ውስጥ ሇማረፌ ያወጣውን እቅዴ ስንመሇከት የግንኙነታቸውን ጠንካራነት መረዲት እንችሊሇን፡፡
ይህንን አስመሌክቶ ጳውልስ በፉሌሞና ቁጥር 22 ውስጥ የተናገረውን እናዴምጥ፡

ዯግሞ ከዙህም ጋር የማስተናገጃ ቤት አጋጅሌኝ፤ በጸልታችሁ ሇእናንተ እንዴሰጥ ተስፊ
አዯርጋሇሁና። (ፉሌሞና 22)
ጳውልስ ከፉሌሞና ጋር እንዳት እንዯተዋወቀ መጽሏፌ ቅደስ ምንም ማብራሪያ አይሰጠንም፡፡ ቀዯም ባለት
ትምህርቶች እንዯተመሇከትነው ግን፣ ጳውልስ በሁሇተኛው ሚሲዮናዊ ጉዝው በፌርግያ እንዲሇፇ ግን ይናገራሌ፡፡
ሆኖም ዯግሞ ጳውልስ በሉከስ ሸሇቆ ከሚገኙ አብያተክርስቲያናት ጋር ቅርርብ እንዲሌነበረውም ተመሌክተናሌ፡፡
እውነታው ጳውልስና ፉሌሞና እንዳት ወዲጆች እንዯሆኑ አሇማወቃችን ነው፡፡ በሌበ ሙለነት መናገር የምንችሇው
ግን ሁሇቱም በሚገባ የሚተዋወቁ መሆኑን ነው፡፡

አናሲሞስ
ሌናስተዋውቀው የሚገባን ሁሇተኛው ሰው አናሲሞስ ነው፡፡ እንዯ ፉሌሞና 16 አገሊሇጽ፣ አናሲሞስ የፉሌሞና ባሪያ
ነው፣ ምን ዓይነት ባሪያ እንዯነበረ ወይም በምን ዓይነት የተሇየ አገሌግልት እንዲገሇገሇው ግን አናውቅም፡፡
በመጀመሪያው ክፌሇ መን በነበረው የሮሜ ግዚት፣ ባርነት በጣም የተሇመዯ ነገር ነው፡፡ በመንግሥቱ ግዚት
ከሚገኙት ግዚቶች አንዯ ሦስተኛውን ያህሌ የተሇያዩ ባሮች ይኖሩ ነበር፡፡ ባሮች አብዚኛውን ጊዛ በባሇጠጎች
የሚገዘ ናቸው ስሇዙህም ስፌራቸው የሚወሰነው በባሇቤቶቻቸው ዯረጃ ነው፡፡
አንዲንዴ የሮሜ ባሮች ያሌተማሩ ሲሆኑ የተናቁ ስራዎቸን ይሠሩ ነበር፣ ላልቹ ዯግሞ የተማሩ ነበሩ አንዲንድቹ
በጣም ከፌተኛ ትምህርት ነበራቸው ያገሇግለ የነበረውም በትምህርታቸው ሌክ ነበር፡፡ አንዲዴ ጊዛ የቤቱ
አስተዲዲሪዎች፣ የገንብ ነክ ጉዲዮች ሃሊፉዎች፣ አስተማሪዎች ወይም ዯግሞ አስፇሊጊ ሆኖ የተገኘውን የትኛውንም
ነገር የሚሠሩ ይሆናለ፡፡
ምንም እንኳን በጥቅለ ከባርነት ይሌቅ ነፃነት የሚመረጥ ቢሆንም፣ ጥቂት ዴሃ ግሇሰቦች የዕሇታዊ ምግብና መጠሇያ
ዋስትና ሇማግኘት ሲለ በፇቃዲቸው ራሳቸውን ሇባርነት አሳሌፇው ይሰጣለ፡፡ ከቀዯመችው ቤተክርስቲያን የታሪክ
መዜገብ እንዯምንገነበው፣ አንዲንዴ ክርስቲያኖች ዯሆችን ሇመመገብና ሇመሳሰለ አገሌግልቶች ገንብ ሇማሰባሰብ
ሲለ ራሳቸውን ሇባርነት አሳሌፇው ይሰጣለ፡፡
ጠቅሇሌ ባሇ አነጋገር፣ ጌቶች በባሮቻቸው ሊይ ያሊቸው መብት ፌፁማዊ አይዯሇም፡፡ ባሮች የራሳቸው ገንብ
እንዱኖራቸው፣ ንብረትም እንዱያፇሩ ያም ላልች ባሮችን መግዚትን ጨምሮ ዯግሞም ነፃነታቸውን ከጌቶቻቸው
መሌሰው መግዚት እንዱችለ የሮሜ ህግ ይፇቅዴሊቸዋሌ፡፡ ከነዙህ መብቶችም ባሻገር፣ ምንም እንኳን ህጋዊ
እውቅና ባይሰጠውም፣ በርካታ ባሮች፣ ዕዴሜአቸው ሠሊሳ ዓመት ሲሞሊ፣ ነጻነታቸውን ያገኛለ፡፡
አናሲሞስ የፉሌሞና ባሪያ ስሇሆነ፣ የፉሌሞና ቤተሰብ አባሌ ነበር፡፡ ግን፣ አናሲሞስ፣ መጀመሪያ ሊይ እንዯጌታው
አማኝ አሌነበረም፡፡ ሆኖም አናሲሞስ የጳውልስን እርዲታ ፌሇጋ ከፉሌሞና ቤት ሲወጣ፣ ሏዋርያው ወዯ እምነት
አምጥቶታሌ፣ ሇእርሱ ያሇውም ፌቅር እጅግ አዴጓሌ፡፡ ጳውልስ ሇአናሲሞስ ያሇውን ፌቅር በፉሌሞና ቁጥር 10
እስከ 16 እንዱህ ገሌፆታሌ፡
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… በእስራቴ ስሇ ወሇዴሁት ስሇ ሌጄ ስሇ አናሲሞስ እሇምንሃሇሁ። … አንተም ሌቤ እንዯሚሆን
ተቀበሇው። … ሇእኔ በተሇየ የተወዯዯ ወንዴም ከሆነ (ፉሌሞና 10-16)
ጳውልስ አናሲሞስን ሌጄ ይሇዋሌ ምክንያቱም በክርስቶስ እንዱምን ስሊዯረገውና ስሇ እርሱም አባታዊ የሆነ ፌቅርን
እያሳዯገ ስሇመጣ ነው፡፡
ከእነዙህ ሁሇት ገጸ-ባህርያት በተጨማሪ፣ ሇፉሌሞና በጻፇው ዯብዲቤ ውስጥ በርካታ የቆሊስይስ ቤተክርስቲያን
አባልችን ጠቅሷሌ፣ እነርሱም፣ አፌብያ፣ አክርጳ እና ኤጳፌራ ናቸው፡፡ እነዙህ ሰዎች ከፉሌሞና ጋር ወዲጅነት
ያሊቸው ናቸው፡፡ ምናሌባት ጳውልስ እነርሱን የጠቀሰው በአናሲሞስ ምትክ ሆኖ ሇፉሌሞና ሌመናውን ሲያቀርብ
በተሇመዯው መንገዴ ምስክሮች እንዱሆኑት አስቦ ሉሆን ይችሊሌ፡፡

ምስክሮች
ጳውልስ አፌብያንና አክርጳን የጠቀሰው በዯብዲቤው መግቢያ ሊይ ሲሆን በፉሌሞና ቁጥር 1 እና 2 ውስጥ
ይገኛሌ፡፡ ጳውልስ በዙያ ምን አንዯጻፇ እናዴምጥ፡

የክርስቶስ ኢየሱስ እስር ጳውልስ ወንዴሙም ጢሞቴዎስ፥ ሇተወዯዯውና አብሮን ሇሚሠራ
ሇፉሌሞና፥
ሇእኅታችንም ሇአፌብያ፥ ከእኛም ጋር አብሮ ወታዯር ሇሆነ ሇአርክጳ፥ በቤትህም ሊሇች ቤተ
ክርስቲያን፤ (ፉሌሞና 1-2)
ጳውልስ አፌብያን እንዯ እህቱ መጥቀሱ በቀሊለ አማኝ መሆኗን ሇማመሌከት ይሆናሌ፡፡ ከላልቹ የቤተክርስቲያን
አባሊት ሇየት ተዯርጋ እስከተጠቀሰች ዴረስ ግን፣ የፉሌሞና ቤተሰብ አካሌ የመሆኗ ነገር አሳማኝ ይመስሊሌ፡፡
ምናሌባትም ሚስቱ ሌትሆን ትችሊሇች፡፡ ምንም እንኳን ቤተክርስቲያኒቱ የምትሰበሰበው በፉሌሞና ቤት እንዯሆነ
ጥቀሱ ቢናገርም፣ አክርጳ የአጥቢያ ቤተክርስቲያኒቱ አስተባባሪ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን፣
የአጥቢያ ቤተክርስቲያኒቱ መጋቢ ወይም የፉሌሞና ቤተሰብ አባሌ ቢሆንም፣ ሰውየው በፉሌሞና ሊይ አንዴ ዓይነት
ተፅዕኖ ሉፇጥር የሚችሌ ዓይነት ሰው አዯርጎ ጠቅሶታሌ፡፡
ኤጳፌራን በተመሇከተ፣ ቀዯም ባሇው ትምህርታችን እንዯተመሇከትነው እርሱ የቆሊስይስን ቤተክርስቲያን
የመሰረተ፣ ዯግሞም በሉከስ ሸሇቆ የሚገኙ አብያተክርስቲያናት ጳውልስን በእስር ቤት እንዱያግው የሊኩሇት ሰው
ነበር፡፡ በዙያን ወቅት ከጳውልስ ጋር ስሇነበር፣ በቆሊስይስ አጥቢያ እንዯሚገኝ ምስክር ሉያገሇግሌ አይችሌም፡፡
ሆኖም በቤተክርስቲያን የነበረው ስፌራ እርሱ የሚያቀርበው ሃሳብ ከበሬታ እንዱገኝ ያስችሇዋሌ፡፡ ስሇዙህ፣
ጳውልስ ከኤጳፌራ የተሊከሊቸውን ሌዩ ሰሊምታ ይጠቅሳሌ፡፡ በፉሌሞና ቁጥር 23 እና 24 የሚገኙትን እነዙህን
ቃሊት እናዴምጥ፡

በክርስቶስ ኢየሱስ ከእኔ ጋር የታሰረ ኤጳፌራ
አብረውኝም የሚሰሩ ማርቆስና አርስጥሮኮስ ዳማስም ለቃስም ሰሊምታ ያቀርቡሌሃሌ።
(ፉሌሞና 23-24)
ከኤጳፌራ የተሊከውን ሰሊምታ ማስቀዯሙን ሌብ በለ፣ ከላልቹም ረም ያሇና ሇየት ያሇ መግሇጫ ያሇበትም ነው፡፡
ሇኤጳፌራ የተሰጠው ሇየት ያሇ አጽንዖት ኤጳፌራ ሰሊምታ መሊክ ብቻ ሳይሆን፣ ፉሌሞና ሇጳውልስ ዯብዲቤ ተገቢ
ምሊሽ እንዱሰጥ ብርቱ ፌሊጎትም እንዲሇው ፉሌሞና እንዱገነብ የሚያመሇክትም ነው፡፡
© 2010 by Third Millennium Ministries
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ችግር
ከጳውልስ መሌእክት ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ሰዎች በቅርበት ከተመሇከትን፣ አሁን ዯግሞ ቸግሩን ራሱን
እንዲስሳሇን፡፡ ጳውልስ ጣሌቃ እስኪገባ ዴረስ ያዯረሰው ችግር ምንዴን ነው?
አንዲንዴ ሠራተኞች መሌካም ሠራተኞች ያሇመሆናቸው፣ አንዲንዴ አገሌጋዮችም ጥሩ አገሌጋዮች አሇመሆናቸው
እና አንዲንዴ ሰዎችም ሃሊፉነትን እንዯማይቀበለና ግዳታቸውንም እንዯማይወጡ ነገር ሇማንም ምስጢር
አይዯሇም፡፡ እንዯ አሇመታዯሌ ሆኖም፣ አናሲሞስም ከእነዙያ ሰዎች እንዯ አንደ የሆነ ይመስሊሌ፡፡ እናም
ውዴቀቶቹ ማሇትም፣ ሏኬተኝነት፣ ዜርክርክነት፣ ወይም ተንኮሇኝነት ጌታውን ፉሌሞናን አስቆጥጦታሌ፡፡ ስሇዙህም
አናሲሞስ ከፉሌሞን የሚጠብቀውን ቅጣት እጅግ ፇርቶታሌ፡፡ እናም፣ ከዙህ ቅጣት ሇማምሇጥ፣ አናሲሞስ
ከፉሌሞና ቤተሰብ ጠፌቶ ሄዯ፡፡ በፉሌሞና 11 ጳውልስ ሇፉሌሞና የተናገረውን ሌብ እንበሌ፡

አስቀዴሞ ስሊሌጠቀመህ (ፉሌሞና 11)
እዙች ጋ የቃሊት ጨዋታ የምትመስሌ ነገር አሇች፡፡ “አናሲሞስ” የሚሇው ስም የተወሰዯው ከግሪክ ቃሌ ሲሆን
ትርጓሜውም “ጠቃሚ” ወይም “አትራፉ” ማሇት ነው፡፡ ጳውልስ ግን በዙህ ስፌራ አናሲሞስ የማይጠቅም
እንዯነበረ ይናገራሌ፡፡ ጳውልስ በዙህ የቃሊት ጨዋታ አናሲሞስ አስቀዴሞ የማይጠቅም ባሪያ እንዯነበረ ሇፉሌሞና
ያረጋግጥሇታሌ፡፡
ከዙህም የከፊው፣ እንዯ ፉሌሞና 19 አገሊሇጽ፣ አናሲሞስ ፉሌሞናን በጣም ኪሳራ ውስጥ ያስገባው ይመስሊሌ፡፡
ጳውልስ በዙህ ስፌራ የተናገረውን እናዴምጥ፡

በአንዲች ነገር የበዯሇህ ቢኖር ግን ወይም ብዴር ያሇበት እንዯሆነ፥ ይህን በእኔ ሊይ ቍጠር፤
(ፉሌሞና 18)
አብዚኞቹ ተርጓሚዎች ይህንን ጥቅስ የሚረደት በዙያን መን የቤት ውስጥ ባሮች እንዯሚያዯርጉት ዓይነት፣
አናሲሞስ ከፉሌሞና እንዯሰረቀ አዴርገው ነው፡፡ አናሲሞስ ግን በፉሌሞና ሊይ ላሊ ኪሳራ ማሇትም፣ ቤቱን በሚገባ
ባሇማስተዲዯር ወይም ውዴመት ወይም የንብረት ብክነት ሉሆን ይችሊሌ፡፡
በየትኛውም ምክንያት፣ ፉሌሞና ሉቆጣ ይገባዋሌ ዯግሞም አናሲሞስ ፉሌሞናን ሉፇራ የሚችሌበት በቂ ምክንያት
ይኖረዋሌ፡፡ በሮሜ ህግ፣ ጌቶች ባሮቻቸውን ብርቱ ቅጣት የመቅጣት፣ ቅጣቱም ብርቱ በትር መምታትን ሉጨምር
የሚችሇበት መብት ይሰጣቸዋሌ፡፡ አናሲሞስም የፉሌሞናን ቁጣ ስሇፇራ ሸሸ፡፡
ጳውልም ይህንን ሁኔታ በፉሌሞና 15 ሊይ እንዱህ በማሇት ይጠቅሰዋሌ፡

ተቀብሇህ ሇሊሇም እንዴትይው ስሇዙህ ምናሌባት ሇጊዛው ተሇይቶሃሌና፤ (ፉሌሞና 15)
ፉሌሞና አናሲሞስ ቤቱን ሇቅቆ እንዱሄዴ ዓሊማ አሌነበረውም እንዱውያም ከቤት የመሸሹን ነገር የፇቀዯ
አይመስሌም፡፡ ጳውልስ እያሇ ያሇው ግን ይህንን ሁኔታ እግዙአብሔር ሇመሌካም ተጠቅሞበታሌ ነው፡፡ በዙህ
በተሇያዩበት ወቅት፣ እግዙአብሔር አናሲሞስን ሇወጠው፣ ስሇዙህ ሇፉሌሞና አሁን እጅግ የሚጠቅም ይሆናሌ፡፡
በሮሜ ግዚት ውስጥ፣ የጌቶቻቸውን ቤት በዙህ መንገዴ ሇጊዛው የተሇዩ ሰዎች እንዯ ኮብሊዮች አይቆጠሩም፡፡
ኮብሊዮች የሚባለት ወዯ ጌታቸው የመመሇስ ሃሳብ የላሊቸውና በዓሊማ የሚያዯርጉት ናቸው፡፡ ህባሮች
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ከጌቶቻቸው ጋር የሚያስታርቃቸውና አማሊጅ ሚሆናቸው ሰው ፌሇጋ ሇጥቂት ጊዛ ከጌቶቻቸው ቤት መራቅ
እንዯሚችለ ህጉ ይዯነግግሊቸዋሌ፡፡ በርካታ የሮም ህግ አዋቂዎች ይህንን እውነታ በመዜገብ አስፌረውታሌ፡፡
ሇምሳላ፣ ከ 98 ዓ.ም. እስከ 117 ዓ.ም. ባሇው ጊዛ ውስጥ እንዯጻፇው የሚነገርሇት፣ ቪቪያነስ የተሰኘው ሰው፣
በዙህ መንገዴ አቅርቦታሌ፡

አንዴ ባሪያ ከጌታው ኮብሌል ወዯ እናቱ ቢመሇስ፣ ኮብሊይ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጥያቄ ሇመመሇስ
ከግምት ውስጥ ሉገቡ የሚገባቸው ሁሇት ነገሮች አለ፤ ወዯ ጌታው ሊሇመመሇስ አቅድ ራሱን ካሸሸ፣ ኮብሊይ
ነው፤ ሆኖም የሠራው ጥፊት የሚያስከትሌበትን ቅጣት በእናቱ ሌመና ማቅሇሌን ዓሊማ አዴርጎ ከሄዯ ግን
ኮብሊይ አይባሌም፡፡
በተመሳሳይም፣ በመጀመሪያው ክፇሇ መን መነሻ አካባቢ ጸሏፉ የነበረው፣ ፕሮኩሇስ እንዱህ ይሊሌ፣

ጌታው አካሊዊ ቅጣት ሉቀጣው እንዯሚችሌ በማሰብ የሰጋ አንዴ ባሪያ፣ በእርሱ ምትክ ጌታውን
የሚሇምንሇትን ሰው ፌሇጋ ቢሄዴ፣ ኮብሊይ አይባሌም፡፡
በሁሇተኛው ምዕተ-ዓመት ማገባዯጃ አካባቢ ዯግሞ፣ ጳኡለስ፣ እንዱህ ሲሌ ግቧሌ፡

አማሊጅ እንዱሆነው ወዯ ጌታው ወዲጅ የሸሸ ባሪያ ኮብሊይ አይዯሇም፡፡
ነጻነታቸውን በዓመጻ ሇማስከበር ሳይሆን፣ አንዯ የሚረዲቸው ሰው ሇመፇሇግ ባሮች ከጌቶቻቸው እንዱሸሹ ህጉ
እንዯሚፇቅዴሊቸው የተመሇከትናቸው ህጋዊ ትንታኔዎች ያሳዩናሌ፡፡ ስሇዙህም፣ አናሲሞስ ጳውልስ
እንዱያማሌዯው ወይም ጣሌቃ እንዱገባሇት ፇሌጎ ስሇሸሸ፣ ኮብሊይ ተብል ሉፇረጅ አይችሌም፡፡
ጠቅሇሌ ስናዯርገው፣ በፉሌሞና ቤት ውስጥ የተፇጠረው ችግር መነሻው፣ አናሲሞስ አውቆም ይሁን ሳያውቅ
ማሇትም፣ በቸሌተኝነት፣ በስንፌና ወይም በምቀኝት፣ ፉሌሞናን አክስሮታሌ፡፡ እናም ይህ ችግር በፉሌሞናና
በአናሲሞስ መካከሌ ውጥረት ፇጥሯሌ፣ ውጥረቱም ፉሌሞናን በጣም ስሊስቆጣው፣ አናሲሞስን ሉቀጣው አስቦ
ይሆናሌ፣ ይህም አናሲሞስን አስፇርቶታሌ፡፡ በመጨረሻም፣ አናሲሞስ ከጌታው ከፉሌሞና እንዱሸሽ አዯረገው፡፡
ምናሌበትም ፉሌሞና አናሲሞስን እንዯኮብሊይ ሉቆጥረው ይችሌ ይሆናሌ፡፡ ሆኖም የአናሲሞስ እውተኛ ተነሳስቶ
ወዯፉት የሚታይ ይሆናሌ፡፡

አማሊጅነት
ጳውልስ ሇፉሌሞና በጻፇው ዯብዲቤ ውስጥ ያካተታቸውን ሰዎችና ችግሮች ሇይተናሌ፣ አሁን ዯግሞ ጳውልስ
በፉሌሞናና በአናሲሞስ መካከሌ ገብቶ ያከናወነውን የአማሊጅነት ሥራ ወዯ መመሌከቱ እንሸጋገር፡፡ የጳውልስን
አማሊጅነት ስንቃኝ፣ ሁሇት ጉዲዮችን እንመሇከታሇን፡ በመጀመሪያ፣ ጳውልስ ጥብቅና እንዱቆምሇት አናሲሞስ
ያቀረበውን ሌመና፤ ሁሇተኛ ዯግሞ፣ ጳውልስ የአናሲሞስ ጠበቃ ሉሆን መስማማቱን እናያሇን፡፡ አስቀዴመን
አናሲሞስ ሇጳውልስ ያቀረበውን ሌመና እንመሌከት፡፡
የአናሲሞስ ሌመና
በዙህ ወቅት፣ ጳውልስ እስር ቤት ነበር፡፡ ቀዯም ባለት ትምህርቶች እንዲወሳነው፣ የታሠረውም በሮም ሳይሆን
እንዯማይቀር የሚገመት ሲሆን፣ ሆኖም ዯግሞ በቂሳርያዋ ማርቲማ ሉሆንም ይችሊሌ፡፡ በሮምም ይሁን በቂሳርያዋ
ማርቲማ፣ ፉሌሞና ከሚኖርበት ከቂሳርያ በጣም የራቀ ነበር፡፡
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አንዲንዴ ምሁራን፣ ጳውልስ እንዱያማሌዯውና ጥብቅና እንዱቆምሇት ሉፇሌግ የተጓው ይህ ርቀት ሇአናሲሞስ
ከበዴ ያሇ ርቀት ነው፡፡ ስሇዙህ፣ አናሲሞስ ከፉሌሞና ራቅ ብል አዱስ ኑሮ ሇመጀመር ፇሌጎ ነበር፣ ሆኖም ግን
ጳውልስን ያገኘው በዴንገት ነው ብሇው ይዯመዴማለ፡፡
አናሲሞስ ከፉሌሞና ሲኮበሌሌ ምን አስቦ እንዯነበር፣ ወይም ጳውልስን በእስር ቤት ሇማግኘት እንዳት እንዯመጣ
ቅደሳት መጻሕፌት ምንም የሚለት ነገር እንዯላሇ ሌንቀበሌ ይገባናሌ፡፡ ሆኖም ግን፣ ጥብቅና እንዱቆምሇት
ሉሇምነው አናሲሞስ ጳውልስን ፌሇጋ ስሇመሄደ አንዲንዴ ዜርዜሮችን ይነግሩናሌ፡፡
አንደ ነገር፣ አናሲሞስ የሄዯው ጳውልስ ታስሮባት ወዯነበረው ከተማ መሆኑ ነው፡፡ ጳውልስ በዙያ እንዯሚኖር
ጠንቅቆ ያውቅ ነበር፣ ምክንያቱም በቆሊስይስ የነበረችው ቤተክርስቲያን ኤጳፌራ በእስር ሊይ የነበረውን ጳውልስን
እንዱንከባከብ ዴጋፌ ታዯርግሇት የነበረ በመሆኑ ነው፡፡ ይህንንም የምናገኘው በቆሊስይስ ምዕራፌ 4 ቁጥር 12 እና
13 ውስጥ፣ ጳውልስ እንዱህ ብል በጻፇበት ስፌራ ነው፡

ከእናንተ የሆነ የክርስቶስ ባሪያ ኤጳፌራ ሰሊምታ ያቀርብሊችኋሌ፤ በእግዙአብሔር ፇቃዴ
ሁለ ተረዴታችሁና ፌጹማን ሆናችሁ እንዴትቆሙ፥ ሁሌጊዛ ስሇ እናንተ በጸልቱ
ይጋዯሊሌ።
ስሇ እናንተ በልድቅያም በኢያራ ከተማም ስሊለቱ እጅግ እንዱቀና እመሰክርሇታሇሁና።
(ቆሊስይስ 4፡12-13)
አናሲሞስ የቆሊስይስ ሰው እስከሆነ ዴረስ፣ የእርሱ ጌታ ፉሌሞና የቤተክርስቲያኒቱ እውቅ ሰው እስከሆነ ዴረስ፣
ጳውልስ የት እንዯነበረ አናሲሞስ ሉያውቅ ይችሊሌ፡፡ ይህንን እውቀት በሌቡናችን ይን፣ አናሲሞስ በዙያችው
ከተማ ሇመቆየት መምረጡን መናገር እንችሊሇን፡፡
ከዙህም ባሻገር፣ በከተማው ውስጥ በአንዴ ወቅት፣ አናሲሞስ ከጳውልስ ጋር ሇመገናኘት ብርቱ ፌሊጎት ነበረው፡፡
ጳውልስ ዯግሞ በቤት ውስጥ በእስር ሊይ ነበር፣ ስሇዙህም በነፃነት መንቀሳቀስ አይችሌም ነበር፡፡ እንግዱያው
አናሲሞስ በዴንገት ጳውልስን አይቶ ሮጦ ተጠመጠመበት ብል ሇመገመት አዲጋች ነው፡፡ ስሇዙህ አናሲሞስ ወዯ
ጳውልስ የሄዯው በዓሊማ ነበር ማሇት ነው፡፡
በመጨረሻ፣ ጳውልስ ሇፉሌሞና የጻፇው አናሲሞስ አስቀዴሞ ሇእርሱ የተወዯዯ ወንዴም ከሆነሇት በኋሊ ነው፡፡
ጳውልስ ሇፉሌሞና በጻፇው ዯብዲቤ፣ አናሲሞስ የክርስትናን እምነት እንዱቀበሌ እንዲዯረገው እና ጳውልስ በእስር
ሊይ በነበረበት ወቅት እንክብካቤ እንዲዯረገሇት ጠቅሷሌ፡፡ በላሊ አገሊሇጽ፣ ጳውልስ ሇአናሲሞስ የተሟገተው
አናሲሞስ ሇጳውልስ ታማኝነቱን ካሳየ በኋሊ ነው፡፡ አናሲሞስ የጳውልስን ትብቅና ሇማግኘት ረጅም ጊዛ
ከጳውልስ ጋር እስከቆየ ዴረስ፣ ጳውልስ ዯግሞ በእርሱ ችግር ውስጥ ገብቶ እንዱረዲው አስቦበት እንዲዯረገው
ማሰብ እንችሊሇን፡፡
ጳውልስ ጥብቅና እንዱቆምሇት አናሲሞስ ያቀረበውን ሌመና ከተመሇከትን፣ ጳውልስ ዯግሞ በጌታው በፉሌሞና
ፉት ሇአናሲሞስ ሉሟገትሇት ስሇመስማማቱ ሇመመሌከት ዜግጁ እንሆናሇን፡፡
የጳውልስ ስምምነት
ጳውልስ በአናሲሞስና በፉሌሞና መካከሌ አማሊጅ ሇመሆን ወዱያውኑ አሌተስማማም፡፡ ከሁለ አስቀዴሞ፣
አናሲሞስ የማያምንና እርባና የላሇው ባሪያ ነበር፣ ፉሌሞና ዯግሞ መሌካም እና አፌቃሪ ሰው ነበር፡፡ ፉሌሞና
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በአናሲሞስ ሊይ ሉቆጣና ሉቀጣው መብት ነበረው፣ ይህንንም ፌትሃዊ ባሌሆነና አግባብነት በላሇው መንገዴ
ሉያዯርገው እንዲቀዯ ፌንጭ የሚሰጠን ምንም ነገር የሇም፡፡ ፉሌሞና አናሲሞስን የመቅጣት መብቱ እንዯተጠበቀ
ነው፡፡ ስሇዙህ፣ ጳውልስ ሇአናሲሞስ የሚሟገትሇት ከሆነ፣ የሙግቱ መሠረት ምህረት ብቻ ነው ማሇት ነው፡፡
ሇአናሲሞስ ምህረት እንዱዯረግሇት ከመጠየቁ አስቀዴሞ፣ አናሲሞስ ከሌቡ ንስሓ የገባ መሆኑን በመጥቀስ ሌመና
ማቅረብ ነበረበት፡፡
ጳውልስ ጅማሬው ሊይ ያሳየው ቁጥብነት የሚዯነቅ ነው፡፡ ከሁለ በሊይ፣ አጥፉዎች ቅጣትን በመፌራታቸው ብቻ
ይቅር እንዱባለ መማሇዴ ሞኝነት ነው፡፡ በዙህ ረገዴ፣ ጳውልስ በሮሜ ምዕራፌ 13 ቁጥር 4፣ የህዜብ ገዢዎች
በዙህ ረገዴ ስሇሚኖራቸው ሚና የተናገረውን እናዴምጥ፡

ሇመሌካም ነገር ሇአንተ የእግዙአብሔር አገሌጋይ ነውና። በከንቱ ግን ሰይፌ አይታጠቅምና ክፈ
ብታዯርግ ፌራ፤ ቍጣውን ሇማሳየት ክፈ አዴራጊውን የሚበቀሌ የእግዙአብሔር አገሌጋይ ነውና።
(ሮሜ 13፡4)
ይኸው ተመሳሳይ መርሆ በበርካታ የዜምዴና የሥሌጣን እርከኖች ውስጥ ማሇትም በወሊጆችና በሌጆች፣
በአንዯኛው ክፌሇ መን በነበረው የሮሜ ማኅበራዊ የሥሌጣን ተዋረዴ፣ በጌቶችና በባሪያዎች መካከሌም
ተፇፃሚነት አሇው፡፡ እግዙአብሔር በሥሌጣን ሊይ የሚያስቀምጣቸወ ሰዎች ተገቢ የቅጣት እርምጃ ይወስዲለ
ምክንያቱም ሉዯረግ የሚገባው ትክክሇኛ ተግባር ነውና፡፡
እናም ስሇዙህ፣ አንዴ ባሪያ ወይም አገሌጋይ የጌታው ወዲጅ አማሊጅ እንዱሆንሇት ሌመና ሲያቀርብ፣ ያም ወዲጅ
ጉዲዩ ቅጣት የሚገባው መሆኑንና ያንንም ማዴረግ አግባብነት እንዲሇው አስረግጦ ሳይናገር፣ ዜም ብል ጌታው
ምህረት እንዱያዯርግሇት ወዲጁን አያስገዴዴም፡፡
ሇማነፃፀር ይረዲን ንዴ፣ አንዴ የሮሜ ባሪያ የጌታው ወዲጅ የሆነ ሰው እንዱያማሌዯው ስሊቀረበው ሌመና ታሪክ
ያስቀመጠሌንን ምሳላ እንመሌከት፡፡ ከ111 ዓ.ም. ጥቂት ቀዯም ብል፣ የሮሜው ሴናተር ታናሹ ፕላኒ ሇወዲጁ
ሳቢኒያኑስ ዯብዲቤ ጽፍ ነበር፡፡ ዯብዲቤውም የሳቢኒያኑስ ባሪያ በነበረውና አሁን ነፃ በወጣው ሰው ምትክ የተፃፇ
ነበር፡፡ ዯብዲቤውም በታሪክ ተመዜግቦ ሇእኛ ተሊሌፍሌናሌ፡፡ ከፕላኒ ዯብዲቤ የተቀነጨበውን አዴምጡ፡

የአንተ የነበረውና አሁን ነፃ የወጣው ሰው ምንኛ እንዲስቆጣህ ሇእኔ የነገርከኝ ሰው፣ በእግሮቼ ሊይ
ተጠምጥሞ፣ እኔንም ሌክ አንተን ያገኘ ያህሌ ተጠምጥሞብኝ ነበር፡፡ በብዘ እንባ እንዴረዲው ተማፀነኝ …
ከሌቡ እንዯተፀፀተ አሳምኖኛሌ፡፡ እኔም እንዯተሇወጠ አምኛሇሁ፣ ምክንያቱም ስህተት እንዯፇፀመ
አስተውሎሌ … እባክህ የወጣትነቱን መን፣ እንባውን እና የአንተንም ገር ሌብ በማሰብ ራራሇት፣ ስሇዙህም
እርሱንም ሆነ ራስህን ማሰቃየትህ ይብቃ፡፡
ሌክ እንዯ አናሲሞስ ሁለ፣ ከሳቢኒያኑስ ባርነት ነጻ ወጥቶ የነበረው ሰው ሇእርዲታ ወዯ አሳዲሪው ጓዯኛ ሄድ ነበር፡፡
ዯግሞም ሌክ እንዯ ጳውልስ ሁለ፣ ፕላኒም ነጻነቱ እውነተኛ ንስሓን እና ቅን ዓሊማን የተሊበሰ መሆኑን
እስኪያረጋግጥ ዴረስ አስታራቂ ሇመሆን ፇቃዯኛ አሌነበረም፡፡
ስሇዙህ፣ አናሲሞስ በመጀመሪያ ጊዛ ከጳውልስ ጋር የኖረው ዓሊማው ከቅንነት የመነጨ መሆኑን ሏዋርያውን
ሉያሳምነው ፇሌጎ ነበር፡፡ እናም በዙህ ወቅት፣ ጳውልስ ሇአናሲሞስ ወንጌሌን ሰበከሇት መንፇስ ቅደስም በክርስቶስ
ወዯ ማመን አመጣው፡፡ እውነተኛ ንስሓ ኃጢአትን በእውነት በመናዜ ከታጀበ፣ ፉሌሞናን አስቆጥቶት የነበረውን
በዯሌ ሁለ ተናዜዞሌ ብሇን ብንዯመዴም ችግር የሇበትም ማሇት ነው፡፡ ስሇዙህም አናሲሞስ በክርስቶስ ካገኘው
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ከዙህ አዱስ ሕይወት የተነሳ፣ በእስር ሊይ ያሇውን ጳውልስን ሇማገሌገሌ ራሱን ሰጠ፡፡ ጳውልስም፣ በበኩለ፣ ሇዙህ
አዱስ የእግዙአብሔር ሌጅ አስፇሊጊውን እንክብካቤ አዯረገሇት፣ ዯግሞም እንዯ ሌጅ ይወዴዯውም ጀመር፡፡
አናሲሞስም አንዴ ጊዛ በጳውል ፉት ሞገስን ካገኘ በኋሊ፣ ወዯ ፉሌሞና መመሇሱ አግባብነት ነበረው፡፡ ስሇዙህም፣
አናሲሞስ የጳውልስን የአማሊጅነት ዯብዲቤ ይዝ ወዯ ቆሊስይስ ሄዯ፡፡ ጳውልስ ሇፉሌሞና በጻፇው ዯብዲቤ
መሠረት፣ እንዯ ህጉ፣ አናሲሞስ እንዯ ኮብሊይ ሳይቆጠር ከጳውልስ ጋር ሉቆይ ይችሌ ነበር፡፡ ከሞራሌ አንፃር
ስንመሇከተወ ግን ይህኛው ተመራጩ መፌትሄ አሌነበረም፡፡ ይሌቁኑ ክርስቲያናዊው የዯግነትና የእርቅ እሴት ወዯ
ፉሌሞና የመመሇሱን ነገር በብርቱ ይጠይቅ ነበር፡፡
ሇዙህም ምክንያት የሆነውን ነገር በፉሌሞና ከቁጥር 12 እስከ 16 ጳውልስ እንዱህ ብል ባሰፇራቸው ቃሊት ውስጥ
እናገኘዋሇን፡

እርሱን እሌከዋሇሁ፤
አንተም ሌቤ እንዯሚሆን ተቀበሇው። እኔስ በወንጌሌ እስራት ስሇ አንተ እንዱያገሇግሇኝ
ሇራሴ ሊስቀረው እፇቅዴ ነበር፥
ነገር ግን በጎነትህ በፇቃዴህ እንጂ በግዴ እንዲይሆን፥ ሳሌማከርህ ምንም እንኳ ሊዯርግ
አሌወዯዴሁም።
ተቀብሇህ ሇሊሇም እንዴትይው ስሇዙህ ምናሌባት ሇጊዛው ተሇይቶሃሌና፤
ከእንግዱህ ወዱህ እንዯ ባሪያ አይሆንም፥ ነገር ግን ሇእኔ በተሇየ የተወዯዯ ወንዴም ከሆነ፥
ሇአንተማ ይሌቅ በስጋውም በጌታም ንዴ ከባሪያ የሚሻሌ የተወዯዯ ወንዴም እንዳት
አይሆንም። (ፉሌሞና 12-16)
ጳውልስ አናሲሞስን ወዯ ፉሌሞና የመሇሰው ስጦታው በፇቃዴ ሊይ የተመሠረተ እንጂ ግዳታው ስሇሆነበት
እንዲይሆን ፇሌጎ ነው፣ ምክንያቱም የእርሱ ፌሊጎት ፉሌሞና እና አናሲሞስ በክርስቶስ ባገኙት ወንዴማማችነት
እርቅን እንዱፇጥሩ ነው፡፡
እርቃቸው የተዋጣሇት የሚሆነው ፉት ሇፉት ተገናኝተው አናሲሞስ ጥፊቱን ሲናዜ እና ፉሌሞናን ይቅርታ
ሲጠይቀው፣ ፉሌሞናም በዯግነት ይቅር ሲሇውና አናሲሞስን ሲቀበሇው እንዯሆነ ይገመታሌ፡፡ ፉሌሞና ጥሌቅ
ፌቅር ያሇው ክርስቲያን ስሇመሆኑ ጳውልስ ያቀረበውን ምሥጋና፣ ዯግሞም ጳውልስ የአናሲሞስ ብርቱ ጠበቃ
የመሆኑን ነገር ስናስብ፣ ጳውልስ ይጠብቅ የነበረው ውጤት ይህ እንዯሆነ እንገምታሇን፡፡

3. አወቃቀርና ይት
ጳውልስ ሇፉሌሞና የጻፇውን ዯብዲቤ ዲራ ከመረመርን፣ አሁን ዯግሞ አወቃቀሩንና ይቱን ወዯ መመሌከቱ
እንሸጋገራሇን፡፡ ያንንም የምናዯርገው ጳውልስ አናሲሞስንና በፉሌሞናን ሇማስታረቅ የተጠቀመበትን ስሌትና
የመከራከሪያ ነጥቦች መዲሰስ ነው፡፡
ጳውልስ ሇፉሌሞና የጻፇው ዯብዲቤ በብዘ መንገድች ሇየት ያሇ ነው፡፡ አንዯኛው፣ ከጳውልስ ዯብዲቤዎች መካከሌ
በቅደሱ መጽሏፌ ካኖን ውስጥ የተካተተና በአስተምህሮ ሊይ ያሊተኮረ መሆኑ ነው፡፡ በፉሌሞና፣ ጳውልስ የጻፇው
እንዯ አስተማሪ ሳይሆን አንዯ ጠበቃ ነው፡፡ ላሊው ዯግሞ፣ በተቀሩት ዯብዲቤዎቹ ሁለ ሊይ፣ ጳውልስ ሏዋርያዊ
ሥሌጣኑን ይጠቅሳሌ፣ ያንንም ያዯርግ የነበረው ነገሮች በእርሱ ትእዚዜ መሠረት እንዱከናወን ብል ነው፡፡
በፉሌሞና ግን፣ ጳውልስ ወዲጁን ሊሇማዜ የቆረጠ ይመስሊሌ፣ ይሌቁኑ በወንጌሌ አብሮ ሠራተኛ እንዯሆነ ሰው
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ሉቀርበውና በጎነትን እንዱያዯርግሇት ሉጠይቅ ወዯዯ፡፡ ከዙህም ባሻገር፣ ፉሌሞና የጳውልስ ግሇሰብ ተኮር ዯብዲቤ
ሲሆን፣ ሇአናሲሞስና ሇፉሌሞና ያሇውን ጥሌቅ ሸክም የገሇጠበት ዯግሞም ወዲጅነታቸውን መሠረት አዴርጎ
ጥያቄውን ያቀረበበት ነው፡፡
በአጭሩ፣ በፉሌሞና ውስጥ፣ ትሁት የሆነውን የእግዙአብሔር ሰው በተግባራዊ እንቅስቃሴ ሊይ ማሇትም፣ ሃሊፉነት
ሲወስዴ፣ ላልችን ተጠያቂ ሲዯርግ እና የክርስቶስን ፌቅር ሲገሌጥ እናገኘዋሇን፡፡ ስሇዙህ በዯብዲቤ ውስጥ ያለትን
ዜርዜሮች መመሌከት ስንጀምር፣ በጳውልስ ክርስቲያናዊ ዜንባላ እና ተግባር ሊይ ሇየት ያሇ ትኩረት እናዯርጋሇን፣
ያንንም የምናዯርገው እነዙያኑ ሃሳቦች በላልች የእስር ዯብዲቤዎቹ እንዳት ተግባራዊ እንዲዯረጋቸው በመመሌከት
ነው፡፡
ጳውልስ ሇፉሌሞና በጻፇው ዯብዲቤ አወቃቀርና ይት ሊይ የምናዯርገው ውይይት በራሱ በዯብዲቤው ውስጥ
ያሇውን አስተዋፅዖ ይከተሊሌ፣ ከቁጥር 1 እስከ 3 በሚገኘው ሰሊምታ ይጀምርና ከቁጥር 4 እስከ 7 በሚገኘው
የጳውልስ ምሥጋና ይቀጥሊሌ፣ ከዙያም ከቁጥር 8 እስከ 21 በሚገኘውና ጳውልስ በአናሲሞስ ምትክ ያቀረበውን
ሌመና ያቀርባሌ በስተመጨረሻም ከቁጥር 22 እስከ 25 በሚገኘው የመጨረሻ ሰሊምታ ይጠናቀቃሌ፡፡ እስኪ
ከቁጥር 1 እስከ 3 የሚገኘውን ሰሊምታ በመመሌከት እንጀምር፡፡

ሰሊምታ
ከቁጥር 1 እስከ 3 የሚገኘው ሰሊምታ፣ ጳውልስን የዯብዲቤው ተቀዲሚ ጸሃፉ አዴርጎ ያቀርበዋሌ ዯግሞም
ዯብዲቤው በተጨማሪም ከጢሞቴዎስም እንዯመጣ ይገሌፃሌ፡፡ ከዙያም ፉሌሞናን እንዯ ዯብዲቤው ተቀዲሚ
ተቀባይ ይጠቅሰውና በዯብዲቤው ሰሊምታ የተቸራቸውን ላልች ሰዎች ማሇትም አፌብያ፣ አክርጳ ዯግሞም
ፉሌሞና አባሌ የሆነባት አጥቢያ ቤተክርስቲያንም ተጠቅሰዋሌ፡፡
ጳውልስ ሇፉሌሞና እጅግ ከባዴ የሆነና የጠየቀውን በጎነት ሇማዴረግ ፇታኝ ሉሆንበት የሚችሇውን ጉዲይ
እንዯሚያነሳ ያውቃሌ፡፡ ስሇዙህ፣ ጉዲዩ በፉሌሞናና በአናሲሞስ መካከሌ ብቻ እንዱቆይ ከማዴረግ ይሌቅ፣ ጳውልስ
ሇአናሲሞስ አማሊጅ የሚሆንበትን ተግባር የፉሌሞና ቤተሰብና ቤተክርስቲያኒቱም በእማኝነት እንዱሳተፈበት
መጋበዜን ምርጫው ያዯርጋሌ፡፡ በርካታ አማኞች ጉዲዩን በንቃት የሚከታተለት መሆኑን የማወቁ ነገር ፉሌሞና
ሇአናሲሞስ ገርነትን እንዱያሳይ እንዯሚያበረታታው ጳውልስ ያሇ ጥርጥር ያውቅ ነበር፡፡ ሰሊምታውን
የሚያጠናቅቀው በተሇመዯው የሰሊምታ አቀራረብ ይቤ ቡራኬ በመስጠት ነው፡፡

ምስጋና
ሰሊምታውን አስከትልም፣ በቁጥር 4 እስከ 7 ውስጥ ጳውልስ ሇፉሌሞና ያቀረበውን ምሥጋና እናገኛሇን፡፡፡
ጳውልስ በተሇምድ በዯብዲቤዎቹ ውስጥ እዙህ ነጥብ ሊይ ምስጋና ያቀርባሌ፡፡ ጳውልስ በዋናነት የተናገረው
ፉሌሞና ሇቤተክርስቲያን ስሊሇው ፌቅር፣ ዯግሞም በቆሊስይስ ሇሚኖሩ አማኞች ፉሌሞና በረከት የሆነባቸውን
መንገድች በማንሳት ጌታን ያመሰግናሌ፡፡ ጳውልስ ከቁጥር 5 እስከ 7 ዴረስ ፉሌሞናን አንዱህ በማሇት
ያመሰግነዋሌ፡

በጌታ በኢየሱስ ንዴ በቅደሳንም ሁለ ንዴ ስሊሇህ ስሇ ፌቅርህና ስሇ እምነትህ ሰምቼ፥
በጸልቴ እያሳሰብሁ ሁሌጊዛ አምሊኬን አመሰግናሇሁ፤
የእምነትህም ኅብረት፥ በእኛ ንዴ ያሇውን በጎ ነገር ሁለ በማወቅ፥ ሇክርስቶስ ኢየሱስ ፌሬ
እንዱያፇራ እሇምናሇሁ፤ (ፉሌሞና 5-7)
© 2010 by Third Millennium Ministries
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ጳውልስ ፉሌሞና ያዯረጋቸውን ነገሮ አሌረረም፣ ሆኖም ሇቅደሳን ሁለ መነቃቃት እንዯሆነ ግን ጠቅሷሌ፡፡
ምናሌባትም ፉሌሞና ገንብ ነክ በሆኑ ጉዲዮች አሳርፎቸው ሉሆን ይችሊሌ፣ ወይም እነርሱን በአንዴ መንገዴ
አገሌግል ሉሆን ይችሊሌ፣ ወይም ዯግሞ አንዴ ላሊ በረከት የሆነ ነገር አዴርጎ ይሆናሌ፡፡ ምንም ይሁን ምን፣
ፉሌሞና አንዴ መሌካም ሆነ ነገር ከቀና ሌብ አዴርጓሌ ማሇት ነው፡፡ እናም አናሲሞስም የቤተክርስቲያኒቷ አካሌ
እስከሆነ ዴረስ፣ ፉሌሞና ሇላልች የሚያሳየውን ፌቅር ሇእርሱም እንዱያሳይ ጳውልስ ይጠብቃሌ፡፡
በፉሌሞናና በአናሲሞስ መካከሌ የነበረውነ ሁኔታ ጳውልስ በቆሊስይስ ምዕራፌ 3 ከቁጥር 12 እስከ 14 ባስቀመጠው
ትምህርት መነጽር ተመሌከቱት፡፡ ጳውልስ እንዱህ ሲሌ ጽፎሌ፡

እንግዱህ እንዯ እግዙአብሔር ምርጦች ቅደሳን ሆናችሁ የተወዯዲችሁም ሆናችሁ፥
ምሕረትን፥ ርኅራኄን፥ ቸርነትን፥ ትህትናን፥ የዋህነትን፥ ትዕግሥትን ሌበሱ፤
እርስ በርሳችሁ ትዕግሥትን አዴርጉ፥ ማንም በባሌንጀራው ሊይ የሚነቅፇው ነገር ካሇው፥
ይቅር ተባባለ፤ ክርስቶስ ይቅር እንዲሊችሁ እናንተ ዯግሞ እንዱሁ አዴርጉ፤
በእነዙህም ሁለ ሊይ የፌጻሜ ማሰሪያ የሆነውን ፌቅርን ሌበሱት። (ቆሊስ 3፡12-14)
እግዙአብሔር አማኞችን ሁለ እንዯሚወዴዴና ይቅርም እንዯሚሊቸው እንዱያስታውሱ ጳውልስ ሇቆሊስይስ ሰዎች
ፉሌሞናን ጨምሮ ጥሪ ያቀርባሌ፡፡ ስሇዙህ እርሰ በርሳቸው ያንኑ ፇቅር እንዱሇማመደ፣ አንዴ ስህተት ሲፇጸምም
እርስ በርስ በትዕግሥት እንዱሸካከሙ ዯግሞም ካሳ ከመጠበቅ ይሌቅ በተበዯለት ነገር ይቅር እንዱለ
ያበረታታቸዋሌ፡፡
ስሇዙህ በፉሌሞናና በአናሲሞስ መካከሌ የነበረውን ነገር ከዙህ አንፃር ማዚመዴ አይከብዴም፡፡ አናሲሞስ ፉሌሞናን
በዴሎሌ፣ ጳውልስም ይህንን አረጋግጧሌ፡፡ ሆኖም ግን፣ ፉሌሞና ሇላልች በሚያሳየው ፌቅር ሌክ አናሲሞስንም
አውትሮ እንዱወዴዯው ይጠይቀዋሌ፡፡ የዯረሰበትን በዯሌ በትዕግሥት እንዱሸከም እና አናሲሞስንም ከመቅጣት
ይሌቅ ይቅር እንዱሇው ፉሌሞናን ይጠይቀዋሌ፡፡ ጳውልስ ሇፉሌሞና ፇቅር እውቅና በመስጠት፣ ይኸው ባህርዩ
እንዲይዋዥቅ፣ በአናሲሞስም ጉዲይ ቁጣው ፇቅሩን እንዲይሸሇሽረው ያበረታታዋሌ፡፡

ሌመና
ጳውልስ የምሥጋና መሌእክቱን ካጠናቀቀ በኋሊ፣ ከቁጥር 8 እስከ 21 ዴረስ ጳውልስ ሌመናውን ሇፉሌሞና
ያቀርባሌ፡፡ ሌመናው የዲብዲቤውን ዋና ዓሊማ ያነገበ ሲሆን፣ ይህም በፉሌሞና ፉት የአናሲሞስ ጠበቃ ሆኖ መቆም
ነው፡፡ ሌመናውንም በበሇጠ ጥሌቀት የምንመሇከት ሲሆን፣ ከታች በተረሩት ስዴስት ውቅረ ነገሮች
እንቃኘዋሇን፡


ከቁጥር 8 እስከ 10፣ ጳውልስ የጥብቅና ዴርሻውን ያብራራሌ፤



ከቁጥር 11 እስከ 13 ዯግሞ አናሲሞስ እንዯ ሌመና አቅራቢ ያሇውን ዴርሻ ያብራራሌ፤



በቁጥር 14 ዯግሞ ፉሌሞና እንዯ ጌታ ያሇውን ዴርሻ ያብራራሌ፤



በቁጥር 15 እና 16 ዯግሞ የፌጥረተ ዓሇም መጋቢ የሆነውን የእግዙአብሔርን ዴርሻ ያብራራሌ፤
© 2010 by Third Millennium Ministries
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ከቁጥር 17 እስከ 20 ዯግሞ የጳውልስን የራሱን ሌመና ያቀርባሌ፤



በቁጥር 21 ዯግሞ ጳውልስ ያቀረበወ ሌመና እንዯሚሰማሇት ያሇውን እርግጠኝት ያስረዲሌ፡፡
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እስኪ አስቀዴመን ጳውልስ እንዯ ጠበቃ ስሇሚኖረው ዴርሻ የሰጠውን ማብራሪያ እንይ፡
ጳውልስ እንዯ ጠበቃ
በፉሌሞና ቁጥር 8 እስከ 10 ጳውልስ የተናገረውን እናዴምጥ፡

ስሇዙህ የሚገባውን አዜህ ንዴ በክርስቶስ ምንም እንኳ ብዘ ዴፌረት ቢኖረኝ፥
ይሌቁንም እንዯዙህ የሆንሁ እኔ ጳውልስ ሽማግላው፥ አሁንም ዯግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ
እስር የሆንሁ፥ ስሇ ፌቅር እሇምናሇሁ።
አስቀዴሞ ስሊሌጠቀመህ፥ አሁን ግን ሇእኔም ሇአንተም ስሇሚጠቅም በእስራቴ ስሇ
ወሇዴሁት ስሇ ሌጄ ስሇ አናሲሞስ እሇምንሃሇሁ። (ፉሌሞና 8-10)
ጳውልስ የክርስቶስ ሏዋርያ ስሇሆነ፣ ፉሌሞና ትክክሇኛውን ነገር እንዱያዯርግ የማዜ ሥሌጣን ነበረው፡፡ ከዙሕ
ይሌቅ ግን፣ የፉሌሞናን ርኅራኄና ዯግነት ሉቀሰቅስ በሚችሌ መንገዴ ሇፉሌሞና መጻፌን መረጠ፡፡
በዙህ ምንባብ ውስጥ፣ ጳውልስ እንዯ አንዴ እርዲታ እንዯሚፇሌግ ዯካማ ሽማግላ ነው የሚናገረው፡፡ በላልቹ
ዯብዲቤዎቹ ይጠቀምባቸው የነበሩትን ጠንካራ የአጻጻፌ ስሌቶች ሇሚያውቁ ሰዎች ይህኛው ያሌተሇመዯ ዓይነት
ነው፡፡ አብዚኛውን ጊዛ ጳውልስ ሰዎች ሥሌጣኑን እንዱያከብሩና ሇአስተምህሮዎቹም ራሳቸውን እንዱያስገዘ
ሲጠይቅ ነው የምናገኘው፡፡ ታዱያ አሁን የፉሌሞናን ሌብ በማባባት ሉያግባባው እየሞከረ ይመስሊችኋሌ?
አይዯሇም፡፡ ይህኛው ጳውልስ በላልች ዯብዲቤዎቹ ተገሌጦ የማናገኘው ላሊኛው የጳውልስ ትክክሇኛ ገጽታ
ነው፡፡
ያኛውን የጳውልስ ማንነት አስመሌክቶ የቆሮንቶስን ቤተክርስቲያን የወቀሰበትን መንገዴ በ2ኛ ቆሮንቶስ ምዕራፌ 10
ቁጥር 10 ውስጥ እንመሌከት፡

መሌእክቶቹስ ከባዴና ኃይሇኛ ናቸው፥ ሰውነቱ ግን ሲታይ ዯካማ ነው፥ ንግግሩም የተናቀ ነው
ይሊለና። (2ኛ ቆሮንቶስ 10፡10)
ጳውልስ በዯብዲቤዎቹ እጅግ ኃይሇኛ፣ ሉገመት በሚያዲግት መንገዴ በእስር ቤት ውስጥ ግን ትሁት የመሆኑ ነገር
ነቀፊውን የሰሊ አዴርጎበታሌ፡፡ ጳውልስ በስብዕናው፣ በጣም ትኁት ነው፡፡ ይህም ሉያስገርመን አይገባም፡፡
እንዱያውም ጳውልስ ክርስቶስን የመምሰሌ ናፌቆት ነበረው፣ እርሱም ዯግሞ መቼ ጉሌበተኛ መቼ ዯግሞ ትኁት
መሆን እንዯሚገባ ያውቃሌ፡፡
በፉሌጵስዩስ ምዕራፌ 2 ከቁር 5 እስከ 8 ጳውልስ ያስተማረውን እንመሌክት፡

በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ አሳብ በእናንተ ንዴ ዯግሞ ይሁን።
እርሱ በእግዙአብሔር መሌክ ሲኖር ሳሇ ከእግዙአብሔር ጋር መተካከሌን መቀማት
እንዯሚገባ ነገር አሌቇጠረውም፥
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ነገር ግን የባሪያን መሌክ ይዝ በሰውም ምሳላ ሆኖ ራሱን ባድ አዯረገ፥
በምስለም እንዯ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረዯ፥ ሇሞትም ይኸውም የመስቀሌ ሞት እንኳ
የታ ሆነ። (ፉሌጵስዩስ 2፡5-8)
ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ሰው የሆነው አምሊክ፣ ብርቱ አስተማሪ ነበር፡፡ ሆኖም አሰቃቂ ወንጀሇኞች በሚቀጡበት ስቅሊት
በተራ ፌጡራን እስኪገዯሌ ዴረስ ራሱን ትኁት ያዯረገ ነበር፡፡ እንግዱያው፣ እርሱን በተመሳሳይ መንገዴ ሉመስሇው
የሚገባውም የእርሱ ሏዋርያ ብቻ ነው፡፡ ያም ማሇት አንዲንዴ ጊዛ በጣም ብርቱ ስብዕና ዯግሞም የላልች እርዲታ
የሚያስፇሌገው እና ሇላልች ዯግሞ ረጋ ያሇ ሰው መሆን ማሇት ነው፡፡
ጳውልስ ሏዋርያ ስሇነበር፣ ፉሌሞናን ማታሇሌ ወይም መጠቀሚያ ማዴረግ አያስፇሌገውም፡፡ ቢፇሌግ ኖሮ፣
ፉሌሞና እንዱታው ማዴረግ ይችሌ ነበር፡፡ አዴርጎት ቢሆን ኖሮ፣ ፉሌሞናም ምናሌባት እሺ ይሌ ይሆናሌ፡፡
ሆኖም ጳውልስ ፉሌሞና ሇዙህ ሁኔታ ምሊሽ እንዱሰጥ የፇሇገው በእውነተኛ ክርስቲያናዊ ፌቅር ነበር፡፡ ስሇዙህም፣
የፉሌሞናን ሌብ መማረክ ፇሇገ፣ እናም በእስር ሊይ ሇሚገኝ ሽማግላና በቅርቡም በክርስቶስ ያመነ ወንዴምና
የእርሱም አገሌጋይ ሇሆነው ሰው እንዱራራ ጠየቀው፡፡ ጳውልስ ራሱን እንዯ አናሲሞስ ጠበቃ ያቀረበው በዙህ
ዓይነት አመሇካከት ነበር፡፡
ጳውልስ ራሱን እንዯ አናሲሞስ ተሟጋች ካስተዋወቀ በኋሊ፣ ስሇ አናሲሞስ ዯግሞ ከቁጥር 11 እስከ 13 ተናግሯሌ፡፡
በተጨማሪም ሏዋርያው የአናሲሞስን ሌመና በፉሌሞና ፉት ሉያቀርብ የተነሳሳበትንና በአናሲሞስና በጳውልስ
መካከሌ የነበረውንም ግንኙነት በጥሌቀት አብራርቷሌ፡፡

አናስሞስ እንዯ ሌመና አቅራቢ
በፉሌሞና ቁጥር 11 እስከ 13 ጳውልስ እንዱህ ጽፎሌ፡

አስቀዴሞ ስሊሌጠቀመህ፥ አሁን ግን ሇእኔም ሇአንተም ስሇሚጠቅም በእስራቴ ስሇ
ወሇዴሁት ስሇ ሌጄ ስሇ አናሲሞስ እሇምንሃሇሁ።
እርሱን እሌከዋሇሁ፤
አንተም ሌቤ እንዯሚሆን ተቀበሇው። እኔስ በወንጌሌ እስራት ስሇ አንተ እንዱያገሇግሇኝ
ሇራሴ ሊስቀረው እፇቅዴ ነበር፥ (ፉሌሞና 11-13)
ጳውልስ አሁን እየገሇጸው ያሇው አናሲሞስ፣ አማሊጅ እንዱሆነው ሉጠይቀው ከመጣው ሰውዬ ሇየት ያሇ ሰው
ነው፡፡ አናሲሞስ ምንም እርባና ያሌነበረወ ባሪያ ነበር፡፡ ሆኖም ወዯ ክርስቶስ መጣ፤ ኃጢአቱንም ተና፣
መንገደንም አስተካከሇ፣ መሌካም እምነቱንም በእስር ሊይ የነበረውን ጳውልስን በቅንነትና በትጋት በማገሌገሌ
አሳየ፡፡ ፉሌሞና አፌቃሪ ክርስቲያን እንዯሆነ ጳውልስ ስሚያውቅ፣ አናሲሞስ ወዯ ክርስቶስ መምጣቱን ሲሰማ ዯስ
እንዯሚሇውና ላልች ክርስቲያኖች ሲበዴለት ይቅር እንዯሚሌ ሁለ የእርሱንም መተሊሇፌ ይቅር እንዯሚሇው
ይጠብቅ ነበር፡፡
ጳውልስ በፉሌሞና ቁጥር 11 እስከ 13 ስሇ አናሲሞስ መሇወጥ አፅንዖት ሇመስጠት የቃሊት ጨዋታን ተጠቅሟሌ፡፡
በተሇይም chrēstos (χρηστος) በሚገርም መንገዴ christos (χριστος) ማሇትም ክርስቶስ ከሚሇው ቃሌ ጋር
ተመሳሳይ ነው፡፡ ጳውልስ የማይጠቅም ሇሚሇው ሃሳብ የተጠቀመው ቃሌ achrēstos (α’χρηστος) “አ”
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ከተሰኘችው የግሪክ ቀዲሚ ፉዯሌ ትርጉሙም “ያሌሆነ” እና ሥርወ ቃለ chrēstos “የሚጠቅም” የሚሌ ነው፡፡
በተመሳሳይ መንገዴ ጳውልስ “የሚጠቅም” ሇሚሇው የተጠቀመው ቃሌ euchrēstos (ευ’χρηστος) ዩ የምትሇው
የግሪክ ቀዲሚ ፉዯሌ መሌካም ወይም ጥሩ ማሇት ሲሆን፣ ስርወ ቃለ chrēstos የሚጠቅም ማሇት ነው፡፡ የቃሊት
ጨዋታው እንግዱህ ይህ ነው፡ አናሲሞስ ከክርስቶስ ውጪ achristos በነበረ ጊዛ የማይጠቅም ወይም
achrēstos ነበር፡፡ ሆኖም ክርስቶስን ሲቀበሌ በጣም የሚጠቅም euchrēstos (ευ’χρηστος) ሆነ ማሇት
ነው፡፡
አናሲሞስ መተሊሇፈን የማካካሱን ሥራ የጀመረ መሆኑን የሚያሳዩ መንገድችንም ጳውልስ አመሌክቷሌ፡፡ ጳውልስ
እንዯጻፇው፣ አናሲሞስ ጳውልስን በማገሌገሌ የፉሌሞናን ዴርሻ እየተወጣሇት ነበር፡፡
በጥንታዊው ዓሇም፣ አንዴ ጌታ ባሪያውን ሇላሊ ሰው የማበዯሩ ጉዲይ እንግዲ ነገር አይዯሇም፡፡ ይህ ተግባር ሌክ
እንዯ ክቡር ስጦታ ይቆጠራሌ፣ ማሇትም ጌታው ባሪያውን በሰጠበት ወቅት ሳይሠራሇት ሚቀረው ሥራ፣ ባሪያውን
ሇሰጠው ሰው ግን ትርፌ ነው፣ ስሇዙህ አንዴ ሰው ባሪያውን በመስጠት ቸርነት ያዯርጋሌ፡፡ በዙህ ረገዴ፣
በአናሲሞስ አማካይነት፣ ፉሌሞና ጳውልን በእውነት አገሌግሎሌ ማሇት ነው፡፡ ጳውልስም ስሇ አናሲሞስ ሲናገር
አናሲሞስ ሇእኔ ብቻ ሳይሆን ሇፉሌሞናም ጠቃሚ ሆኗሌ ያሇው ሇዙህ ነው፡፡ ስሇዙህ፣ ፉሌሞና ሇአናሲሞስ
ምህረትን እንዱያዯርግ የሚያስገዴዯው ብዘ ምክንያት አሇ፡፡
በስተመጨረሻም፣ ጳውልስ በዙህ ክፌሌ አናሲሞስን እንዯገና ወዯ ፉሌሞና እንዯሚሌከው ይናገራሌ፣
የሚገመተውም የጳውልስን ዯብዲቤ ሇፉሌሞና ያዯርሳሌ፣ ምናሌባትም ከቲኪቆስ ጋር አብሮ ይሄዴ ይሆናሌ፡፡
ጳውልስ ይህንን በፉሌሞና ቁጥር 12 ውስጥ፣ እንዱህ በማሇት ጠቅሶታሌ፡

እርሱን እሌከዋሇሁ፤ (ፉሌሞና 12)
አናሲሞስ ወዯ ቆሊስይስ የሚመሇሰው ከፉሌሞና ምህረትን ሉሇምን፣ ከእርሱ ጋር የመታረቅንም ተስፊ ሰንቆ ሲሆን፣
ምናሌባትም ነፃ መውጣትንም ተስፊ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ አናሲሞስ ኩብሇሊን ምርጫ አሊዯረገም፣ ወዯ ጌታው
በመመሇስ የጌታውን ፌርዴ መቀበሌን ምርጫው አዯረገ፡፡

ፉሌሞና እንዯ ጌታ
ጳውልስ የራሱን ዴርሻ እንዯ አማሊጅ፣ የአናሲሞስን ዯግሞ እንዯ ሇማኝ ከገሇጸ በኋሊ፣ በቁጥር 14 ውስጥ
የፉሌሞናን ዴርሻ እንዯ ጌታ ወዯ መጥቀሱ ይሸጋገራሌ፡፡
በዙህ ስፌራ፣ ጳውልስ ፉሌሞና በአናሲሞስ ሊይ ሊሇው ሥሌጣን እውቅና ይሰጣሌ፣ ዯግሞም ፉሌሞናን ከማዜ
ይሌቅ ሌመና ማቅረብ መረጠበትን ተነሳስቶውን ይገሌፃሌ፡፡ ጳውልስ በፉሌሞና 14 እንዱህ ይጽፊሌ፡

ነገር ግን በጎነትህ በፇቃዴህ እንጂ በግዴ እንዲይሆን፥ ሳሌማከርህ ምንም እንኳ ሊዯርግ
አሌወዯዴሁም። (ፉሌሞና 14)
ጳውልስ ይፇሌግ የነበረው ፉሌሞና በራሱ መሌካም ማዴረግን እንዱመርጥ ነበር፡፡ ስሇዙህም ሌመናው፣ በጥያቄ
መሌክ እንጂ በሏዋርያዊ ሥሌጣን በትዕዚዜ መሌክ እንዲሌሆነ ግሌጽ አዴርጎታሌ፡፡
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የሚወዴዯው ሰው ትክክሇኛውን ነገር በትክክሇኛ ምክንያት በማዴረግ ሰማያዊ ብዴራት እንዱቀበሌ ፇሌጎ
ይሆናሌ፡፡ በተጨማሪም በፌፁም ፇቃዯኝነት ሊይ ተመሥርቶ በሁሇት ሰዎች መካከሌ የሚዯረግ እርቅ በክርስቶስ
ያሊቸውን የወንዴማማች ግንኑነት ብርቱ እንዯሚያዯርገውም ያስባሌ፡፡ በተጨማሪም፣ ጳውልስ ሇፉሌሞና
አክብሮትን ማሳየት ፇሌጓሌ፣ የእርሱም ቸርነት ዯግሞ ሇእዲው ማካካሻ እንዱሆንም የሚጠቅስ ይመስሊሌ፡፡
ከዙያም፣ ፉሌሞና አናሲሞስን በአግባቡ ቢቀበሇው፣ ሇጳውልስም ሆነ ሇቤተክርስቲያን ትሌቅ ማበረታቻ ይሆናሌ፡፡
ጳውልስ በፉሌሞና ቁጥር 7 እስከ 9 እንዱህ ብል የጻፇው በዙህ ምክንያት ነበር፡

የቅደሳን ሌብ በአንተ ስራ ስሇ ዏረፇ፥ ወንዴሜ ሆይ፥ በፌቅርህ ብዘ ዯስታንና መጽናናትን
አግኝቼአሇሁና።
ስሇዙህ የሚገባውን አዜህ ንዴ በክርስቶስ ምንም እንኳ ብዘ ዴፌረት ቢኖረኝ፥
ይሌቁንም እንዯዙህ የሆንሁ እኔ ጳውልስ ሽማግላው፥ አሁንም ዯግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ
እስር የሆንሁ፥ ስሇ ፌቅር እሇምናሇሁ። (ፉሌሞና 7-9)
በመሠረታዊነት፣ ፉሌሞና ሇቤተክርስቲያን የነበረው የቀዯመ ፌቅር አሁን ዯግሞ ሇአናሲሞስም እንዯሚገሇፅ
ጳውልስ ያሇ ጥርጥር እንዱያስብ አዴርጎታሌ፡፡
በየትኛውም መስፇርት፣ ጳውልስ በብዘ ምክንያቶች ይህኛውን መንገዴ መርጧሌ፣ አንዯኛው ፉሌሞና ሮማውያን
ጌቶች በባሮቻቸው ሊይ በፇራጅነት በሚቀመጡበት ትውፉታዊ መንገዴ እንዱጓዜና የጭካኔ ውሳኔ በመወሰን፣
አናሲሞስን መቅጣትን እንዱመርጥ መተው፡፡ ወይም ዯግሞ ስሇ ክርስቶስ እና ስሇ ወዲጁ ስሇ ጳውልስ ሲሌ፣
አናሲሞስን በምህረት እንዱመሇከተው ማዴረግ ነው፡፡ ምንም እንኳን ጳውልስ ትክክሇኛው ምርጫ የትኛው
እንዯሆነ ጳውልስ ዯጋግሞ ቢገሌጽም፣ የወዯዯውን የማዴረግ ምርጫ ግን የእርሱ ነው፡፡

እግዙአብሔር እንዯ ገዢ
ጳውልስ ሰዎች እርስ በርስ የሚኖራቸውን የግንኑነት ሃሊፉነትና ዴርሻ ከጠቀሰ በኋሊ፣ በቁጥር 15 እና 16 ውስጥ
የእግዙአብሔርን መግቦታዊ ገዢነት ሇፉሌሞና ያሳስበዋሌ፡፡ በዙህ ክፌሌ፣ እግዙአብሔር የአናሲሞስን ኃጢአት
ይቅር በማሇት የሰጠው መሌካም በረከት፣ ወዯሊቀ እርከን የሚዯርሰው ፉሌሞና ሌመናውን ሲቀበሌ እንዯሆነ
ይገሌጻሌ፡
ጳውልስ እነዙህን የሚያበረታቱ ቃሊት በቁጥር 15 እና 16 ውስጥ በመጥቀስ የእግዙአብሔርን መግቦታዊ ገዢነት
አመሌክቷሌ፡

ተቀብሇህ ሇሊሇም እንዴትይው ስሇዙህ ምናሌባት ሇጊዛው ተሇይቶሃሌና፤
ከእንግዱህ ወዱህ እንዯ ባሪያ አይሆንም፥ ነገር ግን ሇእኔ በተሇየ የተወዯዯ ወንዴም ከሆነ፥
ሇአንተማ ይሌቅ በስጋውም በጌታም ንዴ ከባሪያ የሚሻሌ የተወዯዯ ወንዴም እንዳት
አይሆንም። (ፉሌሞና 15-16)
ጌታ በመግቦቱ በፌጥረተ ዓሇሙ ውስጥ ያሇውን ነገር ሁለ ይቆጣጠራሌ፡፡ የእርሱን በጎ ዓሊማዎች ሇማሳካትም
ክፈ ነገሮች እንዱከናወኑ ይፇቅዲሌ፡፡ በዙህ ጉዲይም ረገዴ፣ እግዙአብሔር አናሲሞስ የጳውልስን አማሊጅነት ፌሇጋ
እንዱሄዴ ያዯረገውን ጠብ በፉሌሞናና በአናሲሞስ መካከሌ እንዱፇጠር አዴርጓሌ በማሇት ጳውልስ ሃሳብ
ያቀርባሌ፡፡ ጌታም ይህ እንዱሆን የፇቀዯው፣ በጳውልስ አገሌግልት አማካይነት፣ አናሲሞስን በክርስቶስ ወዯ ማመን
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ሇማምጣት እና ከፉሌሞናም ጋር በማስታረቅ አናሲሞስም በጌታ ከፉሌሞና እኩሌ ወዯሚሆንበት እርከን
ሇማምጣት ነው፡፡
ጳውልስ እግዙአብሔር በፌጥረተ-ዓሇሙ ሊይ ያሇውን መግቦታዊ ቁጥጥር በመጥቀስ፣ ፉሌሞና ከአናሲሞስ ጋር
ከመጣሊት እንዱታቀብና ጉዲዩን ከእግዙአብሔር አቅዴ አንፃር እንዱመሇከተው ይጠይቀዋሌ፡፡ አዎን፣ ፉሌሞና
ተቆጥቷሌ፣ የመቆጣትም መብት አሇው፡፡ ሆኖም እግዙአብሔር በመከራቸው አሌፍ ሉያመጣ ካሇው በረከት ጋር
ሲነፃፀር ከአናሲሞስ ጋር የተፇጠረው ችግር ከቁጥር የሚገባ አሌነበረም፡፡
ፉሌሞና መሌካም ሰው ነበር፡፡ ከአናሲሞስ ጋር የተፇጠረውን ግጭት እግዙአብሔር የተፊውን ነፌስ ሇማዲን
እንዲቀናበረው ሲገባው፣ ሌክ ጳውልስ ተስፊ እንዯሚያዯርገው ቁጣው ወዯ ዯስታ ይሇወጣሌ፡፡

ሌመና
በአማሊጅነቱ ውስጥ ዴርሻ ያሊቸውን ገጸ-ባሕርያት ካስተዋወቀ በኋሊ፣ ጳውልስ በስተመጨረሻ ከቁጥር 17 እስከ
20 ሌመናውን ያቀርባሌ፡፡ በተሇይም፣ ፉሌሞና አናሲሞስን ይቅር እንዱሇው እና ከባሪያው የሚጠብቀውም ካሳ ካሇ
ራሱን በአናሲሞስ ምትክ በማቅረብ ዕዲው በእርሱ ሊይ እንዱቆጠር ይሇምናሌ፡፡
ጳውልስ ያቀረበው መንታ ሌመና በፉሌሞና ቁጥር 17 እና 18 ውስጥ ጠቅሇሌ ብል ቀርቧሌ፡

እንግዱህ እንዯ ባሌንጀራ ብትቇጥረኝ፥ እንዯ እኔ አዴርገህ ተቀበሇው።
በአንዲች ነገር የበዯሇህ ቢኖር ግን ወይም ብዴር ያሇበት እንዯሆነ፥ ይህን በእኔ ሊይ ቍጠር፤
(ፉሌሞና 17-18)
በዙህ ስፌራ ጳውልስ ያዯረገውን ነገር ሌብ በለ፡ ፉሌሞና የግሌ ቸርነት እንዱያዯርግሇት ይሇምናሌ፣ ያን
ሲያዯርግም ጳውልስ ራሱ የፉሌሞና ዯግነት እንዯሚያስፇሌገው ዓይነት አዴርጎ ራሱን ያቀርባሌ፡፡ አናሲሞስ ወዯ
ፉሌሞና የመመሇስ መብት አሇው ብል አይከራከርም፡፡ በተቃራኒው፣ አናሲሞስ ቅጣት እንዯሚገባው
ያመሇክታሌ፡፡ ፉሌሞና ሇአናሲሞስ የክርስቶስን ዓይነት ይቅርታ እንዱያዯርግሇት አሌጠየቀውም፡፡
በተሇዋጭ ይቤያዊ አቀራረብ፣ ጳውልስ ራሱን የአናሲሞስ ተከሊካይ ጠበቃ አስመስል በማቅረብ፣ ፉሌሞና ስሇ
አናሲሞስ ሲሌ ምህረት እንዱያዯርግሇት አሌሇመነም፡፡ ይሌቁኑ፣ በአናሲሞስ ፉት እንዯ አባትና ጠባቂ በመቆም፣
ፉሌሞናን ይከሊከሌሇታሌ ዯግሞም ስሇ ጳውልስ ሲሌ ፉሌሞና ምህረት ሉያዯርግ የሚገባባቸውን ምክንያቶች
ያቀርባሌ፡፡
ጳውልስ በፉሌሞና ቁር 20 ሌመናውን የዯመዯመበትን ቃሌ አዴምጡ፡

አዎን፥ ወንዴሜ ሆይ፥ በጌታ እኔ እንዴጠቀምብህ ይሁን፤ በክርስቶስ ሌቤን አሳርፌሌኝ።
(ፉሌሞና 20)
ፉሌሞና ሇጳውልስ ካሇው ከበሬታ የተነሳ ሇጳውልስ መንፇሳዊ ሌጅ ሇአናሲሞስ ምህረትን እንዯሚያዯርግሇት
ጳውልስ ተስፊ ያዯርጋሌ፡፡ እናም፣ ጳውልስ በሌመናው፣ በፌፁም ሌቡ ሇሚወዴዯው ሇሌጁ በጎነትን በማዴረግ
ሏዋርያውን እንዱያገሇግሌ ጳውልስ ፉሌሞናን ይጠይቃሌ፡፡
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በዙህ ስፌራ ጳውልስ የተጠቀመውን ቋንቋ ሌብ በለ፡፡ በመጀመሪያ ጳውልስ የአናሲሞስ ስም የተመሠረተበትን
ο’νιναμαι የግሪክ ቃሌ በመጠቀም ፉሌሞና “እንዱጠቅመው” ይጠይቃሌ፡፡ በመሠረታዊነት የሚያነሳው፣ ፉሌሞና
ጳውልስን በመጥቀም ረገዴ የባሪያውን ምሳላ እንዱከተሌ ነው፡፡
ሁሇተኛ፣ ጳውልስ “ማሳረፌ” የሚሇውን ቃሌ እንዯገና ያነሳዋሌ፡፡ በቁጥር 7 ውስጥ ፉሌሞና የቅደሳንን ሌብ
እንዲሳረፇ ጠቅሷሌ፡፡ በዙህ ስፌራ ዯግሞ፣ ፉሌሞና በእስር ሊይ ያሇውን ሏዋርያ በማሳረፌ ዯግነቱን እንዱያበዚ
ጳውልስ ያበረታታዋሌ፡፡
ምሁራኑ የጳውልስን ሌመና አስመሌክቶ በርካታ ጥያቄዎችን ያነሳለ፡፡ አንዲድቹ ጳውልስ ፉሌሞናን እየጠየቀ ያሇው
አናሲሞስን በምህረትና በበጎነት እንዱቀበሇው፣ ሊጠፊውም ጥፊት ምንም ዓይነት ካሳ እንዲይይቀውና
የሚገባውንም ቅጣት እንኳን እንዲይቀጣው ነው ይሊለ፡፡ ላልቹ ዯግሞ፣ ጳውልስ ፉሌሞናን እየጠየቀ ያሇው ከዙያ
የሇሇ ነገር ነው፣ ያም አናሲሞስን ነፃ በማውጣት፣ ነፃነቱን እንዱያውጅሇት ነው ብሇው ያምናለ፡፡
ይህም አባባሌ የተንተራሰው ጳውልስ በፉሌሞና 15 እና 16 እንዱህ ብል የተናገረውን ቃሌ ነው፡

ተቀብሇህ ሇሊሇም እንዴትይው ስሇዙህ ምናሌባት ሇጊዛው ተሇይቶሃሌና፤
ከእንግዱህ ወዱህ እንዯ ባሪያ አይሆንም፥ ነገር ግን ሇእኔ በተሇየ የተወዯዯ ወንዴም ከሆነ፥
ሇአንተማ ይሌቅ በስጋውም በጌታም ንዴ ከባሪያ የሚሻሌ የተወዯዯ ወንዴም እንዳት
አይሆንም? (ፉሌሞና 15-16)
እነዙህን ጥቅሶች ስናነብብ ጳውልስ ፉሌሞና እንዱያዯርግ የሚፇሌገው፣ አናሲሞስን ነፃ እንዱያወጣውና ከዙያም
በኋሊ አናሲሞስ ተመሌሶ ባሪያ እንዲይሆን ነው በሚሌ ትርጓሜ ማንበብ ይቻሊሌ፡፡ ይህ ሃሳብ ይበሌጥ
የሚጠናከርሌን በዙህ ስፌራ የተጠቀሰው የግሪክ ቃሌ αινωνιον, በትክክሇኛዎቹ የእንግሉዜኛ ቅጂዎች ሲፇታ
“ሇሊሇም” የሚሌ ፌቺ ነው የያው፡፡ (በዙህ ረገዴ አማርኛውም ሇሊሇም ተብል ነውና የተተረጎመው ከግሪኩ
ቃሌ ጋር ይስማማሌ፡፡) ምንም እንኳን የሮማውያን የባሪያ ሥርዓት አብዚኛውን ጊዛ ሇዕዴሜ ሌክ ቢሆንም፣
በቴክኒካዊ ይቱ ግን ሇጊዛው የሚዯረግ ውሌ ነው፣ ስሇዙህ ጳውልስ አናሲሞስ ሇሊሇም የእርሱ ባሪያ ሆኖ
እንዱኖር ማረጋገጫ እንዯማይሰጥ እሙን ነው፡፡ ሇሊሇም የሚሌቀው በክርስቶስ ያገኘነው ወዲጅነት ነው፡፡
ስሇዙህ ይህንን ጥቅስ ስናነብብ ፉሌሞና ሇአናሲሞስ ነፃነቱን ይሰጣሌ ወይስ በባርነቱ እንዱቀጥሌ ያዯርጋሌ የሚሇው
ነገር ግርታን መፌጠሩ አይቀሬ ነው፡፡
ግን በዙህ ወቅት፣ አንዴ ነገር ሌብ ማሇት አስፇሊጊ ነው፡፡ ክርስቲያን ጌቶች ያመኑ ባሮቻቸውን ነፃ ማውጣት
አሇባቸው የሚሌ ትምህርት ጳውልስ አሊስተማረም፡፡ ሌክ ነው በ1ኛ ቆሮንቶስ 7፡21 ነፃነት የባርነት ትሌቅ ዯስታ
ነው ብል አስተምሯሌ፡፡ ሆኖም ግን ያመኑ ባሮች ጌቶቻቸውን በበሇጠ ትኅትና ሉያገሇግለ እንጂ ሉንቋቸው
እንዯማይገባ አስተምሯሌ፡፡ ሇምሳላ በ1ኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፌ 6 ቁጥር 2 እንዱህ አስተምሯሌ፡፡

የሚያምኑም ጌቶች ያለአቸው፥ ወንዴሞች ስሇ ሆኑ አይናቁአቸው፥ ነገር ግን በመሌካም ሥራቸው
የሚጠቅሙ የሚያምኑና የተወዯደ ስሇ ሆኑ፥ ከፉት ይሌቅ ያገሌግለ። (1ኛ ጢሞ 6፡2)
በበርካታ መንገድች ስንመሇከተው ባርነት በታሪክ መናት ሁለ እጅግ አሰቃቂ ሥርዓት እንዯሆነ እናስታውሳሇን፡፡
ስሇዙህ ጳውልስ እንዱህ ብል ሲናገር መስማት እንግዲ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ የመናችን ሰዎች ስሇ ባርነት ሲያስቡ፣
አብዚኛውን ጊዛ የሚያስቡት ግናኝ የሆነውን የአፌሪካን የባሪያ ንግዴ ነው፡፡ በቶል ወዯ አዕምሯችን የሚመጡት
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በጉሌበት ሇባርነት የሚሰጡትን፣ ከቤተሰቦቻቸው የሚገነጠለትን እና በሰው አዕምሮ ሇማሰብ አንኳን የሚገንን
ግፌ የሚፇጸምባቸውን ሰዎች ነው፡፡
ተዯፌረዋሌ፣ ተዯብዴበዋሌ፣ በጋሇ ብረት ተተኩሰዋሌ ዯግሞም ተገዴሇዋሌ፡፡ በሚያሳፌር መንገዴም በርካታ
ክርስቲያኖችም መጽሏፌ ቅደስ ስሇ ባርነት የሚያስተምረውን ጠምዜው በመተርጎም ይህንን አሰቃቂ ዴርጊት
ጥብቅና ሲቆሙሇት መኖራቸው ነው፡፡ ሆኖም ግነ እጅግ ግናኝና አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ስህተት ፇጽመዋሌ፡፡
ጳውልስም ሆነ ላልች የመጽሏፌ ቅደስ ጸሏፉዎች ይህን ሌምምዴ እውቅና አሌሰጡትም፡፡ ይሌቁኑ፣ ይህንን
የሚያዯርጉትን እጅግ በከባደ ቃሊት ኮንነዋቸዋሌ፡፡
ጳውልስ መቼት ግን፣ ባርነት የተሇየ ነው፡፡ በተሇይ ባሪያና ጌታ ሁሇቱም ክርስቲያኖች ከሆኑ፣ እጅግ የሊቀ
ኢኮኖሚያዊ ፊይዲ ያሇው በጎ ተግባር ነው፡፡ እውነታውም፣ ሁሇቱም በአንዴ ቤት ስሇሚኖሩ፣ አንዲቸው
ላሊቸውን እንዱያገሇግለና እንዱዋዯደ እግዙአብሔር ይጠብቅባቸዋሌ፡፡ በየትኛውም መመኛ እና ዓሊማ
የሚዋዯደ ቤተመድች ናቸው፡፡
እነዙህ ግንኙነቶች እግዙአብሔርን ዯስ በሚያሰኙና ሁለንም አካሊት ተጠቃሚ በሚያዯርጉ መንገድች እስከተመሩ
ዴረስ፣ ቤተክርስቲያን ማኅበረሰባዊ ተቋማትን እንዴታፇራርስ ጳውልስ መመሪያ ሉሰጥ አይችሌም ማሇት ነው፡፡
ይሌቁኑ፣ ባርነትን ክርስቶስን በሚመስሌ አፇፃፀም እንዱይዘት ያስተምራሌ እንጂ፡፡
ጳውልስ ሇአናሲሞስ እጅግ የተሻሇው ነገር እንዱሆንሇት ይፇሌጋሌ፣ ፉሌሞና ዯግሞ የሏዋርያውን ፌሊጎት እንዳት
እንዯሚሳካ ጠንቅቆ ያውቃሌ፡፡ ሆኖም ግን ጳውልስ የተጠቀመው ግሌፅ ያሌሆነ ቋንቋ ጳውል እየጠየቀ ያሇው
ፉሌሞና አናሲሞስን ይቅር ብልት በቤቱ ውስጥ እንዯተከበረ ባሪያ እንዱቀበሇው ይሁን ወይም አናሲሞስን በነፃነት
እንዱሇቅቀው በእርግጠኝተን እንዲናውቅ ያዯርገናሌ፡፡ ዯግሞም የአናሲሞስን ክህልትና ያሇበትን ሁኔታ በዜርዜር
እስካሊወቅን ዴረስ፣ ሇእርሱ ከሁለ የተሻሇ ጠቃሚ ሉሆንሇት የሚችሇው የትኛው እንዯሆነ መገመት አንችሌም፡፡
ምንም ይሁን ምን፣ የጳውልስ ሌመና አናሲሞስ የተቃና ሕይወት እንዱኖረው ሇማዴረግ ማሇትም በክርስቲያናዊ
ከበሬታ፣ ዯግሞም በፌቅርና በምህረት ቤተክርስቲያን እንዴትቀበሇው ታስቦ የተዯረገ መሆኑን በግሌጽ እንረዲሇን፡፡

መተማመን
በመጨረሻም፣ ጳውልስ ሇፉሌሞና ሌመናውን ካቀረበ በኋሊ፣ በቁጥር 21 ሊይ ያሇውን መተማመን በመግሇጽ
ሃሳቡን ይዯመዴማሌ፡፡ በዙህ ስፌራ ጳውልስ፣ ፉሌሞና ሏዋርያው የጠየቀውን እንዯሚፇጽም ያሇውን እምነት
ይገሌጻሌ፡፡ የጳውልስ ሌመና የተዯመዯመበትን ሃሳብ በፉሌሞና ቁጥር 21 ሊይ እናነብባሇን፡

ከምሌህ ይሌቅ አብሌጠህ እንዴታዯርግ አውቄ እንዴትታዜም ታምኜ እጽፌሌሃሇሁ። (ፉሌሞና 21)
ፉሌሞና ያቀረበሇትን ጥያቄ እንዯሚቀበሌ ጳውልስ እርግጠኛ የሆነባቸው ሁሇት ጠንካራ ምክንያቶች አለት፡፡
አንዯኛ፣ ፉሌሞና ጳውልስን ይወዯዋሌ ያከብረውማሌ፣ ስሇዙህም እርሱን ዯስ ሇማሰኘት የተቻሇውን ሁለ
ያዯርጋሌ ማሇት ነው፡፡ ሁሇተኛ ዯግሞ፣ ፉሌሞና አናሲሞስ በቅርቡ የተቀሊቀሇባትን ቤተክርስቲያን ይወዴዲሌ፡፡
ቅደሳት መጻሕፌት ፉሌሞና ስሇሰጠው ምሊሽ ወይም አናሲሞስ ምን እንዯገጠመው ምንም የገቡሌን ነገር የሇም፡፡
ሇበርካታ ዓመታት ሲታመን የኖረው ግን፣ ፉሌሞና ነፃ እንዲወጣውና በስተመጨረሻም የኤፋሶን ቢሾፕ እንዯሆነ፣
በ95 ዓ.ም. በሮም መስዋዕት ሆኖ እንዲሇፇ ነው፡፡ በእርግጥም በ1ኛው ምዕተ ዓመት ጢሞቴዎስ የተካው ቢሾፕ
አናሲሞስ ነበር፡፡
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ወዯ እውነታው ስንመጣ፣ አናሲሞስ የተሇመዯ ስም ነበር፣ ስሇዙህ ምናሌባት ባሪያው ያ ቢሾፕ ሊይሆንም ይችሊሌ፡፡
እውነታው ይህ ቢሆንም ግን፣ በጳውልስ ስር የሰሇጠነ ሰው በቀሊለ ወዯ እውቅናው መንበር እንዯሚመጣ
ይታወቃሌ፣ ስሇዙህ የትኛው ሉሆን እንዯሚችሌ ፌርዴ መስጠት አንችሌም፡፡
የቱም ይሁን የቱ፣ ጳውልስ በፉሌሞና ሊይ የነበረው መተማመን፣ ሇአናሲሞስ የተሻሇውን ነገር ሁለ
እንዯሚያዯርግሇት ወዯመጠርጠሩ እንዴናነብሌ ያዯርገናሌ፡፡ አንዲንዴ ምሁራን እንዯሚለት ዯግሞ፣ ጳውልስ
ሇፉሌሞና የጻፇውን ዯብዲቤ የማግኘታችን አንዴምታ ፉሌሞና ትክክሇኛ የሆነውን ነገር እንዲዯረገ ነው፡፡ ጳውልስ
ያቀረበሇትን ሌመና ያሌተቀበሇ ቢሆን ኖሮ የጻፇሇትን ዯብዲቤ ያጠፊው ነበር፡፡

የመጨረሻ ሰሊምታ
ጳውልስ ሇፉሌሞና ያቀረበውን ሌመና ካቀረብን፣ አሁን ዯግሞ ወዯ ዯብዲቤው የመጨረሻ ክፌሌ እንሸጋገራሇን፡፡
ይህም በፉሌሞና ቁጥር 22 እና 23 የተመገበውና ሇፉሌሞና እና ሇቤተሰቡ ያቀረበው የመጨረሻ ሰሊምታ ነው፡፡
ይህ ክፌሌ የተሇመዯውን ሰሊምታ በቁር 24 ውስጥ፣ የተሇመዯውን ቡራኬ ዯግሞ በቁጥር 25 ውስጥ አካትቷሌ፡፡
ቀዯም ባለት ጥቅሶች ውስጥ የምናገኛቸው ሁሇት ዜርዜሮች ግን ትኩረት ሉሰጣቸው ይገባሌ፡፡
አንዯኛው፣ በቁጥር 22፣ ጳውልስ በቅርቡ ከእስር ሉፇታ እንዯሚችሌ ያሇውን ግምት ይጠቅሳሌ፣ ስሇዙህም
ፉሌሞና ሇእርሱ ቤት እንዱያጋጅሇት ይጠይቀዋሌ፡፡ ይህ ጉዲይ ማሇትም ሏዋርያውን በቅርቡ ፉት ሇፉት
የሚያገኘው እስከሆነ ዴረስ፣ ፉሌሞና ጳውልስ ሊቀረበሇት ጥያቄ ይሁንታ እንዱሰጥ እንዯሚያበረታታው
አያጠራጥርም፡፡
ሁሇተኛ፣ በዙህ ትምህርት ቀዯም ብሇን እንዲሳነው፣ በቁጥር 23 ውስጥ ጳውልስ ከኤጳፌራ የከበረ ሰሊምታ
ያቀርብሊቸዋሌ፣ ያም የሚያመሇክተው ኤጳፌራ ፉሌሞና ጉዲዩን ከአናሲሞስ ጋር የጨረሰ ሇመሆኑ ምስክር ሳይሆን
እንዯማይቀር ነው፡፡
ጳውልስ ሇፉሌሞና የጻፇውን መሌእክት ዲራ እንዱሁም አወቃቀሩንና ይቱን ተመሌክተናሌ፣ አሁን ዯግሞ፣
ጳውልስ ሇአናሲሞስ ጥብቅና የቆመበት ምሳላያዊ ተግባር በመናችን የሚኖረውን ተዚምድ ሇመመሌከት
የምንችሌበት እርከን ሊይ ዯርሰናሌ፡፡

4. መነኛው ተዚምድ
ጳውልስ ሇፉሌሞና የጻፇው መሌእክት ወሳኝ ነው የምንሌበት አንደ ምክንያት ጳውልስ ያነገበውን ነገረ-መሇኮት
እንዳት በግሌ ሕይወቱ ተግባራዊ እንዯሚያዯርገው በግሌጽ እንዴናስተውሌ ስሇሚያዯርገን ነው፡፡ የቆሊስይስንና
የኤፋሶንን መሌእክቶች በምንመሇከትበት ወቅት፣ የሚያስተምራቸው ትምህርቶች ተግባራዊ የሚዯረጉባቸውን
ጥቅሌ የተዚምድ ነጥቦች እናስተውሊሇን፡፡ እነዙያም ሇእኛ በእጅጉ ጠቃሚዎች ናቸው፡፡ ሇፉሌሞን በጻፇው
መሌእክት ግን ጉዲዩ ከጥቀሌና ከመሊምታዊ ተዚምድ ወዯ ግሌጽና ቀጥተኛ ተዚምድ ማሇትም ከመመሪያነት ወዯ
ተግባራዊ ምሊሽነት ይሸጋገራሌ፡፡ ስሇዙህም ጳውልስ የሚያስተምረውን ነገር በተግባር እንዯሚገሌጥ ክርስቲያን
እንመሇከተዋሇን፡፡
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እናም፣ የፉሌሞናን መጽሏፌ መነኛ ተዚምድ ስንመሇከት፣ ጳውልስ በፉሌሞናና በአናሲሞስ መካከሌ አማሊጅ ሆኖ
የቀረበበትን ሁኔታ የምንቃኘው በላልቹ መሌእክቶቹ በተሇይ ዯግሞ በቆሊስይስና በኤፋሶን መሌእክቶቹ
ካስተማራቸው ትምህርቶች አንፃር ሆናሌ፡፡
ጳውልስ ሇፉሌሞና የጻፇውን መሌእክት መነኛ ተዚምድ ስንመሇከት፣ በሦስት ጉዲዮች ሊይ ትኩረት እናዯርጋሇን፡
በመጀመሪያ፣ በክርስቲያኖቸ መካከሌ ተጠያቂነት ሉኖር የሚገባ መሆኑን፤ ሁሇተኛ፣ በቤተክርስቲያን ውስጥ
በሚኖረን ግንኙነት የርኅራኄን ፊይዲ፤ በመጨረሻ ዯግሞ፣ በእግዙአብሔር ቤተሰብ መካከሌ የእርቅን አስፇሊጊነት
ይሆናሌ፡፡

ተጠያቂነት
ቀዯም ብሇን እንዯጠቀስነው፣ ጳውልስ ሇፉሌሞና በጻፇው መሌእክቱ ሇአናሲሞስ አማሊጅ መሆኑን ነገር ሇማጽናት፣
በርካታ ምስክሮችን ማሇትም አፌብያን፣ አክርፓጳን፣ ኤጳፌራን እና በቆሊስይስ የምትገኘውን ቤተክርስቲያን
ጠቅሷሌ፡፡ ጳውልስ ይህንን ያዯረገበትን ምክንያት በግሌፅ ባይጽፌም፣ ተመራጭ የሆነው ግምት የተጠቀሱት ሰዎች
ዏይን በንቃት የሚመሇከተወ መሆኑን ማወቁ ፉሌሞና ትክክሇኛውን ነገር እንዱያዯርግ ያበረታታዋሌ የሚሇው
ነው፡፡
ይህ ስሌት በኤፋሶን ምዕራፌ 5 ከቁር 11 እስከ 21 ካሇው አስተምህሮ ጋር የሚስማማ ነው፡፡ ከዙህ ምንባብ ውስጥ
የተወሰኑ ቁጥሮችን በአንጓ በአንጓ እየከፊፇሌን እንመሇከታቸዋሇን በመጀመሪያም፣ ምዕራፌ 5 ከቁጥር 11 እስከ 15
ያሇውንና ጳውልስ እንዱህ ሲሌ መመሪያ የሰጠበትን እንይ፡

ፌሬም ከላሇው ከጨሇማ ሥራ ጋር አትተባበሩ፥ ይሌቁን ግሇጡት እንጂ፥
እነርሱ በስውር ስሇሚያዯርጉት መናገር እንኳ ነውር ነውና፤
ሁለ ግን በብርሃን ሲገሇጥ ይታያሌ፤ የሚታየው ሁለ ብርሃን ነውና።
ስሇዙህ፦ አንተ የምትተኛ ንቃ ከሙታንም ተነሣ ክርስቶስም ያበራሌሃሌ ይሊሌ።
እንግዱህ እንዯ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንዯላሊቸው ሳይሆን እንዳት እንዴትመሊሇሱ
በጥንቃቄ ተጠበቁ፤ (ኤፋሶን 5፡11-15)
ክርስቲያኖች ኃጢአትን ማጋሇጥ እንዯሚገባቸው ጳውልስ አስተምሯሌ፡፡ ምክንያቱ ዯግሞ ኃጢአት ያዯረጉ ሰዎች
ኃጢአታቸው ሲታወቅ ስሇሚያሳፌራቸው ነው፡፡ ስሇዙህ ብሌህነት የሞሊበት ዴርጊት፣ ሕይወታችንን ሇብርሃን
ማጋሇጥ ነው፣ ማሇትም፣ ሇብርሃን መንግሥት ኅብረት ማጋሇጥ ማሇት ነው፣ ያን ስናዯርግ ኃጢአትን ከማዴረግ
እንጠበቃሇን፡፡
አንግዱህ አሁን፣ ጳውልስ ክርስቲያኖች አንደ ሇላሊው ፖሉስ በመሆን ማንም ሰው ሇብቻው እንዲሌሆነ
እንዱያውቅ አዴርጉ፣ ወይም አንደ የላሊው ሰሊይ ይሁን አሊሇም፡፡ ይሌቁኑ እያመሇከተ ያሇው፣ አንደ ሇላሊው
ተጠያቂ የሚሆንበትን ጥበብ ነው፡፡ ሕይወታችንን በብርሃን የምንመራ ከሆነ፣ እያዯረግን ያሇነውን ላልች ካወቁ፣
ሇፇተና ያሇን ተጋሊጭነት ያንሳሌ፡፡ የዙህም ምክንያቱ የምንሠራቸው ኃጢአቶች በላልች ሲታወቁ ስሇሚያሳፌሩን
ነው፡፡
በአናሲሞስና በፉሌሞና ጉዲይ፣ ሰው ስሇ ጳውልስ መሌእክት ምንም እውቀት ከላሇው እና ጳውልስም ጉዲዩን
ከፉሌሞና ጋር ባያነሳውና ባይከታተሇው ኖሮ፣ ማንም ሰው ፉሌሞና ትክክሇኛውን ነገር እንዱያዯርግ ሉጠብቅበት
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አይችሌም፡፡ አናሲሞስን በከፊ ሁኔታ ቢቀበሇው፣ የጳውልስን ጥያቄ እንዲቃሇሇ የሚያውቀው ፉሌሞና ራሱ ብቻ
ነው፡፡
ሆኖም ጉዲዩን የአዯባባይ ጉዲይ በማዴረግ፣ ፉሌሞና አናሲሞስን በክፊት ቢቀበሇው፣ ከራሱ ቤተሰብና ከቆሊስይስ
ቤተክርስቲያን ብርቱ ፇተና እንዯሚገጥመው ሉያረጋግጥሇት ፇሌጓሌ፡፡ ይህም ነገር ፉሌሞና ትክክሇኛውን ነገር
ማዴረግን እንዱመርጥ ያበረታታዋሌ፡፡ ጌታም ራሱ በብለይ ኪዲን ሕዜቡ ትክክሇኛውን ነገር እንዱያዯርግ
ሇማበረታታት ተመሳሳይ ሆነውን በሰው ፉት አሳፊሪ ነገር ከማዴረግ የመቆጠብን ስሌት ይጠቀም ነበር፡፡
ሇምሳላ፣ በዕንባቆም ምዕራፌ 2 ቁጥር 16፣ ነቢዩ ሇይሁዲ ህዜብ ከእግዙአብሔር የተቀበሇውን መሌእክት እንዱህ
አቅርቦታሌ፡

በክብር ፊንታ እፌረት ሞሌቶብሃሌ፤ አንተ ዯግሞ ጠጥተህ ተንገዴገዴ፤ የእግዙአብሔር የቀኙ ጽዋ
ይመሇስብሃሌ፥ እፌረትም በክብርህ ሊይ ይሆናሌ። (ዕንባቆም 2፡16)

ይሁዲ ከኃጢአቱ እንዱመሇሰ ሇማዴረግ እግዙአብሔር አሳፌሮታሌ፡፡ በሕዜቅኤሌ ምዕራፌ 7 ቁጥር 18 ዯግሞ፣
እስራኤሌን ወዯ መታዜ ሇማምጣት አሳፊሪ የሆነን ዴርጊት በማሳሰብ ከመንገዶ እንዴትመሇስ ያበረታታሌ፡

ማቅም ይሇብሳለ ዴንጋጤም ይሸፌናቸዋሌ፤ በፉትም ሁለ ሊይ እፌረት ይሆናሌ፥ ራሳቸውንም ሁለ
ይነጩታሌ። (ሕዜቅኤሌ 7፡18)
በተመሳሳይም መንገዴ፣ በመናችንም ቤተክርስቲያን በርካታ ዴብቅ ኃጢአቶች አለ፡፡ ክርስቲያኖችም እነዙህን
ኃጢአቶች በመሇማመዴ መኖር አይከብዲቸውም፣ ሆኖም ላልች ሲያውቁ ግን ያፌራለ፡፡ ስሇዙህ፣ ቤተክርስቲያን
እነዙህን ኃጢአቶች አስመሌክቶ እኛን ተጠያቂ ሇማዴረግ የምትጠቀመው ስሌት አማኞች በቅርብ ግንኙነት
እንዱኖሩ ማዴረግን ነው፡፡
ክርስቲያናዊ እርስ በርስ ተጠያቂነት የሚያቀርበው የመከሊከያ መንገዴ እፌረት ብቻ አይዯሇም፡፡ በተቃራኒው፣
ጳውልስ በፉሌሞና የጠቀሰው ምሳላ አጽንዖት የሚሰጠው ክርስቲያኖች እርስ በርስ ተጠያቂ መሆን የሚገባቸው
አንዲቸው ከላሊቸው ጋር የጠበቀ ወዲጅነት እንዱኖራቸው ማዴረግ ነው የሚሇውን ነው፡፡ ጳውልስ በኤፋሶን 5
ቁጥር 19 የተናገረውን አዴምጡ፡

በመዜሙርና በዜማሬ በመንፇሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፤ ሇጌታ በሌባችሁ ተቀኙና ምሩ፤
(ኤፋሶን 5፡19)
ክርስቲያኖች በተጨማሪም ኃጢአት እንዲይሠሩ ሉጠበቁ የሚችለት አንዲቸው ሇላሊቸው የሚያበረታቱ ቃሊቶችን
በመነጋገር ነው፡፡ እንግዱህ እንዯ መኑ ክርስቲያኖች አንዲችን ሇላሊችን በዙህ መንገዴ ተጠያቂ መሆንን
ሌንሇማመዴ ይገባናሌ፡፡ የእፌረት ጉዲይ በየመኑ ይኖራሌ፣ ጳውልስ ግን ሇፉሌሞና ሲናገር በእፌረት ሊይ
አሊተኮረም፣ ምክንያቱም ፉሌሞና በአሳፊሪ ሕይወት እየኖረ አሌነበረም፡፡ ይሌቁኑ፣ ጳውልስ አፅንኦት የሰጠው
ፉሌሞና ባዯረጋቸው መሌካም ነገሮች ሊይ ሲሆን አሁንም እነዙያን በጎ ተግባራት ማዴረጉን እንዱቀጥሌ
ያበረታታዋሌ፡፡ እኛም እንዱሁ፣ በወንዴሞቻችንና በእህቶቻችን ውስጥ ባሇው መሌካም ነገር ሊይ አጽንኦት ሌንሰጥ
ይገባናሌ ያንንም የምናዯርገው ወዯፉትም በእነዙያ መሌካም ነገሮች እንዱገፈና በነዙያው መሠረትም ተጠያቂ
እንዱሆኑ ሇማበረታታት ነው፡፡
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በመጨረሻም፣ አንዲችን ሇላሊችን ተጠያቂ የምንሆነው አማኞች ሁለ አንዲቸው ሇላሊቸው በሚያሳዩት በአክብሮት
ሊይ በተመሠረተ መሰጠት ሊይ መሆን እንዯሚገባው ጳውልስ ያመሇክታሌ፡፡ በኤፋሶን ምዕራፌ 5 ቁጥር 21
የተናገረውን አዴምጡ፡

ሇእያንዲንዲችሁ በክርስቶስ ፌርሃት የተገዚችሁ ሁኑ። (ኤፋሶን 5፡21)
ቤተክርስቲያን እግዙአብሔርን መታዜ ምርጫቸው ያዯረጉ ሰዎች ኅብረት የሚያዯርጉባት፣ የተቀዯሰች ስፌራ
ናት፡፡ ይህም ማሇት የቤተክርስቲያን ጉባዔ እግዙአብሔራዊና የተቀዯሰ ነው ማሇት ነው፡፡
እንግዱህ፣ እርስ በርሳችን በኅብረት ስንኖር፣ መሌካም በማዴረግ እርስ በርስ ስንበረታታ፣ የቤተክርስቲያን
መሪዎችና በጎ ሌማድቻችን ያስተማሩንን መሌካም ነገሮች ዯግሞም የጠቢባንን እና እግዙአብሔርን የሚፇሩትን
ቅደሳን ምክር ሌብ ሌንሊቸው ይገባናሌ፡፡
በጥቅለም፣ ጳውልስ ፉሌሞና ከአናሲሞስ ጋር ስሊሇው ጉዲይ ሲያነሳ ምስክሮችን መጥቀሱን ስንመሇከት፣
ቤተክርስቲያን መሌካም ስራን በማበረታታትና ኃጢአትን በመኮነን፣ ሰዎችንም ሇበጎ ነገር በማነሳሳት ዯግሞም
ሇቤተክርስቲያን ብሌህ ምክር ራስን በማስገዚት ኃጢአትን መከሊከሌ እንዯሚቻሌ እንማራሇን፡፡
ጳውልስ ሇፉሌሞና የጻፇውን መሌእክት በቤተክርስቲያን ውስጥ ስሇሚኖረው ተጠያቂነት የሚያወሳ የመሆኑን
አንዴምታ ከተመሇከትን፣ አሁን ዯግሞ ወዯ ሁሇተኛው የተዚምድ ነጥባችን እንሸጋገራሇን፡ ያም ከላልች
ክርስቲያኖች ጋር ባሇን ግንኙነት ርኅራኄ አስፇሊጊ መሆኑ ነው፡፡

ርኅራኄ
ክርስቶስ በምዴር የአገሌግልት መኑ ከገሇጣቸው ባህርያት ሁለ፣ ርኅራኄ እጅግ አስገራሚ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡
አዎን፣ እርሱ ሇቅዴስናና ሇአክብሮት፣ ሇጽዴቅና ሇግብረገባዊነት ብርቱ ቅናት እንዯነበረውም የማይካዴ ነው፡፡
በተጨማሪም አምሳያ ወይም ተፍካካሪ የላሇውን ጥበብ፣ ንጽህናና ከበሬታን እንዲሳየም ሇሁሊችን ግሌፅ ነው፡፡
ከሁለም በሊይ ዯግሞ ዯግነቱ፣ አዚኝነቱ፣ ሇሰው ግዴ መሰኘቱ፣ ሇላልች ያሇው ፌቅር፣ ይቅር ሇማሇት ያሇው
ናፌቆት፣ ላልችን ከስቃይ ሇማትረፌ መከራን ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ መሆኑ እጅግ የሚታወሱ ናቸው፡፡ ሙታንን
ማስነሣቱ፣ በሕይወት ያለትን ማጽናናቱ፣ የታመሙትን መፇወሱ፣ ሽባውን ማሇለ፣ የተራቡትን ማጥገቡ፣
ሇጠፈት፣ ሇተጎደት እና በፌርሃት ሇተከበቡት እረኛ መሆኑ፣ ሇሚጠለትም ጭምር በመስቀሌ ሊይ መሞቱ ሁለ
የእርሱ ታሪኮች ናቸው፡፡ በአጭሩ፣ ሌባችንን በጥሌቀት የነካው የክርስቶስ ርኅራኄ ነው፡፡ ጳውልስ ሇፉሌሞና
በጻፇው ዯብዲቤ ባስተሊሇፊቸው የምስጋና፣ የአስተምህሮ እና የተምሳሉታዊ ሕይወት መግሇጫዎች የሚያበረታታን
በዙህ የርኅራኄ ሃሳብ ነው፡፡
ጳውልስ ሇፉሌሞና በጻፇው መሌእክቱ ያሰፇረውን የርኅራኄ ሃሳብ ሁሇት ገጽታ እንመሇከታሇን፣ የምንጀምረውም
በበጎነትና በዯግነት ተግባር ሲሆን፣ ከዙያም የምሌጃን ተግባር እንመሇከታሇን፡፡ ክርስቲያናዊ ርኅራኄ በተግባር
በሚገሇጥበት የበጎነት ተግባር እንጀምር፡፡
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በጎነት
ፉሌሞና ሇቤተክርስቲያን ስሇ ሰጠው አገሌግልት ሲያመሰግነውና ያንንም መሠረት አዴርጎ ፉሌሞናን ሇቀጣይ
በጎነት ሲሇምነው አማኞቸ ሁለ በጎነትንና የቸርነትን ተግባር እንዱሇማመደ አስተምሯሌ፡፡ በፉሌሞና ቁጥር 7 እስከ
9 ጳውልስ ያሰፇራቸውን ቃሊት አዴምጡ፡

የቅደሳን ሌብ በአንተ ስራ ስሇ ዏረፇ፥ ወንዴሜ ሆይ፥ በፌቅርህ ብዘ ዯስታንና መጽናናትን
አግኝቼአሇሁና።
ስሇዙህ የሚገባውን አዜህ ንዴ በክርስቶስ ምንም እንኳ ብዘ ዴፌረት ቢኖረኝ፥
ይሌቁንም እንዯዙህ የሆንሁ እኔ ጳውልስ ሽማግላው፥ አሁንም ዯግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ
እስር የሆንሁ፥ ስሇ ፌቅር እሇምናሇሁ። (ፉሌሞና 7-9)
ፉሌሞና የቅደሳንን ሌብ ያሳረፇባቸውን መንገድች፣ ማሇትም ሇላልች አማኞች በጎነትን ያሳየባቸውን መንገድች
በማንሳት ጳውልስ ያበረታታሌ፡፡ ጳውልስም እያነሳ ያሇው፣ በዙያው በጎነት መሠረት አሁን እስረኛ ሇሆነውና
በዕዴሜው ሇሸመገሇው፣ የላልችን ርኅራኄና ዯግነት ሇሚፇሌገው ሰው እንዱያዯርግሇት ነው፡፡ በቆሊስይስ ምዕራፌ
3 ቁጥር 11 እና 12 ውስጥ እንዯጻፇው ማሇት ነው፡

በዙያም የግሪክ ሰው አይሁዲዊም የተገረም ያሌተገረም አረማዊም እስኩቴስም ባሪያም
ጨዋ ሰውም መሆን አሌተቻሇም፥ ነገር ግን ክርስቶስ ሁለ ነው፥ በሁለም ነው።
እንግዱህ እንዯ እግዙአብሔር ምርጦች ቅደሳን ሆናችሁ የተወዯዲችሁም ሆናችሁ፥
ምሕረትን፥ ርኅራኄን፥ ቸርነትን፥ ትህትናን፥ የዋህነትን፥ ትዕግሥትን ሌበሱ፤
(ቆሊስይስ 3፡11-12)
አማኞቸ ሁለ ከክርስቶስ ጋር ከመተባበራቸው የተነሳ፣ አንዲችን ላሊችንን የምንቀበሇው እኛ ሇጌታ
እንዯምንሆነውና ጌታም ሇእኛ እንዯሚሆነው፣ ሁለን አቀፌ እንክብካቤ በማዴረግ እና የሚያስፇሌጋቸውንም ሁለ
እንዱያገኙ በመርዲት ይሆናሌ፡፡
በእነዙህና በላልችም በርካታ መንገድች፣ በጎነትና መሌካም ተግባር ሇክርስቲያናዊ አኗኗር እጅግ ወሳኝ ገጽታዎች
መሆናቸውን ጳውልስ ያሳያሌ፡፡ ስሇዙህም፣ ሌክ እንዯ ጳውልስና እንዯ ፉሌሞና ሁለ፣ የመናችንም ክርስቲያኖች
በቤተክርስቲያን ሇሚገኙ ሰዎች በርኅራኄና በፌቅር ተገፊፌተው፣ ሇችግሮቻቸው ሉዯርሱ እና እስከቻለ ዴረስ
ሉረደ ይገባቸዋሌ፡፡

ምሌጃ
ጳውልስ ሇፉሌሞና በጻፇው ዯብዲቤ የገሇጸው ያበረታታበት ርኅራኄ ሁሇተኛው ገጽታ ምሌጃ ነው፣ ያም አንዴ
አማኝ ሇላሊው ጥብቅና የሚቆምበት ነው፡፡ ምሌጃ በብዘ መንገድች ይገሇፃሌ፡፡ በአንዯኛው ጎን፣ አንዴን ሃሳብ
እንዯማንጸባረቅ ዓይነት፣ ሇከፊ አዯጋ ራስን ማጋሇጥ ሳይኖርበት፣ ሇአንዴ ሰው በጎ እንዱዯረግሇት ሁኔታዎችን
ወዱያ ወዱህ በማዴረግ በቀሊለ ሉገሇጽ የሚችሌ ይሆናሌ፡፡ በላሊኛው ጎን ዯግሞ፣ አንዴን ወንጀሇኛ የሆነን ሰው
ሇማዲን ሲባሌ የራስን ሕይወት አሳሇፍ እስከመስጠት ዴረስ የሚሌቅ ብርቱ ተግባርም ሉሆን ይችሊሌ፡፡ የዙህ
ዓይነቱ ምሌጃ ዓይነተኛ ምሳላ የሚሆነው ክርስቶሰ ሇኃጢአተኞች ዴነትን ሇማስገኘት ሲሌ የከፇሇው መስዋዕትነት
ነው፡፡
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እናም በእነዙህ ሁሇት የተራራቁ ምሳላዎች መካከሌ፣ በርካታ ዓይነት ምሌጃዎችም ይኖራለ፡፡ ጳውልስ ሇፉሌሞና
በአናሲሞስ ምትክ ሆኖ ያቀረበውን ሌመና ከቁጥር 17 እስከ 19 እንመሌከት፡

እግዙአብሔር አብን በእርሱ እያመሰገናችሁ፥ በቃሌ ቢሆን ወይም በሥራ የምታዯርጉትን
ሁለ በጌታ በኢየሱስ ስም አዴርጉት።
ሚስቶች ሆይ፥ በጌታ እንዯሚገባ ሇባልቻችሁ ተገዘ።
ባልች ሆይ፥ ሚስቶቻችሁን ውዯደ መራራም አትሁኑባቸው። (ፉሌሞና 17-19)
የጳውልስንም ምሳላነት በመከተሌ፣ የመናችንም ክርስቲያኖች በተመሳሳይ መንገዴ ሇላልች አማኞች መማሇዴ
አሇባቸው፡፡ አንዲንዴ ጊዛ ቀሇሌ ባሇ መንገዴ እንዴንማሌዴ ተጠርተናሌ፡፡ ላሊ ጊዛ ዯግሞ፣ የሚኖረን ርኅራኄ ሊቅ
ወዲሇው የምሌጃ እርከን እንዴንሌቅ ጥሪ ያቀርብሌናሌ፡፡
ዯግሞም በአንዲንዴ ጉዲዮች፣ ርኅራኄ ስሇላልች ጥቅም ወይም ጥበቃ ሲባሌ ሕይወታችንንም እንኳን ወዯ መሰዋት
ሉያዯርሰን ይችሊሌ፡፡ ጳውልስ በኤፋሶን ምዕራፌ 5 ቁጥር 1 እና 2 እንዯጻፇው ማሇት ነው፡

እንግዱህ እንዯ ተወዯደ ሌጆች እግዙአብሔርን የምትከተለ ሁኑ፥
ክርስቶስም ዯግሞ እንዯ ወዯዲችሁ ሇእግዙአብሔርም የመዓዚ ሽታ የሚሆንን መባንና
መሥዋዕትን አዴርጎ ስሇ እናንተ ራሱን አሳሌፍ እንዯ ሰጠ በፌቅር ተመሊሇሱ።
(ኤፋሶን 5፡1-2)
ጳውልስ በፉሌሞና ባሰፇረው ትምህርት ውስጥ በቤተክርስቲያን ውስጥ ተጠያቂነትና ክርስቲያናዊ ርኅራኄ በእኛ
መን የሚዚመዴባቸውን ጥቂት መንገድች ከተመሇከትን፣ አሁን ዯግሞ ወዯ መጨረሻው ርዕሳችን እንሸጋገራሇን፤
ያም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አማካነት በአማኞች መካከሌ ሉገሇጽ የሚገባው እርቅ ነው፡፡

እርቅ
ስሇ እርቅ ስንናገር፣ ከዙህ ቀዯም ምንም ባሌነበረበት ስፌራ አንዴነትና ፌቅርን ስሇመመስረት ብቻ እየተናገርን
እንዲሌሆነ ግሌጽ ማዴረግ ይገባናሌ፡፡ እያሌን ያሇነው፣ ጠሊትነት ከዙህ ቀዯም ገንኖ በነበረባቸው
ስፌራዎችአንዴነትና ፌቅር ይመሥረት ነው፡፡ እርቅ የሚመሠረተው በይቅርታና በምህረት ሲሆን፣ የሚጠበቀው
ዯግሞ በትዕግሥትና በመጽናት ነው፡፡ በመካከሊችን የግጭት ምንጭ ሉኖር እንዯሚችሌ እንገምታሇን፣ ሆኖም
ሇተሻሇ ነገር ስንሌ ግጭቶቻችንን ወዯ ጎን በመተው፣ አንዲችን ከላሊችን ጋር መቀባበሌ ያሇበት ሰሊም፣ አንዲችን
ሇላሊችን ፌቅርን መስጠት እና አንዲችን ላሊችንን ማገሌገሌ ይገባናሌ፡፡
ጳውልስ በቆሊስይስና በኤፋሶን መሌእክቶቹ በአማኞች መካከሌ ማሇትም በግሌም ሆነ በጋራ እስከ ጎሳዊ እርከን
ዴረስ እርቅ ሉኖር እንዯሚገባ ዯጋግሞ ተናግሯሌ፡፡ ይህንንም እርቅ የገሇጸው ከወንጌሌ ውቅረ-ነገሮች መካከሌ
ወሳኙ ክፌሌ እንዯሆነ አዴርጎ ነው፡፡
ጳውልስ አናሲሞስንም ሆነ ፉሌሞናን የሚያበረታታቸው ወዲጅነታቸውን እንዱያዴሱ፣ ቂምን አስወግዯው
በክርስቶስ ወንዴማማች እንዯሆኑ ሰዎች እርስ በርስ የመቀባበሌ ግዳታ እንዲሇባቸውም ያሳስባቸዋሌ፡፡ አናሲሞስ
በዴርሻው፣ በጳውል አገሌግልት ወዯ ክርስትና እንዯተሇወጠ ሰው፣ የሠራቸውን ኃጢአቶች ሉናዜ ይገባዋሌ፡፡
ዯግሞም እንዯ ፉሌሞና ባሪያነቱ፣ ራሱን ሇፉሌሞና ፌርዴ ሉያስገዚ ይገባዋሌ፡፡ ፉሌሞናም በበኩለ፣ አናሲሞስን
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ሉወዴዴ፣ በበጎነትም ሉመሇከተው፣ በዯለንም ይቅር ሉሇው፣ በክርስቶስ እንዲገኘው ወንዴምም ሉቀበሇው
ይገባዋሌ፡፡ የመናችንም አማኞች በተመሳሳይ መንገዴ እርስ በርስ ሇመናዜና ይቅር በመባባሌም ወዯ ትክክሇኛው
ግንኙነታችን ሇመመሇስ ሌንናፌቅ ይገባናሌ፡፡
ሌክ አሁን እንዯምናየው ሁለ፣ በጳውልስም መን፣ በተሇያ ጎሳዎች፣ እና ወገኖች መካከሌ በቤተክርስቲን ውስጥ
ውጥረት፣ ቂም በቀሌ ነበር፡፡ እናም ጳውልስ ይህን በመሰሇ ሁከት ውስጥ የተገኙ ሰዎች አሌዲኑም የሚሌ ሙግት
አሊቀረበም፡፡ ይሌቁኑ፣ ያሇው ሇእነዙህ መሳይ ዴርጊቶች መሠረት የሆነው ነገር በክርስቶስ ተወግዶሌ፣ ስሇዙህ
በበቤተክርስቲያን ውስጥ የሚነሱ ይህንን መሳይ ሁከቶች እርባና ቢስና ኃጢአት ናቸው ነው፡፡ ሇምሳላ፣ በኤፋሶን
ምዕራፌ 2 ከቁጥር 14 እስከ 16 ውስጥ በአይሁዴና በአህዚብ አማኞች መካከሌ ስሇተካሄዯው እርቅ እንዱህ ሲሌ
ጽፎሌ፡

እርሱ ሰሊማችን ነውና፤ ሁሇቱን ያዋሏዯ በአዋጅ የተነገሩትንም የትእዚዚትን ሕግ ሽሮ
በመካከሌ ያሇውን የጥሌ ግዴግዲን በሥጋው ያፇረሰ፤ ይህም ከሁሇታቸው አንዴን አዱስን
ሰው በራሱ ይፇጥር ንዴ ሰሊምንም ያዯርግ ንዴ፥
ጥሌንም በመስቀለ ገዴል በእርሱ ሁሇታቸውን በአንዴ አካሌ ከእግዙአብሔር ጋር ያስታርቅ
ንዴ ነው። (ኤፋሶን 2፡14-16)
ጳውልስ በዙህ ስፌራ ያቀረበውን ሙግት ስንመሇከት፣ በአይሁዴና በአህዚብ አማኞች መካከሌ በክርስቶስ የተገኘው
እርቅ እኛ ከክርስቶስ ጋር ያሇን አንዴነት ገጽታ ነው፣ እናም እኛ ከእግዙአብሔር ጋር ሇታረቅንበት እርቅ ወሳኝ
እርከን ነው ማሇት ነው፡፡
እንግዱህ በእኛም መን ርንና ጎሳን አስመሌክቶ ሇሚነሱ ሁከቶች፣ እንዱሁም በክርስቲያኖች መካከሌ የችግሮች
ምክንያቸ በሚሆኑ ነገሮችም ሊይ ጉዲዩ እውነትነት አሇው፡፡ ምክንያም እኛ በክርስቶስ አንዴ ሆነናሌ፣ እኛ ሁሊችን
ይቅር ተብሇናሌ ዯግሞም ተባርከናሌ፡፡ ስሇዙህ፣ ከየትኛውም አማኝ ጋር ሊሇመታረቅም ሆነ ሇመገፊፊት መሠረት
የሚሆን ነገር የሇም፡፡ በእኛ መካከሌ ሇሚፇጠረው ግጭት መሠረት የሆኑትን ነገሮች ጌታችን አስወግዶቸዋሌ፣
ስሇዙህ ሁከታችንን እንዯ ኃጢአት በመቁጠር፣ በክርስቶስ አካሌ ውስጥ ሉገሇጥ ሇሚገባው አንዴነት፣ ፌቅርና
ወዲጅነት ሌንተጋ ይገባናሌ፡፡ ጳውልስ በኤፋሶን ምዕራፌ 4 ቁር 32 የጻፇውን እናዴምጥ፡

እርስ በርሳችሁም ቸሮችና ርኅሩኆች ሁኑ፥ እግዙአብሔርም ዯግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዲሊችሁ ይቅር
ተባባለ። (ኤፋሶን 4፡32)
በቆሊስይስ ምዕራፌ 3 ከቁጥር 13 እስከ 15 ያስተማረውንም ትምህርት ሌብ እንበሌ፡

እርስ በርሳችሁ ትዕግሥትን አዴርጉ፥ ማንም በባሌንጀራው ሊይ የሚነቅፇው ነገር ካሇው፥
ይቅር ተባባለ፤ ክርስቶስ ይቅር እንዲሊችሁ እናንተ ዯግሞ እንዱሁ አዴርጉ፤
በእነዙህም ሁለ ሊይ የፌጻሜ ማሰሪያ የሆነውን ፌቅርን ሌበሱት።
በአንዴ አካሌም የተጠራችሁሇት ዯግሞ የክርስቶስ ሰሊም በሌባችሁ ይግዚ፤ የምታመሰግኑም
ሁኑ። (ቆሊስይስ 3፡13-15)
ጥሊቻንና ቅሬታን አስወግዯን እርስ በርስ እንዴንዋዯዴ፣ እያንዲንደንም ክርስቲያን በክርስቶስ ዏይን ሌንመሇከት፣
ሰሊምንም በአንዴነት እንዴናጣጥም ተጠርተናሌ፡፡ በመናችንም ቤተክርስቲያን በአማኞቸ መካከሌ እርቅ
ከፌተኛውን ተቀዲሚ ስፌራ ሉይዜ ይገባዋሌ፡፡
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5. ማጠቃሇያ

በዙህ ትምህርታችን ጳውልስ ሇቆሊስይስ ወዲጁ ሇፉሌሞና የጻፇውን መሌእክት በጥሌቀት ተመሌክተናሌ፡፡
የዯብዲቤውን ዲራ አይተናሌ፣ የመሌእክቱንም አወቃቀርና ይት አጥንተናሌ፡፡ በመጨረሻም፣ ጳውልስ በፉሌሞና
መሌዕክቱ ካስቀመጠሌን ተምሳሉቶች ሇመናችን የምንወስዲቸውን ተዚምድዎች ዲስሰናሌ፡፡
የፉሌሞና መሌእክት በጣም አጭር ነው ግን እጅግ አስዯናቂ የአዱስ ኪዲን ክፌሌ ነው፡፡ ሏዋርያው ጳውልስ
ከላልች ክርስቲያኖች ጋር እንዳት ያሇ ቀረቤታ እንዯነበረውና የሚያስተምራቸውንም ትምህርቶች እንዳት
በተግባር በመኖር እንዯሚገሌጣቸው ማረጋገጫን በመስጠት ሇየት ያሇ ግንዚቤን ያስጨብጠናሌ፡፡ ከዙህም ባሻገር፣
በቤተክርስቲያን ውስጥ አንዲችን ሇላሊችን ሌንሰጠው ስሇሚገባን ዋጋ ብዘ የሚያስተምረን ነገር አሇው፡፡ ያንንም
ዋጋ በተሇይም ትክክሇኛውን ግንኙነት ተጠብቆ እንዱሌቅ ከማዴረግ አንፃር የሰዎችን እሴቶች እንዳት ማክበር
እንዲሇብንም ብዘ ያስተምረናሌ፡፡
ጳውልስ ሇፉሌሞና በሊከው መሌእክቱ ውስጥ ያሰፇራቸውን ምርሆች ሞዳሌ አዴርገን ስንኖር፣ አንዲችን ላሊችንን
ሇማገሌገሌና ቤተክርስቲያንን ሇክርስቶስ ክብር ሇመገንባት እጅግ ታሊቅ የሆነን እርምጃ እንወስዲሇን ማሇት ነው፡፡
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