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እናስተዋውቅዎ 

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

አገሌግልት አትራፉ ያሌሆነ ዴርጅት ሲሆን፣ መጽሏፍ ቅደሳዊ  አስተምህሮዎችን ሇመሊው ዓሇም 

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

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

የማግኘት እዴሌ ሇላሊቸው ክርስቲያን መሪዎች የሴሚነሪ ሥርዓተ-ትምህርቶችን በማጋጀት 

እናሰራጫሇን፡፡ ሰርዴ ሚሉኒየም ሚኒስትሪ በመሊውም ዓሇም ሇሚገኙ ክርስቲያን መሪዎችና 

ፓስተሮች የተመጣጠነ ዋጋ ያሇው፣ 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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1. መግቢያ 

ወታዯሮች አንዴን ጦርነት በዴሌ የማጠናቀቃቸው ነገር ካጠራጠራቸው፣ አዕምሯቸው ማሰብ የሚጀምረው ስሇ 

ሞት ነው፡፡ ራሳቸውን እና በቤት ጥሇዋቸው የመጡትን ቤተሰቦቻቸውን የሚያጽናኑበትን መንገዴ ያፇሊሌጋለ፡፡ 

አብዚኛውንም ጊዛ፣ ሇቤተሰቦቻቸው የምሥጋናና የምክር ዯብዲቤዎችን ይጽፊለ፣ ዯብዲቤውም የሚወዶቸው 

ሰዎች የሚያሌፈበትን ሁኔታ በብሌኅነትና በጸጋ እንዱቀበለ፣ ዯግሞም እነርሱን ሉያስከብራቸወ በሚችሌ መንገዴ 

እንዱኖሩ የሚያበረታታ ነው፡፡ 

እንግዱህ፣ ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች የጻፇውም ዯብዲቤ በብዘ መንገድች በቅርቡ ሞቱን የሚጠብቅ ወታዯር 

ሇቤተሰቦቹ እንዯሚጽፇው ዯብዲቤ ዓይነት ነው፡፡ ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች የጻፇው በብርቱ መከራ ውስጥ 

በነበረበት ጊዛ፣ ምናሌባትም በቅርቡ ሉገዯሌ እንዯሚችሌ በሚያስብበት ጊዛ ነበር፡፡ ስሇዙህ ሇሚወዲቸው ሰዎች 

ይጽፍሊቸዋሌ፡፡ እናም፣ በፉሌጵዩስ ሇሚኖሩ ክርስቲያኖች የጻፊቸው ቃሊት ከባድች ግን አሳቢነት ያሇባቸው፤ አኔታ 

ያሇባቸው ግን የሚያጽናኑ፤ አዴናቆት ያሇባቸው መራራ ጥፍጠት የተሊበሱ ነበሩ፡፡ እንዯ ጳውልስ አስተሳሰብ፣ 

ታማኝ ሇሆኑ ወዲጆቹ የሚያስተሊሌፊቸው የመጨረሻዎቹ የምክርና የሌባዊ ምሥጋና ቃልች ናቸው፡፡ 

“የጳውልስ የእስር ቤት ዯብዲቤዎች” ከተሰኘው ተከታታይ ትምህርታችን ይህ አምስተኛው ነው፡፡ ርዕሱንም 

“ጳውልስና የፉሌጵስዩስ ሰዎች” ብሇነዋሌ ምክንያቱም ጳውልስ በፉሌጵስዩስ ሇምትገኘው ቤተክርስቲያን የጻፇውን 

መሌእክት ስሇምንመረምር ነው፡፡ በዯብዲቤውም፣ እያሇፇበት ስሊሇው መከራ የተጨነቁትን የፉሌጵስዩስ ሰዎች 

ሉያበረታታቸው ይጽፍሊቸዋሌ፡፡  በቅርቡ በሞት የሚሇያቸው መሆኑን በማሰብ፣ እርሱና የፉሌጵስዩስ ሰዎች 

በሚገጥማቸው መከራና ጭንቀት ውስጥ ሉኖራቸው ስሇሚገባ ተስፊና ብርታት ጳውልስ ይጽፍሊቸዋሌ፡፡  

ጳውልስና የፉሌጵስዩስ ሰዎች የተሰኘውን ጥናታችንን በሦስት ክፍልች እንከፍሇዋሇን፡፡ በመጀመሪያ፣ ጳውልስ 

ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች የጻፇውን ዯብዲቤ ዲራ እንቃኛሇን፡፡ ሁሇተኛ፣ የፉሌጵስዩስን አወቃቀርና ይት በጥሌቀት 

እንመሇከታሇን፡፡ ሦስተኛ ዯግሞ፣ የዙህን ዯብዲቤ መነኛ ተዚምድ እንቃኛሇን፡፡ ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች 

የጻፇውን መሌእክት ዲራ በመመሌከት እንጀምር፡፡ 

2. ዲራ 

በዙህ ተከታታይ ትምህርታችን ዯጋግመን እንዲነሳነው፣ ጳውልስ የነበረበትን ሁኔታና የሚጽፍሊቸው ሰዎች 

የነበሩበትን ሁኔታ ማወቅ ወትር ወሳኝነት አሇው፡፡ እነዙህን ዜርዜሮች ማወቃችን የሚጠቅመን ሇጳውልስ 

መሌእክት ራሳችን ዜግጁ እንዴናዯርግና የጻፇበትን ዓሊማ እንዴንጨብጠው ያስችሇናሌ፡፡  

ስሇዙህ፣ ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች የጻፇውን ዯብዲቤ ጠጋ ብሇን ስንመሇከተው፡ የፉሌጵስዩስ ሰዎች እነማን 

ናቸው? በእነርሱ ሕይወትና በጳውልስ ሕይወት ውስጥ ምን እየተከናወነ ነበር? ጳውልስስ ሇእነርሱ ሇምን 

ጻፇሊቸው? የሚለትን ጥያቄዎች መጠየቅ ያስፇሌገናሌ፡፡ እነዙህን ሇመሳሰለ ጥያቄዎች ምሊሽ ማግኘታችን ጳውልስ 

በመሌእክቱ ያሰፇረውን ሥሌጣን የተሊበሰ አስተምህሮ እንዴንገነብና በሕይወታችን እንዴናዚምዯው ያግናሌ፡፡  

ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች የጻፇውን መሌእክት ዲራ ስንመረምር፣ በሦስት ጉዲዮች ሊይ ትኩረት እናዯርጋሇን፡፡ 

በመጀመሪያ፣ ጳውልስ ከፉሌጵስዩስ ሰዎች ጋር የነበረውን ግንኙነት እናያሇን፡፡ ሁሇተኛ፣ ጳውልስ በእስር ቤት 

የሚቀበሇውን መከራ በዜርዜር እናነሳሇን፡፡ ሦስተኛ፣ ጳውልስ ሇእነርሱ በጻፇበት ወቅት በፉሌጵስዩስ የነበረውነ 
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ሁኔታ እንቃኛሇን፡፡ አስቀዴመን በጳውልስና በፉሌጵስዩስ ቤተክርስቲያን መካከሌ የነበረውን ግንኙነት 

እንመሌከት፡፡  

ግንኙነት 

ፉሌጵስዩስ በሮማውያን የመቄድንያ ግዚት ውስጥ እጅግ ወሳኝ ስፍራ ያሊት ከተማ ስትሆን፣ በአሁኑ መን ዯግሞ 

በግሪክ ውስጥ ትገኛሇች፡፡ የምትገኘውም የሮሜን ከተማ ከምሥራቃዊው ግዚቶች ጋር በሚያስተሳስረው ቪያ 

ኤግኔሺያ በተሰኘው አውራ ጎዲና ሊይ ነው፡፡ ስሇዙህም ከሮሜ አቻ የሆነ ሌዩ ስፍራ ያገኘች ስትሆን፣ በኢጣሉያ 

ውስጥ ከሚገኙት የሮም ቅኝ ግዚቶች አቻ በሆነ መንገዴ መብት ያሊት ሲሆን ሇዛጎቿም የሮማዊ ዛግነት መብት 

ታጎናጽፊሇች፡፡  

ጳውልስ የፉሌጵስዩስን ቤተክርስቲያን የተከሇው በሁሇተኛው ሚሲዮናዊ ጉዝው፣ ምናሌባትም በ49 ወይም በ50 

ዓ.ም. አካባቢ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ፉሌጵስዩስ ከመዴረሱ አስቀዴሞ፣ በእስያ ያገሇግሌ ነበር፡፡ ከዙያ በኋሊ ግን አንዴ 

ቀን ባየው ራእይ አንዴ የመቄድኒያ ሰው ወዯ መቄድኒያ መጥቶ ወንጌሌን እንዱሰብክ ሲሇምነው ያያሌ፡፡ ሊየው 

ራእይ ምሊሽ ሇመስጠትም፣ ጳውልስ ወዯ መቄድኒያ በመርከብ ተሳፇረ ወዯ ናፖሉ ዯረሰ፣ ብዘም ሳይቆይ በየብስ 

ሊይ ከናፖሉ በስተሰሜን ምዕራብ 10 ማይሌ ወዯምትርቀው ወዯ ፉሌጵስዩስ አቀና፡፡ 

ጳውልስ በፉሌጵስዩስ ያዯረገው በርካታ እንቅስቃሴ በሏዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 12 እስከ 40 ውስጥ 

ተመዜግቧሌ፡፡ ሇምሳላ፣ ጳውልስ በአውሮፓ ውስጥ የመጀመሪያውን የወንጌሌ ፍሬ ማሇትም ነጋዳዋን ሴት 

ሉዴያን የማረከው በዙያ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ሇጌቶቿ በጥንቆሊ ስራ ጥቅም ታስገኝ የነበረችውን ባሪያ ነጻ 

በማውጣቱ የታሰረውም በፉሌጵዩስ ነበር፡፡ እጅግ ታዋቂ የነበረውም የወህኒ አዚዥ ጳውልስ ሇእርሱ ባሳየው 

ርኅራኄ ተነክቶ በክርስቶስ ያመነው በዙህ ስፍራ ነው፡፡  

ጳውልስ በፉሌጵስዩስ የነበረው አገሌግልት ስኬታማ ነበር ምክንያቱም ከከተማዋ ሇቅቆ ከሄዯ በኋሊ እንኳን ችግር 

ሲገጥመው የፉሌጵስዩስ ክርስቲያኖች በየጊዛው የገንብ ዴጋፍ በማዴረግ ጳውልስን ይዯግፈ ነበር፡፡ ጳውልስ 

ሌግስናቸውን አስመሌክቶ በተናገረበት በምዕራፍ 4 ቁጥር 15 እና 16 የተቀመጠውን እናዴምጥ፡ 

ከመቄድኒያ በወጣሁ ጊዛ፣ ከእናንተ ብቻ በቀር ላሊ ቤተክርስቲያን በመስጠትና በመቀበሌ ስላት ከእኔ 

ጋር እንዲሌተካፇሇች እናንተ ዯግሞ ታውቃሊችሁ፤ በተሰልንቄ እንኳ ሳሇሁ፣ አንዴና ሁሇት ጊዛ 

ያስፇሇገኝን ሰዲችሁሌኝ ነበርና፡፡ (ፉሌጵስዩስ 4፡15-16) 

በፉሌጵስዩስ የምትገኘው ቤተክርስቲያን ጳውልስን ትወዴዯው ነበር፣ ስሇዙህም በየጊዛው የገንብ ስጦታ ትሌክሇት 

ነበር፡፡ 

በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 እና 18 እንዯተጠቀሰው፣ ጳውልስ ዯብዲቤውን በሚጽፍበት ወቅት አካባቢ 

የፉሌጵስዩስ ሰዎች ስጦታ ሌከውሇት ነበር፡፡ በዙህ ስፍር ጳውልስ የተናገረውን እናዴምጥ፡ 

ነገር ግን አሁን ከጊዛ በኋሊ ስሇ እኔ እንዯ ገና ሌታስቡ ስሇ ጀመራችሁ፣ በጌታ እጅግ ዯስ ይሇኛሌ፣ ጊዛ 
አጣችሁ እንጂ ማሰብስ ታስቡ ነበር፡፡ … በተሰልንቄ እንኳን ሳሇሁ… ያስፇሇገኝን ሰዲችሁሌኝ ነበር… 
ስጦታችሁን ከአፍሮዱጡ ተቀብዬ ተሞሌቼአሇሁ፡፡ (ፉሌጵስዩስ 4፡10፣18) 
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ከፉሌጵስዩስ አማኞች መካከሌ የገንብ አቅማቸው ስጋት በላሇበት ሁኔታ የተዯሊዯሇሊቸው አንዲንዴ ሰዎች 

ቢኖሩም፣  ቤተክርስቲያኒቱ በጠቅሊሊ ግን ጥሌቅ ዴህነት ውስጥ ናት፣ ስሇዙህም ወትር ጳውልስን በገንብ 

መዯገፍ አይችለም፡፡ እዴለን ሲያገኙ ግን፣ በሌግስና ይሰጡታሌ፡፡ 

የፉሌጵስዩስ ሰዎች ጳውልስ እንዯሚወዴደ ሁለ፣ እርሱም በብርቱ ይወዴዲቸው ነበር፡፡ ይወዲቸው የነበረውም 

ሇጌታ ካሊቸው መሰጠት፣ ዯግሞም በወንጌሌ አገሌግልት የእርሱ አጋሮች ስሇሆኑም ነበር፡፡ የቅርብ ወዲጆቹ ነበሩ፣ 

ከእነርሱ ሲሇይ በጣም ጉዴሇት እንዱሰማው ያዯረገው ዯስ የሚያሰኝ ኅብረት ነበራቸው፡፡ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 

ከቁጥር 4 እስከ 8 ስሇ እነርሱ የተናገረውን እናዴምጥ፡ 

ሁሌጊዛ በጸልቴ ሁለ ስሇ እናንተ ሁለ በዯስታ እየጸሇይሁ፣ ከፉተኛው ቀን እስከ ዚሬ ዴረስ ወንጌሌ 
በመስበክ አብራችሁ ስሇ ሠራችሁ … በሌቤ ትኖራሊችሁና … በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ሁሊችሁን እንዳት 
እንዴናፍቃችሁ እግዙአብሔር ምስክሬ ነውና፡፡ (ማርቆስ 1፡4-8)   

እንዱያውም፣ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 እና ምዕራፍ 4 ቁጥር 1፣ ጳውልስ የፉሌጵስዩስን ሰዎችና የእርሱን 

የተወዯደ ወዲጆች ሇመግሇጽ የተጠቀመው agapetos (avgaphti.j) የሚሇውን የግሪክ ቃሌ ነው፡፡ ጳውልስ  

agapetos የተሰኘውን ቃሌ አብዚኛውን ጊዛ የሚጠቀመው የቅርብ የሥራ አጋሮቹን እና የተወዯደ ጓዯኞቹን       

ማሇትም፣ ቲኪቆስ፣ ኤጳፍራ፣ ፉሌሞና፣ አናሲሞስን እና ለቃስን የመሳሰለትን ሇመግሇጽ ነው፡፡ ጳውልስ 

ሇፉሌጵስዩስ ቤተክርስቲያን የነበረው ፍቅር ሇበርካታ ላልች አብያተክርስቲያናት እንዲው ፍቅር ዓይነት ሳይሆን፣ 

በጣም ብርቱና ቀረቤታን የሚያመሇክት ፍቅር ነበር፡፡ ይህም ይገሇጽ የነበረው በቀረቤታና በቤተሰባዊነት ስሜት 

ብቻ ሳይሆን፣ ወዯፉትም እያዯገ በሚሄዴ መሌክ ቀጣይነት የሚኖረውን ወዲጅነት በሚያመሇክት መንገዴ ነበር፡፡  

ይህም ሉያስገርመን አይችሌም፡፡ በቤቷ ተቀብሊ ባስተናገዯችው በሉዱያና በጳውልስ መካከሌ፤ በጳውልስና 

ሕይወቱን ባተረፇው በእስር ቤቱ አሇቃ መካከሌ፤  በእርሱና ከአጋንንት እስራት ነፃ በወጣችው ባሪያ መካከሌ 

የጠበቀ ወዲጅነት ሉኖር እንዯሚችሌ መገመት አዲጋች አይሆንም፡፡ በእነዙህ ሁለ ክንዋኔዎች፣ ጳውልስ 

በፉሌጵስዩስ የሚኖሩ አማኞችን ይበሌጥ እየወዯዲቸው ሄዯ፡፡ እነርሱም ሇእርሱ ተመሳሳይ ስሜት ነበራቸው፡፡ 

በጳውልስና በፉሌጵስዩስ ሰዎች መካከሌ ያሇውን አንደ ሇአንደ ግዴ የመሰኘትና የመዯጋገፍ እውነታ ከተመሇከትን፣ 

ሏዋርያው በእስር ቤት ያሳሇፇውን መከራ ወዯመመሌከቱ እንሸጋገር፡፡ ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች ሲጽፍ 

ያሇፇበት መከራ ምን ነበር? 

የእስር ቤት መከራ 

ጳውልስ ባሳሇፇው የረጅም መን አገሌግልት፣ በብዘ መከራ ውስጥ አሌፏሌ፡፡ ዯጋግሞ ተገርፏሌ፣ በደሊ ተዯብዴቧሌ፣ 

በቅጥር ነፍሰ ገዲዮች ታዴኗሌ፡፡ ብዘ ጊዛ ታስሯሌ፣ አንዴ ጊዛ ዯግሞ በዴንጋይ ተወግሮ ከሞት አፊፍ ዯርሶ ነበር፡፡ እነዙህን 

ያሇፇባቸውን መከራዎች ሁለ ያሇምንም ችግር አሊሇፊቸውም፡፡ አንዲንዴ ጊዛ በጣም ጠጨንቆ ነበር፣ እንዱያውም ተስፊ 

ቆርጦም ነበር፡፡ ሇምሳላ፣ በሦስተኛው የሚሲዮናዊ ጉዝው፣ በ2ኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 እንዱህ ጽፏሌ፡ 

ወንዴሞች ሆይ፤ በእስያ ስሇ ዯረሰብን መከራ እንዴታውቁ እንወዲሇን፤ በሕይወት ሇመኖር እንኳ ተስፊ 
እስከምንቆርጥ ዴረስ ከዏቅማችን በሊይ የሆነ ጽኑ መከራ ዯርሶብን ነበር (2ኛ ቆሮንቶስ 1፡8)፡፡ 

በዙህ ስፍራ ጳውልስ፣ የተሸናፉነትን ስሜት ያስተናገዯ ይመስሊሌ፣ ከገጠመው ፇታኝ መከራ የተነሳ እና በሚያሌፍበት ክፈ 

ሁኔታ ምክንያት ሇጊዛውም ቢሆን ተስፊ ቆርጦ ነበር፡፡ 
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ሕይወት በእርግት ተስፊ ቢስ እንዲሌሆነች፣ እግዘአብሔር ከመከራችንም ሁለ እንዯሚያወጣን ጳውልስ ያውቃሌ፡፡ ሆኖም 

ዯግሞ እርሱም ሰብዓዊ ፍጡር ነበር፤ ሌክ እንዯሁሊችንም ዴካሞች ነበሩበት፡፡ እውነቱ ምንዴነ ው፣ የእግዙአብሔርን 

ለዓሊዊነት ማወቅና መማን ከተስፊ መቁረጣችን ሇማዲን ብቻውን ብቁ የማይሆንበት ጊዛ አሇ፡፡ ጳውልስም ተፇትኗሌ፡፡ 

ጳውልስም እርግፍ አዴርጎ መተው ፇሌጎ ነበር፡፡ ጳውልስም የተተወ መስልት ነበር፡፡  

ሇፉሌጵስዩስ የጻፇውን መሌእክት በዜርዜር ስንመሇከት፣ ሇዙህች አጥብቆ ሇሚወዴዲት ቤተክርስቲያን ሲጽፍ ተመሳሳይ በሆነ 

ስሜት ውስጥ ሆኖ የጻፇ ይመስሊሌ፡፡ የነበረው ነገረ-መሇኮት በእውነቱ ሊይ በብርቱ እንዱቆም አዴርጎታሌ፣ እግዙአብሔር 

በመከራው ውስጥ እንኳን ሁለን ሇመሌካም እንዯሚያዯርግ በማሰብ እንዱበረታ አዴርጎታሌ፡፡ ሆኖም የጳውልስ ሌብ ግን 

አሁንም እንዯከበዯው ነበር፣ ሃኑም ዯግሞ ጥሌቅና ምክንያታዊ ነው፡፡   

ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች በጻፇው መሌእክት፣ በሌቡናው የነበሩትን ችግሮቹን ሁለ ዜርግፍ አዴርጎ አሌገሇጣቸውም፡፡ 

ጥቂቶቹን ግን ጠቅሷቸዋሌ፣ ዯግሞም ሁለም በአንዴነት በሌቡናው ሊይ ያሳዯሩበትን ተጽዕኖ ግን ግሌጾታሌ፡፡ ሇምሳላ፣ 

ዯግሞ ዯጋግሞ ሞትን ከመከራው እንዯሚገሊገሌበት መንገዴ በመቁጠር በዯስታ የሚጠብቀው መሆኑን ገሌጧሌ፡፡ ሇአብነት፣ 

በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 እንዱህ ጽፏሌ፡ 

ክርስቶስንና የትንሣኤውን ኀይሌ እንዲውቅ፣ በሥቃዩ ተካፊይ እንዴሆንና በሞቱም እርሱን እንዴመስሌ 
እመኛሇሁ፤ ፉሌጵስዩስ 3፡10 

በነዙህ ጥቅሶች ውስጥ፣ አሁን እያሇፇበት ያሇው መከራ እጅግ ብርቱ ከመሆኑ የተነሳ የተሻሇው የማምሇጫ መንገዴ ሞት 

መሆኑን  ጳውልስ ገሌጧሌ፡፡ አሁን ያሇበትን መከራ የመሞቻው መንገዴ እንዯሆነ አዴርጎ ይመሇከተዋሌ፡፡ 

በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁር 20፣ ጳውልስ የነበረውን አመሇካከት እንዱህ ይገሌጸዋሌ፡ 

በምንም ዏይነት መንገዴ አፍሬ እንዲሌገኝ ጽኑ ናፍቆትና ተስፊ አሇኝ፤ ነገር ግን እንዯ ወትሮው ሁለ ዚሬም 
በሕይወትም ሆነ በሞት ክርስቶስ በሥጋዬ እንዱከበር ሙለ ዴፍረት ይኖረኛሌ፡፡ (ፉሌጵስዩስ 1፡20) 

ጳውልስ በዙህ ስፍራ ብርታቱ ተሟጦበታሌ፣ ሆኖም ግን ከመፇተኑ አስቀዴሞ ማትረፉያው እንዯሚሆን ተስፊ ነበረው፡፡ 

የሚሻው ክርስቶስን ማክበር ነው፡፡ ማሇትም አንዴም በጸጋው በመከራው በመጽናት፣ አሉያም ዯግሞ ንጽህናውን 

እንዯጠበቀ፣ እምነቱም ሳይሸረሸር መሞት ማሇት ነው፡፡  

ይህንንም ካሇ በኋሊ ወዱያውኑ፣ ጳውልስ በሚከተለት ቃሊት ሞትን የሚናፍቅ መሆኑን ገሌጧሌ፡ 

ሇእኔ መኖር ክርስቶስ ነው፤ ሞትም ማትረፍ ነው፡፡ በሥጋ ከቆየሁ፣ ፍሬያማ ተግባር ይኖረኛሌ፤ ነገር ግን 
የትኛውን እንዯምመርጥ አሊውቅም፡፡ በእነዙህ በሁሇቱ እጨነቃሇሁ፤ ሌሄዴ፣ ከክርስቶስም ጋር ሌሆን 
እናፍቃሇሁ፤ ይህ እጅግ የተሻሇ ነውና፡፡ (ፉሌጵስዩስ 1፡21-23)   

ጳውልስ ይህን በጻፇበት ወቅት፣ ሞትን ተመኝቶ ነበር፡፡ ሆኖም ግን ወትር ሉኖርና ሉሰብክ ይፇሌጋሌ፡፡ ወዯ አዲዱስ 

ቦታዎች በመሄዴ ወንጌሌን ሇሰዎች ሁለ ሇመስበክና ሇዓሇም ሁለ ዴነትን ሇማምጣት ይፇሌግ ነበር፡፡  

በጤናማ ሁኔታዎች ውስጥ፣ ክርስቲያኖቸ ሞትን ሉናፍቁ አይገባም፡፡ አዎን በሞታችን ከክርስቶስ ጋር እንሆናሇን፣ ያንንም 

በናፍቆት ሌንጠባበቅ ይገባናሌ፣ ሆኖም ግን ሞትን እንዯ ወዲጃችን ሌንጠመጠምበት ግን አይገባም፡፡ እኛ የተፇጠርነወ 

ሇሕያውነት ነው፤ ቅደሳት መጻሕፍት እንዯሚያስተምሩን ሞት እርግማን ነው፡፡ ጳውልስም ራሱ በ1ኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 

ቁር 26 ሞትን “ጠሊት” ብልታሌ፡፡ ሆኖም ጳውልስ አሁን ባሇበት የሕይወቱ ምዕራፍ፣ ያሇበት ሁኔታ አስጨናቂ ነበር ስሇዙህ 

በአገሌግልት ከመቀጠሌ ይሌቅ ዯግሞም ሇሞት ካሇው ጥሊቻ ይሌቅ ከክርስቶስ ጋር የመሆኑ ናፍቆት  ሚዚኑ ዯፍቶበታሌ፡፡  
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ጳውልስ የተቸገረ ሌቡናውን ሞትን በመናፇቅ ብቻ አይዯሇም የገሇጠው፡፡ በተሇያዩ ቦታዎችም በተሇያየ መንገዴ ገሌጦታሌ፡፡ 

ሇምሳላ፣ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 27 እና 28፣ አፍሮዱጡ ከሕመሙ እንዱዴን የሚናፍቅ መሆኑን እንዱህ 

ይገሌጸዋሌ፡፡  

በእርግጥም ታምሞ ሇሞት ተቃርቦ ነበር፤ እግዙአብሔር ግን ምህረት አዯረገሇት፤ በሏን ሊይ ሏን 
እንዲይዯራረብብኝ፣ ሇእኔም ጭምር  እንጂ ሇእርሱ ብቻ አይዯሇም፡፡ ስሇዙህ እርሱን እንዯገና ስታዩ ዯስ 
እንዱሊችሁና የእኔም ጭንቀት እንዱቀሌ ሌሌከው በጣም ጓጉቻሇሁ፡፡ (ፉሌጵስዩስ 2፡27-28) 

የአፍሮዱጡ ሞት የጳውልስን ሏን በእጅጉ ያባብሰው ነበር፡፡ ምንም እንኳን የአፍሮዱጡ ወዯ ፉሌጵስዩስ መመሇስ 

የጳውልስን ጭንቀት ቢቀንሰውም ሉያጠፊው ግን አይችሌም፡፡ 

የጳውልስን ሃንና ጭንቀት፣ ዯግሞም ስሇ ሞት ያሰፇረውን ዏረፍተነገር ይበሌጥ ሉያስረዲ የሚችሇው፣ በዙህ ወቅት ሕይወቱ 

በስጋት ሊይ የነበረ መሆኑ ነው፡፡ ቀዯም ባሇው ትምህርት እንዲየነው፣ ይህንን ዯብዲቤ የጻፇው አንዴም ከሮም ወይም 

ከቂሳርያ ማርቲማ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ የጻፇው ከሮም ከሆነ፣ ቄሳር እንዯሚያስገዴሇው ያስባሌ፡፡ የጻፇው ከቂሳርያ ማርቲማ 

ከሆነ ዯግሞ፣ አይሁዴ ሉያስገዴለት ስሊሊቸው እቅዴ ተጨንቆ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ፇተናው ምንም መሌክ ይኑረው ምንም፣ 

ጳውልስ በቅርቡ በሞት ሉሇያቸው የሚችሌበትን እውነታ ይገሌጽሊቸዋሌ፡፡ 

ሇምሳላ፣ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20፣ “ነገር ግን በሕይወት ብኖር ወይም ብሞት፣ ክርስቶስ በግሌጥነት ሁለ እንዯ 

ወትሮው አሁን ዯግሞ በስጋዬ ይከበራሌ” በማሇት በተስፊ ጽፏሌ፡፡ ዯግሞም በምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ውስጥ፣ “ነገር ግን በስጋ 

መኖር ሇእኔ የሥራ ፍሬ ቢሆን፣ ምን እንዴመርጥ አሊስታውቅም” በማሇት ሞትን እንዯሚመርጥ አመሌክቷሌ፡፡ በምዕራፍ 2 

ቁጥር 17 ውስጥ ሕይወቱ “እንዯ መጠጥ ቁርባን” ሌትፇስስ እንዯምትችሌ ተናግሯሌ፡፡ በተጨማሪም በምእራፍ 3 ቁጥር 10 

ውስጥ፣ አሁን በክርስቶስ መከራ ሇመካፇሌ እያሇፇበት ያሇው መከራ “በሞቱም ክርስቶስን ወዯ መምሰሌ” ጳውልስን 

በትክክሌ እንዯሚመራው ሃሳብ ሰንዜሯሌ፡፡  

ሆኖም ግን ጳውልስ መቶ በመቶ እንዯሚሞት አሊረጋገጠም፡፡ በዙህ ዯብዲቤው በአንዴ ስፍራ የመትረፍ ተስፊ እንዲሇው 

ገሌጧሌ፡፡ ሇምሳላ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 25 “እንዯምቆይ አውቃሇሁ” በማሇት በሕይወት ኖሮ የፉሌጵስዩስን ሰዎች 

የማገሌገሌ ናፍቆት እንዲሇው አሳይቷሌ፡፡  

በእርሱ ሊይ ምን ሉዯርስ እንዯሚችሌ ጳውልስ በእርግጠኝነት አያውቅም ነበር፡፡ በአንዴ በኩሌ፣ ሞቱ አይቀሬ እንዯሚሆን 

ያውቃሌ፣ ስሇዙህም በፉሌጵስዩስ ያለት ወዲጆቹ ሇከፊው ነገር ዜግጁ እንዱሆኑ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ፣ ሉተርፍ 

እንዯሚችሌም ዯግሞ ጥቂት ተስፊ አሇው፣ እናም የተሻሇውን ነገር ተስፊ እንዱያዯርጉ ያበረታታቸዋሌ፡፡ ሇእርሱ የወዯፉቱ 

ምንም ይሁን ምን፣ ዯብዲቤውን ሲጽፍሊቸው ግን በታሊቅ መከራ ውስጥ ነበረና በሏንና በወዯፉት ስጋት ውስጥ ነበር፡፡   

ጳውልስ ከፉሌጵስዩስ ሰዎች ጋር ነበረውን ወዲጅነትና በእስር ቤት የነበረበትን መከራ ከተመሇከትን፣ ጳውልስ ዯብዲቤውን 

በጻፇሊቸወ ወቅት በፉሌጵስዩስ የነበሩትን ሁኔታዎች ወዯ መመርመሩ እንሸጋገራሇን፡፡ የጳውልስን ማበረታቻና ትኩረት 

በሚፇሌግ በምን ዏይነት ሁኔታ ውስጥ እያሇፈ ነበር?  

በፉሌጵስዩስ የነበረው ሁኔታ 

ጳውልስ የዲሰሳቸው በርካታ ሁኔታዎች በፉሌጵስዩስ ቢኖሩም እኛ ግን በሁሇት ጉዲዮች ሊይ ብቻ እናተኩራሇን፡ 

የፉሌጵስዩስ ቤተክርስቲያን ሇጳውልስ የነበራት በጎ ሃሳብ እና በፉሌጵስዩስ ቤተክርስቲያን ውሰጥ የነበሩ ውስጣዊና 

ውጫዊ ችግሮች ናቸው፡፡ አስቀዴመን ሇጳውልስ የነበራቸውን በጎ ሃሳብ እንመሌከት፡፡ 
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ሇጳውልስ በጎ ማሰብ 

በጥቅለ፣ በፉሌጵስዩስ የነበረችው ቤተክርስቲያን ከሏዋርያው ጳውልስ ጋር ጠንካራና በፍቅር ሊይ ተመሠረተ ወዲጅነት 

ነበራት፡፡ በእስር ሊይ እየዯረሰበት ስሊሇው መከራ ሲሰሙ፣ ስሇ እርሱ አሰቡ ተጨነቁም፡፡ ስሇዙህም፣ አቅማቸው 

በፇቀዯ መጠንና ጊዛ በቶል፣ የጳውልስን ምዴራዊ ፍሊጎቶች ሇማሟሊት ስጦታ በመሊክ ዯግሞም ስጦታቸውን 

እንዱያዯርስሊቸውና በእስር ሊይ ሳሇ ያገሇግሇውም ንዴ አፍሮዱጡን ወዯ ጳውል በመሊክ ሇእርሱ የነበራቸውን በጎ 

ሃሳብ ገሇጡ፡፡  

ጳውልስም ይህንን ስጦታ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ውስጥ እንዱህ በሚሌ የምስጋና ቃሌ ገሌጾታሌ፡ 

ነገር ግን ሁለ አሇኝ ይበዚሌኝማሌ፤ የመዓዚ ሽታና የተወዯዯ መሥዋዕት የሚሆነውን 
ሇእግዙአብሔርም ዯስ የሚያሰኘውን ስጦታችሁን ከአፍሮዱጡ ተቀብዬ ተሞሌቼአሇሁ።     

(ፉሌጵስዩስ 4፡18) 

ቀዯም ብሇን እንዯጠቀስነው፣ የፉሌጵስዩስ ሰዎች ባሇጠጎች አሌነበሩም፣ ስሇዙህ ይህ ስጦታ በእነርሱ ወገን ከፍተኛ 

መስዋእትነት የተገሇጠበት ነው፡፡ ሆኖም ግን ስሇ ጳውልስ ዯህንነት ግዴ ስሊሊቸው በትሌቅ ጉጉት ነው የሊኩሇት፡፡ 

በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 እንዯምናነብበው፣ የፉሌጵስዩስ ቤተክርስቲያን ጳውልስን በእስሩ ወቅት 

እንዱያገሇግሇው አፍሮዱጡንም ሌካሇታሇች፡፡ ጳውልስ በዙያ ስፍራ የተቀሰውን እናዴምጥ፡ 

ነገር ግን ወንዴሜንና ከእኔ ጋር አብሮ ሠራተኛ ወታዯርም የሚሆነውን፥ የእናንተ ግን መሌእክተኛ 
የሆነውና የሚያስፇሌገኝን የሚያገሇግሇውን አፍሮዱጡን እንዴሌክሊችሁ በግዴ አስባሇሁ፤  
(ፉሌጵስዩስ 2፡25)  

በግሌጽ እንዯምናየው፣ ሞት በሊዩ ሊይ ያንዣበበ እስኪመስሌ ዴረስ፣ ጳውልስ በላልች አማኞች ከፍተኛ መከራ 

እየዯረሰበት መሆኑን ሲሰሙ የፉሌጵስዩስ ሰዎች ስሇ እርሱ እጅግ እንዯፇሩ አፍሮዱጡ ሪፖርት አዴርጎሇት ነበር፡፡ 

ስሇዙህም ሇእነርሱ በጻፇው ዯብዲቤ ውስጥ፣ ያሇበትን ሁኔታ የፉሌጵስዩስ ሰዎች በትክክሌ እንዯተረደ 

ያረጋገጠሊቸው ሲሆን፣ ስሇ እርሱ ግዴ በመሰኘታቸውም ያሇውን አዴናቆት ገሌጦሊቸዋሌ፡፡  

ሇምሳላ፣ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 15 እስከ 17 ዴረስ፣ አንዲንዴ የወንጌሌ አገሌጋዮች እየተፇታተኑት መሆኑን 

አረጋግጧሌ፡፡ የነበረበትን ሁኔታ እንዱህ ሲሌ ገሌጾታሌ፡ 

አንዲንድች ከቅንአትና ከክርክር …የተነሣ ክርስቶስን ይሰብኩታሌ፤ 

… እነዙያ ግን በእስራቴ ሊይ መከራን ሉያመጡብኝ መስልአቸው፥ ሇወገናቸው የሚጠቅም 
ፇሌገው በቅን አሳብ ሳይሆኑ ስሇ ክርስቶስ ያወራለ። (ፉሌጵስዩስ 1፡15-17) 

 

እንዱያውም፣ ጳውልስን ካሳኑት ምክንያች አንደ በዘሪያው ካለት አማኞቸ መካከሌ፣ ክርስቲያን መሪዎችን 

ጨምሮ፣ ሇወንጌሌ አገሌግልት ሌባቸውን የሰጡት ጥቂቶቹ ብቻ መሆናቸወ ነው፡፡ ይህንን አስመሌክቶ 

በፉሌጵስዩስ 2፡21 የተናገረውን እናዴምጥ፡ 

ሁለ የራሳቸውን ይፇሌጋለና፥ የክርስቶስ ኢየሱስን አይዯሇም። (ፉሌጵስዩስ 2፡21) 
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በአጭሩ፣ የፉሌጵስዩስ ሰዎች በዙህ ወቅት ተሇዩት ሇጳውልስ ባሊቸው በጎ ሃሳብ ነው፡፡ የጳውልስ መከራ ብዘ 

ስሇነበር ዯጋፈም የሳሳ ነበር፡፡  

የፉሌጵስዩስ ሰዎች የጨነቃቸው ጳውልስ መከራ መቀበለ ብቻ አሌነበረም፡፡ በቅጥር ነፍሰ ገዲዮችም ይሁን 

በአዯባባይ በህዜብ ፉት ሉገዯሌ እንዯሚችሌ ስሊሰቡ በጣም ተጨንቀው ነበር፡፡ እነዙህም ፍርሃቶች የተረጋገጡም 

ነበሩ፡፡ ቀዯም ባሇው ትምህርት እንዲየነው፣ አይሁዴ ጳውልስን ሇማስገዯሌ ከአንዴ ጊዛ በሊይ ሞክረዋሌ፣ 

የተከሰሰበትም ወንጀሌ በሞት የሚያስቀጣ ነበር፡፡ ስሇዙህ የፉሌጵስዩስ ሰዎች ሇሏዋርያው ከነበራቸው ጥሌቅ 

አሳቢነት የተነሳ፣ ስሇ ጳውልስ ሇመጸሇይ ራሳቸውን ሰጥተው ነበር፡፡ ጳውልስም በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 

እና 20 ውስጥ ስሇጸልታቸው እንዱህ በሚለ የምሥጋና ቃሊት ያመሰግናቸዋሌ፡ 

ወዯ ፉትም ዯግሞ ዯስ ይሇኛሌ፤ ይህ በጸልታችሁና በኢየሱስ ክርስቶስ መንፇስ መሰጠት 
ሇመዲኔ እንዱሆንሌኝ አውቃሇሁና፥ 

ይህ ናፍቆቴ ተስፊዬም ነውና፤ በአንዴ ነገር እንኳ አሊፍርም ነገር ግን በሕይወት ብኖር 
ወይም ብሞት፥ ክርስቶስ በግሌጥነት ሁለ እንዯ ወትሮው አሁን ዯግሞ በስጋዬ ይከብራሌ። 
(ፉሌጵስዩስ 1፡19-20) 

 

ጳውልስ የፉሌጵስዩስን ሰዎች ስሇ ጸልታቸው ምሥጋናውን እየገሇጠሊቸው፣ ሞትን ግን ከዙህ መከራው 

እንዯሚገሊገሌበት መንገዴ እንዯሚያየው ያረጋግጥሊቸዋሌ፡፡ 

የፉሌጵስዩስ ሰዎች ስሇ ጳውልስ የነበራቸውን አሳቢነት ከተመሇከትን፣ አሁን ዯግሞ ከተሇያዩ ምንጮች 

ያገኘናቸውንና በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ የነበሩትን ችግሮች በጥቂቱ ወዯመመሌከቱ እንሸጋገራሇን፡፡ 

ቤተክርሰቲያኒቱን የገጠሟት ችግሮች  

የፉሌጵስዩስ ቤተክርስቲያን ቢያንስ ሦስት ችግሮች ዯርሰውባታሌ፡ አንዯኛ፣ ከቤተክርስቲያኒቱ ውጪ ካለ ሰዎች 

ስዯት ዯርሶባታሌ፡፡ ሁሇተኛ፣ በላልችም አብያተክርስቲያናት ውስጥ ሰርጎ ገብቶ ከነበረው ጋር ተመሳሳይነት ያሇው 

የሏሰት እየተፇታተናት ነበር፡፡ ሦስተኛ ዯግሞ፣ በቤተክርስቲያን ውስጥ የእርስ በርስ ግጭትም ነበረባት፡፡ 

በፉሌጵስዩስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረውን መከራ ጳውልስ በምዕራፍ 1 ከቁጥር 27 እስከ 30 እንዱህ 

ይገሌጸዋሌ፡ 

ይሁን እንጂ፥ መጥቼ ባያችሁ ወይም ብርቅ፥ በአንዴ ሌብ ስሇ ወንጌሌ ሃይማኖት አብራችሁ 
እየተጋዯሊችሁ፥ በአንዴ መንፇስ እንዴትቆሙ ስሇ ኑሮአችሁ እሰማ ንዴ፥ ሇክርስቶስ 
ወንጌሌ እንዯሚገባ ኑሩ። 

በአንዴም ነገር እንኳ በተቃዋሚዎች አትዯንግጡ፤ ይህም ሇእነርሱ የጥፊት፥ ሇእናንተ ግን 
የመዲን ምሌክት ነው፥ ይህም ከእግዙአብሔር ነው፤ 

ይህ ስሇ ክርስቶስ ተሰጥቶአችኋሌና፤ ስሇ እርሱ መከራ ዯግሞ ሌትቀበለ እንጂ በእርሱ 
ሌታምኑ ብቻ አይዯሇም፤ 

በእኔ ያያችሁት አሁንም በእኔ እንዲሇ የምትሰሙት፥ ያው መጋዯሌ ዯርሶባችኋሌና። 
(ፉሌጵስዩስ 1፡27-30) 
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ከጥቂት ዓመታት በፉት፣ የፉሌጵስዩስን ቤተክርስቲያን ከመሠረተ በኋሊ፣ አጎራባቿ በነበረችው የተሰልንቄ ከተማ 

ነዋሪ ከነበሩት አይሁዴ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞት ነበር፡፡ በሏዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 5 እስከ 13 

እንዯምናነብበው፣ እነዙህ በቁጣ የተነሳሱ አይሁዴ ጳውልስንና ላልቹንም አማኞች የሮሜን ህግ ጥሰዋሌ ብሇው 

ከሰዋቸው ነበር፡፡ ከዙህም የተነሳ፣ ጳውልስ ከአይሁዴ ሉዯርስበት ከሚችሇወ የከፊ መከራና በመንግስት 

አስተዲዯሩ ከመታሰር ሇማምሇጥ በላሉት ሸሽቶ ነበር፡፡ እነዙህ የተሰልንቄ አይሁዴ እጅግ ቀናተኞች ስሇነበሩ 

ጳውልስን እስ ቤርያ ዴረስ ተከታትሇውት ነበር፡፡ ስሇዙህም፣ እነዙያው አይሁድች ወይም ላልች እነርሱን 

መሳዮች፣ የፉሌጵስዩስን ቤተክርስቲያን እንዯተፇታተኑና የአካባቢውንም የመንግሥት አካሌ በቤተክርስቲያኒቱ ሊይ 

እንዲስነሱ ማሰብ ምክንያታዊ ነው፡፡ ሆኖም በፉሌጵስዩስ የነበረው መከራ ሌዩ ባህርይ ታወቀም አሌታወቀም፣ 

ቤተክርስቲያኒቱ በማያምኑት ሰዎች በእውነት መከራ ውስጥ እንዯነበረች ግሌጽ ነበር፡፡  

ሁሇተኛው የፉሌጵስዩስን ቤተክርስቲያን የገጠማት መከራ፣ የሏሰት ትምህርት ፇተና ነው፡፡ በዙህ ወቅት፣ የሏሰት 

ትምህርት የፉሌጵስዩስን ቤተክርስቲያን ገና በጥሌቀት ያሊስቸገረበት ወቅት ይመስሊሌ፣ ምክንያቱም ጳውልስ 

በቀጥታ አሌተጋፇጠውምና ነው፡፡ ሆኖም ወዯ እነርሱ ከተማ ሉመጣ ሇሚችሇው የሏሰት ትምህርት የፉሌጵስዩስን 

ሰዎች እያጋጃቸው ነበር፡፡ ጳውልስ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 3 ስሇ መገረዜ የተናገረውን 

እናዴምጥ፡ 

በቀረውስ፥ ወንዴሞቼ ሆይ፥ በጌታ ዯስ ይበሊችሁ። ስሇ አንዴ ነገር መሌሼ ሌጽፍሊችሁ እኔን 
አይታክተኝም ሇእናንተ ግን ዯኅና ነው። 

ከውሾች ተጠበቁ፥ ከክፈዎችም ሠራተኞች ተጠበቁ፥ ከሏሰተኛም መገረዜ ተጠበቁ። 

እኛ በመንፇስ እግዙአብሔርን የምናመሌክ በክርስቶስ ኢየሱስም የምንመካ በሥጋም 
የማንታመን እኛ የተገረዜን ነንና። (ፉሌጵስዩስ 3፡1-3) 

 

ግርዚትን በተጣመመ መንገዴ የሚያስተዋውቁ የሏሰት መምህራን የፉሌጵስዩስን ቤተክርስቲያን ሉያውኩ 

እንዯሚችለ ጳውልስ አስቧሌ፡፡ በተጨማሪም በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 እና 19 የሀሰት ትምህርትን 

ረግሟሌ፡፡ 

ብዘዎች ሇክርስቶስ መስቀሌ ጠሊቶቹ ሆነው ይመሊሇሳለና፤ ብዘ ጊዛ ስሇ እነርሱ 
አሌኋችሁ፥ አሁንም እንኳ እያሇቀስሁ እሊሇሁ። 

መጨረሻቸው ጥፊት ነው፥ ሆዲቸው አምሊካቸው ነው፥ ክብራቸው በነውራቸው ነው፥ 
አሳባቸው ምዴራዊ ነው። (ፉሌጵስዩስ 3፡18-19) 

 

ጳውልስ በዙህ ስፍራ የተጠቀመው ቋንቋ በርካታ የሏሰት ትምህርቶችን ሉገሌጥ ይችሊሌ፣ የብለይ ኪዲንን 

የአመጋገብ ህግ በማጣመም ስሇሚበለና ስሇማይበለ ነገሮች የሚያስተምሩትን ትምህርት የመሳሰለትን ያካትታሌ፡፡  

እነዙህን የመሳሰለ የሏሰት ትምህርቶች ከሁሇት ምንጮች ሉፇሌቁ ይችሊለ፡፡ በአንዴ በኩሌ፣ የቆሊስይስን 

ቤተክርስቲያንና በሉከስ ሸሇቆ የነበሩ አብያተክርስቲያናትን ያናወጠው የሏሰት ትምህርት ጳውልስን አሳስቦት 

ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

ቀዯም ባሇው ትምህርት እንዯጠቀስነው፣ በሉከስ ሸሇቆ የነበሩ የሏሰት ትምህርቶች ክርስቲያናዊ አስተምህሮን 

ከግሪክ ፍሌስፍና፣ ከወግ አጥባቂነትና የአይሁዴን ሕግ በመበረዜ የተዯበሊሇቁ ነበሩ፡፡ ሇምሳላ፣ በቆሊስይስ ምዕራፍ 
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2 ከቁጥር 11 እስከ 12 ውስጥ ጳውልስ ይህንን የሏሰት ትምህርት ግርትን አዚብቶ ከመጠቀም ጋር እና በቆሊስይስ 

ምዕራፍ 2 ከቁጥር 20 እስከ 23 ከአትያዜ አትቅመስና አትንካ ጋር አያይዝታሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ ዯግሞ፣ ከኢየሩሳላም የመጡት ክርስቲያን አክራሪ አይሁድች (ጁዲይርስ) ጉዲይም አሳስቦት ሉሆን 

ይችሊሌ፡፡ እነርሱም ገና ቀዯም ብል በገሊትያ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 እስከ 21  እና በቅርቡም ዯግሞ በሮሜ ምዕራፍ 

4 ከቁጥር 9 እስከ 17 የጻፇባቸው ናቸው፡፡ ምናሌባትም ወዯ ኢየሩሳላም ባዯረገው ጉዝ  ከእነርሱ ጋር ተፊሌሞ 

ሉሆን ይችሊሌ ያም ሇአሁን መታሰሩ ምክንያት ሆኗሌ፡፡ ሌክ በሉከስ ሸሇቆ እንዲት የሏሰት መምህራን፣ 

ጁዲይሮቹም ግርትንና የአመጋገብ ሥርዓትን በማጣመም፣ አህዚብ አማኞች የብለይ ኪዲንን ሕግ ወጎች 

እንዱጠብቁ ያስገዴዲለ፡፡ 

በመጨረሻም፣ ከስዯቱና ከስህተት አስተምህሮ ባሻገር ፣ የፉሌጵስዩስ ሰዎች በቤተክርስቲያን ውስጥ በአማኞች 

መካከሌ ከተፇጠሩ ግጭቶች ጋር እየታገለ ነበር፡፡ ጳውልም እነዙህን ግጭቶች ጠቅሇሌ ባሇ አነጋገር በፉሌጵስዩስ 

ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 3 ውስጥ ባቀረበው ማሳሰቢያ ዲስሶታሌ፡ 

በክርስቶስም አንዲች ምክር ቢሆን፥ የፍቅር መጽናናት ቢሆን፥ የመንፇስ ኅብረት ቢሆን፥ 
ምሕረትና ርኅራኄ ቢሆኑ፥ ዯስታዬን ፇጽሙሌኝ፤ 

በአንዴ አሳብ ተስማሙ፥ አንዴ ፍቅር አንዴም ሌብ አንዴም አሳብ ይሁንሊችሁ፤ 

ሇወገኔ ይጠቅማሌ በማሇት ወይም በከንቱ ውዲሴ ምክንያት አንዴ እንኳ አታዴርጉ፥ ነገር 
ግን እያንዲንደ ባሌንጀራው ከራሱ ይሌቅ እንዱሻሌ በትሕትና ይቍጠር፤           
(ፉሌጵስዩስ 2፡1-3) 

 

በፉሌጵስዩስ ምእራፍ 4 ቁጥር 2 ዯግሞ፣ ችግሮቻቸውን መፍታት ያቃታቸውን ሁሇት ሴቶች እንዱህ በማሇት 

ያሳስባሌ፡ 

በአንዴ አሳብ በጌታ እንዱስማሙ ኤዎዴያንን እመክራሇሁ ሲንጤኪንንም እመክራሇሁ። በአንዴ አሳብ 
በጌታ እንዱስማሙ ኤዎዴያንን እመክራሇሁ ሲንጤኪንንም እመክራሇሁ። (ፉሌጵስዩስ 4፡2)  

በፉሌጵስዩስ የነበረው የውስጥ ግጭት የከፊ የዱሲፕሉን ቅጣት አሌተጣሇበትም፡፡ ሆኖም፣ ሰሊምን ያናጉ፣ 

ፍሬያማነትን የሚያጨናግፈና ኃጢአትን የተሞለ ናቸው፡፡ ራስ ወዲዴነት ያሇበት፣ ያሌተፇታ ግጭት 

በቤተክርስቲያን ውስጥ መቼም ቢሆን ስፍራ የሇውም፡፡ ስሇዙህ፣ ጳውልስ በቤተክርስቲያን ውስጥ ሉገሇጥ 

ስሇሚገባው አንዴነትና ፍቅር ሇመግሇጽ ጠቀም ያሇ ስፍራ ሰጥቶ ዲስሶታሌ፡፡ 

የፉሌጵስዩስን መሌእክት ዲራ ከዲሰስን፣ ሁሇተኛውን ርዕሳችንን ሇመመሌከት እንጋጃሇን፡ ያም ሇፉሌጵስዩስ 

ቤተክርስቲያን የተጻፇውና በቅደስ መጽሏፍ እንዱካተት የተዯረገው የጳውልስ መሌእክት አወቃቀርና ይት ነው፡፡  

3. አወቃቀርና ይት 

ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች የጻፇውን መሌእክት አወቃቀርና ይት ሇመመሌከት፣ ዯብዲቤውን በስዴስት ዋና 

ክፍልች ከፍሇን እንቃኘዋሇን፡፡ ይህም፡ በምዕራፍ 1 በቁጥር 1 እና 2 የሚገኘውን ሰሊምታ፤ በምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 

እስከ 8 የሚገኘውን ምሥጋና፤ በምዕራፍ 1 ከቁጥር 9 እስከ 11 ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች የጸሇየው ጸልት፤ 

በምዕራፍ 1 ከቁጥር 12 እስከ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 የሚገኘውን የዯብዲቤውን ዋና አካሌ፤ ዯግሞም በምዕራፍ 4 
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ከቁጥር 21 እስከ 23 የሚገኘውን የጳውልስን የመጨረሻ ሰሊምታ ይሆናለ፡፡ እስኪ በቁጥር 1 እና 2 በሚገኘው 

ሰሊምታ እንጀምር፡፡ 

ሰሊምታ 

በምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እና 2 የሚገኘው ሰሊምታ ጳውልስን ተቀዲሚው የመሌእክቱ ጸሏፉ አዴርጎ ያስዋውቀንና 

መሌእክቱ ከጢሞቴዎስም ጭምር እንዯተሊከ ይገሌጻሌ፡፡ ከዙያ በኋሊ ግን፣ ጳውልስ በዯብዲቤው ውስጥ በሊቂነት 

የተከተሇው የአጻጻፍ ይቤ ራሱን የጠቀሰው “እኔ” በሚሇው ነጠሊ ቁጥር እንጂ “እኛ” በሚሇው የብዘ ቁጥር 

አይዯሇም፡፡ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 21 እስከ 23 ውስጥ ስሇ ጢሞቴዎስ የጠቀሰው በሦስተኛ መዯብ 

ነው፡፡ 

በፉሌጵስዩስ ውስጥ የምናገኘው ሰሊምታ ከአብዚኞቹ የጳውልስ ዯብዲቤዎች ሇየት ይሊሌ ምክንያቱም የጳውልስን 

ሏዋርያነት አሇመጥቀሱ ነው፡፡  ከዙህ ጋር ተመሳሳይነት ያሊቸው 1ኛ እና 2ኛ ተሰልንቄ ዯግሞም ፉሌሞና ብቻ 

ናቸው፡፡ ሆኖም እነዙህ ሦስት ዯብዲቤዎች የጳውልስን ሏዋርያዊ ሥሌጣን ከሰሊምታው ውጪ ላሊ ስፍራ 

ጠቅሰውታሌ፡፡ ጳውልስ ከሏዋርያዊ ሥሌጣኑ ረገዴ ምንም ዓይነት አትኩሮት ያሊዯረገበት መሌእክት የፉሌጵስዩስ 

መሌእክት ብቻ ነው፡፡  

ይህ ማሇት ግን፣ ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች የጻፇው መሌእክት ሏዋርያዊ ሥሌጣን የሇውም የማሇት አንዴምታ 

አሇው ማሇት አይዯሇም፡፡  ይሌቁኑ ከፉሌጵስዩስ ሰዎች ጋር ያሇው ወዲጅነት፣ ሇጳውልስ ያሊቸው ታሊቅ አክብሮት 

እና ጌታን ዯስ ሇማሰኘት ያሊቸው ከፍተኛ ናፍቆት ምስክር ነው፡፡ ጳውልስ አንዴም ጊዛ እንኳን ስሇ ቢሮውና ስሇ 

ሥሌጣኑ አሌጠቀሰሊቸውም፡፡ 

ጳውልስ ከሰሊምታው በማስከተሌ፣ በምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 እስከ 8 ወዯሚገኘው የምሥጋና ክፍሌ ይሸጋገራሌ፡፡ 

ይህ ከሰሊምታ ወዯ ምሥጋና የሚዯረገው ሽግግር በተቀሩት የጳውልስ ዯብዲቤዎች ውስጥ የተሇመዯ ሲሆን 

ከዙህኛው የሽግግር ዓይነት ሇየት የሚለት የገሊትያና የቲቶ መሌእክቶች ብቻ ናቸው፡፡ 

ምሥጋና 

የመጀመሪው የጳውልስ ምሥጋና የሚገኘው፣ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 እስከ 6 ውስጥ ሲሆን፣ በዙህም 

ውስጥ የተሇመዯውን ምሥጋናውን፣ የፉሌጵስዩስ ሰዎች ሇጳውልስ ያስገኙሇትን ዯስታ በስተመጨረሻም እርሱ 

የሚጠባበቀውን ዴነታቸውን ይዲስሳሌ፡፡ 

ሆኖም በምዕራፍ 1 ቁጥር 7 እና 8 ውስጥ የተቀመጠው ምሥጋና ግን ከጳውልስ የምሥጋና አቀራረብ ይሇያሌ፣ 

ይህም ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች ያሇውን ጥሌቅ ፍቅር አጽንዖት የሰጠበት ነው፡፡ በዙያ ስፍራ የተናገረውን እናዴምጥ፡ 

በእስራቴም ወንጌሌንም መመከቻና መጽኛ በማዴረግ ሁሊችሁ ከእኔ ጋር በጸጋ ተካፊዮች 
ስሇ ሆናችሁ፥ በሌቤ ትኖራሊችሁና ስሇ ሁሊችሁ ይህን ሊስብ ይገባኛሌ። 

በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ሁሊችሁን እንዳት እንዴናፍቃችሁ እግዙአብሔር ምስክሬ ነውና። 
    (ፉሌጵስዩስ 1፡7-8) 

እነዙህ ቁጥሮች ጳውልስ ከፉሌጵስዩስ ሰዎች ጋር ያሇው ግንኙነት እጅግ ብርቱና ሌብን የሚነካ መሆኑን ያሳዩናሌ፡፡  
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ጸልት 

ከምሥጋናው በማስከተሌ ጳውልስ፣ በምዕራፍ 1 ከቁጥር 9 እስከ 11 ዴረስ ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች ይጸሌያሌ፡፡ 

ይህ ጸልት እጥር ምጥን ያሇ ሲሆን፣ በዯብዲቤው ውስጥ አጽንዖት ሰጥቶ የሚያነሳቸውን ጉዲዮች እምቅ አዴርገው 

የያዘ ናቸው፡፡  

በመሠረቱ፣ ጳውልስ የጸሇየው የፉሌጵስዩስ ሰዎች ክርስቲያናዊ ፍቅራቸውን እግዙአብሔርን በሚያከብር መንገዴ 

በመኖር እንዱገሌጹ ነው፡፡ በመጀመሪያ፣ ትክክሇኛ የሆነውን ፍርዴ መፍረዴ የሚችለበት የመሇየት መንፇስ 

እንዱኖራቸው ይጸሌያሌ፡፡ ሁሇተኛ፣ ይህም የመሇየት መንፇስ መሌካምን ስራ ወዯማዴረግ እንዱመራቸው፣ 

ክርስቶስ ዲግመኛ ሉፇርዴ እስኪመሇስም ዴረስ በእምነት እና በኑሮ እንዱጸኑ ጸሌዮሊቸዋሌ፡፡ በመጨረሻም፣ 

የፉሌጵስዩስ ሰዎች በመሌካም ሥራዎቻቸውና በጽናታቸው ሇእግዙአብሔር ክብርንና ምሥጋናን እንዱመጡ 

ጸሌዮሊቸዋሌ፡፡  

ጳውልስ ከጸልቱ በኋሊ፣ በምዕራፍ 1 ከቁጥር 12 እስከ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 ወዯሚገኘው የመሌእክቱ ዋና አካሌ 

ይሸጋገራሌ፡፡ ይህ ክፍሌ በተሇያዩ ምሁራን በተሇያየ መንገዴ ይከፊፇሊሌ፡፡ በዙህ ትምህርታችን ግን፣ ጳውልስ 

ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች በሰጠው ማበረታቻና መመሪያ ሊይ የተመሠረተውን አመክኖአዊ ፍሰት የተከተሇውን አከፊፇሌ 

እንጠቀማሇን፡፡  

አካሌ 

ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች ሲጽፍ፣ በብርቱ መከራ ውስጥ ነበር፣ እናም የግሌ ሕይወቱ እንኳን በትሌቅ ስጋት 

ውስጥ ነበር፡፡ በዙህም ምክንያት በችግርና በጭንቀት ተውጦ ነበር፡፡  ምናሌባትም ተስፊ መቁረጥ ውስጥም ገብቶ 

ነበር ማሇት እንችሊሇን፡፡ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎችም የጻፇሊቸው በዙህ ዓይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ነበር፡፡ 

እነዙህ ንግግሮቹ ሇእነርሱ የመጨረሻ ሉሆኑም እንዯሚችለ ጳውልስ ያውቃሌ፡፡ ስሇዙህ፣ ምን ያህሌ 

እንዯሚወዲቸው፣ ስሇ ወዲጅነታቸውና ስሇ አገሌግልታቸው ምን ያህሌ ምሥጋናና አዴንቆት እንዲሇው እንዱያውቁ 

በማዴረግ  ውስጣዊ ስሜቱን ይገሌጽሊቸዋሌ፡፡ በስተመጨረሻም የሚያሌፈበትን ፇተና እግዙአብሔርን በሚያከብር 

መንገዴ እንዱያሌፈት የመጨረሻ ጥበባዊ ምክሮቹን ይሇግሳቸዋሌ፡፡  

በፉሌጵስዩስ መሌእክት ውስጥ ያሇውን ይህንን ገዢ ሃሳብ በሌቡናችን ይን፣ በዯብዲቤው አካሌ ውስጥ ያለትን 

ሃሳቦቹን በሚከተለት ቅዯም ተከተልች እንመረምራቸዋሇን፡፡ አንዯኛ፣ በምዕራፍ 1 ከቁጥር 12 እስከ 26 የጳውልስ 

የእስር ሊይ ፅናት፤ ሁሇተኛ፣ በምዕራፍ 1 ከቁጥር 27 እስከ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ሇፉሌጰስዩስ ሰዎች የሰጠው 

ማሳሰቢያ፤  ሦስተኛ፣ በምዕራፍ 4 ከቁጥር 10 እስከ 20 ስሇ ፉሌጵስዩስ ሰዎች ፅናት ጳውልስ የሰጠወ ማረጋገጫ 

ናቸው፡፡ አስቀዴመን በምዕራፍ 1 ከቁጥር 12 እስከ 26 ያሇውን የጳውልስን የእስር ሊይ ፅናት በመመሌከት፣ 

እያንዲንዲቸውን ክፍልች በጥሌቀት እንመሇከታቸዋሇን፡፡  

የጳውልስ የእስር ሊይ ፅናት 

ጳውልስ በእስር ቤት በፅናት የቆው መከራውን በመካዴ ወይም መከራውን ዜም ብል በመቀበሌ ሳይሆን፣ 

በመከራው ውስጥ ዯስተኛ ሆኖ ማሇፍ የሚችሌባቸውን ምክንያቶች በመረዲት ነበር፡፡ የፉሌጵስዩስ ሰዎች ስሇ እርሱ 

መጨነቃቸውን እንዱያቆሙ ሇማዴረግና ሇማበረታታት ጊዛ ወስድ ስሇ ዯስተኛነቱ ያብራራሊቸዋሌ፡፡ ስሇ እርሱ 

ግዴ መሰኘታቸውን እያዯነቀ፣ ያሇበትን ሁኔታ እያሰቡ እንዱጨነቁ ግን አሌፇሇገም፡፡  
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በዙህ የዯብዲቤወ ክፍሌ ውስጥ፣ በመከራው ውስጥ ባሊስተዋሊቸው ሦስት የዯስታ ምንጮች ሊ ያተኩራሌ፡፡ 

እነርሱም፡ ከቁጥር 12 እስከ 18ሀ ወቅታዊ የአገሌግልቱ ስኬታማነት፤ ከቁጥር 18ሇ እስከ 21 ወዯፉት ስሇመሇቀቁ 

ያሇው ተስፊ፤ ከቁጥር 22 እስከ 26 ስሇ ወዯፉት አገሌግልቱ ያሇው ጉጉት ናቸው፡፡ በእነዙህ በጎ ነገሮች ሊይ 

በማተኮር፣ መከራውን በበሇጠ አቅም መቋቋም እንዯሚችሌ ጳውልስ ያብራራሌ፡፡  

ሇምሳላ፣ ከቁጥር 12 እስከ 18ሀ፣ ምንም እንኳን በእስር ሊይ መከራ እየተቀበሇ ቢሆንም፣ አገሌግልቱ ፍሬያማ ሆኖ 

እየቀጠሇ ስሇሆነ ዯስ እንዯሚሇው ያብራራሌ፡፡ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 17 እሰከ 18 የጻፇውን እናዲምጥ፡  

እነዙያ ግን በእስራቴ ሊይ መከራን ሉያመጡብኝ መስልአቸው፥ ሇወገናቸው የሚጠቅም 
ፇሌገው በቅን አሳብ ሳይሆኑ ስሇ ክርስቶስ ያወራለ። 

ምን አሇ? ቢሆንም በሁለ ጎዲና፥ በማመካኘት ቢሆን ወይም በቅንነት ቢሆን፥ ክርስቶስ 
ይሰበካሌ ስሇዙህም ዯስ ብልኛሌ። (ፇሌጵስዩስ 1፡17-18) 

 

በአንዴ ወገን፣ ጳውልስ መከራ የሚቀበሇው በቅናት የተናዯደ ወንጌሊውያን በፇጠሩበት ችግር ነው፡፡ እርሱን በግለ 

ቢጎደትም፣ እውነተኛውን ወንጌሌ ስሇ ሰበኩ ግን ዯስተኛ ነበር፡፡  

ጳውልስ በተጨማሪም ዯስተኛ የሆነው ወዯፉት መሇቀቁን ተስፊ በማዴረግ መሆኑን፣ በቁጥር 18ሇ እስከ 21 ውስጥ 

ገሌጧሌ፡፡ በስተመጨረሻው ከእስር የመሇቀቅ ተስፊ እንዲሇው አትኩሮት አዴርጎ ጽፏሌ፡፡ ሆኖም ቀዯም ብሇን 

እንዯተናገርነው፣ የጳውልስ መከራ እጅግ ብርቱ ስሇነበር ሞት እንኳን እንኳን ዯህና መጣህ የሚባሌ መገሊገያ 

ነበር፡፡ ስሇዙህም፣ በነጻ በመሇቀቁም ይሁን በሞቱ ከመከራው እንዯሚገሊገሌ ባሇወ ተስፊ ይበረታታሌ፡፡  

በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እስከ 21 አመሇካከቱን እንዱህ ገሌጾታሌ፡ 

ምን አሇ? ቢሆንም በሁለ ጎዲና፥ በማመካኘት ቢሆን ወይም በቅንነት ቢሆን፥ ክርስቶስ 
ይሰበካሌ ስሇዙህም ዯስ ብልኛሌ። 

ወዯ ፉትም ዯግሞ ዯስ ይሇኛሌ፤ ይህ በጸልታችሁና በኢየሱስ ክርስቶስ መንፇስ መሰጠት 
ሇመዲኔ እንዱሆንሌኝ አውቃሇሁና፥ 

ይህ ናፍቆቴ ተስፊዬም ነውና፤ በአንዴ ነገር እንኳ አሊፍርም ነገር ግን በሕይወት ብኖር 
ወይም ብሞት፥ ክርስቶስ በግሌጥነት ሁለ እንዯ ወትሮው አሁን ዯግሞ በስጋዬ ይከብራሌ። 

ሇእኔ ሕይወት ክርስቶስ፥ ሞትም ጥቅም ነውና። (ፉሌጵስዩስ 1፡ 18-21) 
 

በአንዴ በኩሌ፣ የሞቱ ፇተና ጳውልስን አስቸግሮታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ግን፣ ከሞት በስቲያ በሰማያት በክርስቶስ ፉት 

የሚጠብቀውን ዯስታ ማየት ችሎሌ፡፡ እናም በመሇቀቁና በመንግሥተ ሰማያት ሊይ በማትኮር፣ በመከራው መካከሌ 

የሊቀ ዯስታ የሚያጣጥምበትን አቅም አግኝቷሌ፡፡  

በተመሳሳይም መንገዴ፣ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 22 እስከ 26፣ ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች ስሇሚሰጠው 

የወዯፉት አገሌግልት በማሰብ ዯስ ይሇዋሌ፡፡ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 25 እስከ 26 የጻፇውን ማበረታቻ 

እናዴምጥ፡ 
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ይህንንም ተረዴቼ፥ በእናንተ ንዴ እንዯ ገና ስሇ መሆኔ፥ በእኔ መመካታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ይበዚ 
ንዴ፥ በእምነት ታዴጉና ዯስ ይሊችሁ ንዴ እንዴኖር ከሁሊችሁም ጋር እንዴቇይ አውቃሇሁ። 
(ፉሌጵስዩስ 1፡25-26) 

የፉሌጵስዩስ ሰዎች ጳውልስን ይወደታሌ፣ ስሇዙህ አሁንም የመሇቀቅ ተስፊ እንዲሇው ሲሰሙ ጭንቀታቸው ቀሇሌ 

ይሌሊቸዋሌ፡፡ እርሱም ዯግሞ ይወዴዲቸዋሌ፣ ስሇዙህም በክርስቶስ ያሊቸውን ብሌጽግና በማሰብ በዙያ ይጽናናሌ 

ይረካሌም፡፡ 

እንዱጸኑ የቀረበ ማሳሰቢያ 

ጳውልስ በእስር ውስጥ ያሇፇበትን ጽናቱን የፉሌጵስዩስ ሰዎች ስሇ እርሱ እንዲይጨነቁ ሇማበረታታት 

ከተጠቀመበት በኋሊ፣ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 27 እስከ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ባሇው ሰፉ ክፍሌ ውስጥ 

የፉሌጵስዩስ ሰዎችም እንዱጸኑ ማሳሰቢያውን ያቀርባሌ፡፡ በዙህ ስፍራ፣ አስጨናቂ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ሳይቀር 

ሇክርስቶስ ታማኝ ሆነው በመዜሇቅና ተምሳሉታዊ ሕይወት በመምራት እንዱጸኑ ጳውልስ መመሪያ ይሰጣሌ፡፡  

በጳውልስ ማሳሰቢያ ሊይ የምናቀርበው ገባ በሚከተለት አራት ረዕሶች ሊይ የመወያያ ሃሳቦችን ያቀርባሌ፡ 

በምዕራፍ 1 ከቁጥር 27 እስከ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ስሇ መጽናት አስፇሊጊነት፤ በምዕራፍ 2 ከቁጥር 19 እስከ 30 

አገሌጋዮች ህዜቡን ሇማጽናት ስሇሚያዯርጉት እገዚ፤ በምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 16 የራሱ የጳውልስ 

መጽናት ተምሳሉት፤ በስተመጨረሻም በምዕራፍ 3 ከቁር 17 እስከ  ምዕራፍ 4 ቁጥር 9  ጽናትን ስሇሚፇታተኑ 

ተግዲሮቶች የሰጠው መመሪያ ናቸው፡፡ በመጀመሪያም፣ በክርስትና እምነትና ሌምምዴ ውስጥ መጽናት ምን ያህሌ 

አስፇሊጊ እንዯሆነ ጳውልስ ምን እንዲሇ እንመሌከት፡፡ 

በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 27 እስከ 29 ዴረስ የፉሌጵስዩስ ሰዎች በመከራ ውስጥ እያሇፈ ስሇመሆኑ እውቅና 

ከሰጠ በኋሊ፣ ጳውልስ በሚከተለት ቃሊት ያበረታታቸዋሌ፡ 

ይሁን እንጂ፥ መጥቼ ባያችሁ ወይም ብርቅ፥ በአንዴ ሌብ ስሇ ወንጌሌ ሃይማኖት አብራችሁ 
እየተጋዯሊችሁ፥ በአንዴ መንፇስ እንዴትቆሙ ስሇ ኑሮአችሁ እሰማ ንዴ፥ ሇክርስቶስ 
ወንጌሌ እንዯሚገባ ኑሩ። 

በአንዴም ነገር እንኳ በተቃዋሚዎች አትዯንግጡ፤ ይህም ሇእነርሱ የጥፊት፥ ሇእናንተ ግን 
የመዲን ምሌክት ነው፥ ይህም ከእግዙአብሔር ነው፤ 

ይህ ስሇ ክርስቶስ ተሰጥቶአችኋሌና፤ ስሇ እርሱ መከራ ዯግሞ ሌትቀበለ እንጂ በእርሱ 
ሌታምኑ ብቻ አይዯሇም፤ (ፉሌጵስዩስ 1፡27-29) 

  

የፉሌጵስዩስ ሰዎች መከራ አስጨናቂና ስቃይ የሞሊበት ነው፡፡ ሆኖም ከእግዙአብሔር ቁጥጥር ውጪ አይዯለም፡፡ 

በተቃራኒው፣ እግዙአብሔር ራሱ እነርሱን ሇመባረክ በእቅዴ ያመጣው ነው፡፡ ስሇዙህም፣ በእነዙህ ፇታኝ ወቅቶች 

ውስጥ በጽናት በማሇፍ ዯግሞም በጽዴቅ በመኖር እምነታቸውን ጠብቀው የመዜሇቃቸው ነገር እጅግ ወሳኝ ነው፡፡   

በላልቹ ትምህርቶች እንዯተመሇከትነው፣ የኢየሱስ በመከራ የማሇፍ ተግባር ተመሌሶ እስኪመጣ ዴረስ 

ይሌቃሌ፡፡ ይህንንም ወዯ ፍፃሜ የሚያመጣው ቤተክርስቲያን እርሱ ባቀዯሊት መከራ ውስጥ እንዴታሌፍ 

በማዴረግ ነው፡፡  አማኞች ከክርስቶስ ጋር አንዴ በመሆናቸው ምክንያት፣ እኛ መከራ ስንቀበሌ፣ ኢየሱስም መከራ 
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ይቀበሊሌ፡፡   እንዯ ጳውልስ አመሇካከት፣ ይህ ጉዲይ በክርስቶስ የታቀዯውን መከራ የመፇጸም ጉዲይ ብቻ 

አይዯሇም፤ የክብር ማዕረግም ጭምር ነው፡፡  

በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 27 እስከ 29 ስናነብብ፣ እግዙአብሔር የፉሌጵስዩስ መከራ እንዱቀበለ “መፍቀዴ” 

ብቻ ሳይሆን በመከራ ማሇፊቸው “አይቀሬ” መሆኑንም አረጋግጧሌ፡፡ ጳውልስ ይህንን ሃሳብ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 

2 ከቁጥር 5 እስከ 9፣ እንዱህ በመጻፍ ገሌፆታሌ፡  

በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ አሳብ በእናንተ ንዴ ዯግሞ ይሁን። 

እርሱ በእግዙአብሔር መሌክ ሲኖር ሳሇ ከእግዙአብሔር ጋር መተካከሌን መቀማት 
እንዯሚገባ ነገር አሌቇጠረውም፥ 

ነገር ግን የባሪያን መሌክ ይዝ በሰውም ምሳላ ሆኖ ራሱን ባድ አዯረገ፥ 

በምስለም እንዯ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረዯ፥ ሇሞትም ይኸውም የመስቀሌ ሞት እንኳ 
የታ ሆነ። 

በዙህ ምክንያት ዯግሞ እግዙአብሔር ያሇ ሌክ ከፍ ከፍ አዯረገው፥ ከስምም ሁለ በሊይ 
ያሇውን ስም ሰጠው፤ (ፉሌጵስዩስ 2፡5-9) 

 

ኢየሱስ ሇቤተክርስቲያን ጥቅም ሲሌ በመከራና በስቃይ ውስጥ በፍፁም ፇቃደ አሇፇ፣ ሇዙህ መስዋዕትነቱም 

የተቀበሇው ብዴራት ሉቆጠር የማይችሌ እጅግ ታሊቅ ነበር፡፡ በተመሳሳይም መንገዴ፣ ክርስቲያኖችም ስሇ 

ቤተክርስቲያን ጥቅም ሲለ መከራንና ስቃን በትህትናና በጽናት ሉቀበለ ይገባቸዋሌ፡፡ ይህንን የምናዯርግ ከሆነ 

ብዴራታችን እጅግ ታሊቅ ይሆናሌ፡፡  

ጳውልስ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 እና 18 ውስጥ እንዱህ ሲሌ የጻፇው ሇዙህ ነው፡ 

ነገር ግን በእምነታችሁ መሥዋዕትና አገሌግልት ተጨምሬ ሕይወቴ እንኳ ቢፇስ፥ ዯስ 
ብልኛሌ፤ ከሁሊችሁም ጋር አብሬ ዯስ ብልኛሌ፤ 

እናንተም ዯግሞ እንዱሁ ዯስ ይበሊችሁ ከእኔም ጋር አብራችሁ ዯስ ይበሊችሁ።   
(ፉሌጵስዩስ 2፡17-18) 

 

ጳውልስ ይፇሌግ የነበረው የፉሌጵስዩስ ሰዎች እንዱያሌፈበት በተመዯበሊቸው ፇተና ውስጥ በጽናት እንዱያሌፈ 

ብቻ ሳይሆን፣ የሚያስገኘውን በረከት እያሰቡ በመከራቸው ዯስ እንዱሊቸው ነበር፡፡ ከዙህም ባሻገር፣ መከራቸውን 

ተከትል የሚመጣውን በረከት በማሰብ እርሱ ዯስ እንዯሚሇው ሁለ፣ እነርሱም በእርሱ መከራ በተገኙት 

በረከቶችም ዯስ እንዱሊቸው ይፇሌጋሌ፡፡  

አማኞች በሚገጥሟቸው እጅግ ፇታኝ ሁኔታዎች ውስጥ እንኳን ሳይቀር፣ በእምነትና በተቀዯስ አኗኗር ሇመጽናት 

መከራዎቻቸው በሚያስገኙሊቸው በረከቶችና ብዴራቶች ሊይ ትኩረት እንዱያዯርጉ ጳውልስ አበረታትቷቸዋሌ፡፡ 

በመከራ እስካሌጸኑ ዴረስ፣ መከራ ከሚያስገኛቸው በረከቶች ተቋዲሽ መሆን እንዯማይችለ እሙን ነው፡፡ 

ጳውልስ በመጽናት አስፇሊጊነት እና በሚያስገኛቸው በረከቶች ሊይ አፅንዖት በመስጠት ብርሃን ከፇነጠቀሊቸው 

በኋሊ፣ በመከራ ውስጥ እንዱጸኑ እገዚ የሚያዯርጉ አገሌጋዮችን በመሊክ ተገቢውን ክብካቤ እንዱያዯርጉ በማዴረግ 

ተግባራዊ እገዚ ያዯርግሊቸዋሌ፡፡  
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የፉሌጵስዩስ ሰዎች መከራን እንዳት ሉይዘት እንዯሚገባ የጻፇሊቸው መሌእክት አስተማሪ እንዯሚሆን ጳውልስ 

ያውቃሌ፡፡ በመከራ መጽናትን ከሁለ ይሌቅ ቀሊሌ የሚያዯርገው ዯግሞ በዕሇት ከዕሇት ገጠመኞቻችን ከጎናችን 

በመሆን፣ በመከራ እየጸኑ መጽናትን በተግባር የሚያሳዩንን ሰዎች ማግኘት እንዯሆነም ያውቃሌ፡፡ ስሇዙህም፣ 

ጳውልስ ከመሌእክቱ በተጨማሪ በዙህ ፇታኝ ወቅት የፉሌጵስዩስን ሰዎች እንዱግዘ ወዲጆቹን ወዯ እነርሱ 

ይሌካቸዋሌ፡፡  

በመጀመሪያ፣ ጳውልስ ያቀዯው አፍሮዱጡን ሉሌከው ነበር ያቀዯው፣ እርሱም ጳውልስን እንዱረዲ እነርሱ 

ራሳቸው የሊኩት መሌእክተኛቸው ነበር፡፡ በመሠረቱም አፍሮዱጡ ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች የጻፇውን 

መሌእክት ያዯረሰ ሰው ነበር፡፡ ከፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁር 25 እስከ 30 እንዯምንረዲው፣ አፍሮዱጡ 

በመታመሙ ምክንያት የፉሌጵስዩስ ሰዎች ተጨንቀው ነበር፣ በዙህም ምክንያት ዯግሞ አፍሮዱጡ ራሱም ስሇ 

እነርሱ ተጨንቆ ነበር፡፡ ስሇዙህም ጳውልስ አስቀዴሞ ሌባቸውን እንዱያረጋጋ ዯግሞም በሚያስፇሌጋቸው ነገር 

እንዱያግዚቸው አፍሮዱጡን መሌሶ ሊከው፡፡ 

ቀጥልም፣ ጢሞቴዎስንም ወዯ ፉሌጵስስ ሉሌከው ወስኗሌ፡፡ ሇጊዛው፣ ከጳውልስ ጋር በእስር ቤት ይቆያሌ፣ 

ሏዋርያውንም በዙህ የጭንቅ ወቅት ያገሇግሇዋሌ፡፡ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 እንዯምናነበው ግን 

የፉሌጵስዩስን ሰዎች እንዱያግዚቸው ወዯፉት በቶል እንዯሚሌከው ጳውልስ ተስፊ ያዯርጋሌ፡፡ 

በመጨረሻም፣ ራሱም ከእስር እንዯሚፇታና የፉሌጵስዩስንም ሰዎች ሇማገሌግሌ የመምጣት ተስፊ እንዲሇው 

ጳውልስ ይነግራቸዋሌ፡፡ ይህንንም ተስፊውን በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ውስጥ እንዱህ በማሇት ገሌጾታሌ፡ 

ራሴ ዯግሞ ግን ፇጥኜ እንዴመጣ በጌታ ታምኜአሇሁ። (ፉሌጵስዩስ 2፡24) 

በዙህ ስፍራ “ታምኛሇሁ” ተብል ነው የተተረጎመው pepoitha (pe,poiqa) ተሰኘው የግሪክ ቃሌ፣ የተሻሇ 

የሚሆነው “አምኛሇሁ” ተብል ቢፇታ ነው፡፡ ጳውልስ መፇታቱን ተስፊ ያዯርጋሌ፣ ሆኖም እርግጠኛ አሌነበረም፡፡ 

በሁለም ሁኔታዎች፣ በፉሌጵስዩስ የምትገኘው ቤተክርስቲያን ከመከራ ድፍ ጋር ትንቅንቅ በሚገጥሙበት ወቅት 

የሰው ችግር የሚገባቸው አዚኝ ሰዎች እጅግ አስፇሊጊና ተወዲጅ እንዯሆኑ ጳውልስ ያውቃሌ፡፡ ስሇዙህም፣ በመከራ 

ውስጥ የማሇፍን ጎዲና የሚያስተምሯቸው አፍቃሪና የተካኑ አገሌጋዮችን  በመዯበኛነት ሉሌክሊቸው እቅዴ 

ያወጣሌ፡፡    

በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 3 ከቁር 1 እስከ 16 በሚገኘው ቀጣይ የማሳሰቢያ ክፍሌ፣ በአስተሳሰብም ሆነ በባህርይ ረገዴ 

በመከራ ውስጥ በእምነት ጸንቶ የመቆምን የራሱን ምሳላነት አዎንታዊ ገጽታ ጳውልስ ያቀርብሊቸዋሌ፡፡  

በተሇይም፣ በክርስቶስ ወዯ ማመን ሲመጣ የእግዙአብሔርን ሞገስና በረከት ሇማግኘት በምዴራዊ ነገሮች መዯገፍን 

እንዲቆመና ሙለ በሙለ በክርስቶስ መታመንን እንዯጀመረ ጳውልስ ያብራራሊቸዋሌ፡፡ ይህንን ያዯረገው ግን 

ምዴር የምታወጣቸውን መስፇርቶች ማሟሊት ስሊቃተው አሌነበረም፡፡ ይሌቁኑ፣ በምዴራዊ መመኛዎች ቢሆን 

ኖሮ እግዙአብሔር በፉቱ ሞገሰ ከሚሰጣቸው ሰዎች ተቀዲሚ የሚሆነው ጳውልስ ነበር፡፡ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 3 

ከቁጥር 4 እስከ 6 ስሇ ማስረጃዎቹ ጳውልስ የተናገረውን እናዲምጥ፡ 

እኔ ግን በሥጋ ዯግሞ የምታመንበት አሇኝ። ላሊ ሰው ማንም ቢሆን በሥጋ የሚታመንበት 
እንዲሇው ቢመስሇው፥ እኔ እበሌጠዋሇሁ። 

በስምንተኛው ቀን የተገረዜሁ፥ ከእስራኤሌ ትውሌዴ፥ ከብንያም ወገን፥ ከዕብራውያን 
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ዕብራዊ ነኝ፤ ስሇ ሕግ ብትጠይቁ፥ ፇሪሳዊ ነበርሁ፤ 

ስሇ ቅንዓት ብትጠይቁ፥ ቤተ ክርስቲያንን አሳዲጅ ነበርሁ፤ በሕግ ስሇሚገኝ ጽዴቅ 
ብትጠይቁ፥ ያሇ ነቀፊ ነበርሁ። (ፉሌጵስዩስ 3፡4-6) 

 

ህግን በመፇጸም የእግዙአብሔርን በረከት መቀበሌ የሚችሌ ሰው በምዴር ሊይ ሉገኝ ቢችሌ ኖሮ ያ ሰው የሚሆነው 

ጳውልስ ነበር፡፡ 

ሆኖም የጉዲዩ እውነታ ግን፣ የወዯቀው የሰው ር የእግዙአብሔርን ማዲንና የሊም ሕይወት በረከት እንዱቀበሌ 

የሚያስችሇው መሌካምነት ሉኖረው አሇመቻለ ነው፡፡ ስሇዙህም፣ ጳውልስ በምዴራዊ ነገሮቹ መታመንን አሻፇረኝ 

በማሇት፣ በእምነት የእርሱ ሆኖ እንዱቆጠርሇት እግዙአብሔር በወሰነው የክርስቶስ ሥራ መታመንን መረጠ፡፡ 

እንዱሁም ዯግሞ፣ አማኝ ነኝ ብል መናገር ብቻ ዴነትን እንዯማያስገኝም ግሌጽ አዴርጎ አስቀምጦታሌ፡፡ ይሌቁንም፣ 

ከዲንን በኋሊም በእምነታችን ጸንተን በመቆም ዴነታችንን እስከ ፍፃሜው ማጽናት ይገባናሌ፡፡ ይህም ማሇት 

እምነታችን አጽንተን መያዜ፣ የተቀዯሰ ሕይወት መኖር ይኖርብናሌ ማሇት ነው፡፡ ካሌሆነ ግን ያመንነው በከንቱ 

ነው ማሇት ነው፡፡  

በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 3 ከቁር 12 እስከ 16 ስሇ መጽናት ከፍተኛ አፅንኦት የሰጠውና በክርስቶስ ስሇሚገኘው ዴነት 

እንዱህ ሲሌ የጻፇው በዙህ ምክንያት ነው፡ 

አሁን እንዲገኘሁ ወይም አሁን ፍጹም እንዯ ሆንሁ አይዯሇም፥ ነገር ግን ስሇ እርሱ 
በክርስቶስ ኢየሱስ የተያዜሁበትን ያን ዯግሞ እይዚሇሁ ብዬ እፇጥናሇሁ። 

ወንዴሞች ሆይ፥ እኔ ገና እንዲሌያዜሁት እቇጥራሇሁ፤ ነገር ግን አንዴ ነገር አዯርጋሇሁ፤ 
በኋሊዬ ያሇውን እየረሳሁ በፉቴ ያሇውን ሇመያዜ እረጋሇሁ፥ 

በክርስቶስ ኢየሱስ ከፍ ከፍ ያሇውን የእግዙአብሔርን መጥራት ዋጋ እንዲገኝ ምሌክትን 
እፇጥናሇሁ። 

እንግዱህ ፍጹማን የሆንን ሁሊችን ይህን እናስብ፤ በአንዲች ነገርም ሌዩ አሳብ ቢኖራችሁ፥ 
እግዙአብሔር ይህን ዯግሞ ይገሌጥሊችኋሌ፤ 

ሆኖም በዯረስንበት በዙያ እንመሊሇስ። (ፉሌጵስዩስ 3፡12-16) 
 

አማኝነትን ማወጅ ብቻውን በቂ አይዯሇም፣ ማመንን በመጽናት ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ፡፡ እስከ ፍፃሜው ካሌጸናን፣ 

በክርስቶስ ያገኘነውን እምነት ወይም ዴነታችንን አጽንተን ካሌያዜን እና በተቀዯሰ አኗኗር ሇእርሱ ታማኝ ሆነን 

ካሌሇቅን እምነታችን ሏሰት መሆኑን አረጋገጥን ማሇት ነው፡፡  

ጳውልስ አይቀሬ በሆነው መከራ ጸንቶ ስሇ መዜሇቅ ያቀረበው የመጨረሻ ሙግት፣ የሚገኘው በፉሌጵስዩስ 

ምዕራፍ 3 ከቁጥር 17 እስከ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ዴረስ ነው፡፡ እነዙህ ማሳሰቢያዎች በተቀዲሚነት የያዘት 

የፉሌጵስዩስ ሰዎች የእርሱን የመጽናት ተምሳሉት ተከትሇው እነርሱም እንዱጸኑ ያሳሰበበትን የተዚምድ ሃሳብ ነው፡፡  

ጳውልስ ስሇ መጽናት ሲሞግታቸው፣ የሏሰት መምህራን፣ ወይም በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሇ ግጭት፣ ወይም 

መከራ ሇእግዙአብሔር ያሊቸውን ታማኝነት ሇማሊሊት ምክንያት እንዲይሆንባቸው የፉሌጵስዩስን ሰዎች በእጅጉ 

ያበረታታቸዋሌ፡፡ አስቀዴሞ የሚያነሳውም የሏሰት ትምህርት የቤተክርስቲያንን ጽናት ሇመፇታተን ወረራ 
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በሚያዯርግባቸው መንገድች ሊይ በማትኮር ነው፡፡ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 እና 19፣ ያሰፇረውን ብርቱ 

እርግማን እናዴምጥ፡ 

ብዘዎች ሇክርስቶስ መስቀሌ ጠሊቶቹ ሆነው ይመሊሇሳለና፤ ብዘ ጊዛ ስሇ እነርሱ 
አሌኋችሁ፥ አሁንም እንኳ እያሇቀስሁ እሊሇሁ። 

መጨረሻቸው ጥፊት ነው፥ ሆዲቸው አምሊካቸው ነው፥ ክብራቸው በነውራቸው ነው፥ 
አሳባቸው ምዴራዊ ነው። (ፉሌጵስዩስ 3፤18-19) 

  

እነዙህ የክርስቶስ መስቀሌ ጠሊቶች አማኞች እንዲሌሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ ሆኖም፣ ቤተክርስቲያንን በሚፇታተኑበት 

ስፍራ ሊይ ናቸው፤ ያም የሆነው በሚያባብሌ ቃሌ ስሇሚናገሩ ወይም በቤተክርስቲያን ውስጥ ተፅዕኖ ፇጣሪ 

በመሆናቸው ምክንያት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

ምንም ይሁን ምን፣ አማኞች የክርስቶስ ጠሊቶች የሆኑትን የሏሰት ትምህርቶች በመቃወም፣ በንፁህ የክርስትና 

እምነትና ሌምምዴ መጽናት እንዯሚገባቸው ጳውልስ ያሳስባሌ፡፡ ከመከራና ከስቃይ ሇመሸሽ ሲባሌ በወንጌሌ ያሇን 

እምነት ሇመጣሌ በቂ ምክንያት አይዯሇም፤ ዯግሞም የማይረቡ ሙግቶችና ክርክሮች የጌታ ኃይሌ ምትክ ሉሆኑ 

አይገባቸውም፡፡  

በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ እውነተኛ አማኞች የተቀሩት አማኞችም እንዱጸኑ ሉሞግቷቸው እንዯሚገባ ጳውልስ 

ያስጠነቅቃሌ፡፡ ሇዙህ አንደ ምሳላ የሚሆነን፣ በኤዎዴያና በሲንጤኪ መካከሌ ስሊሇው ሙግት የጠቀሰው ነው፡፡ 

በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 3 ያሇውን እናንብብ፡ 

ስሇዙህ፥ የምወዲችሁና የምናፍቃችሁ፥ ዯስታዬና አክሉላ የምትሆኑ ወንዴሞቼ ሆይ፥ 
እንዱሁ በጌታ ቁሙ፥ ወዲጆች ሆይ። 

በአንዴ አሳብ በጌታ እንዱስማሙ ኤዎዴያንን እመክራሇሁ ሲንጤኪንንም እመክራሇሁ። 

አንተም ዯግሞ በሥራዬ አብረህ የተጠመዴህ እውነተኛ ሆይ፥ እንዴታግዚቸው 
እሇምንሃሇሁ፤ ስሞቻቸው በሕይወት መጽሏፍ ከተጻፈት ከቀላምንጦስና ዯግሞ ከእኔ ጋር 
አብረው ከሠሩት ከላልቹ ጋር በወንጌሌ ከእኔ ጋር አብረው ተጋዴሇዋሌና።        
(ፉሌጵስዩስ 4፡1-3) 

 

ኤዎዴያና ሲንጤኪ በነበሩበት በዙህ ግጭት ምክንያት በተቀዯሰ አኗኗ እንዲይጸኑ ፇተና ሆኖባቸዋሌ ዯግሞም 

የነበራቸው ተፅዕኖ በፉሌጵስዩስ ሚኖሩ አማኞችንም ጽናት ተፇታትኗሌ፡፡  

በመጨረሻም፣ ጳውልስ በግሊቸው የሚዯርስባቸው ፇተና ጽናታቸውን እንዲይፇታተን የፉሌጵስዩስን ሰዎች 

እያሳሰበ፣ ይሌቁኑ በነገር ሁለ ዯስ የሚሰኙበትን አስተሳሰብ በመያዜ፣ መጨነቅ ተስፊ እንዱቆርጡ 

እንዲያያዯርጋቸው  ይመክራሌ፡፡ ይህም አስተሳሰቡ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 እስከ 7 በአግባቡ 

ተቀምጧሌ፡፡ 

ሁሌጊዛ በጌታ ዯስ ይበሊችሁ፤ ዯግሜ እሊሇሁ፥ ዯስ ይበሊችሁ። 

ገርነታችሁ ሇሰው ሁለ ይታወቅ። 

ጌታ ቅርብ ነው። በነገር ሁለ በጸልትና በምሌጃ ከምስጋና ጋር በእግዙአብሔር ንዴ 
ሌመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዲች አትጨነቁ። 
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አእምሮንም ሁለ የሚያሌፍ የእግዙአብሔር ሰሊም ሌባችሁንና አሳባችሁን በክርስቶስ 
ኢየሱስ ይጠብቃሌ። (ፉሌጵስዩስ 4፡4-7) 

 

ጳውልስ የሰጠው ተግባራዊ መመሪያ እግዙአብሔር ጭንቀታቸውን እንዱያስወግዴሊቸው አማኞች እንዱሇምኑ 

ነው፡፡ በአንዲንዴ ጉዲዮች፣ እግዙአብሔር ይህንን የሚያዯርገው አስቸጋሪ የሆኑ ሁኔታዎችን ወር በማዴረግ ነው፡፡ 

በብዘዎቹ ጉዲዮች ግን ጳውልስ የሚጠብቀው፣ በሌብና በአዕምሮ ውስጥ ያሇው ዜንባላና አመሇካከት እንዱሇወጥ 

ነው፡፡  

የጽናት ማረጋገጫ 

በመጨረሻም፣ በምዕራፍ 4 ከቁጥር 10 እስከ 20 ዴረስ፣ የፉሌጵስዩስ ሰዎች በክርስትና እምነትና ኑሮ፣ በተሇይም 

ሇጳውልስ ሇራሱ በሚሰጡት አገሌግልት በጽናት መቀጠሊቸውን በመጥቀስ በመከራ መጽናታቸውን አረጋግጦ 

የዯብዲቤውን አካሌ ያጠናቅቃሌ፡፡  

በዙህ ክፍሌ፣ በእስር ቤት የነበረበትን መከራ ሇማቅሇሌ ስሇሊኩሇት ገንብ በመጥቀስ ጳውልስ የፉሌጵስዩስን ሰዎች 

ያመሰግናቸዋሌ፡፡ የጳውልስ የምስጋናው ማስታወሻ ገንቡ የዯረሰው መሆኑን ዯግሞም ያሇበትንም ሁኔታ ሻሌ 

ሇማዴረግ እንዯረዲውም አረጋግጦሊቸዋሌ፡፡ ገንቡ ሇጳውልስ ያበረከተው ከሁለ የሚበሌጠው ፊይዲ ስሜቱን 

በእጅጉ መጠገኑ ነው፡፡ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 4 ከቁር 12 እስከ 14 የተናገረውን እናዴምጥ፡ 

መዋረዴንም አውቃሇሁ መብዚትንም አውቃሇሁ፤ በእያንዲንደ ነገር በነገርም ሁለ 
መጥገብንና መራብንም መብዚትንና መጉዯሌን ተምሬአሇሁ። 

ኃይሌን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁለን እችሊሇሁ። 

ሆኖም በመከራዬ ከእኔ ጋር ስሇ ተካፇሊችሁ መሌካም አዯረጋችሁ። (ፉሌጵስዩስ 4፡12-14) 
 

ምናሌባት ገንቡ የጳውልስን መከራ ቀነስ አዴርጎት ሉሆን ይችሊሌ፣ እርካታው የተገኘው ግን ከእግዙአብሔር 

ነው፡፡ ይህ ዴጋፍ ያበረከተው ትሌቅ አስተዋፅዖ የጳውልስን ሌብ መንካቱ ነው፡፡ እነዙህ ችግረኛ ክርስቲያኖች ስሇ 

እርሱ ሲለ የከፇለት መስዋዕትነት፣ በእውነት ምን ያህሌ እንዯሚወዴደት ጳውልስ እንዱረዲ አዴርጎታሌ፡፡ 

የፉሌጵስዩስ ሰዎች ሇጳውልስ የነበራቸውን ፍቅር የገሇጡት በጥሩ ሁኔታ ውስጥ አሌነበረም፡፡ በዙህ ወቅት 

የጳውልስ እሥራት እጅግ ከብድበት ነበር፡፡ እየተሰቃየና በተስፊ መቁረጥ ውስጥ ገብቶ ነበር፡፡ በዙህ ወቅት እጅግ 

በርካታ ሰዎች እንዯሚወዴደት ዯግሞም የመከራው ተካፊዮች ሉሆኑ እንዯሚፇቅደ መረዲት ምንኛ ሌብን 

ይዯግፊሌ! 

ምናሌባትም ጳውልስን ከጭንቀቱ የገሊገለት የፉሌጵስዩስ ሰዎች ይሆኑ? በማሇት አንዴ ሰው ቢጠይቅ አግባብነት 

አሇው፡፡ ተስፊውስ እንዱሇመሌም ያዯረገው የእነርሱ ግዴ መሰኘት ይሆን? በተከበበት መከራ ውስጥ ዯስ 

እንዱሇው ያነቃቃው ፍቅራቸው ይሆን? ጳውልስ የተረሳ ወይም ብቸኛ እንዲሌሆነ ያሳሰበው ወዲጅነታቸው ይሆን? 

አንዴ ነገር የተረጋገጠ ነው፣ ጳውልስ የፉሌጵስዩስን ሰዎች በሙለ ሌቡ ይወዴዲቸዋሌ፡፡ ስጦታቸው ከማበረታታት 

በስተቀር ላሊ ምንም ሉያዯርግ አይችሌም፡፡  
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የመጨረሻ ሰሊምታ 

በመጨረሻ፣ መሌእክቱ የሚጠናቀቀው በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 21 እስከ 23 በሚገኘው የጳውልስ 

የመጨረሻ ሰሊምታ ነው፡፡ ይህ ክፍሌ የተሇመዯው ዓይነት ነው፣ ሆኖም ግን ከመጨረሻ ሰሊምታዎቹ አንደ ገፅታ 

ሃሳብ ሉሰጥበት ይገባሌ፡፡ 

በተሇይም፣ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 22፣ ጳውልስ ከቄሳር ቤተሰብ ሇሆኑት ቅደሳን ሰሊምታ ያስተሊሌፊሌ፡፡ 

በጥንት ጊዛ፣ የቄሳር ቤተሰብ የሚሇው መጠሪያ ምንም እንኳን ከቄሳር ጋር በአንዴ ስፍራ ባይኖሩም በያለበት 

ያለትን የእርሱን ቤተሰብ አባሊት እና ሠራተኞች ያካትታሌ፡፡ የእርሱ አገሌጋዮች የሚባለት የቤት ሠራተኞቹ ብቻ 

አይዯለም፤ የግሌ ሌዩ ጥበቃዎቹን፣ ዯግሞም በርካታ የመንግሥት ሠራተኞችንም ያካትታሌ፡፡  

በዙህ ስፍራ የቄሳር ቤተሰዎች መጠቀሳቸው በርካታ የመጽሏፍ ቅደስ ተርጓሚዎች የሚከተሇውን ዴምዲሜ 

እንዱሰጡ አዴርጓቸዋሌ፣ ያም፣ ጳውልስ የጻፇው ከሮም፣ ማሇትም ቄሳር ከሚኖርበትና ከሚገዚበት ከተማ ስሇሆነ 

አብሮት ያሇውን ቤተሰብ ያመሇክታሌ የሚሌ ነው፡፡ ሆኖም ይህንን ዴምዲሜ በቶል ሇመቀበሌ መቸኮሌ 

የሇብንም፡፡ የቄሳር መንግሥት ሠራተኞች በጠቅሊሊ እና ጥበቃዎቹ፣ በቂሳርያ ማርቲማ የሚኖሩትን ጨምሮ ማሇት 

ነው፣ እንዯ ቄሳር ቤተሰዎች ይቆጠራለ፡፡  

ምንም ይሁን ምን፣ ከቄሳር ወገን የሆኑት አማኞች መጠቀሳቸው  የሚያመሇክተው የጳውልስ መታሰር የወንጌሌ 

አገሌግልቱን እንዲሊስቆመው ነው፡፡ ይሌቁኑ፣ ጳውልስ ከአሳሪዎቹ ቤት እንኳን ሳይቀር ዯቀመዚሙርት በማፍራት 

እንዱገሰግስ አዴርጎታሌ፡፡  

ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች የጻፇውን መሌእክት ዲራ፣ አወቃቀሩንና ይቱንም ጭምር ከመረመርን፣ አሁን ዯግሞ 

ጳውልስ በዙህ መሌእክቱ ያስተሊሇፇው ትምህርት በእኛ መን የሚዚመዴበትን መንገዴ እንቃኛሇን፡፡  

4. መነኛው ተዚምድ 

የፉሌጵስዩስ መጽሏፍ በእኛ መን ሰዎች ሕይወት ሉዚመዴ የሚችሌባቸው በርካታ የተሇያዩ መንገድች መኖራቸው 

አነጋጋሪ አይሆንም፡፡ ሆኖም በዙህ ትምህርት ጳውልስ በምዴር የመቆት መኑ መጨረሻ በመሰሇው በዙህ ወቅት 

ላልችን ሇማበረታታት ያዯረገውን ጥረት ትኩረት ሰጥተን እንመሇከተዋሇን፡፡ በዙህ አስተሳሰብ አንፃር፣ አንዴ መሪ 

ሃሳብ ጎሊ ብል ይወጣሌ፡፡ ያም፣ የፉሌጵስዩስ ሰዎች እንዱጸኑና በእግዙአብሔር ፉት በታማኝነት መጓዚቸውን 

እንዱቀጥለ ጳውልስ የሰጠው ማበረታቻ ነው፡፡ የፉሌጵስዩስ መሌእክት ሇእኛ የሚኖረውን ፊይዲ ስንመረምር፣ 

ትኩረታችንን በመሌእክቱ ሁሇት ገጽታዎች ሊይ እናዯርጋሇን፡፡ 

ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች የጻፇው መሌእክት ሇመነኛው የክርስትና ሕይወት የሚኖረውን አንዴምታ ስንቃኝ፣ 

የክርስቲያኖችን ጽናት ሦስት ገፅታዎች እንመረምራሇን፡፡ በመጀመሪያ፣ የመጽናትን ባህርይ እንዲስሳሇን፡፡ ሁሇተኛ፣ 

የመጽናትን ሌቡና እንቃኛሇን፡፡ ሦስተኛ ዯግሞ፣ የቤተክርስቲያንን የመጽናት አገሌግልት እንወያይበታሇን፡፡ 

አስቀዴመን የመጽናትን ባህርይ እንመሌከት፡፡ 
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የመጽናት ባህርይ 

በፉሌጵስዩስ መሌእክት ውስጥ፣ ጳውልስ ስሇ መጽናት ያስተሊሇፊቸው ትምህርቶች በሦስት ዏበይት እውነታዎች 

አንፃር በቀሊለ ሌንረዲቸው የምንችሊቸው ናቸው፡፡ የመጽናት ትርጓሜ፤ የመጽናት አስፇሊጊነት፤ የመጽናት 

ማረጋገጫ፡፡ ስሇዙህ፣ ጳውልስ ስሇመጽናት የሰጠውን ማብራሪያ በመመሌከት እንጀምር፡፡ 

ትርጓሜ 

ጳውልስ መጽናትን የሚቃኘው እውነተኛ እምነትና የተቀዯሰ አኗኗር በሚለ መንታ እውነታዎች አንፃር ነው፡፡ 

በአንዯ በኩሌ፣ ጽናት በክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌሌ ያመንንበትን እምነት ማሇትም በእግዙአብሔር ፉት ጻዴቃን 

ተብሇን ሇመቆም የቻሌንበትን የእርሱን ሥራ ብቻ በመዯገፍ እንዴንሌቅበት ያዯርጋሌ፡፡ ጳውልስ ይህን ጉዲይ 

በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ውስጥ፣ ስሇፉሌጵስዩስ ሰዎች ያሇውን ተስፊ እንዱህ በማሇት ሲጽፍ 

አንጸባርቆታሌ፡ 

ይሁን እንጂ፥ መጥቼ ባያችሁ ወይም ብርቅ፥ በአንዴ ሌብ ስሇ ወንጌሌ ሃይማኖት አብራችሁ 
እየተጋዯሊችሁ፥ በአንዴ መንፇስ እንዴትቆሙ ስሇ ኑሮአችሁ እሰማ ንዴ፥ ሇክርስቶስ ወንጌሌ 
እንዯሚገባ ኑሩ። (ፉሌጵስዩስ 1፡27) 

እንዯ አማኝነታችን፣ ስሇ ወንጌሌ ባሇን ቁርጠኝነት ሌንጸና ዯግሞም ከእምነት ወር አሇማሇት ያስፇሌገናሌ፡፡ 

በእምነት ስሇ መጽናት ስንናገር ይህንን ማሇታችን ነው፡፡ 

በክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌሌ በእውነት ማመን በበርካታ መንገድች ሉገሇጽ ይችሊሌ፣ ሆኖም ጳውልስ በፉሌጵስዩስ 

ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 እና 9 ውስጥ ስሇ ክርስትና እምነት ማእከሊዊ ትኩረት የገሇጸውን አንዴ ነጥብ እናዲምጥ፡ 

አዎን፥ በእውነት ከሁለ ይሌቅ ስሇሚበሌጥ ስሇ ክርስቶስ ኢየሱስ ስሇ ጌታዬ እውቀት ነገር ሁለ ጉዲት 
እንዱሆን እቇጥራሇሁ፤ ስሇ እርሱ ሁለን ተጏዲሁ፥ ክርስቶስንም አገኝ ንዴ፥ በክርስቶስም በማመን 

ያሇው ጽዴቅ ማሇት በእምነት ከእግዙአብሔር ንዴ ያሇው ጽዴቅ እንጂ ከሕግ ሇእኔ ያሇው ጽዴቅ 
ሳይሆንሌኝ፥ በእርሱ እገኝ ንዴ ሁለን እንዯ ጕዴፍ እቇጥራሇሁ፤ (ፉሌጵስዩስ 3፡8-9) 

በዙህ ምንባብ፣ ጳውልስ የነበረው ሰብዓዊ ማንነትና መሌካም ሥራዎቹ እውነተኛ ጽዴቅንና ዴነትን ሇማስገኘት 

ብቃት የላሊቸው መሆናቸውን አመሌክቷሌ፡፡ ሇእርሱ ዴነትን ያስገኘሇት በእምነት የተቀበሇው የክርስቶስ ጽዴቅ 

ብቻ ነው፡፡  

ሇጽዴቃችን ክርስቶስ በሠራው ሥራ ሊይ ብቻ ተዯግፇን እስከቆምን ዴረስ፣ እንጸናሇን፣ እምነታችንም ሳይዋዥቅ 

እስከ ፍጻሜ ይሌቃሌ፡፡ እንግዱህ ይህን ስንሌ፣ ጽናት ጥርጥር በአጠገቡ ዜር አይሌም ማሇታችን አይዯሇም፡፡ 

ይሌቁኑ እያሌን ያሇነው፣ ጽኑ እምነት ሄድ ሄድ በስተመጨረሻው የወንጌሌን እውነት አይክዴም ነው፡፡ ከዙህም 

ባሻገር፣ እውነተኛ የክርስትና እምነት መያዜ ማሇት በነገረ-መሇኮታችን ግዴፇት ጨርሶ አይኖርም ማሇታችንም 

አይዯሇም፡፡ በነገረ-መሇኮታችን እጅግ በርካታ ግዴፇቶች ሉኖሩ ይችሊለ ሆኖም ሇዴርዴር በማይቀርቡት የወንጌሌ 

እውነታዎች ሊይ ግን በታማኝነት እንቆማሇን፡፡ በክርስቶስና በክርስቶስ ብቻ የመዲናችንን ማዕከሊዊ እውነት 

እስካሌተቀበሌን ዴረስ፣ ፇጽሞ ሌንጸና አንችሌም፡፡ ጳውልስ መጽናትን ከእውነተኛ እምነት አንጻር ከማብራራቱ 

ባሻገር፣ ስሇ ጽናት ከተቀዯሰ አኗኗርም አንጻር ማብራሪያ ሰጥቷሌ፣ ይህም በመሌካም ሥራና በሚመሰገኑ ተግባራት 

መጽናት ማሇት ነው፡፡ ሇምሳላ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁር 12 እና 13 ውስጥ፣ እንዱህ ብሎሌ፡ 
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ስሇዙህ፥ ወዲጆቼ ሆይ፥ ሁሌጊዛ እንዯ ታዚችሁ፥ በእናንተ ንዴ በመኖሬ ብቻ ሳይሆን 
ይሌቁን አሁን ስርቅ፥ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዲን ፇጽሙ፤ 

ስሇ በጎ ፇቃደ መፇሇግንም ማዴረግንም በእናንተ የሚሠራ እግዙአብሔር ነውና። 
(ፉሌጵስዩስ 2፡12-13) 

 

ጳውልስ በዙህ ስፍራ እየተናገረ ያሇው በመሌካም ስራ መጽናትን ከዴነት ጋር አጣጥሞ ነው፡፡ እንግዱህ፣ 

በመሌካም ሥራ መጽናት ማሇት ፍፁም ንፁሃን እንሆናሇን ማሇት አይዯሇም፡፡ በዙህ ምዴር ሕይወታችን ወዯ 

ፍፅምና አንዯርስም፣ አንዲንዴ ጊዛ እንዱያውም በከባዴ ሁኔታ እንዯነቃቀፊሇን፡፡ ሆኖም ግን፣ ክርስቶስን 

በታማኝነት ሇመታዜ ስንጨክን በመሌካም ሥራ እንጸናሇን፡፡ 

አስፇሊጊነት 

አማኞች የመጽናትን ፍቺ ብቻ በመገንብ እንዱቆሙ ጳውልስ አይፇሌግም፤ ዴነትን ሇማግኘት የመጽናትን 

አስፇሊጊነት በእምነትም በአኗኗርምም በአግባቡ እንዱረደና በዙያም መረዲት አማካይነት ሇመጽናት እንዱበረታቱ 

ይፇሌጋሌ፡፡  በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 8 እስከ 11 ጳውልስ የተናገረውን ንግግር እናዴምጥ፡ 

አዎን፥ በእውነት ከሁለ ይሌቅ ስሇሚበሌጥ ስሇ ክርስቶስ ኢየሱስ ስሇ ጌታዬ እውቀት ነገር 
ሁለ ጉዲት እንዱሆን እቇጥራሇሁ፤ ስሇ እርሱ ሁለን ተጏዲሁ፥ ክርስቶስንም አገኝ ንዴ፥ 
በክርስቶስም በማመን ያሇው ጽዴቅ ማሇት በእምነት ከእግዙአብሔር ንዴ ያሇው ጽዴቅ 
እንጂ ከሕግ ሇእኔ ያሇው ጽዴቅ ሳይሆንሌኝ፥ በእርሱ እገኝ ንዴ ሁለን እንዯ ጕዴፍ 
እቇጥራሇሁ፤ 

እርሱንና የትንሣኤውን ኃይሌ እንዲውቅ፥ በመከራውም እንዴካፇሌ፥ ወዯ ሙታንም ትንሣኤ 
ሌዯርስ ቢሆንሌኝ፥ በሞቱ እንዴመስሇው እመኛሇሁ። (ፉሌጵስዩስ 3፡8-11) 

 

በቀሊለ ስናስቀምጠው፣ በእውነተኛ እምነት መጽናት ካቃተን፣ በክርስቶስ ሆነን አንገኝም፣ ስሇዙህ ወዯ ሊሇም 

ክብር የሚገባውን የትንሣኤ ሕይወት አንቀበሌም፡፡ በላሊ አባባሌ፣ በእምት መጽናት ሇፍፃሜ ዴነታችን እጅግ ወሳኝ 

ነው፡፡ 

በተመሳሳይም፣ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁር 14 እስከ 16፣ ስሇ ተቀዯስ አኗኗር የሚከተሇውን ማሳሰቢያ ይሰጣሌ፡ 

በመጥፎና በጠማማ ትውሌዴ መካከሌ ያሇ ነቀፊ የዋሆችም ነውርም የላሇባቸው 
የእግዙአብሔር ሌጆች እንዴትሆኑ ሳታንጏራጉሩ ክፈም ሳታስቡ ሁለን አዴርጉ፤ 

በእነርሱም መካከሌ የሕይወትን ቃሌ እያቀረባችሁ በዓሇም እንዯ ብርሃን ትታያሊችሁ፥ 
ስሇዙህም በከንቱ እንዲሌሮጥሁ በከንቱም እንዲሌዯከምሁ በክርስቶስ ቀን የምመካበት 
ይሆንሌኛሌ። (ፉሌጵስዩስ 2፡14-16) 

 

ማንጎራጎርንና ክፈ ንግግርን በማስወገዴ፣ ማሇትም፣ በተቀዯሰ አኗኗር በመኖር፣ የፉሌጵስዩስ ሰዎች ነቀፊ 

የላሇባቸው ንፁሏን ይሆናለ፣ ስሇዙህም ጳውልስ በአገሌግልቱ የሚመካበትን ምክንያት ያገኛሌ፡፡ መጽናት 

ከተሳናቸው ግን፣ የእግዙአብሔር ሌጆች አሇመሆናቸውን ገሇፁ ማሇት ነው፡፡ ያም ማሇት፣ በክርስቶስ በእውነት 

አሌታመኑም ማሇት ነው፡፡ ስሇዙህም በመጨረሻው ቀን አይዴኑም ማሇት ነው፡፡ ሇእኛም ነገሩ እንዱሁ እውነትነት 
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አሇው፡፡ በተቀዯሰ አኗኗር ካሌጸናን፣ የማናምን መሆናችንን እያረጋገጥን ነው ማሇት ነው ስሇዙህ ካሊመንን 

አንዴንም፡፡  

ሇአብዚኞቻችን፣ ጳውልስ ስሇ መጽናት የሰጠው ማብራሪያና ስሇ አስፇሊጊነቱ የሰጠው ትምህርት ተስፊ አስቆራጭ 

እንዱያውም በጣም ጭካኔ ያሇበት ይመስሇናሌ፡፡ ሆኖም የጳውልስ አስተምህሮ፣ የሚያበረታታ ሦስተኛም ገጽታ 

አሇው፡፡ ይህም፣ የመጽናት ማረጋገጫ ነው፡፡ ከመጽናት አንፃር፣ ጳውልስ ስሇ መጽናት ያስተማራቸው ትምህርቶች 

ሇአማኞች የአማኞች ፇተናዎች ሳይሆኑ መጽናኛዎች ናቸው፡፡ 

ማረጋገጫ 

እውነተኛ አማኞች በእምነትም ሆነ በተቀዯሰ አኗኗር በእርግጠኝነት እንዯሚጸኑ፣ ስሇዙህም ዴነታችን የተረጋገጠ 

መሆኑን ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች ያረጋግጥሊቸዋሌ፡፡ እንዱሁም፣ በሏሰተኛ መንገዴ አማኝ ነን ያለት ዯግሞ፣ 

አይጸኑም፡፡ እነዙህም ሰዎች አስቀዴሞውኑ እውነተኛ የመዲን እምነት ያሌነበራቸው ሰዎች ናቸው፡፡ እውነተኛ 

እምነት ያሊቸው ሰዎች ግን፣ ያጸናቸው ንዴ በውስጣቸው የሚሠራው መንፇስ ቅደስ አሊቸው፡፡ በፉሌጵስስ 

ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ጳውልስ የተናገረውን እናዴምጥ፡ 

በእናንተ መሌካምን ሥራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ዴረስ እንዱፇጽመው ይህን 

ተረዴቼአሇሁና፤ (ፉሌጵስዩስ 1፡6) 

የፉሌጵስዩስን ሰዎች የማዲኑን ስራ የጀመረው እግዙአብሔር ከሆነ፣ የፉሌጵስዩስን ሰዎች የማዲኑን ስራ ወዯ ፍፃሜ 

እንዯሚያመጣው ጳውልስ እርግጠኛ ነው፡፡ ማናቸውም እንዱጠፈ አይፇቅዴም፣ ይሌቁኑ በእውነት ያመኑት እስከ 

ክርስቶስ ኢየሱስ ቀን ዴረስ እንዱጸኑ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ ይህ የጳውልስ ሌበ ሙለነት የእኛም ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

በእውነት ካመንን፣ ከእምነት ወይም ከጸጋ የምንወዴቅበት ምንም መንገዴ የሇም፡፡ 

ጳውልስ ይህንን ሃሳብ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ውስጥ አስረግጦ ይናገርበታሌ፡ 

ስሇዙህ፥ ወዲጆቼ ሆይ፥ ሁሌጊዛ እንዯ ታዚችሁ፥ በእናንተ ንዴ በመኖሬ ብቻ ሳይሆን 
ይሌቁን አሁን ስርቅ፥ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዲን ፇጽሙ፤ 

ስሇ በጎ ፇቃደ መፇሇግንም ማዴረግንም በእናንተ የሚሠራ እግዙአብሔር ነውና። 
(ፉሌጵስዩስ 2፡12-13 ) 

 

ሉኖረን ሚገባው ፍርሃት በስተመጨረሻው ከጸጋ እንዯምንጎዴሌ በማሰብ የምንጨነቅበት አይነት ሳይሆን፣ እርሱ 

የምናስበውን እንዴናስብና እንዴናዯርግ ሇማስቻሌ ለዓሊዊው እግዙአብሔር በውስጣችን እየሠራ መሆኑን ስናውቅ 

የሚገጥመን አዕምሮን የሚያሌፍ አዴናቆት ነው፡፡ ሇበጎ ዓሊማው ሌባችንን እና አዕምሯችንን ይቆጣጠራሌ፣ ያም 

ጽናታችንንም ያካትታሌ፣ ስሇዙህ እስከ ፍጻሜ ጸንተን ሊንቆም የምንችሌበት ምንም መንገዴ የሇም፡፡ 

የመጽናት ሌቡና 

የመጽናትን ባህርይ ከመረመርን፣ አሁን ዯግሞ አማኞች ገንባቸው ሉያዯርጉት ስሇሚገባው የመጽናት ሌቡና 

ወዯምንነጋገርበት እርከን እንሸጋገራሇን፡፡ በውይይታችንም፣ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች በጻፇው መሌእክቱ ጳውልስ 

አጽንኦት የሰጠባቸውን ሦስት የሌቡና ገፅታዎች ሊይ እናተኩራሇን፡፡ እነርሱም፣ ትህትና፣ ቀና አሳቢነት እና ዯስታ 

ናቸው፡፡ አስቀዴመን ሌቡናችን በትኅትና የተቃኘ ስሇመሆኑ ጳውልስ ያቀረበውን ሃሳብ እንቃኝ፡፡ 
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ትኅትና 

ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ሥሌጣን እንዯተሰጠው ሏዋርያነቱ፣ ጨካኝ ሉሆን የሚችሌባቸው እዴልች ነበሩት፡፡ 

እግዙአብሔር ጳውልስን በሌዕሇ-መሇኮታዊነቱ መሪ አዴርጎ አሰሌጥኖታሌ፤ ወንጌሌን ሇአህዚብ ያዯርስ ንዴ 

ከላልቹ ሁለ ይሌቅ ጳውልስን መርጦታሌ፤ በእርሱም አማካይነት በርካታ ተዓምራትን ሠርቷሌ፡፡ በመሊው ዓሇም 

በሚገኙ በርካታ አብያተክርስቲያናት ውስጥ ጳውልስ የጀግና ከበሬታ ይሰጠዋሌ፡፡  

እናም፣ በእስር ሊይ መከራ ሲቀበሌ፣ ጳውልስ እንዱህ ብል ሉያስብ ይችሊሌ፣ “ከዙህ ሁለ ሕዜብ መሃሌ ይህ ሁለ 

ነገር በእኔ ሊይ እንዱዯርስ እግዙአብሔር ሇምን ፇቀዯ? ሇእርሱ ታማኝ ነበርኩ ነኝም፣ እርሱ ግን ሉባርከኝ 

አሌወዯዯም! እኔ የሚገባኝ የተሻሇ ነገር ነበር!”እውነታው ግን፣ በእግዙአብሔር ፉት ትኁት ሉሆንበት የሚገባ 

በርካታ ምክንያት እንዲሇ ጳውልስ ያውቃሌ፡፡ ይህንን እውነታ በመቀበሌ፣ በእግዙአብሔር እጅ ሇመታነፅ ዯግሞም 

የሚያሌፍበትን መከራ በጽናት ሇመወጣት ራሱን ዜግጁ አዯረገ፡፡  

በዙህ ረገዴ፣ ጳውልስ የራሱን ሌቡና የቃኘው በክርስቶስ ሌቡና መሠረት ሲሆን፣ እርሱም የእግዙአብሔርን በረከት 

ሇመቀበሌና ስሇ እኛም ሲሌ ፇቅድ ራሱን ትኁት አዯረገ፡፡ እንዱያውም፣ ጳውልስ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁር 6 

እስከ 11 በጻፇውና ትኁት መሆን እንዯሚገባ ማሳሰቢያ በሰጠበት ክፍሌ ውስጥ ከጠቀሰው ታዋቂ “ክርስቶሳዊ 

ዜማሬ” ጋር ይጣጣማሌ፡፡ 

አንዲንዴ ምሁራን እነዙህ ጥቅሶች ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች መሌእክቱን ከመጻፈ አስቀዴሞም በቤተክርስቲያን 

ውስጥ መር የነበረ ዜማሬን የሚያሳዩ ናቸው የሚሌ ሃሳብ ያቀርባለ፡፡ አንዲንድቹ ዯግሞ ጳውልስ እነዙህን 

ጥቅሶች የጻፇው በተሇይ ሇዙህ ወቅት ሳይሆን እንዯማይቀር ይጠረጥራለ፡፡ ምንጫቸው ምንም ይሁን ምን፣ 

የጥቅሶቹ ትርጓሜ እጅግ ግሌፅ ነው፡ ኢየሱስ ትኁት ነው እኛም የእርሱን ፇሇግ ሌንከተሌ ይገባናሌ፡፡ 

ይህ ምንባብ ክርስቶስን በሦስት እርከኖች ይገሌጸዋሌ፡ ቅዴመ ትስጉቱ፣ መዋረደና መክበሩ ናቸው፡፡ በመጀመሪያ 

ጳውልስ ስሇ ክርስቶስ ሚናገረው ሥጋ ከመሆኑ አስቀዴሞ ስሇነበረው ሁኔታ ነው፡፡ በዙያን ጊዛ ክርስቶስ 

ከእግዙአብሔር አብና ከእግዙአብሔር መንፇስ ቅደስ ጋር ፍፁም አንዴ፣ በኃይሌና በክብርም እኩሌ የሆነ 

እግዙአብሔር ወሌዴ ነበረ፡፡ ጳውልስ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 የክርስቶስን ቅዴመ ትስጉት እንዱህ 

በማሇት ገሌፆታሌ፡ 

እርሱ በእግዙአብሔር መሌክ ሲኖር ሳሇ ከእግዙአብሔር ጋር መተካከሌን መቀማት እንዯሚገባ ነገር 
አሌቇጠረውም፥ (ፉሌጵስዩስ 2፡6) 

ይህ ጥቅስ ስሇ ክርስቶስ ቢያንስ ሁሇት ነገሮችን ይነግረናሌ፡፡ በመጀመሪያ፣ ሰው ከመሆኑ አስቀዴሞ፣ ክርስቶስ 

ከበረ ነበር፡፡ ወይም ጳውልስ እንዲስቀመጠው፣ ክርስቶስ የእግዙአብሔር ማንት ወይም መሌክ ነበረው፡፡ ጳውልስ 

የተጠቀመበት isos (i;soj) የተሰኘው የግሪኩ ቃሌ፣ በጥቅለ የአንዴን ሰው ውጫዊ ገጽታ የሚያመሇክት ነው፡፡ 

ጳውልስ ሉያሳይ የፇሇገው ነጥም ክርስቶስ አምሊክ ሆኖ ተገሌጧሌ የሚሇውን ነው፡፡  

እንግዱህ፣ ጳውልስ እያሇ ያሇው ክርስቶስ ቁርጥ እግዙአብሔር አብን ነው አይዯሇም፡፡ ይሌቁኑ፣ የእርሱ መገሇጥ 

የክርስቶስን አምሊክነት ሇሚያረጋግጠው እውነታ ምስክር መሆኑን ነው ያመሇከተው፡፡ በመሰረቱ፣ እግዙአብሔር 

ሇላልች ሇማናቸውም የመሇኮት ባህርይ ተካፊይነትን አሌሰጠም፡፡ 
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ሁሇተኛ፣ ክርስቶስ ትኁት እንዯነበረ ጳውልስ አመሌክቷሌ፡፡ ይህንን ትኅታናውን በይፊ ከማሳየቱም አስቀዴሞ፣ 

ላሊ ቅርፅ ወይም ማንነት ሇመያዜ ፇቃዯኛ በመሆን እንዱታወቅ አዴርጓሌ፡፡ ጳውልስ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁር 

6 ውስጥ በግሌጽ እንዱህ አስቀምጦታሌ፡፡ 

እርሱ በእግዙአብሔር መሌክ ሲኖር ሳሇ ከእግዙአብሔር ጋር መተካከሌን መቀማት እንዯሚገባ ነገር 
አሌቇጠረውም፥ (ፉሌጵስዩስ 2፡6) 

በዙህ ስፍራ ጳውልስ፣ የክርስቶስን ከእግዙአብሔር ጋር “መስተካከሌ” ወይም “አንዴነት” ሇመጥቀስ isos 

የተሰኘውን ቃሌ ነው የተጠቀመው  ትርጓሜውም የክርስቶስ “ማንነት” ወይም “የሚታየው ክብሩ” በእግዙአብሔር 

አብ እንዯተገሇጠው ዓይነት ክብር ነው፣ ክርስቶስ ግን ይህንን ማንት አብን ዯስ ሇማሰኘት ሲሌ ሇቀቀው የሚሌ 

ነው፡፡  

ቀጥል ዯግሞ ጳውልስ፣ የክርስቶስን ውርዯት ይገሌጻሌ፣ ይህም በምዴር መኑ ያሳሇፇው ሕይወት ማሇትም 

በማርያም ማኅፀን ከተፀነሰበት ጊዛ አንስቶ፣ በመስቀሌ ሊይ እስከሞተበት ጊዛ ዴረስ የሚሌቅ ነው፡፡ ጳውልስ ስሇ 

ክርስቶስ መዋረዴ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 እና 8 ውስጥ የተናገረውን እናዴምጥ፡ 

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፡7-8) 

  

ክርስቶስ ከትስጉቱ በፉት ስሇነበረው ማንነቱ ከተናገራቸው ቃሊት በተጓዲኝ፣ እነዙህ ጥቅሶች ዯግሞ ክርስቶስ 

በመዋረደ ወራት ስሇነበረው ማንነት ቢያንስ ስሇ ሁሇት ነገሮች ይነግሩናሌ፡፡ በመጀመሪያ፣ የክርስቶስ መዋረዴ 

አሳፊሪ ነበር፡፡ ያም፣ የእግዙአብሔር ሌጅ፣ በሰው ምሳላ ሇመገኘት ሲሌ መሇኮታዊ ክብሩን መተዉ ነው፡፡ እንዯገና 

ጳውልስ፣ ክርስቶስ ውጫዊ መሌኩን መሇወጡን ሇማመሌከት morphē የተሰኘውን የግሪክ ቃሌ ተጠቅሟሌ፣ 

ማሇትም እርሱ ከዙያ በኋሊ መሇኮታዊ ክብሩን አሊሳየም፣ ይሌቁኑ በግሌጽ የሚታየውን የሰብዓዊ ማንነት መሌክ 

ያ፡፡  

አሁን እንግዱህ፣ ሌክ የክርስቶስ መሇኮታዊ ማንነት እርሱ እውነተኛና ፍፁም መሇኮት እንዯሆነ የመግሇፁን ያህሌ፣ 

የእርሱ ሰብዓዊ ማንነትም እርሱ በእውነትና በፍፁም ሰው እንዯነበር ያመሇክታሌ፡፡ ሆኖም ሰው በመሆኑ፣ ክርስቶስ 

መሇኮታዊ የማንነቱ መገሇጫዎችን ወዱያ ጣሊቸው ማሇት እንዲሌሆነ መገንብ ግን በእጅጉ አስፇሊጊ ነው፡፡ 

ይሌቁኑ በፍፁም መሇኮትነቱ ሊይ ፍጹም ሰውነትን ያ ማሇት ነው፣ ስሇዙህም እርሱ ፍፁም ሰው ፍፁምም አምሊክ 

ነው ብል በትክክሌ መናገር ይቻሊሌ፡፡  

ሁሇተኛ፣ ፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 እና 8 ክርስቶስ ትኁት እንዯነበር ያረጋግጣሌ፡፡ ሌክ በቅዴመ ትስጉቱ 

የነበረውን ክብር ሇመሌቀቅ እንዯፇቀዯ ሁለ፣ በመዋረደም መን ያንን ማንነቱን በትክክሌ ሇቅቆታሌ፡፡ 

እንዱያውም፣ ትኅትናው እጅግ ጥሌቅ ስሇነበር በተራ ሰብዓዊ ፍጡራን ሇመገዯሌ ራሱን አሳሌፎ ሰጠ፡፡  

በመጨረሻም፣ ጳውልስ ክርስቶስን በክብሩ መን ይገሌጠዋሌ፡፡ ይህም መን ከሞት ከመነሣቱ አንስቶ ወዯ ሰማይ 

እስካረገበትና አሁንም ፍጥረተ ዓሇሙን ሁለ በመግዚት ሊይ ያሇበትን መን ያካትታሌ፡፡ ጳውልስ ስሇ ክርስቶስ 

መክበር የጻፇው በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 9 እስከ 11 ባሇው ክፍሌ ውስጥ ሲሆን አገሊሇጡም እንዱህ 

ይነበባሌ፡ 
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በዙህ ምክንያት ዯግሞ እግዙአብሔር ያሇ ሌክ ከፍ ከፍ አዯረገው፥ ከስምም ሁለ በሊይ 
ያሇውን ስም ሰጠው፤ 

ይህም በሰማይና በምዴር ከምዴርም በታች ያለት ሁለ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ንዴ፥ 

መሊስም ሁለ ሇእግዙአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንዯ ሆነ ይመሰክር ንዴ 
ነው። (ፉሌጵስዩስ 2፡9-11) 

 

እንዯገናም ጳውልስ፣ በዙህ እርከን ሊይ ክርስቶስን ሲገሌፀው ቢያንስ ሁሇት እጅግ ወሳኝ ነገሮችን አመሌክቷሌ፡፡ 

በመጀመሪያ፣ ክርስቶስ የቀዯመውን ክብሩን ማሇትም የፍጥረት ሁለ ገዢ፣ ፍጥረት ሁለ ሇእርሱ የሚገዚሇትና 

የሚያመሌከው ይሆን ንዴ  እጅግ ከፍ ያሇውን ክብሩን መሌሶ ያ፡፡ ሁሇተኛ ዯግሞ፣ በዙህ የከበረ ማንነቱ፣ 

በፍጥረተ ዓሇሙ ሊይ ለዓሊዊ ሆኖ ሳሇ እንኳን፣ ትኁት መሆንን መረጠ፡፡ እንዱያውም፣ የፍጥረታት ገዢነቱ ራሱን 

ሇማክበር ሳይሆን ሇእግዙአብሔር አብ ክብርን ሇማምጣት ነበር፡፡  

ጳውልስ በፉሌጵስዩስ መሌእክት፣ እነዙህን ሃሳቦች የሚያቀርበው አማኞች የክርስቶስን ፇሇግ እንዱከተለ 

ስሇሚፇሌግ ነው፡፡ የእግዙአብሔር ሌጅ ይህንን የመሰሇ አስከፉ ውርዯት ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ ከሆነ፣ የእርሱም 

አገሌጋዮች ያሇ ጥርጥር እንዯ እርሱ ትኁታን ሉሆኑ ይገባቸዋሌ፡፡ ትኅትናው ክርስቶስን በመከራውና በሞቱ 

እንዱጸና ካዯረገው፣ እኛንም ትኁት መሆን እንዴንጸና ያግናሌ፡፡ ጳውልስ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 2 እስከ 

4 በሰጠው መመሪያ ውስጥ ያስቀመጠውም ነጥብ በትክክሌ ይህንን የሚያመሇክት ነው፡ 

በአንዴ አሳብ ተስማሙ፥ አንዴ ፍቅር አንዴም ሌብ አንዴም አሳብ ይሁንሊችሁ፤ 

ሇወገኔ ይጠቅማሌ በማሇት ወይም በከንቱ ውዲሴ ምክንያት አንዴ እንኳ አታዴርጉ፥ ነገር 
ግን እያንዲንደ ባሌንጀራው ከራሱ ይሌቅ እንዱሻሌ በትሕትና ይቍጠር፤ 

እያንዲንደ ሇራሱ የሚጠቅመውን አይመሌከት፥ ሇባሌንጀራው ዯግሞ እንጂ።      
(ፉሌጵስዩስ 2፡2-4) 

 

ትኅትና በተቀዯሰ ሕይወትና በእምነት ጸንተን እንዴንኖር ያስችሇናሌ፡፡ በአንዴ ጎን፣ አንዴ ሌብ እንዱኖረን፣ አንዴ 

እንዴንሆን፣ ላልችን እንዴንወዴዴና እንዴናከብር እና ፍሊጎቶቻቸውን ሇማሟሊት እንዴንተጋ ያስችሇናሌ፡፡ በላሊ 

በኩሌ ዯግሞ፣ ያሇንበት ሁኔታ እጅግ ፇታኝ ቢሆንም፣ መከራና ስዯት ቢዯርስብንም፣ አሌፎም  ብንሰዋም 

ሇእግዙአብሔር ታማኝ መሆንና እርሱን ማክበር እንዯሚገባን ያስታውሰናሌ፡፡ 

ቀና አሳቢነት 

በአማኞች ሕይወት ውስጥ የሚገሇጥ ትኅትና የጽናት መንገዴ መሆኑን በማመሌከት ከማበረታታት ባሻገር፣ ጳውልስ 

ቀና አሳቢነት በሚኖረወ ፊይዲ ሊይ አፅንኦት ይሰጣሌ፣ ያም፣ ሕይወትን በአዎንታዊና ተስፊን በተሞሊ መንገዴ 

መመሌከት ነው፡፡ በመነኛው ዓሇም፣ ሰዎች ቀና አሳቢነትን የሞኛሞኞች ከንቱ ሌፊትና ከገሃደ ዓሇም ጋር 

የማይጣጣም፣ እንዱያው ዜም ብል ነገሮች እንዯሚታዩት ሳይሆን ዯህና ናቸው ብል ማስመሰሌ ነው ሲባሌ 

መስማት እንግዲ አይዯሇም፡፡ ጳውልስ የሚቅሰው ቀና አሳቢነት ግን ይህን መሳዩን አይዯሇም፡፡ የእርሱ ቀና 

አሳቢነት እውነትን ያሇወ ነው፡፡ በሕይወት ውስጥ የሚገጥሙትን ክፈ ነገሮች ቸሌ አሊሊቸውም፣ እንዱያውም እርሱ 

ራሱ አበሳውን እያየባቸው ነው፡፡ የጳውልስ ቀና አሳቢነት ከመሠረቱ፣ በሕይወት ውስጥ በሚገጥሙ እውነተኛ ክፈ 
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ነገሮች ሊይ ከማትኮር ይሌቅ በሕይወት ውስጥ በሚገጥሙ መሌካም ነገሮች ማትኮርን ዓሊማ ያዯረገ ቁርጥ ውሳኔን 

ያነገበ ነው፡፡ ይህም የተገኘው በዙህ በምንነፐርበት ዓሇም በእግዙአብሔር መግቦትና በረከት ዯግሞም በወዯፉቱ 

ቤዚነቱና እግዙአብሔር ወዯፉት በሚሰጠን ብዴራት ሊይ ካሇ ጽኑ እምነት ነው፡፡  

ሇምሳላ፣ በእስር ሊይ መከራ ሲቀበሌ፣ ወንጌሌን በእውነተኛ ሌብና መንፇስ በማያገሇግለ አገሌጋዮች ሲፇተን፣ 

ምንም እንኳን ሰባኪዎቹ የነበራቸው ተነሳስቶ ክፈ ቢሆንም፣ በዙያም ቢሆን ክርስቶስ በመሰበኩ በሚገኘው በረከት 

ሊይ ያተኩር ነበር፡ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 እና 18 የጻፇውን እናዴምጥ፡ 

እነዙያ ግን በእስራቴ ሊይ መከራን ሉያመጡብኝ መስልአቸው፥ ሇወገናቸው የሚጠቅም 
ፇሌገው በቅን አሳብ ሳይሆኑ ስሇ ክርስቶስ ያወራለ። 

ምን አሇ? ቢሆንም በሁለ ጎዲና፥ በማመካኘት ቢሆን ወይም በቅንነት ቢሆን፥ ክርስቶስ 
ይሰበካሌ ስሇዙህም ዯስ ብልኛሌ። (ፉሌጵስዩስ 1፡17-18) 

  

የጳውልስ ስሜታዊ ሁኔታ የተወሳሰበ ነው፡፡ በአንዴ በኩሌ፣ መከራ እየተቀበሇ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ግን፣ በክፈ 

ነገሮች ሊይ ከማትኮር ይሌቅ በበጎ ነገሮች ሊይ ሇማትኮር ውሳኔ አዴርጓሌ፡፡ ይህም ምርጫው በእስር ቤት ውስጥ 

የነበረበትን መከራ በጽናት እንዱያሌፍ ዯግሞም በእነዙህ ሰባኪዎች እየዯረሰባት ያሇውን እንግሌት እንዱቋቋም 

አስችልታሌ፡፡ እናም ጳውልስ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 6 እስከ 8 በፉሌጵስዩስ ሇምትገኘው ቤተክርስቲያን 

የሰጠው ምክር ከዙህ አስተሳሰብ ጋር ይጣጣማሌ፡፡ በዙህ ስፍራ ያሰፇረውን እናዴምጥ፡ 

ጌታ ቅርብ ነው። በነገር ሁለ በጸልትና በምሌጃ ከምስጋና ጋር በእግዙአብሔር ንዴ 
ሌመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዲች አትጨነቁ። 

አእምሮንም ሁለ የሚያሌፍ የእግዙአብሔር ሰሊም ሌባችሁንና አሳባችሁን በክርስቶስ 
ኢየሱስ ይጠብቃሌ። 

በቀረውስ፥ ወንዴሞች ሆይ፥ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁለ፥ ጭምትነት ያሇበትን ነገር ሁለ፥ 
ጽዴቅ የሆነውን ነገር ሁለ፥ ንጹሕ የሆነውን ነገር ሁለ፥ ፍቅር ያሇበትን ነገር ሁለ፥ 
መሌካም ወሬ ያሇበትን ነገር ሁለ፥ በጎነት ቢሆን ምስጋናም ቢሆን፥ እነዙህን አስቡ፤ 
(ፉሌጵስዩስ 4፡6-8) 

 

ቀና  ማሰብና ጭንቀትንና ተስፊ መቁረጥን መፊሇም ማሇት፣ ሌባችንንና አዕምሯችንን እንዱጠብቅሌን ወዯ 

እግዙአብሔር አብዜቶ መጮህ ማሇት ነው፡፡ ዯግሞም ሇጽናት እጅግ ወሳኝ መንገዴ ነው፡፡  

ዯስታ 

በመጨረሻም፣ ከትኅትናና ከቀና አሳቢነት በተጨማሪ ከክርሰቲያናዊ መጽናት አንፃር  የዯስተኝነት ሌቡና 

ስሇሚኖረው ትሌቅ ፊይዲ ጳውልስ ያስተምራሌ፡፡ በአንዴ ወገን፣ ጳውልስ ራሱ በሚያሌፍበት አስጨናቂ ሁኔታ 

ውስጥ ዯስ በመሰኘት ሊይ አተኩሯሌ፡፡ በእርሱም ምሳላነት መሠረት፣ በፉሌጵስዩስ የሚኖሩ አማኞችም ያንኑ 

እንዱዯርጉ ያበረታታሌ፡፡ ሇምሳላ፣ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 ከቁር 18 እስከ 20 ዴረስ ጳውልስ ስሇ ዯስታው እንዱህ 

ጽፏሌ፡ 

ምን አሇ? ቢሆንም በሁለ ጎዲና፥ በማመካኘት ቢሆን ወይም በቅንነት ቢሆን፥ ክርስቶስ 
ይሰበካሌ ስሇዙህም ዯስ ብልኛሌ። 



የጳውልስ የእስር ቤት ዯብዲቤዎች    ትምህርት አምስት/PPE 5  GCM/GFE-IIIM   ጳውልስና የፉሌጵስዩስ ሰዎች         30 

© 2010 by Third Millennium Ministries 
www.thirdmill.org 

 

ወዯ ፉትም ዯግሞ ዯስ ይሇኛሌ፤ ይህ በጸልታችሁና በኢየሱስ ክርስቶስ መንፇስ መሰጠት 
ሇመዲኔ እንዱሆንሌኝ አውቃሇሁና፥ 

ይህ ናፍቆቴ ተስፊዬም ነውና፤ በአንዴ ነገር እንኳ አሊፍርም ነገር ግን በሕይወት ብኖር 
ወይም ብሞት፥ ክርስቶስ በግሌጥነት ሁለ እንዯ ወትሮው አሁን ዯግሞ በስጋዬ ይከብራሌ። 
(ፉሌጵስዩስ 1፡18-20) 

  

ጳውልስ የሞቱ ነገር አይቀሬ እንዯሆነ ስሊወቀ ፇርቷሌ፡፡ ሆኖም፣ በሞቱ አለታዊ ገጽታ ሊይ ከማትኮር ይሌቅ፣ ሞቱ 

ሉያስገኝ በሚችሇው አዎንታዊ ውጤት ሊይ ማትኮርን ምርጫው አዴርጓሌ፣ ስሇዙህ እርሱ ቀና አሳቢ ነበር፡፡ 

በውጤቱም፣ ዯስ መሰኘት ችሎሌ፡፡ 

በዙህ ረገዴ፣ የጳውልስ ዯስታ ስቃይንና መከራን በዴርቅና የመካዴ ጉዲ ወይም በዴንገት የገነፇሇ የዯስተኝነት 

ስሜትም እንዲሌሆነ ሌብ በለ፡፡ በተቃራኒው ግን፣ እንዯተመሇከትነው በጳውልስ ውስጥ የብዘ ሃንና የመከራም 

ስሜቶች ተዯበሊሌቀው ነበር፡፡  ሆኖም ጳውልስ፣ ከመከራው ባሻገር በሕይወት ውስጥ በሚገጥሙ መሌካም ነገሮች 

ሊይ ማትኮርና በእነርሱም ዯስ መሰኘት ችል ነበር፡፡  ክርስቶስን ያሇፍርሃት በሚቀበሇው ሞቱ ሉያከብረውና 

በእርሱም ሉረካ እንዱያውም የክርስቶስ ክብር ተካፊይ ሇመሆን ሲሌ በክርስቶስ ሞት ቢካፇሌ ዯስ ይሇው ነበር፡፡ 

ይህም እርካታው ዯስታን ፇጠረሇት፡፡ ጳውልስ የተሰማው ባድ ዯስታ ብቻ ሳይሆን፣ እውነተኛ ዯስታ ነበር፡፡ ይህም 

ዯስታ ወዯፉት እንዱገሰግስና መከራውም ዓሊማ ያሇው እንዱሆን አስችልታሌ፡፡ 

ጳውልስ በተጨማሪም በፉሌጵስዩስ የሚኖሩ ወዲጆቹም ይህንኑ አስተሳሰብ እንዱሊበሱና ዯስታቸውም የመጽናት 

አቅም እንዱሆናቸውም ያበረታታቸዋሌ፡፡ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 እስከ 6 የሰጠውን ምክር እናዴምጥ፡ 

ሁሌጊዛ በጌታ ዯስ ይበሊችሁ፤ ዯግሜ እሊሇሁ፥ ዯስ ይበሊችሁ። 

ገርነታችሁ ሇሰው ሁለ ይታወቅ። 

ጌታ ቅርብ ነው። በነገር ሁለ በጸልትና በምሌጃ ከምስጋና ጋር በእግዙአብሔር ንዴ 
ሌመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዲች አትጨነቁ። (ፉሌጵስዩስ 4፡4-6) 

 

በሚያስፇሌጋቸው ጊዛ ሉረዲቸውም ሆነ፣ እንዯ ንጉሥነቱ የሰሊም አገዚዘን በመሊው ዓሇም ሉያሰፍን ዯግመኛ 

የሚመሇስ  ጌታ ቅርብ በመሆኑ ዯስተኛ እንዱሆኑ ጳውልስ የፉሌጵስዩስን ሰዎች ያበረታታቸዋሌ፡፡ በሁሇቱም 

ምክንያቶች፣ የፉሌጵስዩስ ሰዎች ጭንቀትን እንዱያስወግደ ከማዴረግ አንፃር ዯስታ ትሌቅ መነሳሳትን 

ይፇጥርሊቸዋሌ ያስችሊቸዋሌም፡፡ በዙህም ምክንያት፣ ጌታ ተመሌሶ እስኪመጣ ዴረስ እንዱጸኑ ያጋጃቸዋሌ፡፡  

በትህትና፣ በቀና አሳቢነት እና በዯስታ ሊይ በማትኮር ከጳውልስ ሌቡና ጋር ሌቡናችንን አጣጥመን፣ በጭንቀትና 

በተስፊ መቁረጥ ሊይ ራሳችንን ብርቱዎች አዴርገን እናጋጃሇን፡፡ መከራ የመምጣቱ ነገር፣ እኛም በመከራ ውስጥ 

ማሇፊችን፣ እንዱውያም አንዲንዴ ጊዛ የከፊ ሉሆን የመቻለ ነገር አይቀሬ ነው፡፡ ስሇዙህ ያ በሚሆንበት ወቅት፣ 

የጳውልስን ተምሳሉትና ምክር ማስታወስ ይገባናሌ፡፡ መከራችንንም በትኁት መንፇስ ማሇብ ዯግሞም አሁን 

በምንኖርበትም ሆነ በወዯፉቱ ሕይወታችን ስሇሚገጥሙን መሌካም ነገሮች በማሰብ በተስፊ ሌንጸና ይገባናሌ፡፡ 

በምናሌፍበት ሁኔታ ውስጥ በሚገጥሙን ፇተናዎች ዯስ በመሰኘት ችግሮቻችንን ዴሌ ሌንነሳና አሁንም በዯስታ 

ሌናስተናግዲቸው እንዯሚገባ ሌናውቅ ያስፇሌገናሌ፡፡ በእነዙህ መንገድች እግዙአብሔር እርዲታ ሌንበረታና ሌንጸና 

ያስፇሌገናሌ፡፡ 
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የመጽናት አገሌግልት 

የጽናትን ባህርይና ሌቡና ከመረመርን፣ አሁን ዯግሞ ወዯ ሦስተኛው ጉዲይ እንሸጋገራሇን፡፡ ያም የቤተክርስቲያን 

የመጽናት አገሌግልት ሲሆን፣ ይህም የሚገሇጸው አንዲችን ሇላሊችን በምናከናውነው ተግባር ነው፡፡ 

የፉሌጵስዩስ ሰዎች በአገሌግልቱ ሌዩ ሌዩ እርከኖች ሊይ እንዲገዘት ጳውልስ እውቅና ይሰጣሌ፣ ይህም አሁን 

ያሇበትን እስር ይጨምራሌ፡፡ በተሇያዩ በርካታ ጊዛያት በገንብም በስሜትም ዯግፇውታሌ፡፡ እንዱያውም በእስር 

ሊይ ሳሇ ያገሇግሇው ንዴ አፍሮዱጡን ሌከውሇታሌ፡፡ እነርሱ ሇጳውልስ የሰጡትን አገሌግልት በቁሳቁስ ዴጋፍ፣ 

በማበረታታት፣ እና በአካሌ አብሮ በመገኘት በሚለት ቃሊት ጠቅሇሌ አዴርገን ሌናቀርበው እንችሊሇን፡፡ በእነዙህ 

በእያንዲንዲቸው መንገድች የፉሌጵስዩስ ሰዎች የጳውልስን መንፇስ ዯግፇውታሌ ዯግሞም ይበሌጥ እንዱጸና 

ጉሌበት ሆነውታሌ፡፡ 

ሇምሳላ፣ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁር 13 እና 14 ጳውልስ ያሰፇራቸውን ሌብ የሚነኩ ቃሊት እናዴምጥ፡ 

ኃይሌን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁለን እችሊሇሁ። 

ሆኖም በመከራዬ ከእኔ ጋር ስሇ ተካፇሊችሁ መሌካም አዯረጋችሁ። 
  (ፉሌጵስዩስ 4፡13-14) 

በአንዲንዴ መንገድች፣ እነዙህ ቀሊሌ ቁጥሮች የፉሌጵስዩስ ሰዎች ሇጳውልስ የሰጡትን አገሌግልት ሌብ እና እርሱም 

ስሇእነርሱ የሚሰማውን ስሜት  ያንጸባርቃለ፡፡  

አፍሮዱጡ የፉሌጵስዩስን ሰዎች ስጦታ ሇጳውልስ ከማዴረሱ አስቀዴሞ፣ ሏዋርያው የሚጸናበትን ጉሌበት ያገኘው 

ከጌታ ከራሱ ነበር፡፡ ከላልች ግን እምብዚም የሞራሌ ዴጋፍ አያገኝም ነበር፣ ስሇዙህምቀና አሳቢነቱና ዯስታው 

ዯብዜዝበት ነበር፡፡ ጽኑ ነበር፣ ግን እጅግ ከባዴ ሥራ ነበር፡፡ የፉሌጵስዩስ ሰዎች የሊኩሇት ስጦታ ግንመከራውን 

ቀሇሌ የሚያዯርግሇትን ቁሳዊ ዴጋፍ አስገኘሇት፣ ስሇዙህም የመጽናቱ ነገር ቀሇሌ አሇሇት፡፡ ሇእርሱ ያሊቸውን 

ሸክም፣ በስጦታቸውና አፍሮዱጡን በመሊክ ገሌጸዋሌ፣ ያም ቀና አስተሳሰቡና ዯስታው እንዱያንሰራራ አግዝታሌ፡፡ 

በእርግጥም፣ የአፍሮዱጡ በአካሌ አብሮት መሆን የጳውልስን ምዴራዊ ፍሊጎት ሇማሟሊት ብቻ ሳይሆን፣ 

ከቀዴሞው በበሇጠ እንዱጸና የሚያግውን ባሌዯረባነትና ወዲጅነትንም አስገኝቶሇታሌ፡፡  

ስሇዙህም፣ ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች ከሌብ የሆነ ምሥጋናውን ሲያቀርብ በችግሬ ተካፊይ በመሆናችሁ 

መሌካም አዯረጋችሁ በማሇት ይገሌጸዋሌ፡፡ ጳውልስ በገሃዴና በእውነት አገሌግልታቸውን ያዯንቃሌ፡፡ ስሇዙህም 

እነርሱን ወዲጆቼ ብል መጥራት የሚችሌበትን መጽናናትና ዯስታ አስገኝቶሇታሌ፣ እናም እምነቱን ይበሌጥ 

በማጠንከር ሇመጽናት ዯግሞም ክርስቶስን በሚያስከብር መንገዴ ሇመኖር ብርታት ሆኖሇታሌ፡፡    

እናም ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች የሚሰጠው አገሌግልት በመከራዎቻቸው ወቅት እንዱጸኑ ማገዜን ዒሊማ 

እንዱያዯርግ አቅዶሌ፡፡ በፉሌጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 እና 4 ውስጥ እንዯምናነብበውም፣ ሇእነርሱ 

ይጸሌይሊቸዋሌ፡፡ እንዳት መጽናት እንዲሇባቸው ሇማስተማርም ዯብዲቤ ጽፎሊቸዋሌ፡፡ ከዙህም በበሇጠ፣ 

አፍሮዱጡ ያገሇግሊቸው ንዴ፣ ምናሌባትም የቤተክርስቲያኒቱ መሪ እንዱሆን መሌሶ ሌኮሊቸዋሌ፡፡  

በመናችን ቤተክርስቲያን፣ የፉሌጵስዩስ ሰዎች የማቴሪያሌ ዴጋፍ በማዴረግ ሇጳውልስ ከሰጡት አገሌግልት ብዘ 

እንማራሇን፡፡ በመሊው ዓሇም የማቴሪያሌ ዴጋፍ በእጅጉ የሚያስፇሌጋቸው በርካታ ክርስቲያኖች አለ፡፡ 

አንዲንድቹም በጣም ዴሆች ከመሆናቸው የተነሳ የአሌባሳትና የምግብ ፍሊጎታቸውን ማሟሊት የወትር ፇተናቸው 
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ነው፡፡ ላልቹ ዯግሞ በምዴር ሊይ በሚኖሩ ክፈ ሰዎች የሚሰቃዩ ናቸው፡፡ አንዲንድቹ እንዱያውም ሇባርነት 

የተሸጡና ብርቱ እንግሌት የሚዯርስባቸው ናቸው፡፡ በእርግጥም፣ በመሊው ዓሇም በሁለም ስፍራ በሚገኙ 

ክርስቲያኖች መካከሌ፣ እጅግ ገሃዴ የሆኑ ግን አምብዚም ግነት የማይታይባቸው የማቴሪያሌ ዴጋፍ ጥያቄዎች አለ፡፡ 

ሇእነዙህ አማኞች ዴጋፍ ማዴረግ ከምንችሌባቸው መንገድች አንደ፣ የማቴሪያሌ ፍሊጎቶቻቸውን በማሟሊት 

ተስፊቸው እንዱሇመሌምና እንዱጸኑ ማገዜ ነው፡፡  

የፉሌጵስዩስ ሰዎች በፍቅራቸውና በማበረታቻቸው ሇጳውልስ ከሰጡት አገሌግልት እጅግ ብዘ የምንማራቸወ 

ነገሮች አለ፡፡ ሇጳውልስ ገንብ ብቻ አይዯሇም የሊኩት፤ ፍቅራቸውንም ጭምር ነው፡፡ ጳውልስ በአፍሮዱጡ 

አማካይነት፣ ስሇ እርሱ እንዯሚያስቡ እና በእርሱ ሌብ ውስጥ እነርሱ እንዲለ ሁለ በእነርሱም ሌብ ውስጥ እርሱ 

እንዲሇ እንዱያውቅ አዴርገዋሌ፡፡ 

የመናችን ክርስቲያኖችም የሚያጸና ማበረታቻ ያስፇሌጋቸዋሌ፡፡ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያበረታቱ ቃሊቶችን 

በመሇዋወጥ፣ በስሌክ፣ በዯብዲቤ ወይም መሌእክተኛ በመሊክ ወይም በብዘ መንገድች  መበረታታት ይቻሊሌ፡፡ 

ነጥቡ ምንዴን ነው ሰዎች እንዯተወዯደ እና እንዲሌተረሱ እንዱያውቁ የምናዯርግበትን አንዴ መንገዴ መፇሇግ 

አሇብን የሚሌ ነው፡፡  

ከዙህም ባሻገር፣ ከሰዎች ጋር በአካሌ የምንገናኝበትን ጊዛ መመዯብ ይገባናሌ፣ ያንንም ከእነርሱ ጋር አብሮ 

በመቀመጥ፣ አጠገባቸው በመሆን፣ መሠረታዊ ፍሊጎቶቻቸውን በማሟሊት ረገዴ በማገዜ ማሇትም የፉሌጵስዩስ 

ሰዎች አፍሮዱጡን ወዯ ጳውልስ እንዯሊኩት ዓይነት መዯጋገፍ ይቻሊሌ፡፡ በቤተክርስቲያን ውስጥም፣ በርካታ 

ሰዎች ብቸኞች ናቸው፣ ብዘዎችም ጓዯኛ ይፇሌጋለ፡፡ አንዲንድቹም በጣም ጥቃቅን በሆኑ ነገሮች እንኳን ማሇትም 

ቤትን እንዯማጽዲት እና ገበያ እንዯመሄዴ በመሳሰለት የሚያግዚቸውን ዯግሞም እነርሱንና ቤተሰቦቻቸውን 

የሚያግዜሊቸውን ይፇሌጋለ፡፡ በአማኞች አጠገብ በአካሌ መገኘት አንደ እንዱጸኑ የምናግዜበት መሌካም መንገዴ 

ነው፡፡ 

ጳውልስ የፉሌጵስዩስን ሰዎች ካገሇገሇባቸው መንገድች ላሊም ብዘ የምንማረው ነገር አሇ፡፡ በጤናማ አስተምህሮና 

ተግባራዊ ምክር በመሇገስም እንዳት መጽናት እንዯሚችለ ሌናስተምራቸው እንችሊሇን፡፡ በቤተክርስቲያን ውስጥ 

በአንዴ ሥሌጣን ሊይ የምንገኝ ከሆነ፣ ቤተክርስቲያንን በሚያበረታታና በኃሊፉነት ስሜት ሌንመራ እንችሊሇን፡፡ ያም 

ማሇት በቃሌና በኑሮ ምሳላ በመሆን መከራ የእግዙአብሔር መንገዴ እንዯሆነ ዯግሞም አይቀሬ  መሆኑን 

በሚያስረዲ መንገዴ ማሇት ነው፡፡ ማንም እንሁን ማን፣ የትም እንኑር የት፣ አማኞች  በሚያሌፈበት ጎዲና ሁለ 

የሚጸኑበትን አቅም እንዱሰጣቸው ወዯ እግዙአብሔር አውትረን መጸሇይ ይገባናሌ፡፡  
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5. ማጠቃሇያ 

በዙህ ትምህርት የእስትንፊሰ መሇኮትነት ሥሌጣን ከተሰጣቸው ከጳውልስ መሌእክቶች መካከሌ ሇፉሌጵስዩስ 

ሰዎች የተጻፇውን ተመሌክተናሌ፡፡ በዙያም ውስጥ፣ የዯብዲቤውን ታሪካዊና ማኅበራዊ አውዴ የሚቃኘውን ዲራ፣ 

የመሌእክቱን አወቃቀርና ይት፣ በመጨረሻም መሌእክቱ በመናችን ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚኖረው ተዚምድ 

ተካትተዋሌ፡፡ 

ጳውልስ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች የጻፇው ዯብዲቤ በክርስትና እምነታችን ጸንተን ሌንቆም ስሇ ምንችሌባቸው መንገድች 

ዯግሞም በጭንቅና በመከራ ጊዛዎቻችንም እንኳን ሳይቀር በቅደሱ አምሊካችን ፉት በተቀዯሰ ሕይወት ስሇ መኖር  

የሚያስተምሩ በርካታ አስዯናቂና የዲበሩ እውነቶችን ይዞሌ፡፡  ሇጳውልስ ትምህርቶች ራሳችንን ስንሰጥ፣ ጽናት ምን 

ያህሌ ወሳኝነት እንዲሇው እንገነባሇን እናም ሇዙህ አስዯናቂ አዯራ ራሳችንን ሇመስጠት በእጅጉ እንበረታታሇን፡፡ 

ከሁለ ይሌቅ ዯግሞ፣ የጳውልስን ምክር በመከተሌ በግሌ ሕይወታችን ስንጸና ዯግሞም ላልችም እንዱጸኑ ስናግዜ 

እጅግ ሇከበረው ጌታችን ሇኢየሱስ ክርስቶስ ክብርንና ውዲሴን እናመጣሇን፡፡  


