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እናስተዋውቅዎ 

የሰርዴ ሚሉኒየም ሚኒስትሪ እንዯ አውሮፒውያኑ 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 

ፒስተሮች የተመጣጠነ ዋጋ ያሇው፣ በዯጋፉዎች የሚታገዜ፣ ሇተጠቃሚው ምቹ፣ በሌዩ ሌዩ የመገናኛ 

ብዘሃን ዳዎች የታገ ሥርዓተ-ትምህርት በአምስት ቋንቋዎች (በእንግሉዜኛ፣ በስፒኝ፣ 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 
እንዯ አውሮፒውያኑ አቆጣጠር  በ1675 ዓ.ም. በቤዴፍርዴ፣ ኢንግሊንዴ እውቁ የፑዩሪታን ሰባኪ እና ጸሏፉ ጆን 

ቡንያን ያሇ ፇቃዴ በአዯባባይ ሲሰብክ በመገኘቱ ተይዝ ሇስዴስት ወራት በወህኒ ታስሮ ነበር፡፡ ቀዯም ብልም፣ 

ሇዏሥራ ሁሇት ዓመታት ታስሮ የነበረ ሲሆን፣ በዙያን ጊዛም በርካታ መጻሕፌትንና በራሪ ጽሐፍችን ጽፍ ነበር፡፡ 

ስሇዙህም ይህኛውን አዱስ እስረኝነት አንዯ ታሊቅ አሳዚኝ ክስተት ከመቁጠር ይሌቅ ብሩኅ ተስፊን ሰንቆ 

ተተቀበሇው፡፡ 

 

“ከጽሐፌ ሇረጅም ጊዛ ተሇያይቼ ነበር፡፡ ምናሌባት ይህኛው እስሬ ከእስር ቤትነቱ ይሌቅ ዓሇምን በክርስቶስ 

መሌእክት የምዯርስበት ጽሕፇት ቤቴ ሳይሆንሌኝ አይቀርም” ማሇቱ ተግቧሌ፡፡ 

 

እነዙህ ቃሌ በቃሌ የቡንያን ቃልች ይሁኑም አይሁኑም፣ በዙህች አጭር የእስረኝነት ጊዛው የነበረው አገሌግልት 

ግን የሚናቅ አሌነበረም፡፡ በእንግሉዜኛው የስነ-ጽሁፌ ዓሇም አቻ ያሌተገኘሇትን “የመናኝ ጉዝ” የተሰኘውን 

በክርስትና ሕይወት ስውር ምስጢራት የታጀበውን መጽሏፌ የጻፇው በእነዙህ ወራት ነበር፡፡ 

 

እንግዱህ፣ በእስር ሊይ ሆኖ ስሇ ክርስቶስ በርካታ ተግባራትን ሊከናወነ ሰው ሁሊችን አዴናቆት ሉኖረን ይገባሌ፡፡ 

ሆኖም ግን የቡንያን ሥራዎች ዴንቅ መሆናቸው የመረጋገጡን ያህሌ፣ የሏዋርያው ጳውልስ ሥራ ግን እጅግ የሊቀ 

ተግባር ማከናወኑ እርግጥ ነው፡፡ በቂሳርያና በሮም እስር ቤቶች ውስጥ ባሳሇፊቸው አራት ዓመታት፣ ከቡንያኑ 

የመናኝ ጉዝ እጅግ የሊቀ ፊይዲ ያሊቸውን መሌእክቶች ጽፎሌ፡፡  

 

የጳውልስ ዯብዲቤዎች ከተሰኙት ተከታታይ ትምህርቶቻችን ይህ የመጀመሪያው ትምህርት ነው፡፡ በዙህ 

ተከታታይ ትምህርት በተሇምድ “የእስር ቤት ዯብዲቤዎች” ተብሇው የሚጠሩትን የጳውልስን ዯብዲቤዎች 

እናጠናሇን፡፡ እነዙህም ዯብዲቤዎች ጳውልስ ስሇ ክርስቶስ አገሌግልት ከታሰረባቸው እስር ቤቶች ሇተሇያዩ 

አብያተክርስቲያናትና ግሇሰቦች የጻፊቸው ዯብዲቤዎች ናቸው፡፡ ይህንን ትምህርት የጳውልስ መታሰር የሚሌ 

ርዕስ ሰጥተነዋሌ፡፡ በዙህ ትምህርት፣ ጳውልስ ወዯ ቆሊስይስ፣ ወዯ ፉሉሞና፣ ወዯ ኤፋሶንና ወዯ ፉሌጵስዩስ 

ሰዎች ሇጻፊቸው ዯብዲቤዎች መነሻ የሆኑ ሁኔታዎችን እንዲስሳሇን፡፡  

 

በጳውልስ መታሰር ሊይ የሚያጠነጥነው ንግግራችን ሦስት ርዕሰ-ጉዲዮችን ይዲስሳሌ፡ በመጀመሪያ፣ በቂሳርያ 

ከዙያም በሮም የጳውልስን የመታሰር ዲራ እንመሇከታሇን፡፡ ሁሇተኛ፣ በእስረኝነቱ ወቅቶችም ስሇነበሩት 

ተከታታይ የጳውልስ አገሌግልቶች እንመረምራሇን፡፡ በእስር ሊይ እያሇም አንኳ እንዯ ክርስቶስ ሏዋርያ 

አገሌግልቱን እንዳት እንዯቀጠሇ እንመሇከታሇን፡፡ ሦስተኛ ዯግሞ፣ በእስር ቤት ዯብዲቤዎች መካከሌ 

የተገሇጠውን ነገረ-መሇኮታዊ አንዴነት፣ ሁለም የጋራቸው ባዯረጓቸው ዏበይት መሪ ሃሳቦች ሊይ በማተኮር 

እንመሇከታሇን፡፡  

 

2. ዲራ 
ሌናነሳቸው ከምንፇሌጋቸው ነገሮች አንደ ጳውልስ የቆሊስይስን፣ የፉሉሞናን፣ የኤፋሶንን እና የፉሌጵስዩስን 

መሌእክቶች ሲጽፌ ታስሮበት ስሇነበረው እስር ቤት ምሁራኑ ሌዩነቶች ያለባቸው መሆኑን ነው፡፡ አንዲንድቹ 

የጻፇው ከቂሳርያ ነበር ሲለ፣ ላልቹ ግን የጻፇው ከሮም ነበር ብሇው ያምናለ፡፡ በዙህ ትምህርት፣ ጳውልስ 
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የጻፇው ከሮም ሳይሆን አይቀርም የሚሇውን መከራከሪያ በመዯገፌ እንወያያሇን፣ ሆኖም ግን ይህ ጉዲይ 

ሇየትኛዎቹም ትርጓሜዎቻችን ወሳኝነት የሇውም፡፡ የሆነ ሆኖ፣ የተከበሩ ምሁራን በዙህ ጉዲይ ስሙም 

እስካሌሆኑ ዴረስ፣ በሁሇቱም ከተሞች ስሊሳሇፊቸው ጊዛያት ማብራሪያ እንሰጣሇን፡፡ 

 

ስሇ ጳውልስ መታሰር የምናዯርገው ምርመራ የሚጀምረው ከመታሰሩ ቀዯም ብሇው የነበሩትን ሁኔታዎች 

በመዲሰስ ነው፡፡ በመቀጠሌም፣ በኢየሩሳላም በመያዘ ዘሪያ ያለ ሁኔታዎችን እንመረምራሇን፡፡ ከዙያም 

በቂሳርያ ሇመጀመሪያ ጊዛ መታሰሩን እንዲስሳሇን፡፡ በመጨረሻም፣ በተከታታይ በሮም የነበረበትን እስር 

እንመሇከታሇን፡፡ 

 

ከመያዘ አስቀዴሞ የነበሩ ሁኔታዎች 
 

በጳውልስ ሦስተኛ ሚሲዮናዊ ጉዝ ማብቂያ፣ ምናሌባትም በ56 ወይም 57 ዓ.ም.  አካባቢ፣ ጳውልስና የጉዝ 

ባሌዯረባዎቹ ከትንሿ እስያ ወዯ ኢየሩሳላም አቀኑ፣ መጓጓዣቸውም በቀዲሚነት ጀሌባ ነበር፡፡ ዋና ጉዲያቸው 

በኢየሩሳላም ሇሚገኙና ርሃቡን ተቋቁመው ሊሇፈ  ችግረኛ ክርስቲያኖች እርዲታ ማዴረስ ነበር፡፡ በእግረ 

መንገዲቸውም፣ ወዯ ሚሉጢን ጎራ በማሇት፣ በአቅራቢያዋ የምትገኘውን የኤፋሶንን ቤተክርስቲያን ሽማግላዎች 

አስጠርቶ ጳውልስ አናግሮ ነበር፡፡ በዙህ ስብሰባ ወቅት፣ ኢየሩሳላም ሲዯርስ እስራት እንዯሚጠብቀው መንፇስ 

ቅደስ እንዲስጠነቀቀው ጳውልስ ገሌጦሊቸው ነበር፡፡  

በሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 20 ከቁጥር 22 እስከ 24 እንዱህ የሚለ ትንቢታዊ ቃልቹን እናነባሇን፡ 

 

አሁንም፣ እነሆ፣ እኔ በመንፇስ ቅደስ ታስሬ ወዯ ኢየሩሳላም እሄዲሇሁ፣ በዙያም የሚገኘኝ ምን እንዯሆነ 

አሊውቅም፤ ነገር ግን  መንፇስ ቅደስ፣ እስራትና መከራ ይቆይሃሌ ብል በየከተማው ሁለ 

ይመሰክርሌኛሌ፡፡ ነገር ግን ሩጫዬንና ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበሌሁትን አገሌግልት እርሱም 

የእግዙአብሔርን ጸጋ ወንጌሌን መመስከር እፇጽም ንዴ ነፌሴን በእኔ ንዴ እንዯማትከብር እንዯ ከንቱ 

ነገር እቆጥራሇሁ፡፡ (የሏሥ 20፡22-24) 

 

ጳውልሰ በጎበኛቸው በርካታ ከተሞች ውስጥ፣ ስሇ ጳውልስ እስራት አማኞች ይተነብዩ ነበር፡፡ መንፇስ ቅደስ 

ግን ጳውልስ ወዯዙህ እስራት እንዱሄዴ ያዯፊፌረው ነበር፡፡ ስሇዙህም፣ እነዙህ ትንቢቶች ጳውልስን ከመንገደ 

ሉያስተጓጉለት ሳይሆን፣ ሇሚመጣበት መከራ ዜግጁ ሉያዯርጉት የታሇሙ ነበሩ፡፡ ጳውልስ በኢሩሳላም በርካታ 

ባሊጋራዎች ነበሩት፣ ስሇዙህም እዙያ ሲዯርስ እንዯሚያዜና እንዯሚታሰር ያውቅ ነበር፡፡ ሆኖም ዯግሞ ይህ 

መከራ እግዙአብሔር ሇእርሱ ያጋጀው እቅዴ አካሌ እንዯሆነም ያውቅ ነበር፡፡  
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ጳውልስና ጓዯኞቹ፣ ከሚሉጢኒን ተነስተው ወዯ ቆስ፣ ከዙያም ወዯ ሩዴ፣ ከዙያም ወዯ ጳጥራ ሇቁ፡፡ 

በጳጥራም፣ ቆጵሮስን በስተግራ ትተው ወዯ ጢሮስ የሚዯርሱበትን መርከብ አገኙ፡፡ በጢሮስም፣ በርካታ 

አማኞች በኢየሩሳላም ስሇሚጠብቀው መከራ በመንፇስ ቅደስ በመነዲት ጳውልስን አስጠንቅቀውት ነበር፡፡ 

ሆኖም ጳውልስ አሁንም ወዯ ግቡ ሇመዴረስ ቆርጦ ነበር፡፡  

 

ቡዴኑ በጠቅሊሊ ከጢሮስ ወዯ ቶሇማይስ፣ ከዙያም የሰማርያ ወዯብ ወዯሆነችው ወዯ ቂሳርያ መጡ፡፡ 

በጥንታዊው ዓሇም ቂሳርያ በሚሇው ስም የሚጠሩ በርካታ ከተሞች በመኖራቸው ምክንያት፣ ይህችን  ከተማ 

ከላልቹ ሇመሇየት አንዲንዴ ጊዛ “ቂሳርያ ማሪቲማ” ይሎት ነበር፣ ትርጓሜውም “የባህር ዲሯ ቂሳርያ” ማሇት 

ነው፡፡  

 

ጳውልስ በቂሳርያ ማሪቲማ በነበረ ጊዛም፣ ወዯ ኢየሩሳላም እንዲይሄዴ ማስጠንቀቂያ ዯርሶት ነበር፡፡ ሁሊችን 

በምናውቀው ስዕሊዊ ዴራማ፣ ነቢዩ አጋቦስ የራሱን እጆችና እግሮች እንዯትንቢታዊ ምሌክትነት በማሰር፣ 

ጳውልስ ወዯ ኢሩሳላም ከሄዯ እንዯሚያዜና እንዯሚታሰር ተናግሮ ነበር፡፡ የጳውልስ ወዲጆች እንዱያዜ ሇምን 

እንዲሌፇሇጉ መረዲት አያዲግተንም፡፡ የጳውልስ ዯህንነት ጉዲይ አስግቷቸው፣ ዯግሞም ክፈ እንዲያገኘው 

ስሇፇሇጉ ነበር፡፡ ጳውልስ ግን ይህን መያዘንና መታሰሩን ወንጌሌን ሇማስፊት እግዙአብሔር እንዲጋጀው ያውቅ 

ነበር፡፡ የሏዋርያት ሥራ 21 ቁጥር 13 ስናነብብ፣ 

 

ጳውልስ ግን መሌሶ፣ … ስሇ ኢየሱስ ስም በኢየሩሳላም ሇመሞት እንኳ ተሰናዴቻሇሁ እንጂ ሇእስራት ብቻ 

አይዯሇም አሇ፡፡ (የሏዋርያት ሥራ 21፡13) 

 

ጳውልስ ከፉቱ የሚጠብቀው እስራት “ስሇ ጌታ ኢየሱስ ስም” እንዯሆነ አውቋሌ፡፡ መንፇስ ቅደስ የጳውልስን 

እስራት ወንጌሌን ሇማስፊትና ቤተክርስቲያናትን ሇማገሌገሌ ይጠቀምበታሌ ማሇት ነው፡፡  

 

እናም ጳውልስ ከእነዙህ አዯጋዎች ጋር በሚጋፇጥበት ወቅት በመንፇስ ቅደስ እንዱታመን የሚያዯርገው በቂ 

ምክንያት ነበረው፡፡ ቀዯም ብል፣ በሁሇተኛው ሚሲዮናዊ ጉዝው ወቅት፣ መንፇስ ቅደስ ስሇ እርሱ የነበረውን 

ጥበቃ አስተውሎሌ፡፡ እንዯ ሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 16 ከቁጥር 6 እስከ 10 አገሊሇጥ፣ ጳውልስ ወንጌሌን በእስያና 

በቢታኒያ የመስበክ ፌሊጎት ነበረው፣ መንፇስ ቅደስ ግን ከሇከሇው፡፡ ምንም እንኳን ነገሩ ሇጳውልስ እንግዲ 

ቢመስሌም፣ መንፇስ ቅደስን ታዜዝ ወዯ ትራዖስ ተጓ፡፡ 

 

በትራዖስም፣ የእግዙአብሔርን እቅዴ የሚገሌጥሇትን ራእይ ጳውልስ አየ፡ ጳውልስ ወንጌሌን ሇመቄድኒያ ሉሰብክ 

ይገባው ነበር፡፡ ጳውልስ በመቄድኒያ የሰጠው አገሌግልት ፌሬያማ ነበር፡፡ ጳውልስ መንፇስ ቅደስን አሌታዜ 
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ብል በእስያና በቢታኒያ ቢሰብክ ኖሮ በመቄድኒያ መስበክ ባሌቻሇም ነበር፡፡ በዙህና በላልችም በርካታ ሌምድቹ 

ምክንያት፣ በኢየሩሳላም ምንም ይምጣ ምን ጳውልስ የመንፇስን ምሪት መከተሌን ምርጫው አዴርጎ ነበር፡፡ 

ሇጳውልስ እግዙአብሔር እንዱያዯርግ የሚፇሌገውን ማወቅና መከራውንም አንዴ ያሌተጠበቀና አስዯናቂ ነገር 

ሇማሳካት እንዯሚጠቀምበት መታመን በቂው ነበር፡፡ 

 

ስሇ ወዯፉቱ የተገሇጠችሇት እውቀት ውሱን ብትሆንም፣ በእግዙአብሔር መንፇስ ቅደስ ሊይ ባሇው የተዯሊዯሇ 

መተማመን፣ ጳውልስ ሇእስር ራሱን በቁርጠኝነት ሰጥቶ ነበር፡፡ ምናሌባትም ወዯ 57 ዓ.ም. ገዯማ ሦስተኛውን 

ጉዝውን ወዯ ኢየሩሳላም በማዴረግ አጠናቀቀ፡፡ እንዯ ሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 20 ቁጥር 16 አገሊሇጥ፣ በዙያ 

የዯረሰው በበዓሇ ሃምሳ ወቅት፣ ማሇትም በክረምቱ መጀመሪያ ሊይ ነበር፡፡ 

 

በኢየሩሳላም መያዘ 

ከጳውልስ መያዜ አስቀዴሞ ስሇነበሩት ሁኔታዎች መረጃ አግኝተናሌ፣ አሁን ዯግሞ በኢየሩሳላም በመያዘ ዘሪያ 

የነበሩትን ሁኔታዎች መመርመር እንችሊሇን፡፡ ጳውልስ በኢየሩሳላም ከነበሩ ባሇሥሌጣናት ጋር እንዳት ተጋጨ? 

ሇምንስ ታሰረ? 

ጳውልስ ኢየሩሳላም ሲዯርስ፣ ምናሶን ከተሰኘ አማኝ ጋር የቆየ ሲሆን፣ ቤተክርስቲያንም በአግባቡ ተቀብሊው 

ነበር፡፡ በሚቀጥሇውም ቀን፣ ጳውልስ የኢየሱስ ወንዴም የሆነውንና በአዱስ ኪዲን የያዕቆብ መሌዕክት ተብል 

የተሰየመውን መሌእክት የጻፇውን ያዕቆብን ጎበኘ፡፡ የኢየሩሳላም ቤተክርስቲያን ሽማግላዎችም ጳውልስን 

ሇመገናኘት ተሰበሰቡ፡፡ 

በሦስተኛው ሚሲዮናዊ ጉዝው የሰበሰበውን ሇረሃቡ የተዋጣውን ገንብ የሰጣቸውም በዙህ ወቅት ነበር ተብል 

ይገመታሌ፡፡ ቀዯም ካለት የጳውልስ መሌእክቶች ማሇትም ከሮሜ መሌእክትና ከ1ኛ እና ከ2ኛ ቆሮንቶስ 

መሌእክቶቹ እንዯምንረዲው የተገኘው ዴጋፌ በኢየሩሳላም የሚገኙ ችግረኞችን ሇመርዲት ብቻ ሳይሆን 

የአይሁዴ እና የአህዚብ አማኞችን የማዋሃዴ ተሌዕኮ እንዱፇጽምም ጳውልስ ብርቱ ናፌቆት ነበረው፡፡  

አይሁዴ አማኞች ይህንን ስጦታ ከአህዚብ ሲቀበለ፣ የሚያቀርቡት ምሥጋና አህዚብን በክርስቶስ እንዯ ሙለ 

ወንዴሞቻቸው እንዱቀበለ ጉጉት ያሳዴርባቸዋሌ የሚሌ ተስፊ ጳውልስ ነበረው፡፡ ሆኖም ግን ለቃስ በሏዋርያት 

ሥራ ውስጥ ሇዴርቁ የተሰበሰበው እርዲታ ስሇተሰራጨበት ሁኔታ ምንም ፌንጭ አይሰጠንም፡፡ ይሌቁኑ፣ 

የኢየሩሳላም ቤተክርስቲያን ስሇ ጳውልስ አገሌግልት ግዴ በተሰኘችባቸው አንዲንዴ ጉዲዮች ሊይ 

አስምሮባቸዋሌ፡፡ ምናሌባትም፣ ይህ የሚያመሇክተን ጳውልስ ተስፊ እንዲዯረገው የኢየሩሳላም ቤተክርስቲያን 

ሇርሃቡ ስሇ ተሰበሰበው መዋጮ ያን ያህሌም አዴናቆት ያሳየች አትመስሌም፡፡  

የአህዚብ ክርስቲያኖች ስሊሳዩት ሌግስና ከመዯሰትና የጳውልስን አገሌግልት ከማመስገን ይሌቅ፣ ያዕቆብና ላልች 

ሽማግላዎች ተረዲዴተው ስሇ ጳውልስ ትምህርቶችና ሌምምድች በኢየሩሳላም ወሬ እንዯዯረሰ ሇጳውልስ 

ሲነግሩት እንመሇከታሇን፡፡ በተሇይ ዯግሞ፣ አይሁዴ ክርስቲያኖች የአይሁዴን ወግ ሇምሳላ እንዯ መገረዜ 

ያሇውን ጥሰው ከአህዚብ ክርስቲያኖች ጋር በአንዴነት እንዱኖሩ ጳውልስ አስተምሯሌ የሚሇው ወሬ ተሰምቶ 

ነበር፡፡ አይሁዴ ክርስቲያኖች አይሁዲዊ ወጎችን ሉጠብቁ ይገባቸዋሌ በማሇት በኢየሩሳላም የሚኖሩ አይሁዴ 
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ክርስቲያኖች ያምኑ ነበር፡፡ ከእነዙህም ወሬዎች የተነሳ በአካባቢው ያለ አይሁዴ ክርስቲያኖች ጳውልስን 

ይቃወሙት ይሆናሌ ብሇው ያዕቆብና ሽማግላዎቹ ሰግተው ነበር፡፡   

እዙህ ጋ ቆም ብሇን ስሇ ጳውልስ ይነገሩ የነበሩ ጉምጉምታዎች የሀሰት ወሬዎች እንዯነበሩ ማመሌከት ይገባናሌ፡፡ 

ጳውልስ በመሌእክቶቹ ሁለ፣ በብለይ ኪዲን ውስጥ የሚገኙት የእግዙአብሔርን የሞራሌ ህግጋት ዋጋ 

የሚሰጣቸው መሆኑን አረጋግጧሌ፡፡ ከዙህም ባሻገር፣ አይሁዲውያን በሙሴ ህግጋት ሊይ የጨመሩዋቸውን 

ወጎች እንዱያጣጥለ አነሳስቶ አያውቅም፡፡ ይሌቁኑ፣ እርሱ ራሱም በአይሁዲውያን መካከሌ በነበረበት ወቅት 

ትውፉቶቹን ይጠብቅ ነበር፡፡ ሆኖም፣ በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ፣ አዱስ መን እንዯመጣ አስተምሯሌ፡፡ 

በዯብዲቤዎቹ ማብራሪያ ሲሰጥም፣ አይሁዴም ሆኑ አህዚብ እነዙህን ወጎች የመጠበቅ ግዳታ እንዯላሇባቸው 

አረጋግጧሌ፡፡ ክርስቲያኖች የአይሁዲውያንን ወጎች በአክብሮት ሉመሇከቱ ይገባሌ፣ ይህንን የሚያዯርጉት ግን 

በማያምኑ አይሁዴ መካከሌ ወንጌሌን ሇማዴረስ በር እንዱያስከፌትሊቸው ብቻ ነው፡፡  

እነዙህን ጉዲዮች አስመሌክቶ ያሇውን አቋም በ1ኛ ቆሮንቶስ ምዕራፌ 9 ቁጥር 20 እና 21 ውስጥ እንዳት 

እንዯገሇጠው እናዲምጥ፡፡ 

አይሁዴንም እጠቅም ንዴ ከአይሁዴ ጋር እንዯ አይሁዲዊ ሆንሁ፤ ከሕግ በታች ያለትን 
እጠቅም ንዴ፥ እኔ ራሴ ከሕግ በታች ሳሌሆን፥ ከሕግ በታች ሊለት ከሕግ በታች እንዲሇሁ 
ሆንሁ፤ 

ሕግ የላሊቸውን እጠቅም ንዴ፥ ያሇ እግዙአብሔር ሕግ ሳሌኖር ነገር ግን በክርስቶስ ሕግ 
በታች ሳሇሁ፥ ሕግ ሇላሊቸው ሕግ እንዯ ላሇኝ ሆንሁ፤ (1ኛ ቆሮንቶስ 9፡20-21) 

  

ጳውልስ በአህዚብ መካከሌ ሲኖር እንዯ አህዚብ ሇመሆን በፌጹም አያንገራግርም፡፡ ግን ስሇ ወንጌሌ ሲሌ 

የአይሁዴ ወጎችን መጠበቅም ዯስ ያሰኘው ነበር፡፡ እግዙአብሔር በጳውልስ ሊይ በብለይ ኪዲን የተሰጡትን 

የአይሁዴ ወጎችን የመጠበቅ ግዳታ አሌጣሇበትም፡፡ በዙህ ስፌራ ጳውልስ፣ ከእነዙህ ሌማዲዊ ዴርጊቶች ነፃ 

እንዯሆነ ተናግሯሌ፡፡ ሆኖም፣ ህጉ በክርስቶስ በኩሌ ከሚጠብቅበት የሞራሌ ግዳታዎች ግን ነፃ አሌነበረም፡፡ 

አሁን ክርስቶስ በመምጣቱ የእግዙአብሔር ህግጋት ተግባራዊ ተዚምድ እንዯተሇወጠ ጳውልስ ያምናሌ፣ ሆኖም 

ግን አሁንም ስሇ ወንጌሌ ሲባሌ ትውፉቶቹን መጠበቅ ተቀባይነት አሇው፡፡  

ይህንን የመሰሇው በትሌቅ ጥንቃቄ ሉያዜ የሚገባው አስተምህሮ በቀሊለ በተሳሳተ መንገዴ ሉተረጎም 

እንዯሚችሌ፣ ወይም አይሁዲውያን እነዙህን ወጎች እንዲይጠብቁ ጳውልስ እያስተማረ ነው የሚሇው ወሬ ሇምን 

እንዯተዚመተ መገመት አያስቸግርም፡፡ ያዕቆብና ሽማግላዎቹ በየትኞቹም ሁኔታዎች ውስጥ፣ በኢየሩሳላም 

የሚኖሩ አይሁዴ ክርስቲያኖችን ዯስ ያሰኛለ የሚለዋቸውን የመፌትሄ እርምጃዎች ይወስደ ነበር፡፡ 

በተሇይ ዯግሞ፣ ጳውልስ ሇሙሴ ህግጋት ያሇውን ከበሬታ በኢየሩሳላም ቤተመቅዯስ ውስጥ በሚፇጸሙት 

ሥርዓቶች በመሳተፌ አረጋግጧሌ የሚሇውን ሃሳብ ያቀርባለ፡፡ በተሇይ፣ የናዜራዊነትን ቃሌ ኪዲን የገቡ አራት 

ሰዎች የመንፃትን ሥርዓት እንዱፇፅሙ እንዱያዯርግ በብርቱ አሳስበውታሌ፡፡ ይህም ጳውልስ ሇህጉ ያሇውን 

ታዚዥነት እና ሇአይሁዴ ወግ ያሇውን መሰጠት ያረጋግጣሌ፡፡ በተጨማሪም ሇአራቱ ናዜራውያን 

የሚያስፇሌገውን ከመንጻት ህግ ጋር የተያያ ወጪ እንዱሸፌን ጳውልስን የጠየቁት ሲሆን፣ ያም የጳውልስን 

ጠንካራ ሃይማኖታዊ አቋም ያሳያሌ፡፡ 
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እንዯ አህዚብ ሏዋርያነቱ፣ እነዙህን ተግባራት ሲያከናውን፣ አይሁዴ ክርስቲያኖች ስሇ እርሱ ብቻ ሳይሆን፣ ስሇ 

አህዚብ ክርስቲያኖችም ያሊቸው አመሇካከት እንዯሚሇወጥ ጳውልስ ያውቃሌ፡፡ ጳውልስ ናዜራውያኑን ሲዯግፌና 

ራሱንም ሲያነፃ፣ የአህዚብ ስጦታ ማስገኘት ያሌቻሇውን በተሇይም አህዚብ ክርስቲያኖች በአይሁዲውያኑ 

ክርስቲያኖች ንዴ ያሊቸው ተቀባይነት ይጨምራሌ የሚሌ ተስፊም ሳይኖረው አይቀርም፡፡ ስሇዙህ፣ ስሇ 

ክርስቶስ ሲሌ በተሇይ ዯግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ አይሁዴና አህዚብ አንዴ እንዱሆኑ ያሇውን ዓሊማ 

ሇማሳካት፣ በዙህ ጉዲይ የኢየሩሳላም ቤተክርስቲያን ያስተሊሇፇችውን ውሳኔ በማክበር የመንፃት ሳምንቱን 

ጀመረ፡፡  

ጳውልስ የመንፃት ሳምንቱን ሉያጠናቅቅ ሲሌ፣ በመቅዯሱ ውስጠኛ አዯባባይ ጊዛ ወስድ ነበር፡፡ የመቅዯሱ 

አዯባባይ የውጪና የውስጠኛ አዯባባይ ነበረው፡፡ የውጪው አዯባባይ ከውስጠኛው አዯባባይ በበር የተሇየ 

ነበር፡፡ የውጪው አዯባባይ የአህዚብ አዯባባይ ተብል የሚጠራ ሲሆን ምክንያቱም ከምዴር ሁለ የተሰበሰቡ 

ሰዎች ወዯዙያ ሇመግባት ይፇቀዴሊቸው ስሇነበር ነው፡፡ ሆኖም የውስጠኛው አዯባባይ፣ የእስራኤሌ አዯባባይ፣ 

ሇአይሁዲውያን ብቻ የተጠበቀ ነበር፡፡ ወዯ እስራኤሌ አዯባባይ የሚገቡ አህዚብ የሞት ፌርዴ ይጠብቃቸዋሌ፡፡ 

ጳውልስ በእስራኤሊውያን አዯባባይ በነበረበት ወቅት፣ በአንዲንዴ አይሁድች ይታይ የነበረው ከትንሿ እስያ 

እንዯመጣ ሰው ነበር፡፡ እነዙህ ሰዎች ይሆናለ ተብሇው የሚገመቱት የማያምኑ አይሁዲውያን ናቸው እንጂ 

ከጁዲይዜም ወዯ ክርስትና የዝሩት አይዯለም፡፡ ቀዯም ብልም፣ እነዙሁ አይሁዲውያን ጳውልስን ጥሮፉሞስ 

ከተባሇና ከእርሱ ጋር ወዯ ኢየሩሳላም ከመጣ ሰው ጋር አይተውት ነበር፡፡ ጥሮፉሞስም ከትንሿ እስያ የሆነ ሰው 

ነበር፣ እናም በእስያ የሚኖሩ አይሁዴ አህዚብ መሆኑን ያውቃለ፡፡ ስሇዙህም፣ ጳውልስን በእስራኤሊውያን 

አዯባባይ ሲመሇከቱት፣ ጥሮፉሞስም ወዯ አዯባባዩ ገብቷሌ በማሇት የተሳሳተ ግምት ገመቱ፣  ታሊቅም ቁጣ 

ተቆጡ፡፡  

በዙህም ምክንያት፣ እነዙያ አይሁዴ ከተማውን በጠቅሊሊ በጳውልስ ሊይ አሳዯሙ፤ በቁጣ የጦፈ ሰዎችም 

ሉገዴለት አስበው ከእስራአኤሌ አዯባባይ እየገፇተሩ አስወጡት፡፡ ሆኖም ግን የሮማውያን ጭፌሮች አሇቃ 

ከተማዪቱ በአመፅ እንዯጋሇች ሲሰማ፣ ረብሻውን ሇማረጋጋት ፇጥኖ ሄዯ፣ ጳውልስንም በሰንሰሇት አሰረው፣ ወዯ 

ጠባቂዎችም ወሰዯው፡፡ ከሊውዳዎስ ሉስያስ የተሰኘውም፣ አዚዥ፣ የህዜቡን ቁጣ ሇማብረዴ ሲሌ ጳውልስን 

አሳስሮት ነበር፣ ሆኖም ግን ጳውልስ ሮማዊ መሆኑን ሲረዲ ሉያዯርግ ያሰበውን ነገር ተወው፡፡ ጳውልስ የሮሜ 

ዛግነት ስሊሇው፣ በዙህ ዛግነቱ ምክንያት ሇየት ያሇ የህግ ከሇሊ የማግኘት መብት ነበረው፣ ይህም መብቱ ያሇ 

ፌርዴ በሰንሰሇት ያሇመታሰርንና ያሇመገረፌን መብትም ያካትታሌ፡፡  

በሚቀጥሇው ቀን፣ ሉስያስ በእርሱ ሊይ የቀረበበትን ክስ ማስረጃ ሇማዴመጥ፣ ጳውልስን በአይሁዴ ሸንጎ ፉት 

አቀረበው፡፡ ሆኖም ግን፣ ጥሮፉሞስ ወዯ አይሁዴ  አዯባባይ ስሇመግባቱ ሉመሰክር የሚችሌ አንዴም ምስክር 

አሇቀረበም፡፡ ስሇዙህም ጳውልስ በርካታ አይሁዲውያን ሇምን የእርሱን አስተምህሮ እንዯሚቃወሙ 

መከሊከያውን ሇማቅረብ ነፃነት አገኘ፡፡  

በሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 23 ከቁጥር 6-8 እንዯምናነብበው፡ 

ጳውልስ ግን እኵላቶቹ ሰደቃውያን እኵላቶቹም ፇሪሳውያን መሆናቸውን አይቶ፦ 
ወንዴሞች ሆይ፥ እኔ ፇሪሳዊ የፇሪሳዊም ሌጅ ነኝ፤ ስሇ ተስፊና ስሇ ሙታን መነሣት 
ይፇርደብኛሌ ብል በሸንጎው ጮኸ። 

ይህንም ባሇ ጊዛ በፇሪሳውያንና በሰደቃውያን መካከሌ ጥሌ ሆነ ሸንጎውም ተሇያየ። 

ሰደቃውያን፦ ትንሣኤም መሌአክም መንፇስም የሇም የሚለ ናቸውና፤ ፇሪሳውያን ግን 
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ሁሇቱን ያምናለ። (የሏዋርያት 23፡6-8) 
 

ሰደቃውያን የሚቃወሙት በፇሪሳዊነቱ እንዯሆነ እና የሚሰብከውም ወንጌሌ ከፇሪሳውያን ትምህርት ጋር በብዘ 

ነጥቦች እንዯሚስማማ ጳውልስ ተናገረ፡፡ በመሠረቱ፣ ከትንሣኤ አንፃር ስንመሇከተው ነገሩ እውነት ነው፡፡ 

ሰደቃውያን በሙታን ትንሣኤ አያምኑም፣ ስሇዙህም ጳውልስ ስሇ ክርስቶስ ትንሣኤ የሚያስተምረውን 

ክርስቲያናዊ አስተምህሮ ሉቀበለት አይችለም፡፡  

ቀዯም ባሇው ቀን፣ ኢየሱስ ከሞት እንዯተነሣና ሇእርሱም በራእይ እንዯተገሇጠሇት ዯግሞም የወንጌለን ምስጢር 

እንዯገሇጠሇት በቁጣ ግሇው ሇነበሩት አይሁዴ አስረዴቶ ነበር፡፡ ስሇዙህም፣ ጳውልስ ከሞት የተነሣው ክርስቶስ 

በገሇጠሇት ራእይ ሊይ ተመስርቶ ሇሸንጎው ወንጌሌን ሲሰብክ፣ ያነሣው ሃሳብ ከፇሪሳውያን አስተምህሮ ጋር 

ተጣጥሞሇት ነበር፡፡  

ጳውልስ ፇሪሳዊ መሆኑን ሲረደና፣ ከእነርሱ እምነት ጋር በብዘ መንገድች የሚስማማ መሆኑን ሲውቁ በሸንጎው 

ፉት ይሟገቱሇት ጀመር፡፡ ሆኖም ግን ሰደቃውያን ወዯ ኋሊ አሌመሇስ በማሇታቸው፣ ስብሰባው በእጅጉ 

ተረበሸ፡፡ ስሇዙህም ለስዮስ ጳውልስን እንዯገና ወዯጠባቂዎቹ ወሰዯው፡፡  

በሚቀጥሇውም ቀን፣ ለስዮስ ጳውልስን እንዯገና ወዯ ሸንጎው ሇማቅረብና በእርሱ ሊይ የሚቀርበውን ክስ ከስረ 

መሠረቱ ሇማጣራት አሰበ፡፡ ሆኖም ግን አርባ የሚሆኑ ቀናተኛ አይሁድች በመንገዴ ሊይ አዴፌጠው በመጠበቅ 

ወዯ ሸንጎው ከመዴረሱ በፉት ሉገዴለት እንዯተማከሩ የጳውልስ የእህቱ ሌጅ ሇለስዮስ አሳሰበው፡፡ ለስዮስም 

በብርቱ እንዱጠበቅ አዯረገ፡፡ ስሇዙህም፣ ወዯ ሸንጎው ከመሊክ ይሌቅ፣ ጳውልስን ከኢየሩሳላም አውጥቶ 

በአቅራቢያዋ ወዯምትገኘው ወዯ ቂሳርያ ማርቲማ እንዱወሰዴ፣ እና በይሁዲ አውራጃ የሮማውያን ገዥ 

ወዯሆነው ወዯ ፉሉክስ ንዴ በዯህና እንዱያዯርሱት አ፡፡  

ጳውልስ በኢየሩሳላም ከመያዘ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ጉዲዮች ተመሌክተናሌ፣ አሁን ዯግሞ ትኩረታችንን 

በቂሳርያ፣ የይሁዲ ገዥ በሆነው በማርቆስ አንቶኒዮስ ፉሌክስ ጥበቃ ስር ወዯቆየበት እስር እናዝራሇን፡፡  

በቂሳርያ መታሰሩ 

ጳውልስ በታሰረበት ወቅት፣ በሮማውያን አገዚዜ ስር የነበረው የይሁዲ አውራጃ በዯቡብ ይሁዲ ተብል 

የሚጠራውን ክፌሌ፣ በመካከሌ ሰማርያን በሰሜን ዯግሞ ገሉሊን ዋነኞቹ ግዚቶች ያዯረገ ነበር፡፡ ቂሳርያ ማርቲማ 

በሰማርያ ዲርቻ ሊይ የምትገኝ እንዯነበረች ታስታውሳሊችሁ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ የሮሜ ግዚት የነበረው የይሁዲ 

አውራጃ ዋና ከተማም ነበረች፡፡  

ጳውልስ ሇመጀመሪያ ጊዛ ወዯ ቂሳሪያ ሲዯርስ፣ ምናሌባት በ57 ዓ.ም. ሉሆን ይችሊሌ፤ ከሳሾቹ ከኢየሩሳላም 

እስኪመጡ ዴረስ ሇአምስት ቀናት በጥበቃ ስር እንዱቆይ ተዯረገ፡፡ ከሳሾቹም ሉቀካህኑ ሏናንያ፣ በርካታ 

የአይሁዴ ሽማግላዎች እና የቡዴኑ ጠበቃ የነበረውን ተርቱሉያን የተካተቱበት ነበር፡፡  

ከሳሾቹ ሲዯርሱም፣ ፉሉክስ ክርክሩን ሉሰማ ተቀመጠ፡፡ በሙግቱም ወቅት፣ ጳውልስ ብጥብጥ እንዲስነሳና 

ሰሊማቸውን እንዲናጋ መከራከሪያውን አቀረበ፡፡ የእርሱ ሃሊፉነት የይሁዲን ሰሊም ማስጠበቅ እስከሆነ ዴረስ፣ 

የቀረበው ክስ ሇገዢው ሇፉሉክስ በጣም ብርቱ ክስ ነበር፡፡ በተሇይም ከአይሁዲውያን አመሇካከት አንፃር፣ 

የመቅዯሱን ሥርዓት አፌርሷሌ ብሇው በጳውልስ ሊይ ክስ መሥርተው ነበር፡፡ በስፌራው ተገኝተው የነበሩት 
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የአይሁዴ ሽማግላዎች ምንም እንኳን አንዲቸውም ምስክር ነን ብሇው ወዯፉት ባይቀርቡም ስሇ ክሱ ተገቢነት 

ማረጋገጫ ሰጥተው ነበር፡፡  

በግሌፅ ይታይ እንዯነበረው፣ ስሇ ጳውልስ ይነገር የነበረውን የሏሰት ወሬ በሙለ ሌባቸው አምነው ተቀብሇውት 

ነበር፡፡ ጳውልስ የጁዲይዜምን ውዴቀት ይፇሌጋሌ፣ መቅዯሱንም የማርከሱን ተግባር በኩራት እየፇፀመው ነው 

የሚሇውን አቋማቸውን ያጸዯቁት ይመስሊለ፡፡ በዙህም ምክንያት፣ አይሁዲውያን ከሳሾቹ ህጋዊ ምስክር 

አዴርገው ሉጠቅሱ የቻለት ጳውልስን ራሱን ነበር! 

በሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 24 ቁጥር 8 ውስጥ ተርቱሌያን ሇፉሉክስ ያቀረበውን የመዜጊያ ንግግር እናንብብ፡ 

ከሳሾቹም ወዯ አንተ ይመጡ ንዴ አ፤ አንተም ራስህ እርሱን መርምረህ እኛ ስሇምንከስበት ነገር 
ሁለ ሌታውቅ ትችሊሇህ። (የሏዋርያት ሥራ 24፡8) 

እንግዱህ ጳውልስ፣ ጠበቃ አይዯሇም፣ ሇከሳሾቹ የሰጠው ምሊሽ ግን ማራኪ ነበር፡፡ ያቀረበውም ባሇ አራት ነጥብ 

መከሊከያ ነበር፡ 

አንዯኛ፣ ተፇጸመ ስሇሚለት ወንጀሌ አንዴም ምስክር በእርሱ ሊይ በማስረጃነት አሇመቅረቡን አመሌክቷሌ፡፡ 

ይህም ማሇት ክሳቸው መሠረት የሇሽ ነው ማሇት ነው፡፡ ይህ ነጥብ እጅግ ወሳኝ ነጥብ ነው ምክንያቱም ጳውልስ 

የተከሰሰበት ወንጀሌ ህዜብ በተሰበሰበበት ወቅት በቀን የሚፇጸም ስሇሆነ ነው፡፡ ወንጀለን ፇጽሞ ቢሆን ኖሮ፣ 

በእርግጠንነት አንዴ ሰው ያየው ነበር፡፡ 

ሁሇተኛ፣ ሰሊም ያናጋው እርሱ ሳይሆን ላልች እንዯሆኑ ትክክሇኛ ሙግት አቅርቦ ነበር፡፡ አመፁን የቀሰቀሱት 

ከትንሿ እስያ የመጡት አይሁዴ ነበሩ፡፡ የሮማውያኑን ሰሊም ያናጋው ጳውልስ ሳይሆን አይሁዴ ነበሩ፡፡ ይህም 

ጭብጥ አይሁዴ ጳውልስን ሉገዴለት አሲረው እንዯነበር ለስዮስ በጻፇው የክስ ዯብዲቤ ሊይ ተረጋግጧሌ፡፡  

ሦስተኛ፣ ራሳቸውን ከሳሾቹን እንኳን በሚያስገርም መንገዴ፣ መቅዯሱን የማርከስ ሃሳብ ጨርሶውኑ እንዯላሇው 

ጳውልስ አስረግጦ መናገሩ ነበር፡፡ ይሌቁኑ፣ በቅደሳት መጻሕፌት ውስጥ በተጻፇው ሁለ የሚያምንና ወዯ 

ቤተመቅዯስ የመጣውም ሇአምሌኮ መሆኑን ተናገረ፡፡ 

አራተኛ፣ የአይሁዴ ሸንጎ ጥፊተኛነቱን ሉያረጋግጥ እንዲሌቻሇ ጳውልስ ሇሸንጎው ማሳሰቢያ ሰጠ፡፡ ይህ 

መከራከሪያ የክሱን ሂዯት ጨርሶ የሚያወዴም ነበር፡፡ በአይሁዴ ንዴ እውቅና የተሰጠው ሸንጎ፣ ማስረጃ 

ያሌቀረበበትን ክስ ማረጋገጥና ጳውልስን ወንጀሇኛ ማዴረግ አሌቻሇም፡፡ ታዱያ አሁንም ሉገዴለት የሚጥሩት 

ሇምን ነበር?  

በጳውልስ ሊይ የቀረበው ክስ ማስረጃ የሇሽ ስሇነበር፣ ፉሉክስ ጳውልን በነፃ ሉሇቅቀው ይችሌ ነበር፣ ግን 

አሊዯረገውም፡፡ ፉሉክስ ግን ሙሰኛ ገዢ ነበር፡፡  ስሇዙህም፣ ጉቦ የሚቀበሌበትን መንገዴ ይፇሌግ ጀመር፡፡ 

ያንንም ሇማሳካት ፌርደን በማጓተት ጳውልስን ዯጋግሞ እያስመጣ ሇብቻ ያነጋግረው ነበር፡፡ እግዙአብሔር ግን 

በረቀቀ አሠራሩ ጉዲዩን በዙያ መንገዴ ወዯፇቃደ ይመራው ነበር፡፡  

በሏዋርያት ስራ ምዕራፌ 24 ቁጥር 26 ውስጥ፣ ለቃስ እንዱህ ሲሌ ያብራራዋሌ፡ 

ያን ጊዛም ዯግሞ እንዱፇታው ጳውልስ ገንብ ይሰጠው ንዴ (ፉሉክስ) ተስፊ አዯረገ፤ ስሇዙህ 
ዯግሞ ብዘ ጊዛ እያስመጣ ያነጋግረው ነበር። (የሏዋርያት ሥራ 24፡26) 
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በመጀመሪያ፣ የሮሜው ገዥ ለስዮስ፣ ቂሳርያ በዯረሰ ጊዛ፣ በጳውልስ ጉዲይ ሊይ ፌርዴ እንዯሚሰጥ ፉሉክስ 

ተናግሮ ነበር፡፡ ሆኖም ግን ፉሉክስ በጳውልስ ጉዲይ ሊይ ምንም ብይን ሳይሰጥ ሇሁሇት ዓመት አገየው፡፡ 

ሁሇቱ ዓመታት ሲገባዯደ ግን፣ ፉሉክስ በፉስጦስ ተተካ፡፡ በ59 ዓ.ም. ፉስጦስ በገዢነት ወንበሩ ሊይ ሲቀመጥ፣ 

በኢየሩሳላም የሚኖሩት አይሁዴ የጳውልስ ከሳሾች ጳውልስን ሇመግዯሌ ላሊ አጋጣሚ ይፇሌጉ ጀመር፡፡ ከዙያም 

ሴራ ጠነሰሱና ፉስጦስ ጳውልስን ወዯ ኢየሩሳላም እንዱሌክሊቸውና ጉዲዩም እንዯገና በአጥቢያቸው እንዱታይ 

እንዱፇቅዴሊቸው ተፇራርመው ሊኩ፡፡ እናም፣ ፉስጦስ ጉባዔ ጠራና ጉዲዩ ከቂሳርያ ይሌቅ በኢየሩሳላም 

እንዱታይ ጳውልስ ይፇሌግ አይፇሌግ እንዯሆነ ጠየቀው፡፡  

በዙህ ወቅትም. ጉዲዩ በኢየሩሳላም እንዱታይሇት ከመስማማት ይሌቅ፣ እንዯ ሮማዊ ዛግነቱ ጉዲዩ በኔሮ በቄሳር 

በራሱ እንዱታይሇት ጳውልስ ይግባኝ አሇ፤ ፉስጦስም ጥያቄውን ከማጽዯቅ ውጪ ምርጫ አሌነበረውም፡፡ 

ጳውልስ ሇምን ይህን ይግባኝ እንዯጠየቀ ቅደሳት መጻሕፌት ምንም ገባ አሊቀረቡም፣ ምናሌባት ግን ጥቂት 

ፌንጭ ሉሰጡን የሚችለ ነገሮችን ማስተዋሌ እንችሊሇን፡፡  

አንዯኛ፣ ጳውልስ ኢየሩሳላም ሇፌርዴ ከቀረበ በኋሊ ሉሇቀቅ የሚችሌበት እዴሌ በጣም ጠባብ እንዯሆነ 

አምኗሌ፡፡ ፉሉክስ ጉዲዩን በፌትሃዊነት ስሊሌያው ሇሁሇት ዓመታት ያህሌ በእስር አሳሌፎሌ፡፡ ስሇዙህ ፉስጦስ 

ጉዲዩን ያሇ አዴሌዎ ፌርዴ ሉሰጥ የሚችሌበት ምንም ምክንያት እንዯላሇ አምኗሌ፡፡  

ሁሇተኛ፣ አይሁዴ ሉገዴለት እያሴሩ እንዯሆነ ጳውልስ አስቀዴሞውኑ ተረዴቶ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ የጳውልስ 

ባሌንጀራ የነበረው የሏዋርያት ሥራ ጸሏፉ ለቃስ፣ ጳውልስ ከቂሳርያ ወዯ ኢሩሳላም እንዱዚወር ሲፇቀዴ 

አይሁዴ ሉገዴለት አሲረው እንዯነበር ያውቅ ነበር፡፡ ስሇዙህም ጳውልስም ስሇ ሴራው ሉያውቅ እንዯሚችሌ 

መገመት እንችሊሇን፡፡  

ሦስተኛና ከሁለ እጅግ ወሳኝ የሆነው፣ ጳውልስ በለስዮስ በተያበት ወቅት፣ ጌታ ራሱ ሇጳውልስ በህሌም 

ተገሌጦሇት፣ ወንጌሌን በሮም ሉሰብክ እንዯሚገባው ነግሮት ነበር፡፡  

በሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 23 ቁጥር 11 እንዯምናነብበው፡ 

በሁሇተኛውም ላሉት ጌታ በአጠገቡ ቆሞ፦ ጳውልስ ሆይ፥ በኢየሩሳላም ስሇ እኔ እንዯ መሰከርህ 
እንዱሁ በሮሜም ትመሰክርሌኝ ንዴ ይገባሃሌና አይዝህ አሇው። (የሏዋርያት ሥራ 23፡11) 

ጳውልስ በተያበት ወቅት ያየው ይህ ህሌም መታሠሩ ስሇ ክርስቶስ በሮም ሇመስበክ የሚችሌበትን እዴሌ 

በስተመጨረሻው የሚያስገኝሇት እንዯሚሆን እንዱያስብ አዴርጎታሌ፡፡ እኛም እንዯተመሇከትነው፣ ይህ መታሠሩ 

የወንጌሌ አገሌግልቱን ዴንበር ሇማስፊት ጌታ የሚጠቀምበት እንዯሆነ ጳውልስ እንዱያምን መንፇስ ቅደስ 

አስቀዴሞውኑ ምሪትን ሰጥቶት ነበር፡፡ በዙህም ወቅት፣ ይህ እስራቱ ወዯ ሮም የሚሄዴበትን በር 

እንዯሚያስከፌትሇት ተረዴቶ ነበር፡፡ 

እነዙህ ማስረጃዎች በአንዴነት ጳውልስ ወዯ ቄሳር ይግባኝ ያሇበትን ትክክሇኛ ተነሳስቶ ሇማመሌከት ከበቂ በሊይ 

ናቸው፡፡ ተነሳስቶው ምንም ይሁን ምን አንዴ ግሌፅ ነገር አሇ፣ ይህም ከእስር ቤትም እንኳን ቢሆን ጳውልስ 

በስተመጨረሻው ወንጌሌን በሮም መስበኩ አይቀሬ  ነበር፡፡  
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ጳውልስ ወዯ ሮም ከመሊኩ አስቀዴሞ ግን፣ ጉዲዩን በወጣቱ ንጉሥ በዲግማዊ ሄሮዴስ በአግሪጳ ፉት ቀርቦ 

የማስረዲት እዴሌ አግኝቶ ነበር፡፡ አግሪጳም የጳውልስን መከራከሪያ ካዯመጠ በኋሊ፣ ይህ ሰው ሇቄሳር ይግባኝ 

ባያቀርብ ኖሮ ሉፇታ እንዯሚችሌ ሇፉስጦስ ነገረው፡፡  

ጌታ ግን ስሇ ጳውልስ ሇየት ያሇ ሃሳብ ነበረው፡፡ በዙህ ወቅት ሇጳውልስ ሇራሱ እንኳን ግሌፅ ባሌሆኑ 

ምክንያቶች፣ ጳውልስ በሮም የሚጠብቀውን እስር የወንጌሌ አገሌግልቱን ተዯራሽነት ሇማስፊት ጌታ 

አስቀዴሞውኑ አቅድት ነበር፡፡  

ጳውልስ በቂሳርያ ያሳሇፇበትን የሁሇት ዓመታት የእስር መን መርምረናሌ፣ አሁን ዯግሞ፣ በሮሜ በተከታታይ 

በእስር ሊይ የሰነበተባቸውን ዓመታት እንመረምራሇን፡፡ 

በሮም እስር ቤት 

ጳውልስ የሮሜ እስረኛ ከመሆኑ የተነሳ፣ በሮሜ ወታዯሮች ጥበቃ ስር መሆን ነበረበት፡፡ ስሇዙህም፣ ዮሉዮስ 

በተሰኘ የመቶ አሇቃ ሥሌጣን ስር እንዱሆን ተዯረገና ወዯ ትንሿ እስያ በምታቀና መርከብ ተሳፇረ፡፡ የጳውልስ 

የጉዝ ባሌዯረቦች ነበሩት ለቃስና አርስጥሮኮስ አብረውት እንዱሄደ ተፇቀዯሊቸው፡፡  

መርከቢቱም ወዯ ቂሳርያ ጉዝ የጀመረችው፣ ወዯ 59 ዓ.ም. መጨረሻ አካባቢ ሳይሆን አይቀርም፡፡ በመጀመሪያም 

ወዯ የብስ የዯረሱት፣ ጳውልስ ጥቂት ጓዯኞቹን እንዱጎበኝ ፇቃዴ ባገኘበት በሲድና ነው፡፡ ከሲድናም ተነስተው፣ 

በቆጵሮስ አሌፇው፣ በሴላውቅያ ወዯብ በኩሌ በፒፌሌያ አሌፇው በለቅያ ግዚት ወዯምትገኘው ወዯ ሙራ 

መጡ፡፡  

በሙራም፣ ወዯ ኢጣሉያ የምትሄዴ መርከብ ሊይ ተሳፇሩ፡፡ ከዙህ በኋሊ፣ በጣም አስቸጋሪ የመርከብ ጉዝ 

ገጠማቸው፡፡ መንገዲቸውንም ወዯ ቀኒድስ በማቅናት፣ የዯቡቡን አቅጣጫ በመያዜ፣ የቀርጤስን ዯሴት ተተግነው 

በስተመጨረሻም መሌካም ወዯሚለዋት ወዯብ ዯረሱ፡፡  

አሁን ዯግሞ የክረምት ወራት በመሆኑ፣ አየሩ ሇመርከብ ጉዝ እጅግ አስቸጋሪ ነበር፡፡ በዙህ ወቅት በመርከብ 

መጓዜ አዯገኛ በመሆኑ ምክንያት የመቶአሇቃው ዩሌዮስ ወዯ ኢጣሉያ ሇመጓዜ እንዲይነሱ እንዱያዜዜ ጳውልስ 

ምክር ሰጠው፡፡ ጳውልስ የዲበረ ሌምዴ ያሊቸውን መርከበኞች ሉመክር መነሳቱ እንግዲ ቢመስሌም፣ ነገሩ 

ትንቢታዊ መረዲት ያሇበት መሆኑ ብቻ ሳይሆን፣ በ2ኛ ቆሮንቶስ 11፡25 ተፅፍ እንዯምናነብበው ጳውልስ ከዙህ 

ቀዯሞም ሦስት ጊዛ የመርከብ አዯጋ እንዯዯረሰበት ማስታወስ ይገባሌ፡፡ ጳውልስ በሮም ወንጌሌን የመስበክ ብርቱ 

ፌሊጎት ነበረው፡፡ በመርከብ እንዲይጓዘ ምክር የሰጠው በሮም የሚጠብቀውን አዯጋ ሇመሸሽ አስቦ ሳይሆን፣ ሮም 

በሰሊም ዯርሶ ወንጌሌን ሇመስበክ ከነበረው ጠንካራ ፌሊጎት የተነሳ ነበር፡፡  

የመርከቢቱ አዚዥና ባሇቤት ግን መንገዲቸው ሰሊምና የተሳካ እንዯሚሆን ዩሌዮስን አሳመኑት፣ ስሇዙህም 

መርከቢቱ እንዯገና ጉዝ ጀመረች፡፡ ሆኖም ብዘ ርቀው ሳይሄደ፣ በአዯገኛ አውል ንፊስ ተመቱና ቄዲ ወዯሚሎት 

ወዯሜዴትራኒያን በህር በርቀት ተሽቀነጠሩ፡፡ ማዕበለም ሇሁሇት ሳምንታት ያህሌ ቆየ፣ በዙህም ወቅት ጳውልስ 

በመርከቢቱ ውስጥ የነበሩትን መንገዯኞች አገሇገሊቸው፣ እግዙአብሔርም ተገሌጦሇት ማንም እንዯማይጠፊ 

ተስፊን እንዯሰጠው በመንገር አበረታታቸው፡፡ በስተመጨረሻም መርከቢቱ በመሊጥያ ወዯብ አቅራቢያ በሚገኝ 

ዱብ ሊይ በመነዲቷ ከኋሊዋም ማዕበለ ስሇበረታ ትሰባበር ጀመር፡፡  
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መርከቢቱም ስሇተሰበረች፣ መርከበኞቹ፣ ወታዯሮቹ፣ እስረኞቹና በመርቢቱ ውስጥ የነበሩት ሁለ በመሊጥያ ወዯብ 

መቆየት ግዳታ ሆነባቸው፡፡ ጳውልስ፣ ጓዯኞቹና እና ጠባቂዎቹ በሚሉጢን ሇሦስት ወራት ተቀመጡ፣ 

የዯሴቲቱም ነዋሪዎች እዙያ በቆዩበት ወቅት ቸርነትን አዯረጉሊቸው፡፡   

ጳውልስ በመሊጥያ በቆየባቸው ወራቶች፣ አስዯናቂ ነገሮች ተከናውነዋሌ፡፡ በአንዴ ወገን፣ ጳውልስ በመርዚማ 

እባብ ተነዴፎሌ፡፡ የአካባቢው ተወሊጆች በመጀመሪያ ሊይ ይህንን ሲመሇከቱ ጳውልስን  እንዯ ነፌሰ ገዲይ 

ቆጥረውት ነበርና ሞቱን ይጠብቁ ነበር፡፡ ሆኖም ጳውልስ በእባቡ በመነዯፈ ምክንያት ምንም ህመም 

አሌገጠመውም፡፡ በዙህም ምክንያት፣ ተወሊጆቹ ስሇ ጳውልስ የነበራቸውን አስተሳሰብ በመሇወጥ ይህስ 

ከአማሌክት አንደ ሳይሆን አይቀርም ብሇው አሰቡ፡፡  

እንግዱህ ከላልች ቀዯምት አውድች እንዯምነገነበው የዙያ አካባቢ ተወሊጆች ጳውልስን እንዯ አማሌክት 

በማየታቸው እንዱገፈበት እንዯማይፇቅዴ እናውቃሇን፡፡ ሇምሳላ፣ ጳውልስን በሌስጥራ ሄርሜን የሚሌ 

የአማሌክት ስም ሲሰጡት፣ ጳውልስም ተራ ሰው መሆኑን የገሇጠ ሲሆን፣ አጋጣሚውን ግን ወንጌሌን ሇመስበክ 

ተጠቅሞበታሌ፡፡ በመሊጥያም ሉያዯርግ የሚችሇው ይህንኑ ነው ብሇን ያሇምንም ማንገራገር መናገር እንችሊሇን፡፡  

በተጨማሪም ጳውልስ በመሊጥያ በርካታ ተዓምራዊ የፇውስ አገሌግልቶችን ሰጥቷሌ፡፡ የፇውስ አገሌግልቱን 

የጀመረው፣ የፐትሌዮስን አባት በመፇወስ ነው፡፡ ፐትሌዮስ የመሊጥያ አዚዥ ነው፡፡ ጳውልስ የፐትሌዮስን አባት 

የመፇወሱ ወሬ ሲሰማም፣ በመሊጥያ የሚገኙ ህመምተኞች ሁለ ወዯ ጳውልስ በመምጣት ተፇወሱ፡፡ 

ከሦስት ወራት በኋሊም፣ በ60 ዓ.ም. መጀመሪያ ሊይ ክረምቱ አሇፇ፡፡ ስሇዙህም፣ ጳውልስና ባሌዯረቦቹ ዯግሞም 

ጠባቂዎቹ ወዯ ኢጣሉያ በመርከብ ጉዞቸውን ጀመሩ፡፡ መሊጥያን ሇቅቀው፣ ወዯ ሰሜን በማቅናት ወዯ ሲሲሉ 

ዯሴት ተጓዘ፣ በሰራኩስም ወዯብ አረፈ፡፡ ከሰራኩስም የኢጣሉያ ዯቡባዊ ዋና ግዚት ወዯምትሆን ወዯ ሬጌዩም 

አቀኑ፡፡ ከሬጌዩም ሲነሱም፣ በብርቱ የዯቡብ ንፊስ ተነዴተው በቶል ወዯ ፐቲዩለስ ዯረሱ፣ በዙያም በአካባቢው 

የሚገኙ አማኞች ጳውልስን ሉጎበኙ መጡ፡፡ ከሳምንት በኋሊም፣ ጳውልስ በመጨረሻ ወዯ ሮም ተጓ፡፡ ሮም 

የዯረሰውም በ60 ዓ.ም. መጨረሻ አካባቢ ነበር በዙያም በግዝት ቤት ውስጥ ተቀመጠ፡፡  

ጳውልስም በሮም በግዝት ቤት ውስጥ ሇሁሇት ዓመታት ማሇትም ከ60 እስከ 62 ዓ.ም. ተቀመጠ፡፡ በእነዙህ 

ዓመታት በጥበቃ ስር የቆየ ሲሆን፣ እንግድችን የመቀበሌና በነፃነት የማስተማርም ፇቃዴ ተሰጥቶት ነበር፡፡ በይሁዲ 

ይኖሩ የነበሩት የአይሁዴ መሪዎች ስሇ ጳውልስ ጉዲይ ምንም አሌነገሩዋቸው ስሇነበር በሮም ይገኙ የነበሩት 

አይሁዴ ራሳቸው ጳውልስን ጥያቄ አቀረቡሇት፡፡ በስብከቱም፣ ጥቂቶቹ ክርስትናን ተቀበለ፡፡ አንዲንድቹ ግን 

ከብለይ ኪዲን እየጠቀሰ ስሇ ኢየሱስ ያቀርብ የነበረውን መከራከሪያ አንቀበሌም አለ፡፡  

ጳውልስ በሮም ያዯረገውን ቆይታ ለቃስ በሏዋርያት ሥራ 28 በቁጥር 30 እና 31 ውስጥ ጠቅሇሌ አዴርጎ 

አስቀምጦታሌ፡ 

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

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

  

ጳውልስ በኢየሩሳላም የዯረሰበት እስራት ኢ-ፌትሃዊ፣ ስቃይ የሞሊበትና ሕይወቱንም ሇአዯጋ ያጋሇጠ ነበር፡፡ 

በቂሳርያም የዯረሰበት እስር የፌትህ መጓዯሌ የዯረሰበትና ረጅም ጊዛ የወሰዯ ነበር፡፡ ወዯ ሮም ያዯረገውም ጉዝ 
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በርካታ መከራዎች የተፇራረቁበት ነበር፡፡ በስተመጨረሻው ግን የጳውልስ ተስፊዎች እውን የሆኑ ሲሆን 

የእግዙአብሔርም ቃሌ ተፇጽሟሌ፡፡ ጳውልስ በፌጻሜው ሮም ዯርሷሌ፡፡ በእርሱ መን ገናናና ኃያሌ ከተማ 

በነበረችው ዋና ከተማ ቢታሰርም፣ ሇሁሇት ዓመታት፣ ወንጌሌን “በዴፌረትና ያሇእንቅፊት” ሰብኮ ነበር፡፡  

3. ተከታታይ አገሌግልት 

እስካሁን ዴረስ የጳውልስን እሥራት ዲራ ስንመረምር ቆይተናሌ፣ አሁን ዯግሞ በእስር ሊይ ሆኖ የሠጠውን 

ተከታታይ አገሌግልት እንመረምራሇን፡፡ ወዯፉት እንዯምንመሇከተው፣ ጳውልስ በእስር ሊይ ሆኖም እንኳን ሥራ 

ፇት አሌነበረም፡፡ ይሌቁኑም፣ እንዯ ኢየሱስ ክርስቶስ የወንጌሌ አገሌጋይ በንቃትና በትጋት ማገሌገለን ገፌቶበት 

ነበር፡፡  

ጳውልስ ሏዋርያ ነበር፡፡ ጳውልስን የጠራው፣ ያሰሇጠነው እና እንዯ መንግሥቱ ባሇ ሙለ ሥሌጣን የቃሌ ኪዲን 

አምባሳዯር እንዱያገሇግሌ የመረጠው  ኢየሱስ ራሱ ነበር፡፡ ዚሬ ሇእኛ እንግዲ በሚመስሌ መንገዴ፣ ሇጳውልስ 

የተሰጠው አዯራ ሲታሰር እንኳን አሌተገታም፡፡ ይሌቁኑ በተቃራኒው፣ በእግዙአብሔር ቸርነት፣ ጳውልስ 

ይህኛውን የሕይወቱን  መን በእስር ቤት ውስጥ እንዱያሳሌፌ የእግዙአብሔር በጎ ፇቃደ ነበር፡፡ ዴርጊቶቹን 

በሙለ እንዯፇቃደ ይቆጣጠር የነበረው እግዙአብሔር ስሇነበር በሮም በእስር ሊይ ያሳሇፊቸው ዓመታት 

የክርስቶስን ወንጌሌ የምዕራቡ ዓሇም እምብርት በሆነችው ከተማ ውስጥ እንዱሰብክ ምቹ ዕዴሌ ያገኘባቸው 

ነበሩ፡፡  

ሏዋርያው ጳውልስ በእስር ሊይ በነበረባቸው ዓመታት ስሇሰጣቸው ተከታታይ አገሌግልቶች መረጃ 

የምናገኝባቸው ሁሇት ዏቢይ ምንጮች አለ፡፡ አንዯኛው፣ በዙያን ወቅት ስሇተከናወኑት ተግባራት በርካታ 

መረጃዎችን የሚሰጠን የሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ ነው፡፡ ሁሇተኛው ዯግሞ፣ ጳውልስ ከእስር ቤት 

ሇአብያተክርስቲያናት ከጻፊቸው የተሇያዩ ዯብዲቤዎች የምናገኘው መረጃ ነው፡፡ የሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ ስሇ 

ጳውልስ አገሌግልት የሚሰጠንን መረጃ በመመርመር እንጀምር፡፡  

የሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ 

ሇሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ ጸሏፉ፣ ሇለቃስ የጳውልስ የእስር ቤት ቆይታዎች እጅግ ወሳኝ ሚና አሊቸው፡፡ 

በጳውልስ ሕይወት ውስጥ ከተከሰቱት ከእነዙህ ወቅቶች ጋር ተያያዥ የሆኑ ነገሮችን ሇመገብ ጠኝ 

ምዕራፍችን ያህሌ ተጠቅሟሌ፡፡ ጳውልስ ወዯ ኢየሩሳላም ሇመሄዴ የወሰነበትን ከገበበት ከሏዋርያት ሥራ 

ምዕራፌ 19 ቁጥር 21 ጀምሮ አስከ ሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 28 ቁጥር 31 እንሰከ መጽሏፈ ማብቂያ ዴረስ፣ 

በኢየሩሳላም ከመያዘ አንስቶ በተከታታይ ስሇገጠሙት እስራቶች ለቃስ ባስቀመጣቸው ዜርዜር መረጃዎች 

የጳውልስ እንቅስቃሴ በዓሊማ የተሞሊ እንዯነበር ግቧሌ፡፡  

እነዙህ ምዕራፍች በርካታ ዜርዜር ጉዲዮችን የያዘ ቢሆንም፣ ቢያንስ ሦስት ዋና መሪ ሃሳቦች በበርካታ ወቅቶች 

ተከስተዋሌ፡ ጳውልስ ስሇሚጠብቀው መከራ አስቀዴሞ ማወቁ፣ ስሇሚጠብቀው መከራ የእግዙአብሔርን ዓሊማ 

ስሇመረዲቱ እና የእግዙአብሔር በረከት ሉፇስስ የሚችሇው በመከራው ውስጥ መሆኑን ስሇመረዲቱ የተገቡት 

ይጠቀሳለ፡፡ በመጀመሪያ፣ ጳውልስ ሇክርስቶስ የሚያቀርበው አገሌግልት ብርቱ ፇተናን እንዯሚያመጣበትና 

በሕይወቱም መከራ እንዯሚጠብቀው ያውቅ ነበር፡፡  
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መከራ እንሚገጥመው አስቀዴሞውኑ ማወቁ 

 
በሏዋርያት ሥራ ከምዕራፌ 19 እስከ 28 ባለት ምዕራፍች ውስጥ፣ ለቃስ ጳውልስን የገሇጠው ስሇ ሚገጥመው 

መከራ ጠንቅቆ እንዯሚያውቅ ሰው ነው፡፡ ጳውልስ እንዯሚታሰር፣ ሇሞትም አሌፍ ሉሰጥ እንዯሚችሌ ያውቅ 

ነበር፡፡  

 

ሇምሳላ በሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 20 ከቁጥር 22 እስከ 25 ባሇው ክፌሌ ውስጥ ሇኤፋሶን መሪዎች 

ያቀረባቸውንና ቅዴመ እውቀት እንዲሇው የሚያመሇክቱ ንግግሮቹን እናዴምጥ፡ 

አሁንም፥ እነሆ፥ እኔ በመንፇስ ታስሬ ወዯ ኢየሩሳላም እሄዲሇሁ፥ በዙያም የሚያገኘኝ ምን 
እንዯ ሆነ አሊውቅም፤ 

ነገር ግን መንፇስ ቅደስ፦ እስራትና መከራ ይቆይሃሌ ብል በየከተማው ሁለ 
ይመሰክርሌኛሌ። 

ነገር ግን ሩጫዬንና ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበሌሁትን አገሌግልት እርሱም የእግዙአብሔርን 
ጸጋ ወንጌሌን መመስከር እፇጽም ንዴ ነፌሴን በእኔ ንዴ እንዯማትከብር እንዯ ከንቱ ነገር 
እቆጥራሇሁ። 

አሁንም፥ እነሆ፥ እኔ የእግዙአብሔርን መንግሥት እየሰበክሁ በመካከሊችሁ የዝርሁ ሁሊችሁ 
ከእንግዱህ ወዱህ ፉቴን እንዲታዩ አውቃሇሁ። (የሏዋርያት ሥራ 20፡22-25) 

 

ቆየት ብል ዯግሞ በቂሳርያ ሇሚኖሩ አማኞች በሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 21 ቁጥር 13 እንዱህ ብሎቸው 

ነበር፡ 

 
እኔ ስሇ ጌታ ስሇ ኢየሱስ ስም በኢየሩሳላም ሇመሞት እንኳ ተሰናዴቼአሇሁ እንጂ ሇእስራት ብቻ 
አይዯሇም አሇ። (የሏዋርያት ሥራ 21፡13) 

 
ጳውልስ ስሇ ክርስቶስና ስሇ እርሱ ወንጌሌ በሚሰጠው አገሌግልት ውስጥ ስሇሚጠብቁት ፇታኝ ሁኔታዎች 

አስቀዴሞውኑ የሚውቅ ከመሆኑ ባሻገር ሕይወቱን መስዋዕት ሇማዴረግ እንኳን ዜግጁ ነበር፡፡ 

 

ዓሊማውን በግሌጽ መረዲቱ 
 

በሁሇተኛ ዯረጃ፣ ጳውልስ የሚቀበሇውን መከራ ዓሊማ በግሌጽ የተረዲ ሰው ነበር፡፡ እግዙአብሔር በመከራ 

ውስጥ እንዱያሌፌ ያቀዯ ከሆነ፣ ጌታ ያንን መከራ ወንጌሌን ሇማስፊፊት ሉጠቀምበት በአቅደ ውስጥ አካትቶት 

ነበር፡፡  

 

የሚያሌፌባቸው መከራዎች የክርስቲያንን ወንጌሌ ሇማስፊፊት እግዙአብሔር እንዯሚጠቀምበት ጳውልስ እምነት 

ነበረው፡፡ የክርስቶስን የማዲን ወንጌሌ ሇህዜብ ሁለ ሇማብሰር ሲባሌ የትኛውንም ዓይነት መስዋእትነት መክፇሌ 

ተገቢ እንዯሆነ እና የእግዙአብሔርም መንገዴ እንዯሆነ ያውቅ ነበር፡፡  

 

በሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 20 ቁጥር 24 ውስጥ ሇኤፋሶን ሽማግላዎች የተናገረውን እስኪ እንዯገና 

እናዴምጠው፡ 
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ነገር ግን ሩጫዬንና ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበሌሁትን አገሌግልት እርሱም የእግዙአብሔርን ጸጋ 
ወንጌሌን መመስከር እፇጽም ንዴ ነፌሴን በእኔ ንዴ እንዯማትከብር እንዯ ከንቱ ነገር 

እቆጥራሇሁ። (የሏዋርያት ሥራ 20፡24) 
 

ጳውልስ በእስራቱ ወቅት የሚሰጠው አገሌግልት ስሇ ወንጌሌ ምስክር መሆንንም እንዯሚያካትትና  ሏዋርያ 

እንዯመሆኑም መጠን በመከራ ውስጥ ማሇፌ የሚጠበቅበት መሆኑን ጠንቅቆ ተረዴቶ ነበር፡፡ እሥራት 

ሇሏዋርያዊ አገሌግልቱ እንቅፊት ከመሆን ይሌቅ፣ ሇጳውልስ አገሌግልት ስኬት ትሌቅ አስተዋፅዖ ነበረው፡፡ 

እንዱያውም በሏዋርያት ሥራ ውስጥ በላሊ ስፌራ፣ እንዯምናነብበው፣ በትክክሌ ሆኖ የምናየው ይኸው ነበር፡፡ 

በሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 22 ከቁር 1 እስከ 21 ዴረስ፣ ጳውልስ በኢሩሳላም ሲያዜ፣ ሞቱን ሇሚናፌቁ ሴረኞች 

የክርስቲያን ምስክርነቱን ማቅረብ ችል ነበር፡፡  

 

ለቃስ በሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 23 ከቁጥር 1 እስከ 10 እንዲብራራው፣ ጳውልስ በአይሁዴ ከፌተኛ የሥሌጣን 

እርከን በሸንጎው ፉት ቀርቦ ስሇ ወንጌሌና ስሇ ክርስቶስ ትንሣኤ መስክሯሌ፡፡ ጌታ ራሱ ተገሌጦሇት ሏዋርያዊ 

ምስክርነቱን በተከታታይ ገና እንዯሚሰጥ በመንገር እንዲበረታታውም ለቃስ ግቧሌ፡፡  

 

ከዙያም በሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 24 ከቁጥር 14 እስከ 26 ዴረስ፣ የጳውልስ ጉዲይ በቂሳርያ ሸንጎ 

በሚዯመጥበት ወቅት በአዯባባይ እና ሇአገረ ገዢው ሇፉሉክስና ሇአይሁዲዊት ሚስቱ ሇዴሩሲሊ በግሌ ወንጌሌን 

አውጇሌ፡፡ በተጨማሪም ዯግሞ አገረ ገዢው ፉሇሉክስ ዯግሞ ዯጋግሞ ሇሁሇት ዓመታት ያህሌ ከጳውልስ ጋር 

እንዯተነጋገረ ተረዴተናሌ፡፡ 

 

ከዙህም በማስከተሌ፣ በሏዋርያት ሥራ 25 ከቁጥር 18 እስከ ምዕራፌ 26 ቁጥር 29 ዴረስ፣ ለቃስ እንዯሚነግረን 

ጳውልስ ሇአዱሱ አገረ ገዥ ሇፉስጦስ፣ ዯግሞም ሇአይሁደ ንጉሥ ሇአግሪጳ እና ሇሚስቱ ሇበርኒቄ ወንጌሌን 

አውጇሌ፡፡  

 

በሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 28 ከቁጥር 23 እስከ 31 እንዯተፃፇውም ጳውልስ ሮም በነበረበት ወቅት እርሱን 

ሉጎበኙ ሇሚመጡት ሁለ አውትሮ ወንጌሌን ይሰብክ እንዯነበር ለቃስ ያብራራሌ፡፡  

 

በሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 23 ቁጥር 11፣ ክርስቶስ ሇጳውልስ የተናገራቸው ቃሊት የጳውልስን መከራዎች ዓሊማ 

ጠቅሇሌ አዴርገው ያስረደናሌ፡ 
 

በሁሇተኛውም ላሉት ጌታ በአጠገቡ ቆሞ፦ ጳውልስ ሆይ፥ በኢየሩሳላም ስሇ እኔ እንዯ መሰከርህ 
እንዱሁ በሮሜም ትመሰክርሌኝ ንዴ ይገባሃሌና አይዝህ አሇው። (የሏዋርያት ሥራ 23፡11) 

 
ጳውልስ የኢሱስ ክርስቶስን የምሥራች ወንጌሌ ከኢሩሳላም አንስቶ እስከ ሮም ሇማዴረስ ሲሌ መከራን 

ተቀብሎሌ፡፡ 
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መሇኮታዊ በረከቱን በትክክሌ መረዲቱ 

በሦስተኛ ዯረጃ፣ ጳውልስ በእነዙህ ወቅቶች እግዙአብሔር በአገሌግልቱ የሚያፇስሳቸውን በረከቶች በትክክሌ 

ተረዴቶ ነበር፡፡ ለቃስ በሏዋርያት ሥራ ከምእራፌ 19 እስከ 28  በግሌፅ እንዯገበው የጳውልስ የወንጌሌ 

አገሌግልት በመንፇስ ቅደስ አስዯናቂ ተዓምራዊ በረከቶች የታጀበና በየስፌራው የተሰማ ነበር፡፡  

ለቃስ በተጨማሪም እንዯገበሌን ጳውልስ የወንጌሌ አገሌግልቱን ያፊጠኑሇትን ላልች አገሌግልቶችንም 

እንዯሰጠ እና ያንን በሰዎች ሕይወት ውስጥ በተግባር እንዱገሇጥ እንዲዯረገ እንረዲሇን፡፡ ሇምሳላ፣ በመርከብ 

ይጓዘ የነበሩ ሰዎችን ሕይወት ሇማትረፌ ከእግዙአብሔር ንዴ ራእይ ያየ ሲሆን የራእዩንም ፌቺ በትክክሌ ገሌፆ 

ነበር፡፡ እንዯምናስታውሰውም መርከቢቱ ዏሇታማ ከሆነው የባህር ጠረፌ ጋር ተሊትማ ነበር፡፡ በመሊጥያ በርካታ 

ህሙማንን ፇውሷሌ፡፡ እርሱን ሇመጎብኘት የሚመጡ አማኞች የሚያስፇሌጋቸውን መሠረታዊ ፌሊጎትም ያሟሊ 

ነበር፡፡  

በሏዋርያት ሥራ ውስጥ ተጽፍ ከምናነብበው መረጃ በተጨማሪ፣ በጳውልስ የእስር መን ስሇተከናወኑት 

ተከታታይ አገሌግልቶች ሇአብያተ ክርስቲያናት ከጻፊቸው ዯብዲቤዎች ማሇትም ከቆሊስይስ፣ ከኤፋሶን እና 

ከፉሌጵስዩስ ዯብዲቤዎቹ የበሇጠ መረጃ ማግኘት እንችሊሇን፡፡ ጳውልስ ሇቆሊስይስ ሰዎች የጻፇው ዯብዲቤ 

ፉሉሞናን፣ ኤፋሶንን እና ፉሌጵስዩስን ጨምሮ እንዯሚያስረደን ጳውልስ በእስር ሊይ እያሇ የተዋጣሇት 

አገሌግልት ይሰጥ ነበር፡፡ በታሰረበት ወህኒ ውስጥ የመውጫውን ቀን እየጠበቀ እንዱያው ዜም ብል 

አሌተቀመጠም፣ ይሌቁኑ በትሌቅ ትጋት ሏዋርያዊ አገሌግልቱን ይፇፅም ነበር፡፡ 

ሇአብያተክርስቲያናት የተጻፈ ዯብዲቤዎች 

የጳውልስን አገሌግልት ጠቅሇሌ አዴርገን ማቅረብ የምንችሌባቸው በርካታ መንገድች አለ፣ አራት ጉዲዮች ግን 

ከሁለ ቀዴመው ፉት ሇፉታችን ይመጣለ፡፡ ጳውልስ ምንም እንኳን በግዝት ቢቀመጥም፣ ሇተሇያዩ 

ባሇሥሌጣናት፣ ሉጎበኙት ሇሚመጡ ሰዎች፣ ወንጌሌን በመስበክ ያገሇግሌ የነበረ ሲሆን፣ በመሊው ዓሇም 

ሇሚገኙ አብያተክርስቲያናትና ሇአማኞች ይጸሌይ፣ ስሇ አብያተክርስቲያናትም ጥቅም ሲሌ መከራን ይቀበሌ፣ 

እንዱያውም በተሇያዩ ዓሇማት ሇሚገኙ አብያተክርስቲያናት እና ግሇሰቦች ዯብዲቤዎችን ይጽፌ ነበር፡፡ 

በመጀመሪያ፣ በዙህ ወቅት ጳውልስ ወንጌሌን ይሰብክ እንዯነበር እንመሌከት፡፡ 

ስብከት  

እንዯተመሇከትነው፣ ጳውልስ በእስር ቤት የዯረሰበትን መከራ የተቋቋመው ወንጌሌን የሚሰብክበትን እዴሌ 

ሇማስፊት ሲሌ ነበር፡፡ ከእስር ቤት የጻፊቸውም ዯብዲቤዎች ይህንን ሃሳብ ያጠናክራለ፡፡ ይህንንም 

የምንመሇከተው ራሱን በሰንሰሇት የታሰረ የክርስቶስ አምባሳዯር አዴርጎ ወትር ከሚቆጥርበት መግሇጫው ብቻ 

ሳይሆን የሚጽፌሊቸው አብያተክርስቲያናት  እንዱጸሌዩሇት ከሚያቀርባቸው የጸልት ጥያቄዎችም ውስጥ ነው፡፡ 

ሇምሳላ፣ በኤፋሶን ምዕራፌ 6 ከቁጥር 19 እስከ 20 ያቀረበውን ሌመና አዴምጡ፡ 

ዯግሞ የወንጌሌን ምሥጢር በግሌጥ እንዲስታውቅ አፋን በመክፇት ቃሌ ይሰጠኝ ንዴ ስሇ 
እኔ ሇምኑ፤ 

ስሇ ወንጌሌም በሰንሰሇት መሌእክተኛ የሆንሁ፥ መናገር እንዯሚገባኝ ስሇ እርሱ በግሌጥ 
እናገር ንዴ ሇምኑ። (ኤፋሶን 6፡19-20) 
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ጳውልስ በእስር ሊይም እንኳን፣ ተቀዲሚ ሃሊፉነቱ ወንጌሌን መስበክ እንዯሆነ ያውቅ ነበር፡፡ ስሇዙህም፣ 

ሏዋርያዊ ሃሊፉነቱን በአግባቡ መወጣት የሚችሌበትን ብርታት እንዱያገኝ እንዱጸሌዩሇት ሇኤፋሶን ሰዎች 

ጥያቄውን ያቀርባሌ፡፡  

በተመሳሳይም፣ በቆሊስይስ ምዕራፌ 4 ቁጥር 3 እና 4 ውስጥ እንዱህ ሲሌ ጽፎሌ፡ 

በዙያን ጊዛም ስሇ እርሱ ዯግሞ የታሰርሁበትን የክርስቶስን ምሥጢር እንዴንነግር 
እግዙአብሔር የቃለን ዯጅ ይከፌትሌን ንዴ ስሇ እኛ ዯግሞ ጸሌዩ፤ 

ሌናገር እንዯሚገባኝ ያህሌ እገሌጠው ንዴ ጸሌዩሌኝ። (ቆሊስይስ 4፡3-4) 
 

ጳውልስ ወትር ከፉት ሇፉቱ በሚጠብቁት አጋጣሚዎች ወንጌሌን መስበክ ይችሌ ንዴ ወትር የጸልት ዴጋፌ 

እንዱዯረግሇት ይጠይቅ ነበር፡፡  

ጸልት 

ሁሇተኛ፣ ጳውልስ ሇአብያተክርስቲያናት አውትሮ ይጸሌይ ነበር፡፡ ከጳውልስ ዯብዲቤዎች እንዯምንረዲው፣ 

አገሌግልቱ ሇማያምኑ ሰዎች ወንጌሌን ከማዴረስም የሇሇ ነበር፡፡ በመሊው ዓሇም ሇሚገኙ አብያተክርስቲያናትና 

ግሇሰቦች በቋሚነት መጸሇይንም ያካተተ ነበር፡፡  

ተግባራዊ በሆነ መንገዴ ስንናገርም፣ የጳውልስ መታሰር ሇጸልት በርካታ ጊዛ እንዱያገኝ እንዲስቻሇው 

አያጠራጥርም፡፡ ሚሲዮናዊ ጉዝ ያዯርግ በነበረበት ወቅት በጉዝ ብዘ ጊዛውን ያሳሌፌ ነበር፣ እንዱያውም ሇራሱ 

የሚያስፇሌገውን ሇማጋጀት በትጋት ይሠራ ነበር፡፡ በእስር ቤት ግን፣ ምንም የሚሠራው ሥራ የሇውም፣ 

ወዯየትም መጓዜ አይችሌም ጣሌቃ የሚገቡበትም ነገሮች ውሱን ነበሩ፡፡ ይህም ሁኔታ ሇጸልት ብዘ ጊዛ 

እንዱኖረው አስችልታሌ፡፡ ዯብዲቤዎቹ ከሚያቀርቡሌን ምስክርነቶች መረዲት እንዯምንችሇው፣ ሇላልች ሰዎች 

የመጸሇይን እዴሌ በማግኘቱ ጳውልስ ራሱን እንዯታዯሇና ትሌቅ ክብርን እንዲገኘ አዴርጎ ይቆጥራሌ፡፡ 

በኤፋሶን ምዕራፌ 1 ከቁጥር 16 እስከ 18 ውስጥ ሇላልች አማኞች ሇመጸሇይ ስሊገኘው እዴሌ ጳውልስ 

የተናገረውን እናዲምጥ፡ 

ስሇ እናንተ እያመሰገንሁ ስጸሌይ ስሇ እናንተ ማሳሰብን አሌተውም፤ 

የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምሊክ እርሱን በማወቅ የጥበብንና የመገሇጥን 
መንፇስ እንዱሰጣችሁ እሇምናሇሁ። 

ይህም የሌባችሁ ዓይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፊ ምን እንዱሆን በቅደሳንም ንዴ ያሇው 
የርስት ክብር ባሇ ጠግነት ምን እንዱሆን ሇምናምን ከሁለ የሚበሌጥ የኃይለ ታሊቅነት ምን 
እንዱሆን ታውቁ ንዴ ነው፤ (ኤፋሶን 1፡16-19) 

 

ጳውልስ በየቀኑ ሳያቋርጥ ሇኤፋሶን ሰዎች ይጸሌይ ነበር፡፡ ጸልት ብርቱ ጉሌበት እንዲሇው ያምን ነበር፣ ዯግሞም 

እግዙአብሔር ጸልቱን እንዯሚሰማና የኤፋሶንን ሰዎች በመባረክ ሇጸልቱ መሌስን እንዯሚሰጥ ተስፊ ያዯርግ 

ነበር፡፡ ጳውልስ በጸልት ያዯርግ የነበረው ተጋዴል በአጠገቡ በላለች ሰዎች ሕይወት ውስጥ ትሌቅ 

መቀጣጠሌንና ትጋት ያሇበትን አገሌግልት እንዱሰጡ ያነሳሳቸው ነበር፡፡ 
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ተመሳሳይ በሆነ መንገዴ፣ በፉሌጵስዩስ ምዕራፌ 1 ከቁጥር 3 እስከ 9 ባሇው ውስጥ፣ በፉሌጵስዩስ ሇምትገኘው 

ቤተክርስቲያን አውትሮ እንዯሚጸሌይ ገሌጧሌ፡ 

ሁሌጊዛ በጸልቴ ሁለ ስሇ እናንተ ሁለ በዯስታ እየጸሇይሁ፥ ከፉተኛው ቀን እስከ ዚሬ ዴረስ 

ወንጌሌን በመስበክ አብራችሁ ስሇ ሠራችሁ፥ ባሰብኋችሁ ጊዛ ሁለ አምሊኬን አመሰግናሇሁ። … 

ፌቅራችሁ በእውቀትና በማስተዋሌ ሁለ ከፉት ይሌቅ እያዯገ እንዱበዚ ይህን እጸሌያሇሁ። 

(ፉሌጰጵስዩስ 1፡3-9) 

በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 9 ሊይም በቆሊስይስ ሇምትገኘው ቤተክርስቲያን ስሊሇው  መሰጠት እናነብባሇን፡ 

ስሇዙሁ እኛ ዯግሞ ይህን ከሰማንበት ቀን ጀምረን የፇቃደ እውቀት መንፇሳዊ ጥበብንና አእምሮን 

ሁለ እንዱሞሊባችሁ እየሇመንን፥ ስሇ እናንተ ጸልትን አሌተውንም፤ (ቆሊስይስ 1፡9) 

በተጨማሪም በቆሊስይስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሇሚገኙ ሇአንዲንዴ ግሇሰቦች ማሇትም ሇፉሉሞና፣ ሇአፉያ እና 

ሇአርቺፏስ ይጸሌይ ነበር፡፡ ሇምሳላ በፉሌሞና ቁጥር 6 እንዱህ ጽፎሌ፡ 

የእምነትህም ኅብረት፥ በእኛ ንዴ ያሇውን በጎ ነገር ሁለ በማወቅ፥ ሇክርስቶስ ኢየሱስ ፌሬ 

እንዱያፇራ እሇምናሇሁ፤ (ፉሌሞና 6) 

በእነዙህ ሁለ ምንባቦች እንዯተመሇከትነው፣ ጳውልስ ሇአማኞች አብዜቶ ይጸሌይና በእነርሱም ምትክ ሆኖ 

የእግዙአብሔር በረከት እንዱፇስሊቸው ይናፌቅ ነበር፡፡  

መከራ 

በሦስተኛ ዯረጃ፣ ከመስበክና ከመጸሇይ ባሻገር፣ ጳውልስ በእስር ቤት የነበረው አገሌግልት ስሇላልች መከራ 

መቀበሌንም ያካትት ነበር፡፡ መከራን በራሱ ከተመሇከትነው፣ ፇተና እንጂ አገሌግልት አይዯሇም፡፡ ሆኖም 

የመከራው ውጤትና ግብ በወንጌሌ ስብከት አማካይነት የእግዙአብሔርን መንግሥት ማስፊት እስከ ሆነ ዴረስ 

ግን፣ መከራ እንዯ ክርስቲያናዊ አገሌግልት አንደ ገፅታ ቢወሰዴ ትክክሇኛ አስተሳሰብ ነው፡፡  

ክርስቲያኖች አውትረው በመከራ ውስጥ አሌፇዋሌ፣ ኢየሱስ ዲግመኛ እስኪመጣ ዴረስም መከራ ይቀበሊለ፡፡ 

መጽሏፌ ቅደስ ይህንን አስረግጦ ይነግረናሌ፡፡ ይህ ማሇት ግን ሁለም ክርስቲያኖች አንዴ ዓይነት መከራ 

ይዯርስባቸዋሌ ወይም በጳውልስ ሊይ የዯረሰው ሁለ ይዯርስባቸዋሌ ማሇት አይዯሇም፡፡ ሆኖም ክርስቶስ 

ዲግመኛ ተመሌሶ ሥራውን እስኪፇጽም ዴረስ፣ መንግሥቱንም በሙሊት በምዴር እስኪያመጣ ዴረስ፣ ጠሊቶቹ 

አሁንም እርሱን ከመዋጋት አይታቀቡም ስሇዙህ እግዙአብሔር ያ እንዱሆን ፇቅዶሌ፡፡ ይህም ማሇት የኢየሱስ 

ተከታዮች መከራ መቀበሊቸው ይቀጥሊሌ ማሇት ነው፡፡  

የምንቀበሇው መከራ በከንቱ እንዲሌሆነ ግን፣ የጳውልስ ሕይወት አንዴ ማረጋገጫ ይሰጠናሌ፡፡ የምንቀበሇው 

መከራ ሇቤተክርስቲያን በረከት ነው፡፡ መከራችን የወንጌሌ ምስክር ነው፣ መከራችን ቤተክርስቲያንን ከክብር ወዯ 

ክብር ያሸጋግራታሌ፡፡ 

ስሇ ወንጌሌ መከራን መቀበሌ ዓሊማ ያሇውና ጉሌበታም አገሌግልት ነው፡፡ አንደ ነገር፣ ስሇ ወንጌሌ እውነት 

መከራከሪያ የማይቀርብበት ምስክርነት ነው፡፡ ስሇ እምነታቸው ሲለ የሞቱትን ክርስቲያኖች “ሰማዕታት”ወይም 
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“ምስክሮች” ብሇን የምንጠራቸው ሇዙህ ነው፡፡ ጳውልስ የተቀበሇው መከራ ወንጌሌን የሚሰብክበትን በር 

እንዯከፇተሇት በበርካታ መንገድች ተመሌክተናሌ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ ዯግሞ ላልችም ሰዎች ወንጌሌን 

እንዱሰብኩ አበረታትቷቸዋሌ፡፡ 

በፉሌጵስዩስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 14 ውስጥ ይህንን ስሇመሰሇው በጎ ተፅዕኖ ጳውልስ የጻፇውን እናንብብ፡ 

በጌታም ካለት ወንዴሞች የሚበዘት ስሇ እስራቴ ታምነው የእግዙአብሔርን ቃሌ እንዱነግሩ ያሇ 

ፌርሃት ከፉት ይሌቅ ይዯፌራለ። (ፉሌጵስዩስ 1፡14) 

ከዙህም በተጨማሪ፣ መከራን እንዯ አገሌግልት መውሰዴ ትክክሇኛ አስተሳሰብ የሚሆነው ሇላልች ጥቅምን 

የሚሰጥ ስሇሆነ ነው፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራን የተቀበሇው ስሇኃጢአተኞች ሲሆን የሞተውም እኛን ሇማዲን 

ነው፡፡ ስሇዙህ ስሇላልች ስንሌ መከራን በመቀበሌ የክርስቶስን ፇሇግ እንዴንከተሌ ቅደሳት መጻሕፌት 

ያስተምሩናሌ፡፡ እንዯ አማኝነታችን፣ ስሇላልች ጥቅም ስንሌ መከራን መቀበሌን እንዱያውም እስከሞት ዴረስ 

መጽናትን ወዴዯን ሇመቀበሌ ፇቃዯኞች ሌንሆን ይገባናሌ፣ ዯግሞም ይህንን ተግባራዊ ሇማዴረግ በመከራ ውስጥ 

ስሊሇፈት ቅደሳን ጌታን ሌናመሰግን ይገባናሌ፡፡ 

ሏዋርያው ዮሏንስ በ1ኛ ዮሏንስ ምዕራፌ 3 ቁጥር 16 እንዯጻፇው፡ 

እርሱ ስሇ እኛ ነፌሱን አሳሌፍ ሰጥቶአሌና በዙህ ፌቅርን አውቀናሌ፤ እኛም ስሇ ወንዴሞቻችን 
ነፌሳችንን አሳሌፇን እንዴንሰጥ ይገባናሌ። (1ኛ ዮሏንስ 3፡16)  

ጳውልስ በዙህ ያምን ነበር፡፡ እንዯተመሇከትነውም፣ ወዯ እስር ቤት ሇመግባት፣ ከዙያም አሌፍ ሇመሞት እንኳን 

ፇቃዯኛ ነበር፡፡ እኛም እንዱሁ ብናዯርግ ወንጌሌን ሇፌጥረት ሁለ እናዯርሳሇን፡፡ 

ስሇላልች ሲሌ መከራን ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ እንዯነበር በኤፋሶን ምዕራፌ 3 ቁጥር 13 ውስጥ እናነብባሇን፡ 

ስሇዙህ ስሇ እናንተ ስሊሇ መከራዬ እንዲትታክቱ እሇምናችኋሇሁ፥ ክብራችሁ ነውና።          
(ኤፋሶን 3፡13) 

ጳውልስ በዙህ ስፌራ እያመሇከተ ያሇው እስራቱ ወንጌሌን ወዯ አዲዱስ ስፌራዎችና ወዯ አዲዱስ ህዜቦች 

ሇመውሰዴ የሚችሌበትን እዴሌ እንዲስገኘሇትና ከዙያም የነተሳ በርካታ ሰዎችን ወዯ ክርስቶስ ሇማምጣት 

እንዯረዲው ነው፡፡ ወንጌሌ ሲስፊፊና ቤተክርስቲያን ስታዴግ፣ ቅደሳን ሉቀበለት ያሇውን ክብር እጅግ 

ያበዚዋሌ፡፡ በፉሌጵስዩስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 14፣ ጳውልስ እንዯሚያመሇክተውም በመከራ ውስጥ በማሇፌ ሇላልች 

ያስቀመጠው ምሳላነት ላልችም በምስክርነታቸው እንዱገፈ አበረታትቷቸዋሌ፡፡ 

በጌታም ካለት ወንዴሞች የሚበዘት ስሇ እስራቴ ታምነው የእግዙአብሔርን ቃሌ እንዱነግሩ ያሇ 
ፌርሃት ከፉት ይሌቅ ይዯፌራለ። (ፉሌጵስዩስ 1፡14) 

በሦስተኛ ዯረጃ፣ የእርሱ መከራ የክርስቶስ መከራ ቀጣይ ክፌሌ እንዯሆነ የጳውልስ ዯብዲቤዎች ያመሇክቱናሌ፡፡ 

በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 24 ውስጥ፣ ጳውልስ መከራዎቹን አስመሌክቶ ያሇውን ሌባዊ ዯስታና አቋም  

ይገሌጣሌ፡ 
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አሁን በመከራዬ ስሇ እናንተ ዯስ ይሇኛሌ፥ ስሇ አካለም ማሇት ስሇ ቤተ ክርስቲያን በሥጋዬ 
በክርስቶስ መከራ የጏዯሇውን እፇጽማሇሁ። (ቆሊስይስ 1፡24) 

በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ውስጥ ጳውልስ ክርስቶስ ሇሁለ ነገር ብቁ ስሇመሆኑ አስረግጦ ይናገራሌ፡፡ ስሇዙህ፣ 

በክርስቶስ መከራ “የጎዯሇውን” ብል ሲናገር፣ እኛን ሇማዲን የክርስቶስ ሞት ብቁ አይዯሇም ወይም አማኞች 

በክርስቶስ ሞት ሊይ የራሳቸውን የጽዴቅ ሥራ ይጨምሩበታሌ ማሇቱ አይዯሇም፡፡ 

ይሌቁኑ፣ ጳውልስ እያሇ ያሇው፣ የክርስቶስ ሥራ ገና አሌተፇፀመም ነው፡፡ ኢየሱስ ሲሞትና ከሞትም ተነሥቶ 

ወዯ ሰማይ ሲያርግ፣  የክፈውን ጭንቅሊት ፇርክሶታሌ፣ በእርሱም አጋንንታዊ ኃይሊት ሊይ ዴሌን ተቀዲጅቷሌ፡፡ 

ሆኖም ግን ሰይጣንና ጭፌሮቹ በክርስቶስና በመንግሥቱ ሊይ ግብግብ መግጠማቸውን እንዲሊቆሙ ጳውልስ 

ያውቃሌ፡፡ ኢየሱስ ዲግመኛ በክብር ተመሌሶ እስኪመጣ ዴረስ ማሇትም አሁን ጠሊቶቹን ገና ጨርሶ 

አሊጠፊቸውም፡፡  

እስከዙያች ቀን ዴረስ፣ እግዙአብሔር እንዴንቀበሌ የፇቀዯውን መከራ ቤተክርስቲያን ሇመቀበሌ ዜግጁ መሆንና 

መጽናት ይገባታሌ፡፡ ኢየሱስ እጅግ አብዜቶ ስሇሚወዴዯን፣ ከአማኞችም ጋር ራሱን ስሊስተሳሰረ፣ እኛ መከራ 

ስንቀበሌ አብሮን ይቀበሊሌ፡፡ በውሌና ተጨባጭ በሆነ መንገዴ፣ የቤተክርስቲያን መከራ የክርስቶስ መከራ ነው፡፡  

ጳውልስ በዯማስቆ መንገዴ ሊይ በተሇወጠበት ወቅት ኢየሱስ ሇጳውልስ በግሌፅ ያስቀመጠሇት ነጥብ ይኸው 

ነበር፡፡ ሳውሌ በመባሌ ይታወቅ የነበረው፣ ጳውልስ፣ ክርስቲያኖችን አጥብቆ ያሳዴዴ፣ ወዯ ወህኒም ይጥሊቸውና 

ሇሞትም አሳሌፍ ይሰጣቸው ነበር፡፡ ሆኖም በዯማስቆ የሚኖሩ ክርስቲያኖችን ሇማሳሰር ሲሄዴ ሳሇ ግን፣ ኢየሱስ 

በመንገደ ሊይ ተገናኘው፣ በመሬትም ሊይ ጣሇው፣ እውነትንም ገሇጠሇት፡፡ 

በሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 9 ቁጥር 5 ሊይ በኢየሱስና በጳውልስ መካከሌ ከተዯረጉት ንግግሮች መሃሌ ከፉለ 

ተግቧሌ፡ 

ጌታ ሆይ፥ ማን ነህ? አሇው። እርሱም፦ አንተ የምታሳዴዯኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ፤              
(የሏዋርያት ሥራ 9፡5) 

አማኞችን ማሳዯዴ ማሇት ኢየሱስን ራሱን ማሳዯዴ ማሇት እንዯሆነ ኢየሱስ ሇጳውልስ በግሌጽ 

አስቀምጦሇታሌ፡፡ ስሇዙህም፣ አማኞች መከራ ሲቀበለ፣ ኢየሱስም አብሮ መከራ ይቀበሊሌ፡፡ 

ስናጠቃሌሇውም፣ ክርስቶስ ዲግመኛ እስኪመሇስ ዴረስ መከራን ሉቀበሌ ይገባዋሌ፣ መከራውንም የሚቀበሇው 

አካለ በሆነችው፣ በቤተክርስቲያን በኩሌ ነው፡፡ የመከራው መን ሲፇጸም ግን፣ ጠሊቶቹን ሇአንዳና ሇመጨረሻ 

ጊዛ ዴሌ ያዯርጋሌ፣ ቤተክርስቲያኑንም ያከብራሌ፡፡ ጳውልስም ክርስቶስ መከራውን በእርሱ አማካይነት 

እንዱፇፅም የሚያዯርግበትን እዴሌ አግኝቷሌ፡፡ 

የጳውልስ ዯብዲቤዎች፣ ጳውልስ እንዯ ሏዋርያነቱ በእስር ሊይ በነበረባቸው ዓመታት ወንጌሌን ስሇመስበኩ፣ 

ስሇመጸሇዩና መከራን ስሇመቀበለ ከማመሌከታቸውም በተጨማሪ በጽሐፌ አገሌግልት በጣም የተወጠረ 

እንዯነበርም ያስረደናሌ፡፡  
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ዯብዲቤ 

ጳውልስ በእስር ሊይ በነበረባቸው ዓመታት የነበረው የጽሁፌ አገሌግልቱ ሇቆሊስይስ፣ ሇኤፋሶን፣ እና 

ሇፉሌጵስዩስ አብያተክርስቲያናትና ከቆሊስይስ ሇነበረው ሇፉሌሞና በጻፊቸው ዯብዲቤዎች አማካይነት በአዱስ 

ኪዲን ተቀምጦሌናሌ፡፡ ጳውልስ በእነዙህ ዯብዲቤዎቹ አማካይነት ሇአብያተክርስቲያናትና ሇግሇሰቦች አግባብነት 

ያሇውን የመጋቢነት አገሌግልት መስጠት ችል ነበር፡፡ እነዙህ ዯብዲቤዎች በአዱስ ኪዲን ውስጥ ተመዜግበው 

ሇእኛ ተጠብቀው እስከሇቁ ዴረስ፣ የጳውልስም አገሌግልት ሊሇፈት ሁሇት ዓመታት በመሊው ዓሇም በስፊት 

ተዲርሷሌ ማሇት ነው፡፡  

የጳውልስ ዯብዲቤዎች ከእርሱ ጋር የረጅም ጊዛ ግንኙነትና ትስስር ሇነበራቸው አብያተክርስቲያናትና ግሇሰቦች 

የበሇጸገ አገሌግልት ስሇመስጠቱ ያወሱናሌ፡፡ በእነርሱ ዘሪያ እየተከናወኑ ስሊለት በርካታ ጉዲዮች እና ስሇ 

ግሇሰቦቹም በግሌ ያውቅ ነበር፡፡ ይህም እውቀቱ፣ ተዯራሲያኑን በግሌ ይፇታተኑዋቸው ሇነበሩ ጉዲዮችና ነገረ-

መሇኮታዊ ግንዚቤዎች ትምህርት መስጠት እንዱችሌ ረዴቶታሌ፡፡ ከቦታ ወዯ ቦታ መዋወር ባይችሌም፣ 

ጳውልስ ሇሚጽፌሊቸው ሰዎች ይሰጥ የነበረው አገሌግልት በበቂ መረጃ የተዯገፇና ሇአብያተክርስቲያናቱና 

ሇግሇሰቦቹ ወቅታዊ ሁኔታዎች መፌትሄ በሚሰጥ መንገዴ የተቀነባበረና የተዋጣሇት ነበር፡፡ 

ሇምሳላ፣ ሇፉሌጵስዩስ ሰዎች በጻፇው መሌእክቱ ውስጥ፣ ሲንጤኪንና ኤዎዴያን እርስ በርስ እንዱስማሙ 

በመምከር የእረኝነት አገሌግልት በመስጠቱ ውስጥ በቀጥታ ይሳተፌ እንዯነበር መመሌከት እንችሊሇን፡፡ እነዙህ 

ሴቶች፣ ጳውልስ ያውቃቸው የነበሩ፣ ከእርሱም ጋር በአገሌግልት ተጠምዯው የነበሩ፣ አሁን ግን እርስ በርስ 

መስማማት ያቃታቸው ነበሩ፡፡ ሇጳውልስ የእነዙህ ሴቶች ጉዲይ በግለ ያሳስበው የነበረ፣ ከፌቅር የመነጨ እና 

ሇችግራቸው ያቀረበው መፌትሄ እጅግ የሚወዯዴ ነበር፡፡ 

ስሇ እነርሱ የጻፇውን በፉሌጵስዩስ ምዕራፌ 4 ቁጥር 2 ውስጥ እንዱህ እናነብበዋሇን፡ 

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

ተመሳሳይ በሆነ መንገዴም፣ በፉሌሞና መጽሏፌ ውስጥ እንዯምናነብበው፣ በአማኞች መካከሌ እርቅ እንዱወርዴ 

ጳውልስ ሲመክር እናገኘዋሇን፡፡ አናሲሞስ ስሇሚባሌና ከቆሊስይሱ ጌታው ከፉሌሞና በኮበሇሇው ባሪያ ምትክ 

አማሊጅ ሆኖ ሲሇምን እናገኘዋሇን፡፡ እንዱያውም፣ የፉሌሞና መጽሏፌ ፉሌሞና ሇአናሲሞስ ዯግነትን 

እንዱያሳየው በመማጸን ሊይ ያተኮረ መጽሏፌ ነው፡፡ 

አናሲሞስ በግሌጽ ከጌታው ከኮበሇሇ በኋሊ፣ የአናሲሞስ ወዲጅ የሆነውን ጳውልስን ይሌግ ጀመር፡፡ እናም 

በጳውልስ አገሌግልት፣ አናሲሞስ ክርስቲያን ሆነ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ፣ አናሲሞስ ከጳውልስ ጋር በመቀመጥ 

ጳውልስን በእስር መኑ ያገሇግሇው ነበር፡፡ ስሇዙህም፣ ጳውልስ ሇአናሲሞስና ሇፉሌሞና የሰጠው አገሌግልት 

በቅርብ ወዲጅነት ሊይ የተመሠረተ ነበር፡፡ እንዯ መጋቢያቸውና እንዯ ወዲጃቸው፣ እንቅፊት ገጥሞት የነበረው 

ግንኙነታቸው እንዱስተካከሌ በብርቱ ይጥር ነበር፡፡ 

ጳውልስ በተጨማሪም ቤተክርስቲያን በጠቅሊሊው ይገጥሟት የነበሩትን ነገረ-መሇኮታዊ ጉዲዮች አስመሌክቶ 

በዯብዲቤዎቹ አማካይነት በሏዋርያዊ ሥሌጣኑና በእረኝነት በትሩ መመሪያዎችን ይሰጥ ነበር፡፡ እንዯ ክርስቶስ 

ባሇሙለሥሌጣን ወኪሌ በመታሰሩ ምክንያት የማስተማር አገሌግልቱ አሌተዯናቀፇም ነበር፡፡ ይሌቁኑ፣ ጳውልስ 
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በዙህን ወቅት በዯብዲቤዎቹ አማካይነት የማይሻሩ እውነቶችን ይገሌጥ ዯግሞም እውነቶቹ በቤተክርስቲያን 

ውስጥ በተግባር እንዱገሇጡ ያዯርግ ነበር፡፡  

የሏዋርያት ሥራንና የጳውልስን የአዱስ ኪዲን ዯብዲቤዎች እንዯተመሇከትናቸው፣ ጳውልስ በእስር ሊይ 

በነበረባቸው ዓመታት በአገሌግልት በብርቱ ተጠምድ እንዯነበር እንገነባሇን፡፡ እስራቱ ሇአገሌግልቱ እንቅፊት 

እንዯሚሆንበት በማሰብ ተስፊ በመቁረጥ አገሌግልቱን እርግፌ አዴርጎ አሌተወም፡፡ ይሌቁኑ፣ በእሥራቱ 

እግዙአብሔር ወንጌሌን መስበክ የሚችሌበትን ግሩም በር እንዯሚከፌትሇት ዯግሞም ሇቅደሳን ጽኑ ተምሳሉት 

እንዯሚሆንበት ያምን ነበር፡፡ በዙህ እውቀቱም በመነቃቃት፣ የስብከት፣ የጸልት፣ የመከራና የጽሐፌ 

አገሌግልቱን እጅግ ወዯሊቀ ዯረጃ በማሳዯግ እንዯ ኢየሱስ ክርስቶስ ሏዋርያ የሚጠበቅበትን አዯራ ሁለ 

በታማኝነት ተወጥቷሌ፡፡ 

4. ነገረ-መሇኮታዊ አንዴነት 

እስካሁን በተመሇከትናቸው ክፌልች ስሇ ጳውልስ እስራትና በእስር ሊይ እያሇ ስሇሰጣቸው ተከታታይ 

አገሌግልቶች ተረዴተናሌ፣ አሁን ዯግሞ እስር ቤት ሆኖ ስሇጻፊቸው ዯብዲቤዎች መሇኮታዊ አንዴነት 

እንመሇከታሇን፡፡ በዙህ ክፌሌ፣ የእስር ቤት ዯብዲቤዎቹ የሚጋሩዋቸውን አስተምህሮአዊ መሪ ሃሳቦች 

እንመረምራሇን ዯግሞም ከጳውልስ ሰፊ ያሇ ነገረ-መሇኮታዊ አወቃቀር ጋር እንዳት እንዯሚጣጣሙም 

እናብራራሇን፡፡ 

የጳውልስ የእስር ቤት ዯብዲቤዎች የሚጋሩዋቸው ወሳኝ አስትምህሮአዊ መሠረቶች አለዋቸው፡፡ ከሁለ 

የሚቀዴመው ዯግሞ፣ ሁለም አንደን ወንጌሌ የሚያጸኑ መሆናቸው ነው፡፡ ከዙያም ባሇፇ ግን፣ ሁለም ወንጌለን 

የጋራቸው በሆነ መንገዴ ያቀርባለ ዯግሞም ተመሳሳይ በሆኑ የወንጌሌ ገጽታዎች ሊይ አጽንዖት ወዯ መስጠቱ 

ያዯሊለ፡፡ ይህ ማሇት ግን ሁለም ፌፁም አንዴ ዓይነቶች ናቸው ማሇት አይዯሇም፡፡ ነገር ግን ሁለን 

የሚያያይዚቸው አንዴ ትሌቅ ምስሌ፣ ሁለም የሚታመኑበት አንዴ የወሌ መሠረት  አሇ ሇማሇት ነው፡፡ ያም የጋራ 

መሠረታቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለን ዴሌ የነሣና የፌጥረታት ሁለ ገዢ ነው የሚሇው እውነታ ነው፡፡  

በጳውልስ የእስር ቤት ዯብዲቤዎች ነገረ-መሇኮታዊ አንዴነት ሊይ የምናዯርገው ውይይት በሦስት ዋና 

አስተምህሮዎች ሊይ የሚያጠነጥን ነው፡፡ አንዯኛ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የፌጥረት ንጉሥ ነው የሚሇውን አስተምህሮ 

እንመሇከታሇን፡ ሁሇተኛ፣ በኢየሱስ የፌጥረት ንጉሥነት አንፃር ትኩረት ሰጥተን የምንመሇከተው አንዴ መገሇጫ 

አሇ ይህም በክርስቶስ ንግሥና ውስጥ አማኞች ከክርስቶስ ጋር ያሊቸውን አንዴነት የምንመሇከትበት ነው፡፡ 

ሦስተኛ ዯግሞ፣ ከሊይ የተመሇከትናቸው ሁሇቱ አስተምህሮዎች እንዴንኖር በሚጠይቁት ሥነ-ምግባራዊ አኗኗር 

ሊይ እናተኩራሇን፡፡ እስኪ አስቀዴመን ኢየሱስ ክርስቶስ የፌጥረት ንጉሥ በሚሇው አስተምህሮ እንጀምር፡፡ 

የፌጥረት ንጉሥ 

ጳውልስ በክርስቶስ የፌጥረት ንጉሥነት አንፃር የሰጠው አፅንኦት ከላልቹ ጽሐፍቹ ይሌቅ ይበሌጥ 

የተንጸባረቀው በእስር ቤት ዯብዲቤዎቹ ውስጥ ነው፡፡ ስሇ ክርስቶስ ንግሥና በእስር ቤት ዯብዲቤዎቹ ውስጥ 

በተዯጋጋሚ በተገሇጡት ሦስት ዋና ዋና ገፅታዎች ሊይ እናተኩራሇን፡፡ እነርሱም፣ ኃይለንና ሥሌጣኑን አካትቶ 

የያው ለዓሊዊነቱ፤ ግርማዊነትን የተሊበሰው ክብሩ እና ሉከበር፣ ሉሌቅና ሉገንን ዯግሞም ሉከበር የተገባው 

መሆኑ፤ መንግሥቱንም በምዴር ሊይ ሇማምጣት ዲግመኛ ተመሌሶ ሇመምጣት ያሇው ቁርጠኝነት ናቸው፡፡ 

አስቀዴመን የክርስቶስን ንጉሣዊ ለዓሊዊነት በመመሌከት እንጀምር፡፡ 
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ለዓሊዊነት  

ክርስቶስ ለዓሊዊ ነው ስንሌ፣ እርሱ ፇቃደን ሇመፇፀም የሚያስችሌ ብርታትና ኃይሌ አሇው፣ ያንንም ሇማዴረግ 

ህጋዊ ሥሌጣንና መብት አሇው ማሇታችን ነው፡፡ በጥንታዊው ዓሇም፣ ነገሥታት በአገራቸው የሚገኙትን የጦር 

ሠራዊቶች ያዜዚለ፣ የፇሇጉትን ነገር የሚያስፇፅሙበትንም ኃይሌ ያስታጥቃለ፡፡ በየአገሮቻቸው የሚወጡ 

ህግጋትም ሇእነርሱ የመግዚትና የማስተዲዯር ሥሌጣን እውቅና ይሰጣለ፣ ማሇትም እነርሱም የፇሇጉትን ማዴረግ 

የሚችለበት ሥሌጣን አሊቸው ማሇት ነው፡፡ በርካታ በመናችን ያለ መንግሥታትም ተመሳሳይ ኃይሌና 

ሥሌጣን አሊቸው፡፡ 

እንዯ ጳውልስ አገሊሇጥ፣ ኢየሱስ ወዯ ሰማይ ሲያርግ፣ እግዙአብሔር አብ በፌጥረታት ሁለ ሊይ ለዓሊዊ 

የሚሆንበትን ሥሌጣን ሰጥቶታሌ፡፡ ስሇዙህ አሁን ኢየሱስ፣ ፌፁም ኃያሌ እና ፌፁም ባሇሥሌጣን ነው፡፡ 

ለዓሊዊነቱም በምዴርም ሆነ በመንፇሳዊው ዓሇም በሚገኙ በላልች ነገሥታትና ገዢዎችም ሊይ ይሠራሌ፡፡  

በኤፋሶን ምዕራፌ 1 ከቁጥር 20 እስከ 22 ውስጥ፣ አብ ሇክርስቶስ የሰጠውን ለዓሊዊነት ጳውልስ እንዱህ ሲሌ 

ይገሌጠዋሌ፡ 

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

ሁለንም ከእግሩ በታች አስገዚሇት ከሁለ በሊይም ራስ እንዱሆን ሇቤተ ክርስቲያን ሰጠው። 
 (ኤፋሶን 1፡20-22)  

አሁን በዙህ ጊዛ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በፌፁም ኃይሌ ፌጥረታትን በጠቅሊሊ እየገዚ ነው፡፡ ለዓሊዊነቱም በሰማያዊ 

ስፌራ ብቻ የተወሰነ አይዯሇም፡፡ ምዴርንም ይገዚሌ፡፡ 

በማቴዎስ 28 ቁጥር 18 ውስጥ ኢየሱስ ራሱ እንዱህ ሲሌ አውጇሌ፡፡ 

ሥሌጣን ሁለ በሰማይና በምዴር ተሰጥቶኛሌ፡፡ (ማቴዎስ 28፡18) 

ጌታችንና አዲኛችን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ፌጥረታትን ሁለ ይገዚሌ፣ አገዚዘም እጅግ ሩቅ ከሆነው ጋሊክሲ አንስቶ 

በምዴር ውስጥ እስከሚገኙት ዯቂቃን ዴረስ ባለት ሊይ ይገሇጣሌ፡፡ በምዴር ገዢዎችና ነገሥታት፣ በመሊእክትና 

በአጋንንት ሁለ ሊይ ገዢ ነው፡፡ በፌጥረት ውስጥ ያሇው ነገር ሁለ ግን በሚፇሇገው መጠን እርሱን 

አይታዜም፡፡ ይህም ሆኖ ግን፣ እንዱታዘት የማዜ እና የማስፇፀም መብትና ኃይሌም አሇው፡፡ የሚቀበለትን 

ሁለ ሇመባረክ ዯግሞም ጠሊቶቹን ሇመዯምሰስ የሚያስችሌ ማሇቂያ የላሇው ኃይሌና መብት አሇው፡፡ 

ጳውልስ በክርስቶስ ለዓሊዊነት ሊይ አፅንኦት ከመስጠቱ ባሻገር፣ ግርማውንና እሴቶቹን ወዲካተተው ወዯ 

ክርስቶስ ክብር የሰዎችን ትኩረት ይስባሌ ሇዙያም ተገቢ የሆነው አክብሮት፣ ገናንነትና አምሌኮ እንዱቀርብሇት 

ያሳስባሌ፡፡  
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ክብር 

ክርስቶስ ፌፁም፣ ቅደስና ጻዴቅ ስሇሆነ የከበረ ነው፡፡ ዯግሞም እርሱ ከሥሌጣን ሁለ በሊይ የሆነውን ሥሌጣን 

ስሇያና ያንንም ሥሌጣን ያሇ አዴሌዎና በጽዴቅ ስሇሚጠቀምበት የከበረ ነው፡፡ እርሱ በተጨማሪም ከፌጥረታት 

ሁለ እጅግ የሚሌቅ ዯግሞም እግዙአብሔር ከሁለ ይሌቅ እጅግ ከፌ ከፌ ያዯረገው አምሊክ ስሇሆነ እጅግ የከበረ 

ነው፡፡ ከዙህም ባሻገር እርሱ የፌጥረተ-ዓሇሙ ሁለ ፇጣሪና ጠባቂ ስሇሆነም ክቡር ነው፡፡ ኢየሱስ ክብር 

የሚገባው መሆኑን የሚያረጋግጡሌንን በመቶዎች የሚቆጠሩ ምክንያቶችን በቀሊለ መርር እንችሊሇን፡፡ 

ኢየሱስ ክብርንና ምሥጋናን ሉቀበሌ የተገባው የሚሆንበት ከሁለ የሊቀው ምክንያት ግን እርሱ መሇኮት ዯግሞም 

አምሊክ ስሇሆነ ከሁለ የሊቀውን ክብር ሉቀበሌ የተገባው መሆኑ ነው፡፡  

ጳውልስ የኢየሱስን ክብር እጅግ ከፌ አዴርጎ የገሇጠበት አንደ ምክንያት በቤተክርስቲያን ውስጥ አንዲንዴ ሰዎች 

ኢየሱስ ምን ያህሌ የተሇየ አምሊክ እንዯሆነ በማሰብ እምብዚም አክብሮት ስሇማይሰጡት ነው፡፡ ከዙህም ባሻገር 

የስህተት አስተማሪዎች የመሊእክትን እና የመናፌስትን አምሌኮ በቤተክርስቲያን ውስጥ በግሌፅ እያስፊፈ ስነበረ 

እና ኢየሱስ ከእነዙያ እንዯ አንደ ነው የሚሌ አስተምህሮ እያዚመቱ ነበር፡፡ ጳውልስ ይህንን የስህተት አስተምህሮ 

ከተጋፇጠበት አንደ መንገዴ የክርስቶስን እጅግ የተሇየና አስገራሚ ታሊቅነት አፅንዖት መስጠት ነው፡፡ 

እስኪ በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ከቁጥር 16 እስከ 17 የክርስቶስን ማንነት ከመንፇሳዊ ኃሊት ጋር ያነጻጸረበትን መንገዴ 

እናዲምጥ፡ 

እርሱም የማይታይ አምሊክ ምሳላ ነው፤ የሚታዩትና የማይታዩትም፥ ዘፊናት ቢሆኑ 
ወይም ጌትነት ወይም አሇቅነት ወይም ሥሌጣናት፥ በሰማይና በምዴር ያለት ሁለ በእርሱ 
ተፇጥረዋሌና ከፌጥረት ሁለ በፉት በኵር ነው፤ ሁለ በእርሱና ሇእርሱ ተፇጥሮአሌ፤ 

እርሱም ከሁለ በፉት ነው ሁለም በእርሱ ተጋጥሞአሌ። (ቆሊስይስ 1፡16-17) 
 

ኢየሱስ እርሱ አምሳያ የላሇው ነው ምክንያቱም መሊእክትን እና የሏሰት አስተማሪዎች የሚያመሌኳቸውን 

መናፌስት ሳይቀር የፇጠራቸው እርሱ በመሆኑ ነው፡፡ ኢየሱስ በፌጥረተ ዓሇሙ ውስጥ ካለት ገዙዎች የሚሌቅ 

ገዢ ብቻ አይዯሇም፡፡ ከዙህም ባሻገር በመንፇሳዊው ዓሇምም ሆነ በምዴር ሊይ ያለትን ዜቅተኞቹን የሥሌጣን 

መዋቅሮች ሁለ የረጋቸው እርሱ ነው፡፡ በተጨማሪም ላልችንም ግዚቶች ማሇትም ምዴርን የሚገዘትንም ሆነ 

በመንፇሳዊው ዓሇም የሚገዘትን መሊእክትንና አጋንንቶችንም የፇጠራቸው እርሱ ነው፡፡  

ጳውልስ የክርስቶስን ንግሥና ከለዓሊዊነቱና ከክብሩ አንፃር ከማመሌከቱም ባሻገር፣ መንግሥቱን በሙሊት 

ሇመግሇጥ ዲግመኛ ተመሌሶ ሇመምጣት ስሊሇውም ቁርጠኝነት ያወሳሌ፡፡ 

ቁርጠኝነት 

ጳውልስ ስሇ ክርስቶስ ዲግመኛ መምጣት ያሇውን አመሇካከት በትክክሌ ሇመረዲት፣ ስሇ ነገረ ፌፃሜ 

(eschatology) ያሇው አስተምህሮ የመነጨው አይሁዴ ከሚያራምደት የነገረ ፌፃሜ ትውፉት እንዯሆነ 

ማስታወስ ይገባናሌ፡፡ በጳውልስ መን ይቀነቀን በነበረው የአይሁዴ ትውፉታዊ ነገረ-መሇኮት ውስጥ፣ ቅደሳት 

መጻሕፌት የሰውን ር ዕዴሜ በሁሇት ዋና ክፌልች ይከፌለታሌ የሚሌ አስተሳሰብ ነበር፡፡ ክርስቶስ ከመምጣቱ 

አስቀዴሞ፣ ዓሇም የአሁኑ መን ተብል በሚጠራውና መሇያውም ኃጢአት፣ ሞትና ርኩሰት በሆነው መን 

ውስጥ ነበረች፡፡ 
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የአሁኑ መን የሚመጣውን መን ያስከትሊሌ፣ መጽሏፌ ቅደስም ያንን መን የእግዙአብሔር መንግሥት እና 

መንግሥተ ሰማያት በማሇት ይጠራዋሌ፡፡ ይህም መተካካት መሲሁ ወይም ክርስቶስ ሲመጣ በአንዴ ጊዛ 

ይከናወናሌ ይሊለ፡፡ 

ሆኖም እንዯ ጳውልስን እንዯተቀሩትም የአዱስ ኪዲን ጸሏፉዎች አገሊሇጥ ግን፣ ይህ የአይሁዲውያን ትውፉታዊ 

አመሇካከት ሙለ በሙለ ትክክሌ አሇመሆኑን ክርስቶስ ገሌጦአሌ፡፡ አዎን የሚመጣው መን የአሁኑን መን 

ይተካሌ፣ ሆኖም ግን ሁለም በአንዴ ጊዛ አይከናወንም፡፡ ይሌቁኑ ሁሇቱም መናት፣ የተራራቁ የመን ሌዩነቶች 

አለዋቸው፡፡ ይህም በክርስቶስ ምዴራዊ የአገሌግልት መን ጅማሬው ይሆንና፣ እኛ የእግዙአብሔር መንግሥት 

በይፊ የታወጀበት ብሇን ከምንጠራው ጊዛ አንስቶ እስከ ክርስቶስ ዲግመኛ መመሇስ ማሇትም እስከ 

እግዙአብሔር መንግሥት ሙሊት ዴረስ ያሇውን መን በማካተት ይከናወናለ፡፡ መንግሥቱ በይፊ በታወጀበትና 

ወዯሙሊት በሚመጣበት መን መካከሌ ያሇውን ጊዛ የእግዙአብሔር መንግሥት የመስፊፊት መን እንሇዋሇን፡፡ 

መካከሇኛውም መን ቤተክርስቲያን በጳውልስም መን የኖረችበትን ዯግሞም እስከዙህ እስከኛ መን ዴረስ 

የሇቀችበትን የሚያካትት ነው፡፡  

ጳውልስ ሇተዯራሲያኑ ሉያመሇክታቸው የፇሇገው ወሳኝ ሃሳብ ይህ ነው፣ ምክንያቱም ይህ ሃሳብ ሇበርካታ 

ችግሮቻቸው ማብራሪያን ስሇሚሰጣቸው ነው፡፡ ኃጢአት፣ ሞትና ርኩሰት መታወቂያው የሆነው የአሁኑ መን 

ገና አሌተፇፀመም፣ አማኞች በመከራ ውስጥ ማሇፌ የሚገባቸውም በዙህ ምክንያት ነው፡፡ ይሁን እንጂ፣ ኢየሱስ 

አንዴ ቀን ተመሌሶ ይመጣና ሇአማኖች ሁለ የተሟሊ በረከቱን ያወርሳቸዋሌ፡፡ ስሇዙህ ክርስቲያኖችም በዙህ 

ጊዛ፣ ኢየሱስ እንዯሚመሇስ በማመን ሉጠባበቁ ይገባሌ፡፡ ክርስቶስ የጀመረውን ወዯ ፌፃሜ ሇማምጣት ቁርጠኛ 

ስሇሆነ ይህ እንዯሚሆን ጽኑ ተስፊ አሇን፡፡  

አሁን በዙህ ጊዛ፣ ኢየሱስ በሰማይ በንግሥና መንበሩ ሊይ ተቀምጧሌ፡፡ በዙያ ብቻ ግን አያበቃም፡፡ ሌክ አሁን 

በሰማያት ሊይ እንዯነገሠ ሁለ፣ በእያንዲንዱቷ ፌጥረት ሊይ በሙሊትና በክብር ሉገዚ ይፇሌጋሌ ዯግሞም 

አቅዶሌ፡፡ ጠሊቶቹን ፇፅሞ እስኪያጠፊና ሇሊሇም እስኪቀጣቸው ዯግሞም የእርሱን ታማኝ አገሌጋዮች 

በሙሊት እስኪባርክ ዴረስ አሁን በሆነው ነገር ረክቶ አይቀመጥም፡፡ ይህንንም ሇማከናወን ያቀዯው መንግሥቱን 

በዓሇም ሁለ በማስፊት ነው፡፡  

ጳውልስ ክርስቶስ በዓሇም ሁለ ሊይ ሇመግዚት ያሇውን ዕቅዴ ስሇሚያውቅ፣ ክርስቶስ መንግሥቱን ወዯሙሊት 

ሇማምጣት ቁርጠኛ መሆኑን አስረግጦ ይናገራሌ፡፡ አብዚኛውን ጊዛ በዯብዲቤዎቹ ውስጥ አማኞች ወዯፉት 

ስሇሚወርሱት ነገር የሚጽፇውና ክርስቶስ ዲግመኛ ሲመሇስ በሚጠብቀው ብዴራት ሊይ ጽኑ ተስፊውን 

ያሳረፇው በዙህ ምክንያት ነው፡፡  

ሇምሳላ፣ በኤፋሶን ምዕራፌ 1 ከቁጥር 13 እስከ 14 የተናገራቸውን ቃሊት ሌብ በለ፡ 

እናንተም ዯግሞ የእውነትን ቃሌ፥ ይኸውም የመዲናችሁን ወንጌሌ፥ ሰምታችሁ ዯግሞም 
በክርስቶስ አምናችሁ፥ በተስፊው መንፇስ በመንፇስ ቅደስ ታተማችሁ፤ 

እርሱም የርስታችን መያዣ ነው፥ ሇእግዙአብሔር ያሇውን ሁለ እስኪዋጅ ዴረስ፥ ይህም 
ሇክብሩ ምስጋና ይሆናሌ። (ኤፋሶን 1፡13-14) 
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እግዙአብሔር የገባውን የተስፊ ቃሌ ስሇማይሇውጥ፣ ወዯፉት የሚጠብቀን ውርስ የተረጋገጠ መሆኑን ጳውልስ 

አስረግጦ ይናገራሌ፡፡ ስሇዙህም፣ በመንግሥቱ ፌፃሜ ውርሳችንን ሉያስረክበን ኢየሱስ ዲግመኛ ሉመጣ 

ይገባዋሌ፡፡ 

በፉሌጵስዩስ ምዕራፌ 3 ከቁጥር 20 እስከ 21 ዴረስ፣ ጳውልስ የክርስቶስን ዲግመኛ መመሇስ እንዱህ ይገሌጸዋሌ፡ 

እኛ አገራችን በሰማይ ነውና፥ ከዙያም ዯግሞ የሚመጣ መዴኃኒትን እርሱንም ጌታን 
ኢየሱስ ክርስቶስን እንጠባበቃሇን፤ 

እርሱም ሁለን እንኳ ሇራሱ ሉያስገዚ እንዯሚችሌበት አሠራር፥ ክቡር ሥጋውን እንዱመስሌ 
የተዋረዯውን ሥጋችንን ይሇውጣሌ። (ፉሌጵስዩስ 3፡20-21) 

 

ክርስቶስ መንግሥቱን በምዴር ሊይ ወዯ ፌፅምና ሲያመጣ፣ እኛ የምንቀበሇው ውርስ አዱስና ክቡር ሰውነት 

መሌበስን ያካትታሌ፡፡ ጳውልስ ስሇዙህ ውርስ የሚናገረው በፌፁም እርግጠኝነት ነው ምክንያቱም ኢየሱስ 

እንዯሚመሇስ ተስፊን ሰጥቷሌ ዯግሞም የገባውን ተስፊ ሇመፇፀም ኢየሱስ ቁርጠኛ እንዯሆነ ያውቃሌና ነው፡፡ 

ጳውልስ በእስር ቤት ዯብዲቤዎቹ ከዲር እስከዲር፣ በክርስቶስ ንጉሣዊ ለዓሊዊነት፣ በክብሩና በቁርጠኝነቱ ሊይ 

በመተማመን የአስተምህሮዎቹ የማእን ዴንጋይ አዴርጎ ያስቀምጣቸዋሌ፡፡ እነዙህ መሪ ሃሳቦች በዯብዲቤዎቹ 

ውስጥ በተዯጋጋሚ የሚነሱ ሲሆን፣ በቆሊስይስ፣ በኤፋሶንና በፉሌጵስዩስ መሌእክቶቹ ሊስተሊሇፊቸው 

ትምህርቶቹ መሠረት አዴርጓቸዋሌ፡፡  

ኢየሱስ ክርስቶስ የፌጥረት ንጉሥ ነው የሚሇውን አስተምህሮ ስንመሇከት ቆይተናሌ፣ አሁን ዯግሞ በእስር ቤት 

ዯብዲቤዎቹ ውስጥ ከምናገኛቸው አስተምህሮዎች ወዯ ሁሇተኛው እና በእርሱ ንግሥና ውስጥ አማኞች ከእርሱ 

ጋር ስሊሊቸው አንዴነት ማሇትም ከክርስቶስ ጋር ያሇን አንዴነት የእርሱ በረከቶች ተካፊይ ስሇመሆናችን ወዯ 

ሚረዜረው አስተምህሮ ትኩረታችንን እናዝራሇን፡፡  

ከክርስቶስ ጋር ያሇን አንዴነት 

እንዯ ጳውልስ አገሊሇጥ፣ በኢየሱስ ስናምን፣ ምሥጢራዊ በሆነ መንገዴ፣ ከእርሱ ጋር አንዴ ሆነናሌ፡፡ እናም 

ከክርስቶስ ጋር አንዴ በመሆናችን ምክንያት፣ ከእርሱ ጋር አንዴ እንዯሆንን ተዯርጎ ተቆጥሮሌናሌ፡፡ ሇምሳላ፣ 

ኢየሱስ በእግዙአብሔር ፉት አንዲችም ነውር የሇበትም፣ እኛም ከእርሱ ጋር ከመተባበራችን የተነሳ፣  

በእግዙአብሔር እንከን የላሇን ተዯርገን ተቆጥረናሌ፣ ኃጢአታችንም በጠቅሊሊ ይቅር ተብልሌናሌ፡፡ 

ጳውልስ በእስር ቤት ዯብዲቤዎቹ ዯጋግሞ ወዯሚያነሳው ነጥቡ ማሇትም አንባቢዎቹ የክርስቶስ ንግሥና 

ተካፊዮች መሆናቸውን በማሳሰብ ወዯሚበረታታበት ነጥቡ ይመሇሳሌ፡፡ ዯጋግሞ የሚነሳውም አማኞች 

የክርስቶስ ንግሥና ተካፊዮች በመሆናቸው ምክንያት፣ በአሁን መን ማሇትም በክርስቶስ መንግሥት መስፊፊት 

ወቅት በረከትን ይቀበሊለ፣ ከዙህም በተጨማሪ ዯግሞ በመንግሥቱ ፌፃሜ ወቅት እጅግ የሚበሌጥ በረከትን 

ይጠባበቃለ፡፡  

ሇምሳላ፣ በቆሊስይስ ምዕራፌ 3 ከቁጥር 1 እስከ 4 ጳውልስ እንዱህ ጽፎሌ፡ 

እንግዱህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሣችሁ፥ ክርስቶስ በእግዙአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባሇበት በሊይ 
እሹ፤ 
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በሊይ ያሇውን አስቡ እንጂ በምዴር ያሇውን አይዯሇም። 

ሞታችኋሌና፥ ሕይወታችሁም በእግዙአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሮአሌና፤ 

ሕይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገሇጥበት ጊዛ፥ በዙያን ጊዛ እናንተ ዯግሞ ከእርሱ ጋር 
በክብር ትገሇጣሊችሁ። (ቆሊስይስ 3፡1-4) 

 

ከክርስቶስ ጋር አንዴ ስንሆን፣ ከክርስቶስ ሞትም ጋር እንተባበራሇን፣ ስሇዙህም እኛም ከእርሱ ጋር እንሞታሇን፡፡ 

ዯግሞም የክርስቶስ ትንሣኤና ሕይወት ተካፊዮችም ስሇምንሆን ከእርሱ ጋር ዯግሞ ከሞት እንነሣሇን፡፡ 

በተጨማሪም ከክርስቶስ እርገትና ትንሣኤም ጋር እንተባበራሇን፣ ስሇዙህም እርሱ በክብር ሲመሇስ፣ ከእርሱ ጋር 

እንገዚሇን፡፡  

ጳውልስ በኤፋሶን ምዕራፌ 2 ከቁጥር 6 እስከ 7 እንዱህ ጽፎሌ፡ 

በሚመጡ መናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ሇእኛ ባሇው ቸርነት ከሁለ የሚበሌጠውን 
የጸጋውን ባሇ ጠግነት ያሳይ ንዴ፥ ከእርሱ ጋር አስነሣን በክርስቶስ ኢየሱስም በሰማያዊ 
ስፌራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን። (ኤፋሶን 2፡6-7) 

እንዯ ጳውልስ አገሊሇጥ፣ አሁን እኛ እርሱ በፌጥረት ሁለ ሊይ ያሇው ንግሥና ተካፊዮች እንሆን ንዴ፣  

ከክርስቶስ ጋር በሰማያዊ ስፌራ ተቀምጠናሌ፡፡ ምንም እንኳን የእኛ ምዴራዊ ሁኔታ ያንን በሙሊት 

ሉያንጸባርቀው ባይችሌም፣ እኛ አሁን በመንፇሳዊ ሚዚን የእርሱ ክብርና በረከት ተካፊዮች ነን፡፡ እናም ኢየሱስ 

ሲመሇስ መንፇሳዊ በረከቶቻችን እጅግ የተትረፇረፈ ይሆናለ፣ ምዴራዊ በረከትንም እንቀበሊሇን፡፡ 

ጳውልስ ግን በላሊው ጎኑ የክርስቶስ ንግሥና ተካፊዮች ከመሆናችን አንፃር በብርቱ ሉያሳስብ የሚፇሌገው እኛ 

እንዱሆኑብን ስሇማንፇሌጋቸውና ዯስ ስሇማያሰኙን ማሇትም የመከራውም ተካፊዮች ስሇመሆናችን ነው፡፡ 

የመከራው ተካፊይ ከመሆን አንፃር ጳውልስ አማኞችን የሚበረታታው መከራን የሚቀበለት ብቻቸውን 

እንዲሌሆነና መከራቸውም በከንቱ እንዲሌሆነ በማሳሰብ ነው፡፡ ይህ ነገር በጳውልስ በራሱም ሕይወት ውስጥ 

እውነትነት እንዲሇው ተመሌክተናሌ፡፡ ጳውልስ ግን የጻፇው በአንባቢዎቹም ሕይወት ውስጥ ይህ እውነት 

ተፇፃሚ እንዯሚሆን በማሳሰብ ነው፡፡  

እስኪ በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 24 የተቀመጡትን ቃሊት እናዲምጥ፡ 

አሁን በመከራዬ ስሇ እናንተ ዯስ ይሇኛሌ፥ ስሇ አካለም ማሇት ስሇ ቤተ ክርስቲያን በሥጋዬ 

በክርስቶስ መከራ የጏዯሇውን እፇጽማሇሁ። (ቆሊስይስ 1፡24) 

የክርስትና ሕይወት ከባዴ ሕይወት ነው፣ ያም በታሊቅ መከራ ማሇፌን ያካትታሌ፡፡ 

ንጉሣችን አሁን በሰማያት የነገሠ ቢሆንም፣ ጠሊቶቹን ግን ገና ጨርሶ አሊጠፊቸውም፣ እናም እነዙህ ጠሊቶች 

ዯግመው ዯጋግመው ያሊቸውን ኃይሌ በእኛ ሊይ ያምቱብናሌ፡፡ ስሇ ወንጌሌ መከራን ስንቀበሌ፣ ከክርስቶስ ጋር 

አንዴ ከመሆናችን የተነሳ ክርስቶስም አብሮን መከራን ይቀበሊሌ በማሇት ጳውልስ ይህንን ሃሳብ መጽናኛው 

ያዯርገዋሌ፡፡ ከንጉሡ ከክርስቶስ ጋር አንዴ በመሆናችን፣ የምናሌፌበት መከራ በክርስቶስ መንግሥት፣ ማሇትም 

በቤተክርስቲያን ውስጥ ሊለ ሇላልች ጥቅም በመሆኑም ጳውልስ ይጽናናሌ፡፡ በመጨረሻም፣ የእኛ መከራ 
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አስቀዴሞ የተነገረውን የክርስቶስን መከራ ወዯሙሊት የሚያመጣ ሲሆን፣ ሇንጉሣችን ዲግመኛ በዴሌ መመሇስም 

መንገዴ ጠራጊ ነው፡፡ 

እነዙህን በመሳሰለ ምክንያቶች፣ የጳውልስ የእስር ቤት ዯብዲቤዎች እኛ ከክርስቶስ ጋር አንዴ በመሆናችን መሪ 

ሃሳቦች ሊይ ይመሠረታለ፡፡ በጳውልስ አስተሳሰብ፣ ከፌጥረታት ንጉሥ ጋር ያሇን አንዴነት መዲናችን የተረጋገጠ 

መሆኑን በሌበ ሙለነት እንዴናውቅ፣ በመከራችንም ወቅት ታሊቅ ብርታት እንዱሆነን እና ስሇ ወዯፉቱም ታሊቅ 

ተስፊ እንዱኖረን ያዯርገናሌ፡፡  

እስካሁን ዴረስ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የፌጥረት ንጉሥ ነው፣ ዯግሞም አማኞች የንግሥናው ተካፊዮች ናቸው 

የሚሇውን ሃሳብ ጳውልስ እንዳት በጥቅም ሊይ እንዲዋሇው መርምረናሌ፣ አሁን ዯግሞ የእስር ቤት ዯብዲቤዎቹ 

ያነገቡትን ነገረ-መሇኮታዊ ስምምነት ወዯምንመሇከትበት ወዯ መጨረሻው ነጥብ በመሸጋገር፣ በክርስቶስ ንግሥና 

እና እኛ ከእርሱ ጋር ባሇን አንዴነት በተግባር ሉገሇጡ በሚገባቸው የአኗኗር ሥነ-ምግባሮች ሊይ እንነጋገራሇን፡፡  

የአኗኗር ሥነ-ምግባር 

የጳውልስን ዯብዲቤዎች ጠንቅቀው የሚያውቁ ሰዎች ሏዋርያው አስተምህሮአዊ ጉዲዮችን አስመሌክቶ የጻፇውን 

ያህሌ ስሇ ክርስቲያኖች ስነ-ምግባራዊ አኗኗርም በርካታ ትምህርቶችን እንዲስተሊሇፇ ያውቃለ፡፡ እንዱያውም፣ 

ወትር አንዴ አስተምህሮአዊ ጉዲይ ሲያነሳ፣ በዙውም አያይዝ አማኞች ያንን አስተምህሮ እንዳት በሕይወታቸው 

ተግባራዊ ሉያዯርጉ እንዯሚገባቸው ማብራሪያ ይሰጣሌ፡፡ ይህም ተዚምድ በትክክሇኛ አስተሳሰብና የእምት አቋም  

ሊይ ብቻ አያቆምም፡፡ የአማኞችን ስሜትና ባሕርይም የሚገዚ ይሆናሌ፡፡ እንዱያውም ጳውልስ ከዙያ በጣም 

በጠሇቀ መንገዴ፣ አስተምህሮ ስሜታችንንና ባህርያችንን በሚሇውጥ መንገዴ ካሌተዚመዯ በስተቀር ፊይዲ ቢስ 

ነው በማሇት ይገሌጻሌ፡፡ 

በ1ኛ ቆሮንቶስ ምዕራፌ 13 ቁጥር 2 ጳውልስ የተናገራቸውን ቃሊት እናዴምጥ፡ 

ትንቢትም ቢኖረኝ ምሥጢርንም ሁለና እውቀትን ሁለ ባውቅ፥ ተራሮችንም እስካፇሌስ 
ዴረስ እምነት ሁለ ቢኖረኝ ፌቅር ግን ከላሇኝ ከንቱ ነኝ። (1ኛ ቆሮንቶስ 13፡2)   

ምሥጢርን ሁለ ካወቅን እና እውቀትን ሁለ ካወቅን፣ እግዙአብሔር ስሇነገሮች ያሇውን ራእይ መገንብ 

እንችሊሇን፡፡ በላሊ አባባሌ፣ ፌፁም የሆነ አስተምህሮ ይኖረናሌ፡፡ መሌካም አስተምህሮ አሇን ማሇት እንዱያውም 

እንከን የሇሽ አስተምህሮም ቢሆን ብቻውን በቂ አይዯሇም፡፡ ያ አስተምህሮ ሕይወታችንን ካሌሇወጠ፣ በፌቅር 

የተቃኘ ካሌሆነ፣ ላልችን በጨዋነትና በገርነት ወዯምናስተናግዴበትና ክርስቶስንም በአክብሮት ወዯመታዜ 

ካሌወሰዯን፣ ሇእኛ ምንም ፊይዲ የሇውም፡፡  

ስሇዙህ፣ የጳውልስ የእስር ቤት ዯብዲቤዎች በአኗኗር ሥነ-ምግባር ሊይ ዯጋግመው አጽንዖት ቢሰጡ 

አይገርመንም፡፡ በአንዴ በኩሌ፣ ክርስቶስ ንጉሥ የመሆኑ እውነታ እንዴንታው ግዴ ይሇናሌ፡፡ በላሊ ጎን 

ዯግሞ፣ እኛ ከክርስቶስ ጋር አንዴ የመሆናችን እውነታ ከእርሱ ባህርይ ጋር በተጣጣመ መንገዴ እንዴንኖር ግዴ 

ይሇናሌ፡፡ አስኪ አስቀዴመን ከክርስቶስ ንግሥና ስሇሚመነጨውና እኛንም በተቀዯሰ አኗኗር እንዴንኖር ግዴ 

ስሇሚሇን እውነታ እንመሌከት፡፡ 
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ክርስቶስ ንጉሥ  

አስቀዴመን እንዲሌነው፣ ክርስቶስ ንጉሥ ስሇሆነ፣ ለዓሊዊ ነው፡፡ ይህም ማሇት እኛ እንዴንታው የማዴረግ 

ህጋዊ መብት አሇው ማሇት ነው፡፡ ስሇዙህ፣ እኛም እርሱን የመታዜ ህጋዊ ግዳታ አሇብን ማሇት ነው፡፡ 

በተጨማሪም እንዯተነጋገርነው፣ ክርስቶስ ፌፁምና ፌትሃዊ ንጉሥም ነው፡፡ ይህም ማሇት የእርሱ ፌርድችና 

ትዕዚዚት ሁለ ሥነ-ስርዓትን የጠበቁ ናቸው፣ ስሇዙህ እኛም እርሱን የመታዜ ሥነ-ምግባራዊ ግዳታ አሇብን 

ማሇት ነው፡፡ ክርስቶስ ለዓሊዊና ፌትሃዊ በመሆኑ ምክንያት፣ እኛም እርሱ ያንን ሁለ የመፇጸም ህጋዊና ሥነ-

ምግባራዊ ግዳታ አሇብን ማሇት ነው፡፡  

በፉሌጵስዩስ ምዕራፌ 2 ከቁጥር 9 እስከ 12 ውስጥ ጳውልስ ያቀረበው ሙግት የዙህ ዓይነት መሌክ አሇው፤ 

የተጻፇውም እንዱህ ይሊሌ፡ 

በዙህ ምክንያት ዯግሞ እግዙአብሔር ያሇ ሌክ ከፌ ከፌ 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። 

ስሇዙህ፥ ወዲጆቼ ሆይ፥ ሁሌጊዛ እንዯ ታዚችሁ፥ በእናንተ ንዴ በመኖሬ ብቻ ሳይሆን 
ይሌቁን አሁን ስርቅ፥ በፌርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዲን ፇጽሙ፤         
(ፉሌጵስዩስ 2፡9-12) 

 

ኢየሱስ በሰማይ፣ በምዴር እና ከምዴርም በታች ያለትን ሁለ የሚገዚ ጌታ ነው፡፡ በላሊ አባባሌ፣ እርሱ የፌጥረት 

ንጉሥ ነው፡፡ ጳውልስም የክርስቶስን ንግሥና መሠረት በማዴረግ፣ የፉሌጵስዩስ ሰዎች ክርስቶስን እንዱታዘ 

ያሳስባቸዋሌ፡፡ 

ከዙህም ባሻገር፣ ቀዯም ብሇን እንዲየነው፣ የክርስቶስ ንግሥና ክብሩንም ያካትታሌ፡፡ በዙያም አግባብ፣ 

ክርስቲያኖችም ሇንጉሣቸው ክብር በሚመጥን መንገዴ የተቀዯሰ ሕይወት ሉኖሩና ሉያከብሩት ይገባሌ በማሇት 

ጳውልስ ሙግቱን ያቀርባሌ፡፡ አንደ ነገር፣ ክርስቶስን መታዜ በእኛ ንዴ የስሙ ዜና ተጠብቆ እንዱቆይ 

ያዯርጋሌ፡፡ ላሊው ዯግሞ፣ ክርስቶስ ቅደስ፣ ጻዴቅና የከበረ ነው፣ ስሇዙህ ሌንታው ይገባሌ፡፡ 

ጳውልስ ይህንን በፉሌጵስዩስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 27 ውስጥ እንዱህ ሲሌ አስቀምጦታሌ፡ 

   …ሇክርስቶስ ወንጌሌ እንዯሚገባ ኑሩ። (ፉሌጵስዩስ 1፡27) 

በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 10 ውስጥ ዯግሞ ተዯራሲያኑን እንዱህ በማሇት ያበረታታቸዋሌ፡ 

በበጎ ሥራ ሁለ ፌሬ እያፇራችሁ በእግዙአብሔርም እውቀት እያዯጋችሁ፥ 

በነገር ሁለ ዯስ ሌታሰኙ ሇጌታ እንዯሚገባ ትመሊሇሱ ንዴ እንሇምናሇን። 
(ቆሊስይስ 1፡10)   
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የክርስቶስ ክብርና ዜና ሉከበርና ሉጠበቅ የሚገባው የመሆኑ ጉዲይ የጳውልስ ዋና ጉዲዩ ነው፣ አማኖችም 

ይህንን ሉያሳኩ የሚችለት መሌካም ሥራን ሲሠሩ መሆኑን፣ ያም ማሇት የጌታን ትዕዚዚት ሲፇፅሙ መሆኑን 

ያመሇክታቸዋሌ፡፡ 

ጳውልስ በእስር ቤት ዯብዲቤዎቹ በጠቅሊሊ፣ አንባቢዎቹ የጌታን ትዕዚዚት በአግባቡ በመመሊሇስ እንዱጠብቁ፣ 

በሃሳባቸው፣ በስሜታቸውና በትክክሇኛ ሥነ-ምግባራቸው ክርስቶስን እንዱታዘ ያሳስባቸዋሌ፡፡ ምንም አንኳን 

በሁለ ነገር ውስጥ ጉዲዩን ከክርስቶስ ንግሥና ጋር ባያያይውም፣ የክርስቶስ ንግሥና በበጎ ሥነ-ምግባር የታነጸ 

ሕይወት እንዴንኖር የሚያነሳሳን መሠረታዊ እውነት ሉሆን እንዯሚገባው ግን እየዯጋገመ ይገሌጻሌ፡፡   

ጳውልስ፣ ክርስቶስ ንጉሥ ስሇሆነ ክርስቲያኖችም ሇዙያ የተገባ ኑሮ ሉኖሩ እንዯሚገባ ከማስተማሩ ባሻገር፣ እኛ 

ከክርስቶስ ጋር አንዴ በመሆናችን ምክንያት፣ ከእርሱ ባህርይ እና ትዕዚዚት ጋር የተጣጣመ ኑሮ የመኖር ግዳታ 

አሇብን አቅምም ተሰጥቶናሌ በማሇት ያብራራሌ፡፡   

ከክርስቶስ ጋር ያሇን አንዴነት 

እኛ ከክርስቶስ ጋር ያሇን አንዴነት፣ ሇዙያ የተገባ ኑሮ ሇመኖር የሚያስችሌ አቅም እንዯተሰጠንና ግዳታም 

እንዲሇብን የሚያሳዩ ቢያንስ ሦስት ምክንያቶች አለ፡፡ አንዯኛ፣ ክርስቶስ በመንፇሱ አማካይነት በውስጣችን 

አዴሯሌ፣ አዱስ ፌጥረትም አዴርጎናሌ መሌካሙንም ሥራ እንዴናዯርግ አስችልናሌ፡፡ መንፇስ ቅደስ 

በውስጣችን የመኖሩ አንደ ውጤት፣ ማንነታችንን ወዯ ክርስቶስ ማንነት መሇወጡ ነው፡፡ በውጤቱም፣ እኛ 

ተሇውጠናሌ፣ ክርስቶስንም መታዜ የምንችሌበት መነሳሳት በውስጣችን አሇ፡፡ በእነዙህ ሁለ፣ እግዙአብሔር 

በውስጣችን ይሠራሌ እኛንም ወዯ ራሱ ያቀርበናሌ ዯግሞም ክርስቶስ እንዯተወሌን ምሳላ እንዴንኖር 

ያስችሇናሌ፡፡ 

ስሇዙህ ጉዲይ ጳውልስ በፉሌጵስዩስ ምዕራፌ 2 ቁር 12 እና 13 ውስጥ የተናገረበትን መንገዴ አዴምጡ፡ 

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

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

 

ከክርስቶስ ጋር ያሇን አንዴነት እግዙአብሔር በመንፇሱ በእኛ ውስጥ ከማዯሩ ጋር የተያያ ነገር አሇው፡፡ መንፇስ 

ቅደስም ትክክሇኛውንና በሥነ-ምግባር የታነፀውን ኑሮ መኖር የሚያስችሇንን እግዙአብሔርን የመታዜ ሕይወት 

እንዴንመራ ስሜታችንንና ፇቃዲችንን ያነሳሳሌ፡፡  

ጳውልስ በቆሊስይስ ምዕራፌ 3 ከቁጥር 5 እስከ 10 ከዙህ ጋር የሚመሳሰሌ ሙግት ያቀርባሌ፡ 

እንግዱህ በምዴር ያለቱን ብሌቶቻችሁን ግዯለ፥ … አሮጌውን ሰው ከሥራው ጋር 
ገፊችሁታሌና፥ 

የፇጠረውንም ምሳላ እንዱመስሌ እውቀትን ሇማግኘት የሚታዯሰውን አዱሱን ሰው 
ሇብሳችሁታሌ፤ (ቆሊስይስ 3፡5-10) 
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ከክርስቶስ ጋር አንዴ በመሆናችን ምክንያት፣ አዱስ ፌጥረት ነን፡፡ እግዙአብሔርም አዱስ ፌጥረት ሲያዯርገን፣ 

ግዳታ ብቻ ሳይሆን የሰጠን፣ ኃጢአትን እንዴናዯርግ የሚጎተጉተንን ፇተና በመቋቋም መሌካሙን ሥራ 

ሇመሥራት የሚያስችሇንንም አቅም ጭምር ነው፡፡  

ሁሇተኛ፣ ከሌጁ ጋር አንዴ የሆኑ ሁለ የተቀዯሰ ኑሮ ሉኖሩ እንዯሚገባቸው እግዙአብሔር አዞሌ፡፡ እንዱያውም፣ 

እግዙአብሔር ትዕዚዜ መስጠት ብቻ ሳይሆን፣ አስቀዴሞውኑ የፇጠረን መሌካሙን ሥራ እንዴንሠራ አዴርጎ 

ነው፡፡ 

ጳውልስ ይህንን በኤፋሶን ምዕራፌ 2 ቁጥር 10 ውስጥ ጽፍታሌ፡ 

እኛ ፌጥረቱ ነንና፤ እንመሊሇስበት ንዴ እግዙአብሔር አስቀዴሞ ያጋጀውን መሌካሙን ሥራ 
ሇማዴረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፇጠርን። (ኤፋሶን 2፡10) 

እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፇጥረናሌ፣ ያም ማሇት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ባሇን አንዴነት አማካይነት 

እግዙአብሔር ያዴነናሌ፡፡ ይህንን ካዯረገበት ምክንያት አንደ እኛ መሌካሙን ሥራ እንዴናዯርግ ሇማስቻሌ 

ነው፡፡  

ሦስተኛ፣ እኛ ሁሊችን ከክርስቶስ ጋር አንዴ በመሆናችን ምክንያት፣ እርስ በርሳችንም በክርስቶስ አንዴ ሆነናሌ፡፡ 

ይህም ሇክርስቶስ ባሇን ከበሬታ ሌክ እርስ በርሳችን እንዴንከባበር ግዴ ይሇናሌ መከባበሩም እኛን ላልች 

እንዱያከብሩን በምንፇሌግበት ሌክ ነው፡፡   

ጳውልስ በኤፋሶን ምዕራፌ 4 ቁጥር 25 እንዯጻፇው፡ 

ስሇዙህ ውሸትን አስወግዲችሁ፥ እርስ በርሳችን ብሌቶች ሆነናሌና እያንዲንዲችሁ 
ከባሌንጀሮቻችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ። (ኤፋሶን 4፡25) 

“እኛ ሁሊችን የአካለ ብሌቶች ነን” የሚሇው ሏረግ አብዚኛውን ጊዛ በቁሙ ሲፇታ “እርስ በርሳችን ብሌቶች 

ሆነናሌ” የሚሌ ፌቺ ይይዚሌ፡፡ ጳውልስም ሉያስጨብጥ የፇሇገው ነጥብ፣ እርስ በርሳችን በክርስቶስ አንዴ 

ከመሆናችን የተነሳ፣ ይህ አንዴነት እርስ በርስ እንዴንከባበር፣ አንዲችን በላሊችን ሊይ በዯሌን እንዲንፇጽም፣ 

ይሌቁኑ አንዲችን ሇላሊችን ጥቅም እንዴንኖር ግዴ ይሇናሌ፡፡ 

በፉሌጵስዩስ ምዕራፌ 2 ከቁጥር 1 እስከ 3 እንዯጻፇው፡ 

በክርስቶስም አንዲች ምክር ቢሆን፥ …  
ነገር ግን እያንዲንደ ባሌንጀራው ከራሱ ይሌቅ እንዱሻሌ በትሕትና ይቍጠር፤     
(ፉሌጵስዩስ 2፡1-3) 

 

አዱስ ፌጥረት በመሆናችን፣ በእግዙአብሔር ትእዚዜ እና እርስ በርስ ባሇን አንዴነት፣ ቢያንስ በእነዙህ ሦስት 

ምክንያቶች፣ እግዙአብሔርም በቅደሳት መጻሕፌት ባስቀመጠሌን ዯረጃና ሌክ የተቀዯሰ ሕይወት ሌንኖር 

እንዯሚገባን ከክርስቶስ ጋር ያሇን አንዴነት ግዴ ይሇናሌ፡፡  
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የጳውልስ የእስር ቤት ዯብዲቤዎች  ነገረ-መሇኮታዊ አንዴነት የሊቸው ሲሆኑ ይህም አንዴነታቸው፣ በጳውልስ 

የበሇጸጉና በርካታ ገፅታ ባሊቸው በክርስቶስ የፌጥረት ሁለ ንጉሥነት፣ አማኞች ከክርስቶስ ጋር ባሊቸው አንዴነት 

እና ከዙያም በሚመነጨው የተቀዯሰና ተገቢ የሆነ ኑሮ የመኖር እውነታ ሊይ የተገነባ መሆኑን አይተናሌ፡፡  

 ወዯፉት በምንመሇከታቸው ትምህርቶችም፣ የጳውልስ የእስር ቤት ዯብዲቤዎች በጋራ የሚስተሊሌፎቸውን 

በርካታ መሪ ሃሳቦች እንዲስሳሇን፡፡ እነዙህን እውቅ መሪ ሃሳቦች እርስ በርስ የሚያስተሳስራቸው ዋና ሃሳብ ግን 

ኢየሱስ ክርስቶስ የፌጥረት ሁለ ንጉሥ ነው የሚሇው አስተምህሮ ነው፡፡ 

5. ማጠቃሇያ 

በዙህ ትምህርት የጳውልስ የእስር ቤት ዯብዲቤዎች እንዱጻፈ ምክንያት የሆኑ ነገሮችን እና ጳውልስ በእነዙህ 

ዯብዲቤዎች የተጠቀመባቸውን ነገረ-መሇኮታዊ አቀራረቦች ዲስሰናሌ፡፡ እንዱያዜ ያዯረጉትን ሁኔታዎች እና 

ከዙያም ተከትል የመጣውን እሥራቱን ዯግሞም ጳውልስ በእስር ቤት የሰጣቸውን ተከታታይ አገሌግልቶች 

መርምረናሌ፡፡ በመጨረሻም፣ የጳውልስን የእስር ቤት ዯብዲቤዎች የሚያስተሳስራቸውን ዋና ነገረ-መሇኮታዊ 

መሪ ሃሳብ አስተዋውቀናሌ፡፡ ያም ኢየሱስ ክርስቶስ የፌጥረት ንጉሥ ነው የሚሇው ነው፡፡  

የጳውልስ የእስር ቤት ዯብዲቤዎች በነገረ- መሇኮት የበሇጸጉ ናቸው፣ ዯግሞም የዚሬይቱን ቤተክርስቲያን 

ሇማስተማርና ሇማበረታታት አግባብነት ያሊቸው ናቸው፡፡ ወዯፉት በምንመሇከታቸው ትምህርቶች፣ እነዙህን 

ዯብዲቤዎች በበሇጠ ጥሌቀት እንዲስሳቸዋሇን፡፡ ይህንንም ስናዯርግ፣ በዙህ ትምህርት የዲሰስናቸውን ነጥቦች 

በአዕምሯችን በመያዜ እንዯ ዲራ እንጠቀምባቸዋሇን፡፡ 

ጳውልስ ያሇፇበትን መከራ እና በእስር ቤት በጽናት የሰጠውን አገሌግልት ማወቃችን ጳውልስ ሇቆሊስይስ፣ 

ሇኤፋሶን እና ሇፉሌጵስዩስ አብያተክርስቲያናት ዯብዲቤዎቹን እንዱጽፌ ያነሳሳውን ነገርና ግቡን እንዴነገነብ 

ያስችሇናሌ፡፡ እነዙህን ዯብዲቤዎች የሚያስተሳስሩትን ነገረ-መሇኮታዊ አንዴነቶች መረዲታችን ዯግሞ ጳውልስ 

ሇእነዙህ አብያተክርስቲያናት የሰጣቸውን በርካታ መመሪያዎች እንዴንረዲ ያስችሇናሌ፡፡ እነዙህን ነገሮች 

በሌቡናችን ስናስቀምጥ፣ የጳውልስን ትምህርቶች በትክክሌ በመረዲት፣ በግሌ ሕይወታችንና 

በቤተክርስቲያኖቻችን ተግባራዊ እንዴናዯርጋቸው ይበሌጥ ዜግጁዎች እንሆናሇን፡፡  

 


