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እናስተዋውቅዎ
የሰርዴ ሚሉኒየም ሚኒስትሪ እንዯ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1997 ዒ.ም. ተመሠረተ፡፡ ይህ
አገሌግልት አትራፉ ያሌሆነ ዴርጅት ሲሆን፣ መጽሏፌ ቅደሳዊ አስተምህሮዎችን ሇመሊው ዒሇም
በነጻ ሇማዲረስ የተቋቋመ ነው፡፡ በዒሇም አቀፌ ዯረጃ ያሇውን ጤናማ፣ መጽሏፌ ቅደሳዊ - መሠረት
ያሇው ክርስቲያናዊ የአመራር ስሌጠና ፌሊጎት ምሊሽ ሇመስጠት፣ ምንም ዒይነት የስሌጠና ግብዒቶች
የማግኘት እዴሌ ሇላሊቸው ክርስቲያን መሪዎች የሴሚነሪ ሥርዒተ-ትምህርቶችን በማጋጀት
እናሰራጫሇን፡፡ ሰርዴ ሚሉኒየም ሚኒስትሪ በመሊውም ዒሇም ሇሚገኙ ክርስቲያን መሪዎችና
ፓስተሮች የተመጣጠነ ዋጋ ያሇው፣ በዯጋፉዎች የሚታገዜ፣ ሇተጠቃሚው ምቹ፣ በሌዩ ሌዩ የመገናኛ
ብዘሃን ዳዎች የታገ ሥርዒተ-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 ግብዒቶቻችን 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
ማርክ ትዌይን በተሰኘው አሜሪካዊ ጸሏፉ የተጻፇ “ሌዐለና የኔቢጤው ዴሃ” የተሰኘ ዕውቅ ታሪክ አሇ፡፡
በታሪኩ ውስጥ፣ ሌዐለ ዯሃውን ሇማኝ ወዯ ቤተመንግሥቱ ይጋብዋሌ፣ ሇጨዋታም ያህሌ ሁሇቱ ሌብሳቸውን
ይሇዋወጣለ፡፡ እንዯ አሇመታዯሌ ሆኖ ሌዐለ፣ በስህተት እንዯ ሇማኝ ይቆጠርና ከቤተመንግሥት ይባረራሌ፡፡
ሇማኙ ዯግሞ በላሊው ጎን፣ በስህተት እንዯ ሌዐሌ ይቆጠርና በቤተመንግሥት ውስጥ እንዯ ሌዐሌ መኖር
ይጀምራሌ፡፡
እንግዱህ፣ በዙህ ታሪክ ውስጥ፣ ሌዐለም ሆነ የኔ ቢጤውም ዯሃ ሰዎች ማንነታቸውን በማምታታቸው
ይገረማለ፡፡ ሌዐለ ከቤተመንግሥት እንዯሚባረር ቢያውቅ ኖሮ፣ ከሇማኙ ጋር ሌብሱን የመቀያየር ጨዋታ
ሇመጫወት ፇቃዯኛ ባሌሆነም ነበር፡፡ ይህንን የመሰሇ ሌብስን የመሇዋወጥ ቀሊሌ ጨዋታ፣ ያንን ሁለ ትሌቅ
ኃይሌና ጥቅም ሇማሳጣት ብቃት ሉኖረው ከቶውኑ አይችሌም፡፡ በአንዲንዴ መንገድች፣ በመጀመሪያው ክፌሇ
መን በነበረችው የቆሊስይስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበሩት ሁኔታዎች “ሌዐለና የኔቢጤው ዴሃ” ከተሰኘው
ታሪክ ጋር የሚመሳሰሌበት ሁኔታ አሇ፡፡ በቆሊስይስ ይኖሩ የነበሩ ክርስቲያኖች በአህዚብ የአምሌኮ ወግ ውስጥ
እንዱሳተፈ ይበረታቱ ነበር፡፡ ስሇዙህ፣ ጳውልስ እነርሱ በክርስቶስ ስሇተቀበለት እጅግ አስዯናቂ ብሌጥግናና
ንግሥና ሉያሳስባቸው እና ጣዖታት ይሰጧችኋሌ ተብል ሇሚነገራቸው ከንቱ ማታሇያ ሌባቸውን እንዲይሰጡ
ሉያስጠነቅቃቸው ይጽፌሊቸዋሌ፡፡
ይህ አሁን የምንከታተሇው “የጳውልስ የእስር ቤት ዯብዲቤዎች” ተብል ከሚጠራው ተከታታይ ትምህርታችን
ሁሇተኛው ትምህርት ሲሆን፣ “ጳውልስና የቆሊስይስ ሰዎች” የሚሌ ርዕስ ሰጥተነዋሌ፡፡ በዙህ ትምህርት ጳውልስ
ሇቆሊስይስ ሰዎች የጻፇውንና የቃሇ እግዙአብሔርነት ሥሌጣን የተሰጠውን ዯብዲቤ እናጠናሇን፡፡ በዙህ ዯብዲቤ
ውስጥ፣ እንዯምንመሇከተው፣ በክርስቲያናዊ አምሌኮ ውስጥ ሰርጎ ሇገባውና ሇትናንሽ መንፇሳውያን ኃይሊት
ክብር እንዱሰጥ ሇሚጋብው የሏሰት አስተምህሮ ጳውልስ ጠንካራ ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡
ጳውልስና የቆሊስይስ ሰዎች የተሰኘው ትምህርታችን በሦስት ክፌልች ይከፇሊሌ፡፡ አንዯኛ፣ ጳውልስ ሇቆሊስይስ
ሰዎች የጻፇውን መሌእክት ዲራ እንመረምራሇን፡፡ ሁሇተኛ፣ ሇቆሊስይስ የጻፇውን መሌእክት አወቃቀርና ይት
እንቃኛሇን፡፡ ሦስተኛ ዯግሞ፣ በዯብዲቤው መነኛ ተዚምድ ሊይ እናተኩራሇን፡፡ አስቀዴመን ጳውል ሇቆሊስይስ
ሰዎች የጻፇውን መሌእክት ዲራ እንመሌከት፡፡

2. ዲራ
ጳውልስ የኢየሱስ ክርስቶስ ሏዋርያ ሲሆን፣ መሌእክቶችን መጻፌ እንዯ ክርስቶስ አምባሳዯር የአገሌግልት
ሥሌጣኑ አካሌ ነው፡፡ የሏዋርያነቱ አንደ ክፌሌ የአብያተክርስቲያናትና የግሇሰቦች እረኛ መሆን ነው፡፡ እናም
ስሇዙህ የጳውልስ ዯብዲቤዎች የሥሌጣናዊ አስተምህሮዎች ስብስቦች ብቻ አይዯለም፡፡ ይሌቁኑም፣
ሇሚጽፌሊቸው አብያተክርስቲያናትና ግሇሰቦች ካሇው ፌቅር እና ግዴ መሰኘት የመነጨ የግሌ ወዲጅነትና
የእረኝነት ዯብዲቤዎች ናቸው፡፡ በተጨማሪም የጳውልስ መሌእክቶች “ወቅታዊ” ናቸው፡፡ ያም ማሇት፣ በአንዴ
ውሱን መን እና ስፌራ ሇተነሱ ጉዲዮች ምሊሽ ሇመስጠት የተፃፈ ናቸው ማሇት ነው፡፡
ስሇዙህ፣ ጳውልስ ሇቆሊስይስ ሰዎች የጻፇውን ዯብዲቤ በምናነብበት ወቅት፣ ጳውልስ ዯብዲቤውን እንዱጽፌ
ስሊነሳሳው ሁኔታ አንዴ ነገር ማወቃችን ጠቃሚ ነው፡፡ ይህንንም ሇመረዲት፡ የቆሊስይስ ሰዎች ምን ዒይነት
ችግሮች ነበሩባቸው? ጳውልስ ሇእነርሱ እንዱጽፌ ያነሳሳው ምንዴን ነው? የሚለ ጥያቄዎችን መጠየቅ
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ይገባናሌ፡፡ ጳውልስ ሇቆሊስይስ ሰዎች የጻፇውን ዯብዲቤ ዲራ በሁሇት አቅጣጫዎች እንመሇከተዋሇን፡ አንዯኛ፣
ጠቅሇሌ ባሇ መንገዴ ከቆሊስይስ ቤተክርስቲያን ጋር ዯግሞም በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ ከነበሩ ግሇሰቦች ጋር
የነበረውን ግንኙነት የሚያሳዩ ጥቂት ዜርዜር ጉዲዮችን እንጠቃቅሳሇን፡፡ ሁሇተኛ ዯግሞ፣ ጳውልስን ያሳሰቡትን
ጥቂት ችግሮች እንመረምራሇን፡፡ እስኪ ጳውልስ ከቆሊስይስ ሰዎች ጋር የነበረውን ግንኙነት በመመሌከት
እንጀምር፡፡

ግንኙነቶች
ጳውልስ በቆሊስይስ ከሚገኙ ክርስቲያኖች ከሁለም ጋር እኩሌ የሆነ ግንኙነት አሌነበረውም፣ ስሇዙህ አስቀዴመን
በጠቅሊሊው ከቤተክርስቲያኒቱ ጋር በነበረው ግንኙነት ሊይ፣ ከዙያም ከአንዲንዴ ግሇሰቦች ጋር በነበረው
ግንኙነት ሊይ እናተኩራሇን፡፡ አስቀዴመን ከቆሊስይስ ቤተክርስቲያን ጋር የነበረውን ግንኙነት በመመሌከት
እንጀምር፡፡

ቤተክርስቲያን
የቆሊስይስ ከተማ የሮማ ግዚት በሆነችው በእስያ ጠቅሊይ ግዚት ጲርጊያ ተብል በሚጠራው አካባቢ የምትገኝ
ከተማ ናት፡፡ ከተማይቱ የተመሰረተችው በሉከስ ሸሇቆ ሲሆን፣ ትሌቅና ይበሌጥ ታዋቂ ከሆነችው የልድቅያ
ከተማ በስተምሥራቅ ወገን ትገኛሇች፡፡ ቆሊስይስ በንጽጽር አነስ የምትሌ ከተማ ነች፡፡ በመኑ በነበረው
ፖሇቲካዊና ኤኮኖሚያዊ መመኛ፣ የጳውልስን እስትንፊሰ መሇኮታዊ እውቅና ያገኘ ዯብዲቤ ሉጻፌሊት
የሚያስችሌ ግዜፇት አሌነበራትም ወሳኝነቷም እምብዚም ነበር፡፡ ጳውልስ የቆሊስይስን ቤተክርስቲያን
አሌጎበኘም፣ የሆነ ሆኖ ግን ስሇ እነርሱ በጣም ግዴ ይሇው ነበር፡፡ በቆሊስይስ ምዕራፌ 2 ቁጥር 1 የተናገራቸውን
ቃሊት አዴምጡ፡

ስሇ እናንተና በልድቅያ ስሊለት ፉቴንም በሥጋ ስሊሊዩት ሁለ እንዳት ያሇ ትሌቅ መጋዯሌ
እንዲሇኝ ሌታውቁ እወዲሇሁና፤ (ቆሊስይስ 2፡1)
ጳውልስ በሁሇተኛው ሚሲዮናዊ ጉዝው ወቅት በጲርግያ በኩሌ አሌፎሌ፣ በሆነ ምክንያት ግን የቆሊስይስን
ቤተክርስቲያን አሌጎበኘም፡፡ ቤተክርስቲያኒቱ በዙያ ስፌራ ከመመሥረቷ አስቀዴሞ ወዯ ቆሊስይስ ሄድ እንዯነበር
ይገመታሌ፡፡ ወይም ከተማይቱን የመጎብኘት እዴሌ ቢያገኝም ምናሌባት ቤተክርስቲያኒቱን የማግኘት ዕዴሌ ሳያገኝ
ቀርቶም ይሆናሌ፡፡ አሇበሇዙያ ዯግሞ የቆሊስይስን ከተማ ጨርሶውኑ አሌረገጠም ይሆናሌ፡፡ ምንም ይሁን ምን፣
ጳውልስ ከአማኞቹ አብዚኞቹን ሰዎች በግሌ አያውቃቸውም ነበር፡፡
ሆኖም፣ ጳውልስ ሇቆሊስይስ ሰዎች ከጻፇው ዜርዜር ዯብዲቤ፣ በቆሊስይስ ይኖር ሇነበረው ሇፉሌሞና ከጻፇው
ዯብዲቤ ከእነርሱ ጋር ስሇነበረው ግንኙነት ጥቂት ነገሮችን መረዲት እንችሊሇን፡፡ አንደ ነገር፣ ጳውልስ ከቆሊስይስ
ሰዎች ጋር ይገናኝ የነበረው የቆሊስይስ ሰዎች በነበሩት ኤጳፌራ፣ ፉሌሞና እና አናሲሞስ እና ቲኪቆስ በሚባሇው
መሌእክተኛው አማካይነት በተዋዋሪ ነበር፡፡
ሁሇተኛ፣ ምንም እንኳን ፉት ሇፉት ባይተያዩም፣ የቆሊስይስ ሰዎችና ጳውልስ መሌእክት ይሇዋወጡ ነበር፡፡
ሇአብነት ያህሌ፣ ኤጳፌራ ስሇ ቆሊስይስ ሰዎች ሇጳውልስ መረጃ ይሰጠው ነበር፡፡ ዯግሞም ጳውልስ ቢያንስ
የጳውልስ መሌእክት ወዯ ቆሊስይስ ሰዎች የተሰኘ አንዴ የአዱስ ኪዲን መሌእክት ጽፍሊቸዋሌ፡፡
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ሦስተኛ፣ ጳውልስና የቆሊስይስ ሰዎች አንዲቸው ላሊቸውን አገሌግሇዋሌ፡፡ ሇምሳላ፣ ጳውልስ ስሇ እነርሱ በእስር
ቤት ከመጋዯለ ባሻገር፣ ሇቆሊስይስ ሰዎች በተሇይ ይጸሌይሊቸው ነበር፡፡ በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 9 እንዱህ
ተጽፎሌ፡

ስሇዙሁ እኛ ዯግሞ ይህን ከሰማንበት ቀን ጀምረን የፇቃደ እውቀት መንፇሳዊ ጥበብንና አእምሮን
ሁለ እንዱሞሊባችሁ እየሇመንን፥ ስሇ እናንተ ጸልትን አሌተውንም፤ (ቆሊስይስ 1፡9)
ጳውልስ ሇእነርሱ እጅግ የሚጠቅማቸውን በረከት እንዱያገኙ፣ በተሇየ መንገዴ አውትሮ ስሇ እነርሱ
ይጸሌይሊቸው ነበር፡፡
አራተኛ፣ የቆሊስይስ ሰዎችም ጳውልስን አገሌግሇውታሌ፡፡ ጳውልስ ሇቆሊስይስ ሰዎችና ሇፉሉሞና ከጻፊቸው
ዯብዲቤዎቹ እንዯምንረዲው፣ ኤጳፌራና አናሲሞስ የተሰኙ የቆሊስይስ ሰዎች እስር ቤት ሄዯው ጳውልስን
ጎብኝተውታሌ፡፡ እናም የቆሊስይስ ሰዎች መሌእክተኞችን ወዯ ጳውልስ እስከሊኩ ዴረስ፣ ሇእርሱ
እንዯሚጸሌዩሇት መገመት ምክንያታዊ ነው፡፡
በአጭሩ፣ ምንም እንኳን ጳውልስ ከቆሊስይስ አማኞች አብዚኞቹን ፉት ሇፉት ባያገኛቸውም፣ አንዲቸው
ሇላሊቸው ግዴ የሚሰኙ ሲሆን፣ ግንኙነታቸውንም እውነተኛና ቁም ነገር አሌ የሚያዯርገው አንዴ የጋራ ጉዲይ
ነበራቸው፡፡
ጳውልስ ከቆሊስይስ ቤተክርስቲያን ጋር የነበረውን ግንኙነት ባህርይ ከተመሇከትን፣ ከእርሱ ጋር ትውውቅ
ከነበራቸውና በቆሊስይስ ቤተክርስቲያን ይገኙ ከነበሩ አንዲንዴ ግሇሰቦች ጋር የነበረውን ግንኙነት ዯግሞ
እንመሌከት፡፡

ግሇሰቦች
ጳውልስ ከቆሊስይስ የሆኑ በርካታ ወዲጆች ነበሩት፡፡ እነዙያም ሰዎች እንዱያው የሚተዋወቁ ብቻ ሳይሆኑ፣
የቅርብ ወዲጆቹ፣ አብዚኞቹ ዯግሞ በወንጌሌ አገሌግልት ከጳውልስ ጋር አብረው የተጋዯለ ናቸው፡፡ ከእነዙህም
ወዲጆቹ ሦስቱ፣ ፉሌሞና፣ አፌብያ፣ አክርጳ ናቸው፡፡ በፉሌሞና ቁጥር 1 እና 2 በሰሊምታው ውስጥ ጳውልስ
ያሰፇረውን አዴምጡ፡

የክርስቶስ ኢየሱስ እስር ጳውልስ ወንዴሙም ጢሞቴዎስ፥ ሇተወዯዯውና አብሮን ሇሚሠራ
ሇፉሌሞና፥
ሇእኅታችንም ሇአፌብያ፥ ከእኛም ጋር አብሮ ወታዯር ሇሆነ ሇአርክጳ፥ በቤትህም ሊሇች ቤተ
ክርስቲያን፤ (ፉሌሞና 1-2)
ቢያንስ፣ ፉሌሞና የጳውልስ የቅርብ ወዲጅ ነበር፡፡ ዯግሞም ጳውልስ አፌብያን በስም ሲጠቅስ እርሷን
የሚያወቃት ይመስሊሌ፡፡ በርካታ ምሁራን እንዯሚያምኑት፣ ከፉሌሞና ቤተሰብ አንዶ እንዱያውም ባሇቤቱ
ሌትሆን ትችሊሇች፡፡ አክርጳ በቤተክርስቲያን ውስጥ ስፌራ ያሇው ሰው ከሆነ፣ ጳውልስ እርሱን መጥቀሱ ያሇውን
ከበሬታ ሇማሳየት ይሆናሌ፡፡ ግን ከዙህ ይሌቅ የሚቀርበው እርሱም የፉሌሞና ቤተሰብ አባሌ ምናሌባትም ሌጁ
ሉሆን ይችሊሌ የሚሇው ነው፡፡
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ከጳውልስ የቆሊስይስ ወዲጆች ላሊኛው አጳፌራ ነው፡፡ ጳውልስ ኤጳፌራን የሚገሌጠው አብሮኝ ሠራተኛ እና
እሥረኛ በማሇት ሲሆን፣ የክርስቶስ ታማኝ አገሌጋይ በማሇትም ኤጳፌራን ይጠቅሰዋሌ፡፡ ጳውልስ መሌእክቱን
ሇቆሊስይስ ሰዎች በጻፇበት ወቅት ኤጳፌራ ከጳውልስ ጋር በእስር ቤት ቆይቷሌ፡፡
የጳውልስ ወዲጅ አናሲሞስም የቆሊስይስ ሰው ነበር፡፡ ከጌታው ከፉሌሞና ከኮበሇሇ በኋሊ ጳውልስን ፌሇጋ የሄዯ
ባርያ ሲሆን፣ በመጨረሻም በእስር ቤት ውስጥ የጳውልስ አገሌጋይ ሆኖ ነበር፡፡
አብዚኞቹ የጳውልስ ወዲጆች በአንዴ መሌኩ ከፉሌሞና ጋር ትስስር ያሊቸው ናቸው፡፡ ግንኙነታቸው ምንም
መሌክ ይኑረው ምንም፣ ጳውልስ ከጠቅሊሊው ቤተክርስቲያን ጋር ከነበረው ግንኙነት ይሌቅ ከእነዙህ ወዲጆቹ
ጋር በግሌ የነበረው ግንኙነት የቅርብ ግንኙነት ነበር፡፡ ሇቆሊስይስ ሰዎች የጻፇው ዯብዲቤ በግሌፅ እንዯሚያሳየን
ግን፣ ከእነዙህ ወዲጆቹ ጋር ያሇው ግንኙነት በቆሊስይስ ሇሚኖሩ አማኞችም በጠቅሊሊ ፌቅሩ እንዱጨምር
አዴርጎታሌ፡፡
እንግዱህ ጠቅሇሌ አዴርገን ስንናገር፣ ጳውልስ ከቆሊስይስ ቤተክርስቲያን ጋር የነበረው የግሌ ቅርርብ ሌከኛ
ነበር፡፡ ሆኖም ዯግሞ ሇበርካቶቹ የቤተክርስቲያኒቱ አባሊት እጅግ ግዴ ይሰኝ ነበር፡፡ ሏዋርያ በመሆኑ ብቻ
ሳይሆን፣ ከወዲጆቹ ጋር ከነበረው ጥብቅ ወዲጅነት የተነሳ ሇቤተክርስቲያኒቱ ጥሌቅ ስሜት ነበረው፡፡
ጳውልስ በጥቅለ ከቆሊስይስ ሰዎች ጋር እና በቆሊስይስ ከሚገኙ ግሇሰቦች ጋር ስሇነበረው ግንኙነት ስንመሇከት
ቆይተናሌ፣ አሁን ዯግሞ ጳውልስን ያሳስቡት የነበሩና በቆሊስይስ የተከሰቱ ችግሮችን ሇመመርመር እንጋጃሇን፡፡
ምን ችግሮች ነበሩባቸው? ጳውልስ ሇእነርሱ እንዱጽፌ ምን አነሳሳው?

በቆሊስይስ የነበሩ ችግሮች
ጳውልስ በእስር ሊይ በነበረበት ወቅት፣ ኤጳፌራ የተሰኘና ነዋሪነቱ በቆሊስይስ ከተማ የሆነ ሰው ጎብኝቶት ነበር፡፡
ኤጳፌራም የቆሊስይስን ቤተክርስቲያንን ጨምሮ፣ በሉከስ ሸሇቆ የሚገኙ አብያተክርስቲያናትን እየተፇታተናቸው
ስሊሇው የሏሰት ትምህርት ሇጳውልስ ነገረው፡፡ ስሇዙህም ቤተክርስቲያንን ከእነዙህ የሏሰት ትምህርቶች
ሇመከሊከሌ፣ ጳውልስ ሇቆሊስይስ ሰዎች ዯብዲቤ ጻፇሊቸው፡፡ ወዯ ቆሊስይስ ቤተክስቲያን ስሇገባው የስህተት
አስተምህሮ ዜርዜር ነገሮችን ባናውቅም፣ የጳውልስ ዯብዲቤ ግን ስሇማንነታቸው በርካታ ነገሮችን አሳውቆናሌ፡፡
በመጀመሪያ፣ በቆሊስይስ የነበረው የሏሰት ትምህርት የክርስትናን እምነት ከግሪክ ፌሌስፌና ጋር የቀሊቀሇ ነበር፡፡
ሁሇተኛ፣ በአይሁዴ ህግ ሊይ ያሇመጠን የተዯገፇ ነበር፡፡ ሦስተኛ ዯግሞ፣ ክርስቲያኖች ሉያከብሯቸውና
ሉሇማመኗቸው የሚገቡ በርካታ አማሌክት አለ የሚሌ ነበር፡፡ ከግሪክ ፌሌስፌና ጋር የሚዚመዯውን የዙህን
አስተምህሮ ገፅታ በመመሌከት እንጀምር፡፡

የግሪክ ፌሌስፌና
በመጀመሪያው ክፌሇ መን በነበረው የሜዴትራኒያን ዒሇም ውስጥ፣ በሃይማታዊው አመሇካከትና በመዯበኛው
አዕምሮአዊ እውቀት መካከሌ ግሌፅ ያሇ የመሇያ መስመር አሌነበረም፡፡ በውጤቱም፣ ፌሌስፌና የሚሇው ቃሌ
በባእዴ አምሌኮ አራማጆች፣ በተሇይም በሃይማኖታዊ ትውፉቶች ሊይ በተመሠረቱት ንዴ በስፊት አገሌግልት
ሊይ ይውሌ ነበር፡፡ በተዯጋጋሚም እነዙህ ትወፉቶች፣ ሇየት ያለ ምሥጢራዊ ነገሮችንና መብቶችን፣
በተጨማሪም ዴብቅ እውቀትንና ጥበብን ያካትቱ ነበር፡፡ የሚያሳዜነው ግን፣ እነዙህ የባዕዴ አምሌኮ
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ፌሌስፌናዎች በቆሊስይስ ቤተክርስቲያንም ውስጥ ሰርገው የሚገቡበት ቀዲዲ ማግኘታቸው ነው፡፡ በቆሊስይስ
ምዕራፌ 2 ከቁጥር 1 እስከ 4 ጳውልስ ስሇዙህ ጉዲይ የነበረውን ስጋት እንመሇከታሇን፡

ስሇ እናንተና በልድቅያ ስሊለት ….. ሁለ እንዳት ያሇ ትሌቅ መጋዯሌ እንዲሇኝ ሌታውቁ
እወዲሇሁና፤
የእግዙአብሔርንም ምሥጢር እርሱንም ክርስቶስን እንዱያውቁ እጋዯሊሇሁ፤
የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዜገብ ሁለ በእርሱ ነውና።
ማንም በሚያባብሌ ቃሌ እንዲያስታችሁ ይህን እሊሇሁ። (ቆሊስይስ 2፡1-4)
በዙህ ስፌራ የምንመሇከታቸው የጳውልስ ቃልች የቆሊስይስ ሰዎች የግሪክ ፌሌስፌናና ሃይማኖት ያከብሩት
ሇነበረው ሇምሥጢር፣ ሇጥበብና ሇእውቀት ከፌ ያሇ ስፌራ ይሰጡ እንዯነበር ያመሇክታለ፡፡ ስሇዙህም፣
በቆሊስይስ የነበሩ የሏሰት መምህራን ሇሚያቀርቡት መከራከሪያ ምሊሽ ሇመስጠት፣ እውነተኛው ምሥጢር፣
ጥበብና እውቀት የሚገኘው በክርስቶስ ብቻ እንጂ በአህዚብ ሃይማኖት እንዲሌሆነ ጳውልስ አጽንዖት ሰጥቶ
ያሳስባሌ፡፡
ከዙም በቆሊስይስ ምዕራፌ 2 ቁጥር 8 ውስጥ፣ ጳውልስ ፌጹም እርግጠኝነት በሞሊበት አገሊሇፅ በአህዚብ
ፌሌስፌና ሊይ በማነጣጠር ይኮንነዋሌ፡፡

እንዯ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን፥ እንዯ ሰው ወግና እንዯ ዒሇማዊ እንዯ መጀመሪያ
ትምህርት ባሇ በፌሌስፌና በከንቱም መታሇሌ ማንም እንዲይማርካችሁ ተጠበቁ።
(ቆሊስይስ 2፡8)
ጳውልስ በዙህ ስፌራ፣ የሏሰቱን አስተምህሮ ከንቱ እና አታሊይ ፌሌስፌና በማሇት በቀጥታ ያጋሌጠዋሌ፡፡
እንዯተመሇከትነው፣ በግሪኩ አጠቃቀም፣ ፌሌስፌና የሚሇው ቃሌ የሚያመሇክተው፣ በንፁህ አውቀት ወይም
ምክንያታዊ በሆነ ጥናት ሊይ የተመሰረተውን ሳይሆን በትውፉታዊ ሃይማኖታዊ ምርምሮች ሊይ የተመሠረተውን
ነው፡፡
በቆሊስይስ የነበሩ የሏሰት መምህራን በግሪክ ሃይማኖትና በባዕዴ ምሥጢራዊ ሃይማኖት ፌቅር የተነዯፈ መሆኑን
እነዙህ ቁጥሮች በብርቱ ያመሇክቱናሌ፡፡ በቤተክርስቲያን ውስጥ ተቀባይነትን ሇማግኘት፣ ጥቂት ክርስቲያናዊ
ሌምድችን አካትተው ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ግን ክርስትናን ሏዋርያት እንዯሚያስተምሩት አሌተቀበለትም፣
ቢቀበለትማ ሌምድቻቸውን በትውፉታዊ የባዕዴ አምሌኮ ሊይ ባሌመሠረቱት ነበር፡፡
በቆሊስይስ ይኖሩ በነበሩ የሏሰት መምህራን ይሇፇፌ የነበረው የአህዚብ ፌሌስፌና የብህትውናን አንዲንዴ ነገሮች
ያካተተ ይመስሊሌ፡፡ ብህትውና ምዴራዊ ዯስታን አግባብ ባሌሆነ መንገዴ አሻፇረኝ የማሇት ሌምምዴ ነው፡፡
አንዲንዴ ጊዛም ጉዲዩን ያሇ ሌክ በማክረር ዯስታ ኢ-ግብረገብ ነው በማሇት፣ ከዙህም አሌፍ አንዴ ሰው አካለን
በማሰቃየት ጽዴቁን ሉያሳይ ይገባሌ ወዯማሇት ይሌቃሌ፡፡ ጳውልስም ይህንን የመሰሇውን የብህትውና
አስተሳሰብ በቆሊስይስ ምዕራፌ 2 ከቁጥር 20 እስከ 23 እንዱህ ውዴቅ ያዯርገዋሌ፡

ከዒሇማዊ ከመጀመሪያ ትምህርት ርቃችሁ ከክርስቶስ ጋር ከሞታችሁ፥
እንዯ ሰው ሥርዒትና ትምህርት። አትያዜ፥ አትቅመስ፥ አትንካ ሇሚለት ትእዚዚት በዒሇም
እንዯምትኖሩ ስሇ ምን ትገዚሊችሁ? እነዙህ ሁለ በመዯረግ ሉጠፈ ተወስነዋሌና።
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ይህ እንዯ ገዚ ፇቃዴህ በማምሇክና በትሕትና ሥጋንም በመጨቆን ጥበብ ያሇው ይመስሊሌ፥
ነገር ግን ሥጋ ያሇ ሌክ እንዲይጠግብ ሇመከሌከሌ ምንም አይጠቅምም።
(ቆሊስይስ 2፡20-23)
ጳውልስ በቆሊስይስ የነበረውን የብህትውና ሌምምዴ የተቃወመው ቢያንስ በሁሇት ምክንያቶች ነው፡፡ አንዯኛ፣
ብህትውናቸው የተመሰረተው በዙህ ዒሇም መሠረታዊ መርሆች ሊይ ነበር፡፡ በዙህ ወዯ ኋሊ ሊይ
እንዯምንመሇከተው፣ ይህ ቋንቋ ከመንፇሳዊ ኃይሊትና ከመሊእክት ጋር የተሳሰረ ነው፡፡ ሁሇተኛ፣ ኃጢአትን
ሇማሸነፌ የሚያስችሌ ምንም ፊይዲ የሇውም ስሇዙህ ምንም ጥቅም የላሇው ከንቱ ነው፡፡
ስናጠቃሌሇው፣ በቆሊስይስ የነበሩት የሏሰት መምህራን የቤተክርስቲያንን አስተምህሮ ከግሪክ ትውፉት ጋር
ሇመቀየጥ ሞከሩ ይህንንም ያዯርጉ የነበረው አማኞች የሚገጥማቸውን ፇተና ሇመቋቋም የሚያስችሊቸውን
እውቀትና ጥበብ ሇማግኘት በሚሌ ሰበብ ነበር፡፡ ወዯ እውነቱ ስንመጣ ግን፣ አሇን የሚለት ጥበብ ግን ውሸት
ነበር፣ ሌምምድቻቸውም እርባና ቢስ ነበሩ፣ ትምህርቶቻቸውም የክርስቶስን የበሊይነት የሚክደ ናቸው፡፡
በቆሊስይስ ይኖሩ የነበሩት የሏሰት መምህራን የግሪክን ፌሌስፌና ከማስፊፊታቸወ ባሻገር፣ በአይሁዴ ህግ ሊይ
የተመሠረቱ በርካታ ሌምምድችንም ቀይጠው ነበር፡፡ ሆኖም፣ ስሇ አይሁዴ ህግ ያሊቸው ግንዚቤና
አጠቃቀማቸው ከትውፉታዊው የጁዲይዜም ሥርዒትም ሆነ ከትክክሇኛው የክርስትና ሌምምድች የተገነጠሇ
ነበር፡፡
የአይሁዴ ህግ
በላልች ትምህርቶች እንዲየነው፣ ጳውልስ ሇሙሴ ህግ ከበሬታ አሇው፡፡ ስሇወንጌሌም ሲሌ በርካታ ትውፉታዊ
የአይሁዴ ሌምምድችን ሇመቀበሌና ሇመፇጸም ፇቃዯኛ ነበር፡፡ እንግዱያው፣ በቆሊስይስ ይኖሩ የነበሩ የሏሰት
መምህራን ህጉን አግባብ በሆነ መንገዴ ተሇማምዯው ቢሆን ኖሮ፣ ጳውልስ ስሇ አጠቃቀማቸው ባሌነቀፊቸው
ነበር፡፡ የእርሱ ነቀፊ የሚያመሇክተን የሏሰት መምህራኑ የአይሁዴን አስተምህሮና ሌምምድች ይገሇገለባቸው
የነበሩት በረከሰ መንገዴ ነበር፡፡
በቆሊስይስ ምዕራፌ 2 ቁጥር 16 ውስጥ፣ የሏሰት አስተማሪዎች ያበሇሻሹዋቸውን የአይሁዴ ሌምምድች
ጠቃቅሷሌ፡

እንግዱህ በመብሌ ወይም በመጠጥ ወይም ስሇ በዒሌ ወይም ስሇ ወር መባቻ ወይም ስሇ
ሰንበት ማንም አይፌረዴባችሁ፤ (ቆሊስይስ 2፡16)
በግሌጽ እንዯምናስተውሇው፣ በቆሊስይስ ይኖሩ የነበሩ የሏሰት መምህራን በብለይ ኪዲን ከተሰጡት ሌምምድች
አንዲንድቹን ያከርሩ ነበር፡፡ ይህም በአይሁዴ የቀን አቆጣጠር ውስጥ የተመገቡትን በዒሊቶች፣ ማሇትም
ሃይማኖታዊ በዒሊትን፣ ጨረቃ አዱስ ስትወጣ የሚከበረውን በዒሌና የሰንበትን ቀን በተጨማሪም ከቅባት ነክ
ምግቦች መታቀብን ያካትቱ ነበር፡፡ ሆኖም የብለ ኪዲኑን ሥርዒቶች ያከብሩ የነበረው በሙሴ ህግ ውስጥ
በተቀመጠው ዒይነት አሌነበረም፡፡ ወይም ዯግሞ ሏዋርያት ይሇማመደ ቸንዯነበረው ዒይነትም አሌነበረም፡፡
ይሌቁኑ በተቃራኒው፣ ከአይሁዴ ህግ በሚጣረስ መንገዴና የተቀታዮቻቸውንም የመጨረሻ ዕጣ ፇንታ አዯጋ
ውስጥ በሚጥሌ መንገዴ እንዯሚሇማመደ ጳውልስ በገሃዴ አጋሌጦሌ፡፡ ይህንንም በቆሊስይስ ምዕራፌ 2 ቁጥር
17 እና 18 ውስጥ እንዱህ አስቀምጦታሌ፡
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እነዙህ ሉመጡ ያለት ነገሮች ጥሊ ናቸውና፥ አካለ ግን የክርስቶስ ነው።
ትሕትናንና የመሊእክትን አምሌኮ እየወዯዯ፥ ባሊየውም ያሇ ፇቃዴ እየገባ፥ በሥጋዊም
አእምሮ በከንቱ እየታበየ ማንም አይፌረዴባችሁ። (ቆሊስይስ 2፡17-18)
የሙሴ ህግ የተቀዯሱ ቀናትን እግዙአብሔርን ከማምሇክ ጋር እንጂ ከመሊእክት አምሌኮ ጋር አሊቆራኘውም፡፡
ምግብ መርጦ መመገብን ሇእግዙአብሔር እንዯተሇየ ህዜብ መሇያቸው እንዱሆን እንጂ የትህትና መገሇጫና
የብህትውና መንገዴ አዴርጎም ጥብቅና አሌቆመሇትም፡፡ የሏሰት መምህራን ግን፣ እነዙህን ህግጋት በመበረዜ፣
ሇጣዖት አምሌኮና ሇአህዚብ ብህትውና ይጠቀሙባቸው ነበር፡፡
በቆሊስይስ ምዕራፌ 2 ቁጥር 11 እና 12 ውስጥ፣ ጳውልስ በተጨማሪም የስህተት አስተማሪዎች በርው
የሚጠቀሙበትን የአይሁዴን የመገረዜ ህግ በዜርዜሩ ውስጥ ያካትተዋሌ፡፡

የሥጋንም ሰውነት በመገፇፌ፥ በክርስቶስ መገረዜ፥ በእጅ ባሌተዯረገ መገረዜ በእርሱ
ሆናችሁ ዯግሞ ተገረዚችሁ፤
በጥምቀትም ከእርሱ ጋር ተቀብራችሁ፥ በጥምቀት ዯግሞ፥ ከሙታን ባስነሣው
በእግዙአብሔር አሠራር በማመናችሁ፥ ከእርሱ ጋር ተነሣችሁ። (ቆሊስይስ 2፡11-12)
በግሌጽ እንዯምናየው፣ በቆሊስይስ የሚኖሩ የሏሰት መምህራን የክርስትናን ግርት የሚመስሌ ሌምምዴ
ያራምዲለ፡፡ ስሇዙህ፣ ጳውልስ ግርትንና የክርስትና ጥምቀትን አያይዝ የተናገረው የቆሊስይስ ሰዎች ስሇተጠመቁ
ግርት እንዯማያስፇሌጋቸው ሉስተምራቸው ነው፡፡
በአጭሩ፣ በቆሊስይስ መሌእክቱ ጳውልስ የጻፇው ህጉን የሚሸቃቅጡትን ሇመቃወም ብል እንጂ ህጉን ራሱን
ሇመቃወም ብል አሌነበረም፡፡ በላሊ ስፌራ፣ የሙሴ ህግ ሇትክክሇኛው ክርስቲያናዊ ግብረገብነትና ሌምምዴ
መሠረት እንዯሆነ እና ስሇ እግዙአብሔርም ብዘ እውነቶችን እንዯሚያስተምረን ጳውልሰ ማረጋገጫ ሰጥቷሌ፡፡
በዙህ በቆሊስይስ ግን፣ በተመረጡ የስህተት አስተምህሮዎችና ሌምምድች ሊይ በማነጣጠር የሚፊሇማቸው
ሲሆን፣ በህጉ ውስጥ ያለ አንዲንዴ ትዕዚዚትን በመሸቃቀጣቸው ይረግማቸዋሌ ቤተክርስቲያንም እነዙህን
የተሸቃቀጡ ሌምምድች እንዲትቀበሌ ያሳስባሌ፡፡
በቆሊስይስ የሚኖሩ የሏሰት መምህራን የግሪክን ፌሌስፌና ከማራመዲቸው እና በአይሁዴ ህግ ሊይ የተመሠረቱ
ሌምምድችን ከመቀየጣቸው ባሻገር፣ የመናፌስትን አምሌኮ በመስበክ ክርስቲያኖች እነዙህን ኃይሊት
እንዱያከብሩና እንዱያመሌኩ ያበረታታለ፡፡
መንፇሳዊ ኃይሊት
እንግዱህ የቆሊስይስ ቤተክርስቲያን መንፇሳዊ ኃይሊትን የማምሇክ ሌምምዴ የነበራት መሆኑ ቢያንስ በሦስት
መንገድች በግሌፅ ይታያሌ፡፡ አንዯኛ፣ ጳውልስ ስሇ መሊእክት አምሌኮ ጽፎሌ፡፡ ሁሇተኛ፣ ስሇ ኃይሊትና
ሥሌጣናት ጠቅሷሌ፡፡ ሦስተኛ ዯግሞ፣ ከዙህ ዒሇም መሠረታዊ መርሆዎች ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ችግሮች
ጠቅሷሌ፡፡ ስሇ መሊእክት አምሌኮ የተቀሰውን በመመሌከት እንጀምር፡፡
እንዯ መጽሏፌ ቅደስ አገሊሇጽ፣ መሊእክት የእግዙአብሔር አገሌጋዮች ናቸው፡፡ በፌጥረት ውስጥ ከእግዙአብሔር
እየተቀበለ የሚፇፅሙት ተግባር አሊቸው፡፡ እግዙአብሔር በርካታ ሥራዎችን ሰጥቷቸዋሌ፣ መንፇሳዊ ውጊያን፣
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በብሔራዊ ፖሇቲካ ሊይ ተፅዕኖ ማሳዯርን፣ ሇህዜቡ መሌእክትን ማዴረስን እና አማኞች በምዴር ኑሯቸው
የሚስፇሌጓቸውን በማጋጀት ያገሇግሊለ፡፡ የመጀመሪያዪቱም ቤተክርስቲያን እነዙህን ኃሊፉነቶቻቸውን በዯንብ
ታውቃሇች፡፡ በዕብራውያን ምዕራፌ 1 ቁጥር 14 እንዱህ ይነበባሌ፡

ሁለ መዲንን ይወርሱ ንዴ ስሊሊቸው ሇማገዜ የሚሊኩ የሚያገሇግለም መናፌስት
አይዯለምን? (ዕብራውያን 1፡14)
መሊእክት በእርግጥ አገሌጋይ መናፌስት ናቸው፣ እናም ሥራቸውን መሇየት በጣም ወሳኝ ነው፡፡ በቆሊስይስ
እንዯነበሩት የሏሰት መምህራን ግን፣ መሊእክት ከአገሌጋይነት የሇለ ናቸው፤ ሇሚያመሌኩዋቸውና
ትእዚዚቶቻቸውን ሇሚጠብቁ ምሥጢራዊ እውቀቶችን የሚገሌጡ ፇሇካዊ ኃይሊት ናቸው፡፡ ጳውልስ በቆሊስይስ
ምዕራፌ 2 ቁጥር 18 ውስጥ እንዱህ ሲሌ በቀጥታ ኮንኗቸዋሌ፡

ትሕትናንና የመሊእክትን አምሌኮ እየወዯዯ፥ ባሊየውም ያሇ ፇቃዴ እየገባ፥ በሥጋዊም
አእምሮ በከንቱ እየታበየ ማንም አይፌረዴባችሁ። (ቆሊስይስ 2፡18 )
የሏሰት መምህራኑ ከመሊእክት ራእይ ተቀብሇናሌ ይሊለ፣ እናም ክርስቲያኖችም ተገቢ የሆነውን የባዕዴ አምሌኮ
ሥርዒት ቢፇፅሙ ተመሳሳይ ራእይ እነርሱም ሉቀበለ ይችሊለ በማሇት ያባብሊለ፡፡
ምናሌባት የሏሰት መምህራኑ ራእይ ተቀብሇው ሉሆን ይችሊሌ፣ ሆኖም ይህ ራእይ ከእግዙአብሔር ቅደሳን
መሊእክት ሳይሆን ከአጋንንቶች ነው፡፡ ላሊኛው አማራጭ ዯግሞ፣ ምናብ ወሇዴ የራስ ቅዟት ወይም የአዯገኛ
ዕፆች ሱስ የወሇዯው ባድ የቁም ቅዟት ሉሆን መቻለ ነው፡፡ ወይም ዯግሞ እየዋሹም ሉሆን ይችሊሌ፡፡
ምንም ይሁን ምን፣ በጥንታዊው ዒሇም ውስጥ ይህንን የመሰሇው የመሊእክትን ኃይሌና ተፅዕኖ ፇጣሪነት አጋንኖ
የመመሌከት አስተሳሰብ እንግዲ አሌነበረም፡፡ አንዲይዴ የአይሁዴ መምህራንም ስሇመሊእክት ተመሳሳይ የሆነ
አስተሳሰብ ያራምዲለ፡፡ አንዲንዴ የግሪክ ፇሊስፍችም ስሇ አማሌክቶቻቸውን ስሇ ኮከቦቻቸው ተመሳሳይ ነገሮችን
ያስተምራለ፡፡ የሚያሳዜነው፣ በእነዙህ ሃሳቦች መካከሌ ያሇው መመሳሰሌ የቆሊስይስ ክርስቲያኖች የሏሰት
መምህራኑን አስተምህሮ ትክክሇኛ ነው ብሇው እንዱያስቡና ይህ የስህተት አስተምህሮ በቆሊስይስ ቤተክርስቲያን
ውስጥ መቆናጠጫ እንዱያገኝ እንዱፇቅደሇት አዴርጎታሌ፡፡
ጳውልስ ስሇ መሊእክት አምሌኮ በቀጥታ የጠቀሰውን እስካሁን ተመሌክተናሌ፣ አሁን ዯግሞ ስሇ ኃይሊትና ስሇ
ሥሌጣናት ወዯተናገረው መሇስ እንበሌ፡፡ በመጀመሪያው ክፌሇ መን ቋንቋ ውስጥ፣
“ኃይሊት” እና
“ሥሌጣናት” የሚሇው ቃሌ መሊእክትን ሇመሳሰለ መንፇሳዊ ፌጥረታት አገሌግልት ሊይ ይውሊሌ፡፡
እንዯተመሇከትነው፣ በቆሊስይስ ይኖሩ የነበሩ የሏሰት መምህራን አማኞች መሊእክትንና መንፇሳዊ ፌጥረታትን
እንዱያመሌኩ ያበረታታለ፡፡ ጳውልስ ሇዙህ የስህተት አስተምህሮ ምሊሽ የሰጠው በሰማይም ሆነ በምዴር
ከሚገኙት ኃሊትና ሥሌጣናት ሁለ ክርስቶስ እጅግ የሚሌቅ መሆኑን በአፅንዖት በመግሇጥ ነው፡፡ በቆሊስይስ
ምዕራፌ 1 ቁጥር 16 ውስጥ ስሇ ክርስቶስ ሌዕሌና እንዱህ ጽፎሌ፡

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፤ (ቆሊስይስ 1፡16)
© 2010 by Third Millennium Ministries
www.thirdmill.org
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ጳውልስ በዙህ ስፌራ ዘፊናትን፣ ኃይሊትን፣ ጌትነትንና ሥሌጣናትን ጠቅሷሌ፡፡ ዘፊናትና ኃይሊት
ትርጓሜያቸውን ያገኙት thronos (qro,noj) እና kuriotēs (kurio,thj) ከተሰኙት የግሪክ ቃሊት ነው፡፡ እነዙህ
ቃሊት በተሇምድ የሚጠቀሱት ምዴራዊ ነገሥታትንና ገዢዎችን ሇማመሌከት ሲሆን፣ መንፇሳዊ ፌጥረታትን ሇማመሌከትም
ይጠቀሙባቸዋሌ፡፡ ገዙዎችና ሥሌጣናት ዯግሞ ትርጓሜያቸውን ያገኙት archē (avrch,) እና exousia (evxousi,a)
ከተሰኙት የግሪክ ቃሊት ነው፡፡ እነዙህ ቃሊት አብዚኛውን ጊዛ በጥቅም ሊይ የሚውለት የማይታዩ ኃይሊትን ማሇትም
መሊእክትንና አጋንንትን ሇመጥቀስ ነው፡፡
በቆሊስይ ይገኙ በነበሩት የሏሰት መምህራን ንፅረተ-ዒሇም ውስጥ፣ የመሊእክትና የአጋንንት መንፇሳዊ ሥሌጣናት በምዴር
ከሚገኙ ሰብዒዊ አቻ ፌጡራን እጅግ ይበሌጣለ የሚሌ ዴምዲሜ አሇ፡፡ የሏሰት መምህራኑ የመሊእክትንና የአጋንንትን
ኃይሌ ያሇ ሌክ ያጋንናለ፡፡ ከዙህም የተነሳ ሇክርስቶስ ብቻ ይገባው የነበረውን የማንት መገሇጫ ሇእነዙህ ሇማይታዩ ገዢ
ኃይሊት ሇአሇቆችና ሥሌጣናት ሰጥተው ነበር፡፡
ጳውልስ ስህተታቸውን ያሳየው ክርስቶስ የፌጥረታት ሁለ ጌታ በማሇት እያወዯሰ ነው፡፡ ጳውልስ በመንፇሳዊ እና
በምዴራዊ ባሇሥሌጣናት መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ከማሳየት ይሌቅ፣ አንዴ ናቸው፣ ከሌዩነታቸው ይሌቅ ተመሳሳይነታቸው
ይጎሊሌ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ሁለም ተፇጥረዋሌ፣ ሁለም ከክርስቶስ በታች ናቸው፡፡ እውነተኛው ንጽጽር የሚታየው
የሏሰት መምህራን እንዯሚያራግቡት መንፇሳዊና ምዴራዊ በማሇት ሳይሆን ክርስቶስ የሁለ የበሊይ ከመሆኑ ጋር ነው፡፡
በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 16 የጠቀሰውን ዯግመን እንመሌከተው፡

በሰማይና በምዴር ያለት ሁለ በእርሱ ተፇጥረዋሌና (ቆሊስይስ 1፡16)
ጳውልስ በመቀጠሌም መንፇሳዊ ኃይሊትና ክርስቶስ ቀጥተኛ ፌሌሚያ ውስጥ እንዯነበሩ በግሌጽ ተናግሯሌ፡፡ የሏሰት
መምህራኑ የሚያስተምሩት ክርስቶስን ማምሇክ መንፇሳዊ ሥሌጣናትን ከማምሇክ ጋር ይስማማሌ ብሇው ነው፡፡ ጳውል
ግን የሏሰት አስተማሪዎች የሚያመሌኩዋቸውን መንፇሳዊ ፌጥረታት በምንም ዒይነት መንገዴ ይመሌከቷቸው በምንም፣
አውነቱ ግን አምሌኮን የሚጠየቁት አጋንንቶች ናቸው በማሇት ያጋሌጣሌ፡፡ የእግዙአብሔር ቅደሳን መሊእክት ይህንን
ከመሰሇው አምሌኮተ ጣዖት ጋር ግንኙነት የሊቸውም፡፡ ክርስቶስን የጠሊቶቹን መመሇክ ፇጽሞ አይፇቅዴም፡፡
ጳውልስ ይህንን ነጥብ በቆሊስይስ ምእራፌ 2 ቁጥር 15 ውስጥ አብራርቶታሌ፡

አሇቅነትንና ሥሌጣናትን ገፍ፥ ዴሌ በመንሣት በእርሱ እያዝራቸው በግሌጥ አሳያቸው።
(ቆሊስይስ 2፡15 )
እግዙአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሌ አማካይነት መንፇሳዊ ኃይሊትን እና ሥሌጣናትን ዴሌ አዴርጎ
አሇቅነታቸውን ገፎሌ፡፡ በላሊ አገሊሇጽ፣ መንፇሳዊ ኃይሊትና ሥሌጣናት በመንፇሳዊ ውጊያ የእግዙአብሔር
ተቃዋሚ መሆናቸውን ያገሌፃለ፡፡ አምፀዋሌ፣ ክፈ መናፌስት ናቸው፣ ዯግሞም የእግዙአብሔር ጠሊቶች ናቸው፡፡
እነርሱ አጋንንቶች እንጂ፣ ቅደሳት መሊእክት አይዯለም፡፡ እግዙአብሔር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ አማካይነት፣
እነዙያን አጋንንቶች ሥሌጣናቸውን ገፎሌ ዴሌ በማዴረግም አዋርዶቸዋሌ፡፡ እንግዱህ በቆሊስይስ ይኖሩ በነበሩ
የሏሰት መምህራን ይመሇኩ የነበሩት እና ጳውልስ “ገዢዎችና ሥሌጣናት” በማሇት የጠቀሳቸው መንፇሳዊ
ኃይሊት እነዙህ የወዯቁ እና የተሸነፈ አጋንንቶች ናቸው፡፡
ጳውልስ ስሇ መሊእክት፣ ስሇ መንፇሳዊ አሇቆችና ሥሌጣናት የተናገረውን ከመረመርን፣ አሁን ዯግሞ ጳውልስ
ስሇዙህ ዒሇም መሠረታዊ መመሪያዎች (የመጀመሪያ ትምህርት) እንዳት እንዯተናገረ ወዯመመሌከቱ
እንሸጋገራሇን፡፡ አስቀዴመን እንዯተናገርነው፣ ይህኛውም ሏረግ ሇመንፇሳዊ ፌጥረታት ይጠቀስ የነበረ ላሊኛው
ሏረግ ነው፡፡
© 2010 by Third Millennium Ministries
www.thirdmill.org
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በመጀመሪያው ክፌሇ መን፣ stoicheia (stoicei/a) የተሰኘው የግሪክ ቃሌ “መሠረታዊ መመሪያዎች” ተብል
ይተረጎማሌ፡፡ ይህም በተሇምድ ከከዋክብትና ከፕሊኔቶች ጋር ሇሚያያዘ ጣዖታትና መንፇሳዊ ኃይሊት መግሇጫ የሚውሌ
ነው፡፡ stoicheia በተጨማሪም አራት መሠረታዊ ግዐዚን አካሊትን ማሇትም፣ መሬትን፣ ንፊስን፣ እሳትንና ውሃን
ሇማመሌከት ያገሇግሊሌ፡፡ እነዙህ መሠረታዊ መርሆች ወይም ግዐዚን ፌጥረታት የወንድችንና የሴቶችን ዕጣ ፇንታ
ይወስናለ አሉያም ተፅዕኖ ያሳዴሩበታሌ ተብል ይታሰባሌ፡፡
ጳውልስም በገሊትያ ምእራፌ 4 ቁጥር 8 እና 9 ውስጥ stoicheia የተሰኘውን ቃሌ በዙህ መንገዴ ተጠቅሞበታሌ፡

ነገር ግን በዙያን ጊዛ እግዙአብሔርን ሳታውቁ በባሕርያቸው አማሌክት ሇማይሆኑ ባሪያዎች
ሆናችሁ ተገዚችሁ፤
አሁን ግን እግዙአብሔርን ስታውቁ ይሌቅስ በእግዙአብሔር ስትታወቁ እንዯ ገና ወዯ
ዯካማ ወዯሚናቅም ወዯ መጀመሪያ ትምህርት እንዳት ትመሇሳሊችሁ? እንዯ ገና ባሪያዎች
ሆናችሁ ዲግመኛ ሇዙያ ሌትገዘ ትወዲሊችሁን? (ገሊትያ 4፡8-9)
በዙህ ስፌራ የመጀሪያ ትምህርት ተብል የተጠቀሰው ቃሌ ትርጓሜውን ያገኘው stoicheia ከተሰኘው የግሪክ ቃሌ ሲሆን፣
የሚያመሇክተውም በፌጥረታቸው አማሌክት ያሌሆኑትን ፌጥረታት ነው፡፡ ያም ማሇት፣ ራሳቸውን የአህዚብ አማሌክት
በሚሌ ጭንብሌ የሸፇኑ አጋንንቶችን ያሳያሌ፡፡ ላሊኛው ጳውልስ በቆሊስይስ ምዕራፌ 2 ቁጥር 8 የጠቀሰውና ይህንን
የመጀመሪያ ትምህርት የኮነነበት ቃሌ የተገኘው ከዙሁ stoicheia ከተሰኘው ቃሌ ነው፡፡
ጳውልስም ይህንን stoicheia ወይም የመጀመሪያ ትምህርት የሚሇውን ቃሌ ያመሇከተው የሏሰት መምህራኑ ፌሌስፌና
መሠረት መሆኑን ሇማሳየት ነው፡፡ በላሊ አባባሌ፣ የሏሰት መምህራኑ ሃይማኖታዊ ትውፉት ተቀባይ ሉያጣ ይገባዋሌ
ምክንያቱም የሚታመኑት በሏሰት አማሌክት ሊይ ነውና የሚሌ መከራከሪያ ጳውልስ ያቀርባሌ፡፡
ከሁለ የሚገርመወ ዯግሞ፣ ስሇዙህ ግዐዚንና ስሇ መንፇሳዊ ኃይሊት የሚናፇሰው አስተሳሰብ በተሇይ በሁሇቱ ኪዲናት
የሽግግር መን ውስጥ በአንዲንዴ የጁዲይዜም ክንፍች ውስጥም ይቀነቀን ነበር፡፡ በጳውልስ መን በነበረችው የቆሊስይስ
ቤተክርስቲያን ውስጥ ክርስትናን ከተሳሳቱ አስተምህሮዎች ጋር ሇመሸቃቀጡ መዴረክ ያመቻቸው ይህ ነው ተብል
ይታሰባሌ፡፡ በቆሊስይስ ይኖሩ የነበሩ የሏሰት መምህራን የአይሁዴን ህገኝት፣ የአህዚብን ሃይማኖትና ክርስትናን ያዯበሊሇቁ
ሲሆን፣ የመጀመሪያ ትምህርት stoicheia በመባሌ በሌማዴ የሚታወቀውን የከዋክብት ኃይሊት አምሌኮም ያበረታቱ

ነበር፡፡
በመጀመሪያው ክፌሇ መን የነበረችው የቆሊስይስ ቤተክርስቲያን ጥቂት ገሃዴ ችግሮን ተጋፌጣ ነበር፡፡ ከላልቹ
አብያተክርስቲያናት ሇየት ባሇ መንገዴ የሏዋርያትን ትምህርቶች አግኝተው አያውቁም፡፡ ምንም እንኳን ቤተክርስቲያኒቱ
እግዙአብሔርን በሚወዴደ ሰዎች ብትመሠረትም፣ በጠንካራ የሏዋርያት ነገረ-መሇኮት ሊይ አሌተተከሇችም ነበር፡፡
ስሇዙህም፣ የሏሰት መምህራኑ በተዯበሊሇቁ የጁዲይዜም እና የጣዖት አምሌኮ ትምህርቶች ሲጨናንቋቸው፣ በእውነቱና
በስህተቱ መካከሌ ያሇውን ሌዩነት መናገር ያስቸግራቸው ነበር፡፡ ብሌህነታቸው ግን፣ ችግሮቻቸውን በመረዲት ጳውልስ
እንዱረዲቸው ጥያቄ ማቅረባቸው ነው፡፡

3. አወቃቀርና ይት
እስካሁን ዴረስ ጳውልስ ሇቆሊስይስ ቤተክርስቲያን የጻፇውን ዯብዲቤ ዲራ ስንዲስስ ከቆየን፣ አሁን ዯግሞ ወዯ
ቀጣዩ ርዕሳችን፡ ጳውልስ ሇቆሊስይስ ቤተክርስቲያን የጻፇውን መሌእክት አወቃቀርና ይት ወዯመመሌከቱ
እንሸጋገር፡፡
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ጳውልስ ሇቆሊስይስ ቤተክርስቲያን የጻፇው መሌእክት በአራት ዋና ክፌልች ሉከፇሌ ይችሊሌ፡ ምዕራፌ 1 ቁጥር 1
እና 2 ሰሊምታ፤ በምእራፌ 1 ቁጥር 3 እስከ 14 ምሥጋናና ምሌጃ፤ ከምዕራፌ 1 ቁጥር 15 እስከ ምዕራፌ 4 ቁጥር
6 ዴረስ ስሇ ክርስትና የበሊይነት የሚያወሳው የመሌእክቱ ዋና አካሌ እና በመጨረሻም ምዕራፌ 4 ከቁጥር 7
እስከ 18 የስንብት ሰሊምታ ይሆናለ፡፡

ሰሊምታ
በምዕራፌ 1 ቁጥር 1 እና 2 የሚገኘው ሰሊምታ፣ ሏዋርያው ጳውልስ ሥሌጣን የጠሰጠው የዙህ መሌእክት ጸሏፉ
አዴርጎ ሲጠቅሰው፣ በተጨማሪም ዯብዲቤው ከጳውልስ ዯቀመዜሙር ከጢሞቴዎስም እንዯመጣ ይጠቅሳሌ፡፡
የመሌእክቱ ተቀዲሚ ጸሏፉ ጳውል እንዯሆነ እናውቃሇን ምክንያቱም በመሌእክቱ ሊይ ፉርማውን ያሳረፇው
ጳውልስ ብቻ ነው፡፡ በተጨማሪም በሰሊምታው ውስጥ የሰሊምታው አካሌ ሆኖ አጭር የበረከት ቃሌም
ተካቷሌ፡፡

ማበረታቻዎች
ምሥጋናንና ምሌጃን ያካተቱት የማበረታቻ ቃልች የሚገኙት በምእራፌ 1 ከቁጥር 3 እስከ 14 ውስጥ ሲሆን፣
ጳውልስ ስሇ ቆሊስይስ ቤተክርስቲያን ከኤጳፌራ የተቀበሇው ሪፖርት ተያይዝ ይቀርባሌ፡፡ ኤጳፌራ በቆሊስይስ
የምትገኘውን ቤተክርስቲያን የመሠረተ አገሌጋይ ነው፡፡ በተጨማሪም ጳውልስ በእስር ሊይ በነበረበት ወቅት
አብሮት እንዯነበር ትዜ ይሊችኋሌ፡፡ ጳውልስን ሲጎበኝ፣ በቆሊስይስ ስሇነበሩ አማኞች ፌቅርና እምነት ዯግሞም
ሇቆሊስይስ ቤተክርስቲያን አብዚኛውን ጊዛያቸውን በጸልት ስሇሚጋዯለ ሁሇት ሰዎች ኤጳፌራ ሇሏዋርያው እና
ይነግረዋሌ፡፡ ስሇዙህም፣ ጳውል ሲጽፌሊቸው፣ ስሇ መዲናቸውና ስሇ እምነታቸው እንዳት እግዙአብሔር
ወትር እንዯሚያመሰግን ይነግራቸዋሌ፡፡ ዯግሞም ጌታ የመሇየትን መንፇሳዊ እውቀት በመስጠት ሇመሌካም
ሥራ ሁለ የተጋጁ እንዱሆኑ እንዱባርካቸው አውትሮ የሚጸሌይሊቸው መሆኑንም ይነግራቸዋሌ፡፡

የመጨረሻ ሰሊምታ
በቆሊስይስ መጽሏፌ የመጨረሻ ክፌሌ፣ ማሇትም በምዕራፌ 4 ከቁጥር 7 እስከ 18 በሚገኘው የስንብት ሰሊምታ፣
በታሰረበት ስፌራ ከጳውልስ ጋር ከነበሩ የቆሊስይስ ሰዎች ሇቤተክርስቲያኒቱ የተሊከውን ሰሊምታ ጳውልስ
ያቀርባሌ፡፡ መዯምዯሚያው እንዯሚያመሇክተው ጳውልስ ዯብዲቤውን የሊከው በቲኪቆስና በአናሲሞስ እጅ
ነው፡፡ ቲኪቆስ በተጨማሪም ሇኤፋሶን የተጻፇውን ዯብዲቤ ያዯረሰ ሲሆን፣ አናሲሞስ ዯግሞ ሇፉሌሞና
የተጻፇውን አዴርሷሌ፡፡ ይህም የቆሊስይስ፣ የኤፋሶንና የፉሌሞና ዯብዲቤዎች በተመሳሳይ ጊዛ የተጻፈና የተሊኩ
ሉሆኑ እንዯሚችለ ያመሇክተናሌ፡፡
ጳውልስ በመዜጊያው ሊይ ሇልድቅያ ቤተክርስቲያን ስሇ ጻፇው ዯብዲቤም ይጠቅስና የቆሊስይስ ሰዎች
እንዱያነብቡት፣ ሇእነርሱ የጻፇውንም ሇልድቅያ እንዱያስነብቡ ያዜዚቸዋሌ፡፡ ምንም እንኳን ጳውልስ
መሌእክቶቹን የጻፇው በአንዴ ሁኔታ ውስጥ ሇነበሩ ውሱን ሰዎች ቢሆንም፣ ሇተሇያዩ ተዯራሲያንም አገሌግልት
ሉሰጥ እንዯሚችሌ ከዙህ መረዲት እንችሊሇን፡፡ ወዯኋሊ ሊይ በምንመሇከታቸው ትምህርቶች እንዯምናየው፣
ጳውልስ ሇልድቅያ ሰዎች የተጻፇ ዯብዲቤ ተብል የተጠቀሰው መሌእክት ሉሆን የሚችሇው የኤፋሶን መሌእክት
ነው፡፡
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የክርስትና የበሊይነት
ጳውልስ ሇቆሊስይስ ሰዎች የጻፇው ዯብዲቤ ዋና አካሌ የሚጀምረው በምዕራፌ 1 ቁጥር 15 ሲሆን፣ እስከ ምዕራፌ
4 ቁጥር 6 ይሌቃሌ፡፡ ይህ ክፌሌ የሏሰት መምህራን ከሚያራምዶቸው ሃይማኖቶች ሁለ ክርስትና ይበሌጣሌ
የሚሇውን ነጥብ ያጎሊሌ፡፡
ጳውልስ ስሇ ክርስትና የበሊይነት ያነሳው ሃሳብ በግርዴፈ በአራት ዋና ክፌልች ይከፇሊሌ፡ አንዯኛ፣ በምዕራፌ 1
ከቁጥር 15 እስከ 20 የጠቀሰው የክርስቶስ የበሊይነት ነው፡፡ ሁሇተኛ፣ በምዕራፌ 1 ከቁጥር 21 እስከ እስከ
ምዕራፌ 2 ቁጥር 5 የተጠቀሰው የክርስቶስ አገሌጋዮች የበሊይነት ነው፡፡ ሦስተኛ፣ በምዕራፌ 2 ከቁጥር 6 እስከ
እስከ 23 የሚገኘው በክርስቶስ ያገኘነው መዲን የበሊይነት ነው፡፡ አራተኛ ዯግሞ፣ በምዕራፌ 3 ቁጥር 1 እስከ
ምዕራፌ 4 ቁጥር 6 የተጠቀሰው የክርስቲያናዊ አኗኗር የበሊይነት ነው፡፡ በክርስቶስ የበሊይነት ሊይ
ከሚያተኩረው ከመጀመሪያው ክፌሌ በመጀመር፣ እያንዲንዲቸውን ክፌልች እንዲስሳቸዋሇን፡፡

የክርስቶስ የበሊይነት
የቆሊስይስ ቤተክርስቲያን ፇሇካዊ መንፇሳዊ ኃይሊትን እንዴታመሌክ የሏሰት መምህራን ሉያግባቧቸው ይጥሩ
ነበር፡፡ የብህትውናን የአኗኗር ይቤ እንዱከተለ ያበረታታለ፣ ይህንንም የሚያዯርጉት ይህንን የመሰሇው
የጉስቁሌና ኑሮ መንፇሳዊ ኃይሊትን ያባብሊሌ፣ ከሏሰት አማሌክትም ብዘ ጥቅሞችን ያስገኛሌ ብሇው ያስቡ
ነበር፡፡ ስሇዙህም፣ ይህንን የስህተት አስተምህሮ መጋፇጥ የሚጀምረው አማሌክት ናቸው ከተባለት ሁለ
ክርስቶስ የበሊይ ነው በማሇት ነው፡፡
በአንዴ በኩሌ፣ ክርስቶስ የፌጥረት ንጉሥ ነው ስሇዙህም ሁለ በእርሱ ቁጥትርና ሥሌጣን ስር ነው በማሇት
ጳውልስ ይሟገታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ፣ የዙህ ዒሇም የመጀመሪያ ትምህርት የተባለት ዯግሞ የዴነትን በረከት
ሉያስገኙ ስሇማይችለ ከበሬታ የሚገባቸው አይዯለም በማሇት ጳውልስ ያስተምራሌ፡፡
ጳውልስ በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ከቁጥር 15 እስከ 20 ዴረስ ስሇ ክርስቶስ የበሊይነት በርካታ ወሳኝ ገጽታዎችን
ይጠቃቅሳሌ፡፡
ጳውልስ የሚጀምረው ክርስቶስ የማይታየው አምሊክ ምሳላ ነው በማሇት ነው፡፡ ይህ መግሇጫ ክርስቶስን
የሚገሌፀው የሏሰት መምህራኑን አማሌክት ራቁታቸውን በሚያስቀር መንገዴ ነው፡፡ ጳውልስ በቆሊስይስ
ምዕራፌ 1 ቁጥር 15 እና 16 ውስጥ ኢየሱስን እንዳት እንዯገሇፀው አዴምጡ፡

እርሱም የማይታይ አምሊክ ምሳላ ነው፤ የሚታዩትና የማይታዩትም፥ … በሰማይና በምዴር
ያለት ሁለ በእርሱ ተፇጥረዋሌና ከፌጥረት ሁለ በፉት በኵር ነው፤ ሁለ በእርሱና ሇእርሱ
ተፇጥሮአሌ፤ (ቆሊስይስ 1፡15-16)
ምንም እንኳን ቅደሳት መጻሕፌት የሰው ርን በጠቅሊሊ እንዯ እግዙአብሔር አምሳሌ አዴርገው ብዘ ጊዛ
ቢጠቅሱም፣ ጳውልስ ግን በዙህ ስፌራ ስሇ ኢሱስ አንዴ ሇየት ያሇ ነገር በሌቡናው ይዞሌ፣ ይህም በፌጥረት ሊይ
ካሇው ኃይሌና ሥሌጣን ጋር ተያያዥነት ያሇው ነው፡፡ በቆሊስይስ ይኖሩ የነበሩ የሏሰት መምህራን
“የእግዙአብሔር አምሳሌ” የሚሇውን መግሇጫ ከግሪክ ፌሌስፌና ተውሰው የሚጠቀሙበትን አጠቃቀም
በሌቡናው ይዝ ነበር፡፡
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በጳውልስ መን ከነበሩ የግሪክ ፌሌስፌናዎች በጥቂቶቹ፣ ፌጥረተ ዒሇም እንዯ እግዙአብሔር አምሳሌ ይቆጠር
ነበር፣ ማሇትም ፌጥረት የእግዙአብሔር ትሌቅ መገሇጥ ነው፣ አንዴም ሰው እውቀትንና ጥበብን የሚያገኘው
በፌጥረት መገሇጥ አማካይነት ነው ማሇት ነው፡፡ የዙህን ሃሳብ ማጣቀሻ የምናገኘው ከጥንት ከአራተኛው ዒ.ዒ.
ጀምሮ በነበረው ጢሜዎስ (Timaeus) ከተሰኘው የፕሊቶ ጽሁፌ ጀምሮ ሲሆን፣ በሁሇተኛውና በሦስተኛው
ዒ.ም. በነበረውና god Thrice Great Hermes በተሰኘው የኖስቲሳውያን ጽሁፌ ውስጥ ነው፡፡
ስሇዙህ፣ የሏሰት መምህራኑ ፕሊኔቶችንና ግዐዚን ፌጥረታትን እንዯ እግዙአብሔር አምሳሌ ሲመሇከቱ፣ ጳውልስ
የእግዙአብሔር አምሳሌ ክርስቶስ ነው በማሇት ወዯ ክርስቶስ ያመሇክታሌ፡፡ “የእግዙአብሔር አምሳሌ” የሚሇውን የዙህን
የግሪክ ፌሌስፌና መግሇጫ በመዋስ፣ አምሳለ በሏሰት መምህራኑ የሚመሇኩት አጋንንቶች ሳይሆኑ የእግዙአብሔር ወዯር
የሇሽ አምሳሌ ክርስቶስ ነው፣ አማኞችም የእግዙአብሔርን የሊቀ ጥበብና እውቀት ሇማግኘት ሉመሇከቱ የሚገባቸውም ወዯ
እርሱ ነው ይሊሌ፡፡
ጳውልስ በሁሇተኛ ዯረጃ የሚጠቅሰው፣ ክርስቶስ የፌጥረት ሁለ በኩር ነው በማሇት ነው፡፡ ጳውልስ የሏሰት መምህራኑን
ሇመሞገት ቃሊቶቹን በጥንቃቄ ይመርጣሌ፡፡ በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 15 እና 16 ስሇ ክርስቶስ የጻፇውን እንዯገና
አዴምጡ፡

እርሱም የማይታይ አምሊክ ምሳላ ነው፤ … ከፌጥረት ሁለ በፉት በኵር ነው፤ ሁለ በእርሱና
ሇእርሱ ተፇጥሮአሌ፤ (ቆሊስይስ 1፡15-16)
በዙህ ስፌራ “ከፌጥረት ሁለ በፉት በኩር ነው” ተብል የተተረጎመው prōtotokos (prwto,tokoj) የተሰኘው
የግሪክ ቃሌ ሲሆን በተዯጋጋሚ የሚያመሇክተውም ከመወሇዴ ቅዴሚ ይሌቅ የበሊይነትንና ሥሌጣንን ነው፡፡
በጥንታዊው ዒሇም፣ በአንዴ ቤተሰብ ውስጥ ብኩርና የሚሰጠው ሌጅ የግዴ መጀመሪያ የተወሇዯው አይሆንም፡፡ ይሌቁኑ
በኩር የሚባሇው ከወሊጆቹ ውርስ አብዚኛውን ክፌሌ የሚወስዯው ነው፡፡ በተሇይም ይህ ሌጅ አባትየው ሲሞት ቤተሰቡን
የመምራት ሃሊፉነት የሚወስዴ ሌጅ ነው፡፡ ሇምሳላ፣ ከወንድቹ ሌጆች ትሌቅየው ምንም እንኳን ታሊቅ እህት ብትኖረውም
እንዯ በኩር ይቆጠራሌ፡፡ ከዙህም ባሻገር፣ ከሁለ ታሊቅ ሆኖ የተወሇዯው ሌጅ በአንዴ ምክንያት ያንን ክብር ካጣ
ታናሽየው እንዯ በኩር ይቆጠራሌ፡፡
እንግዱህ አሁን፣ ገናና የሆኑት የሏሰት እምነቶች “በኩር” የተሰኘውን ቃሌ እንዳት በተሳሳተ መንገዴ እንዯተረደትና
ክርስቶስ ዒሇም ከመፇጠሯ አስቀዴሞ “እንዯተወሇዯ” የመቁጠራቸውን ስህተት እንመሌከት፡፡ ያም፣ ክርስቶስ ፌጡር
እንዯሆነ ማመናቸው ሲሆን፣ ከዙህም የተነሣ፣ ከእግዙአብሔር አብ ጋር በኃይሌና በሥሌጣን እኩሌ አይዯሇም ማሇታቸው
ነው፡፡ ጳውልስ ግን የክርስቶስን “ብኩርና” ያገናኘው ከፌጥረታት ሁለ እጅግ የበሊይ ከመሆኑና ከሥሌጣኑ ጋር ሲሆን፣
አንዴም ስፌራ ኢየሱስ ያሌነበረበት መን እንዯነበር አሊመሇከተም፡፡
ጳውልስ ክርስቶስ የፌጥረት ሁለ በፉት በኩር ነው ሲሌ፣ ክርስቶስ የአብን የሌጅነት መብት የተቀበሇ ነው ማሇቱ ነው
እንጂ፣ ክርስቶስ ከላልቹ ቀዴሞ ተፇጥሯሌ ማሇቱ አይዯሇም፡፡ ክርስቶስ የፌጥረት አካሌ ነው ማሇቱ ሳይሆን፣ ክርስቶስ
ጌታዋ ነው ማሇቱ ነው፡፡ በዙህ መንገዴ ራሱን በመግሇጽ፣ የሏሰት መምህራኑ ሏሰተኛ አማሌክት ሇማንም ሰው
የትኛውንም በረከት የመስጠት ኃይሌም ሆነ ሥሌጣን የሊቸውም በማሇት ጳውልስ ግሌፅ አዴርጎ ያስቀምጣሌ፡፡
የእግዙአብሔርን በረከቶች ሁለ ሉወርስ የተገባውና ያንንም ሇላልች ሉሰጥ የሚችሌ፣ በኩር ክርስቶስና ክርስቶስ ብቻ
ነው፡፡
ሦስተኛ፣ ጳውልስ የሚሇው ክርስቶስ የፌጥረት ወኪሌ ነው፣ እግዙአብሔር ፌጥረተ-ዒሇሙን የፇጠረው በእርሱ ነው፡፡
መጽሏፌ ቅደስ ሇእግዙአብሔርና ሇክርስቶስ እንጂ ሇመሊእክት ያሌሰጣቸውን የፌጥረት ዋና ዋና ሃሊፉነቶች የአይሁዴ
ምሥጢራዊ ሃይማኖት ሇመሊእክት ይሰጣሌ፡፡ በግሪክ ፌሌስፌና ዯግሞ፣ ቁስ አካሊትና ላልች ስነ-ፇሇካዊ ኃይሊት
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ተመሳሳይ የሆኑ ሃሊፉነቶች ይሰጣቸዋሌ፡፡ ጳውልስ ግን የፌጥረት ጉዲይ የሚመሇከተው ክርስቶስ ብቻ ነው፣ ስሇዙህም
ላልቹ ኃይሊት ከእርሱ እጅግ የበታች ሲሆኑ ሇእርሱም ይገዘሇታሌ፡፡ በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 16 የጻፇውን አዴምጡ፡

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፤
(ቆሊስይስ 1፡16)
ቀዯም ብሇን እንዯተመሇከትነው፣ “አሇቆችና ሥሌጣናት” የሚለት ቃሊት የሚያመሇክቱት፣ ኃይሊትን ማሇትም፣
በሏሰት መምህራኑ የሚመሇኩትን ዱያቢልሶች የመሳሰለትን ነው፡፡ እንዯ ጳውልስ አገሊሇጽ ግን፣ እነዙህ
አሇቆችና ሥሌጣናት ሇክርስቶስ ይገዚለ፡፡ የፌጥረት ሁለ ጉዲይ ቀዲሚው ክርስቶስ ነው የሚሇው መግሇጫ
እርሱ በፌጥረት ውስጥ ከሚገኙት ሁለ እጅግ ይሌቃሌ ማሇት ነው፡፡
አራተኛ፣ ክርስቶስ የሁለ የበሊይ ጌታ ነው ምክንያቱም እግዙአብሔር የፌጥረት ሁለ በኩር እንዱሆንና
የቤተክርስቲያን ራስ እንዱሆን አዴርጓሌና ነው፡፡ በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 18 ጳውልስ የተናገረውን
አዴምጡ፡

እርሱም የአካለ ማሇት የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው፤ እርሱም በሁለ ፉተኛ ይሆን ንዴ፥
መጀመሪያ ከሙታንም በኵር ነው። (ቆሊስይስ 1፡18)
ክርስቶስ በቤተክርስቲያን ከፌተኛ ሥሌጣን እንዯተሰጠውና ከሙታንም በኩር እንዯሆነ ይህም “እርሱም በሁለ
ፉተኛ ይሆን ንዴ” ነው በማሇት ጳውልስ መከራከሪያውን ያቀርባሌ፡፡
ይህም ማሇት፣ እግዙአብሔር ፌጥረትን ያቀናበረው ክርስቶስ ኢየሱስን ከሁለ የበሊይ ሇማዴረግ ያሇውን ዒሊማ
ከማስፇፀም አንፃር ነው ማት ነው፡፡ እግዙአብሔር አብ ወሌዴን ያከብረው ንዴ፣ በሁለም ሊይ ገዢ ያዯርገው
ንዴ ወዯዯ፡፡ እንግዱያው፣ የኢየሱስን ለዒሊዊነት ሌቆ ሇመገኘት ወይም ሇመተካት የሚሞክር የትኛውም
ሥርዒት ሏሰት ነው፡፡ ይህም ነገር፣ የግሪክን ፌሌስፌናም ሆነ የአይሁዴን ምሥጢራዊ ሃይማኖት ያካትታሌ፡፡
አምስተኛ፣ ክርስቶስ ሰው የሆነው አምሊክ ነው በማሇት ጳውልስ ያብራራሌ፡፡ ይህ ዴንቅ መግሇጫ ገዢዎችና
ሥሌጣናት ተብሇው ከተጠቀሱት ከግሪክ አምሌኮተ ጣዖትና ከአይሁዴ ምሥጢራዊ ሃይማኖት ሁለ እጅግ
የሚሌቅ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ጳውልስ በቆሊስይስ 1፡19 የተናገራቸውን ቃሊት እናዴምጥ፡-

እግዙአብሔር ሙሊቱ ሁለ በእርሱ እንዱኖር፥ … ፇቅድአሌና። (ቆሊስይስ 1፡19)
ክርስቶስ ለዒሊዊው ትስጉተ እግዙአብሔር ይሆን ንዴ፣ የእግዙአብሔር ሙሊት በክርስቶስ እንዱኖር ፇቀዯ፡፡
በቆሊስይስ ሰዎች ይመሇኩ የነበሩት ገዢዎችና ሥሌጣናት እጅግ አናሳ መንፇሳዊ ፌጡራን ናቸው፡፡ ምንም
እንኳን በግሪክ ፇሊስፍች አንዲንዴ ጊዛ አማሌክት ተብሇው ቢጠሩም፣ በጥቅለ ግን የለዒሊዊነት መንበር በፌፁም
ሉሰጣቸው አይችሌም፡፡
በተቃራኒው ግን የእግዙአብሔር ሙሊት በክርስቶስ ይኖራሌ፡፡ ይህም ማሇት፣ ፌጥረታት ሁለ ሇጌታ ይታዘ
ንዴ፣ ክርስቶስ የፌጥረተ ዒሇም ሁለ ፇጣሪ ትስጉተ እግዙአብሔር ነው ማሇት ነው፡፡ ይህም ክርስቶስ በሏሰት
መምህራን ከሚመሇኩት አናሳ መንፇሳዊ ፌጡራን እጅግ ይሌቃሌ ማሇት ነው፡፡
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በመጨረሻ፣ አዲምንና እግዙብሔርን ያስታረቀ ብቸኛ አስታራቂ ክርስቶስ እንዯሆነ ጳውልስ ያብራራሌ፡፡
ጳውልስ ስሇ ክርስቶስ የተነገረውን ይህን ጭብጥ በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 19 እና 20 ውስጥ ያብራራሌ፡-

እግዙአብሔር ሙሊቱ ሁለ በእርሱ እንዱኖር፥ በእርሱም በኩሌ በመስቀለ ዯም ሰሊም አዴርጎ
በምዴር ወይም በሰማያት ያለትን ሁለ ሇራሱ እንዱያስታርቅ ፇቅድአሌና። (ቆሊስይስ 1፡19-20)
እግዙአብሔር “በኢየሱስ አማካይነት ሁለን ያስታርቅ ንዴ አቀዯ”፡፡ ያም ማሇት፣ እግዙአብሔር ኃጢአትን
ከምዴረ ገፅ በማጥፊት ከሰው ር ጋር ሰሊምን የፇጠረበት መንገዴና ወኪሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማሇት ነው፡፡
በሏሰት መምህራን የሚመሇኩት ዯካማ ኃይሊት አጋንንቶች ናቸው፣ የሚያመሌኳቸውን ይጨቁኑና ያስፇራሩ
ንዴ የክርስቶስን ክብርና ሥሌጣን በስርቆቻ የራሳቸው ሇማስመሰሌ ይጥራለ፡፡ ግባቸው እርባና ቢስ ሲሆን፣
የሚያመሌኳቸውን ትርጉም በሚሰጥ መንገዴ የመባረክ አቅም የሊቸውም፡፡ ክርስቶስ ግን ወዯ እግዙአብሔር
የሚያዯርስ መንገዴ ነው፡፡ ጳውልስ የሚሰብከው ወንጌሌ እግዙአብሔር ፌጥረተ ዒሇሙን ኃጢአት
ወዯማይኖርበት፣ ሌዕሌና ወዯሚገኝበት እና ሊሇማዊ በረከት ወዯሞሊበት ሁኔታ እንዯሚያሸጋግር ይናገራሌ፡፡
ይህንንም የሚያዯርገው በኢየሱስ ክርስቶስ፣ እና በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው፡፡ ኃጢአት ይቅር የሚባሇውና
የእግዙአብሔር በጎነት የሚገኘው በኢየሱስ ብቻ ነው፡፡ የሏሰት መምህራኑ በሚያራግቧቸው እርባና ቢስና ኃይሌ
አሌባ መናፌስት ጉዲይ መጨነቅ አይገባም፡፡ በኢየሱስ ወዯ እግዙአብሔር የመግባትና ሊሇማዊ በረከቶቹን
የመቀበሌ ነፃ ዕዴሌ አግኝተናሌ፡፡
ቢያንስ በእነዙህ ስዴስት መንገድች፣ ክርስቶስ የእግዙአብሔር አምሳሌ፣ የፌጥረት በኩር፣ የፌጥረት ወኪሌ፣
ለዒሊዊ ጌታ፣ ትስጉተ እግዙአብሔር እና ብቸኛው አስታራቂ መሆኑን አረጋግጠናሌ፡፡ በቆሊስይስ የሚገኙ የሏሰት
መምህራን ከሚያመሌኳቸው አማሌክት ተብዬዎች ሁለ ኢየሱስ እጅግ ይሌቃሌ!

የክርስቶስ አገሌጋዮች የበሊይነት
ጳውልስ ክርስቶስ ከመንፇሳዊ ኃይሊት ሁለ የሚሌቅ መሆኑን በማሳየት፣ የክርስቶስን አገሌጋዮች የበሊይነት
አስረግጦ ይናገራሌ፡፡ ይህ የመከራከሪያ ሃሳቡ በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ከቁጥር 21 እስከ ምዕራፌ 2 ቁጥር 5
ውስጥ ይገኛሌ፡፡
ክርስቶስ ከሏሰት አማሌክት የበሊይ በመሆኑ ምክንያት፣ የክርስቶስ አገሌጋዮች ዯግሞ የሏሰት አማሌክትን
ከሚያገሇግለት ሁለ የበሊይ ናቸው በማሇት ጳውልስ መከራከሪያውን ያቀርባሌ፡፡ የጳውልስ መከራከሪያ
አምስት ነጥቦችን ያሇ ሃሳብ ነው፡- በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ከቁጥር 21 እስከ 23 እና በምዕራፌ 2 ቁጥር 5
የጠቀሰው፣ በክርስቲያኖች ወንጌሌ አማካይነት የተገኘው እርቅ፤ በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 24 የተጠቀሰው
የጳውልስ መከራና የሚያስገኘው ውጤት፤ በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 25 የጠቀሰው የጳውልስ መሇኮታዊ
ተሌዕኮ፤ በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ከቁጥር 25 እስከ 28 እና በምዕራፌ 2 ከቁጥር 2 እስከ 4 የተጠቀሰው በወንጌሌ
አማካይነት የተገኘው ከሁለ የሚሌቅ መገሇጥ፤ ጳውልስ በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 29 እስከ ምዕራፌ 2 ቁጥር
1 የጠቀሰው የክርስቶስን አገሌጋዮች ሇማስታጠቅ ስሇሚዯረገው ተጋዴል ናቸው፡፡
ጳውልስ የሚጀምረው የቆሊስይስ ሰዎች በወንጌሌ አማካይነት በተቀቡትና እያጣጣሙት ባሇው እርቅ ሊይ
በማትኮር ነው፡፡ በቆሊስይስ 1 ከቁጥር 22 እስከ 23 እንዱህ እናነብባሇን፡-

እናንተንም ነውርና ነቀፊ የላሊችሁና ቅደሳን አዴርጎ በእርሱ ፉት ያቀርባችሁ ንዴ፥ …
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በሥጋው ሰውነት በሞቱ በኩሌ አስታረቃችሁ።
ይህም፥ ተመሥርታችሁና ተዯሊዴሊችሁ ከሰማችሁትም ከወንጌሌ ተስፊ ሳትናወጡ፥
በሃይማኖት ጸንታችሁ ብትኖሩ ይሆናሌ፤ ያም ወንጌሌ ከሰማይ በታች ባሇው ፌጥረት ሁለ
ንዴ የተሰበከ ነው፥ እኔም ጳውልስ የእርሱ አገሌጋይ ሆንሁ። (ቆሊስይስ 1፡22-23)
የክርስቶስ አገሌጋዮች የበሊዮች ናቸው ምክንያቱም የሚሰብኩት ወንጌሌ የሚያምኑትን ከእግዙአብሔር ጋር
የሚያስታርቅ ነውና፡፡
በቆሊስይስ የሚገኙ የሏሰት መምህራን አጋንንቶችን መሇማመንን እያበረታቱ፣ ከእግዙአብሔር ጋር እርቅን
እናመጣሇን ብሇው ይናገራለ፡፡ ወዯ እውነቱ ስንመጣ ግን፣ ወንጌሊችን ብሇው የሚጠሩት ስብከታቸው የማዲን
ኃይሌ ስሇላሇው እርቅ ሉያስገኝሊቸው ጨርሶውኑ አሌቻሇም፡፡
በተቃራኒው ግን፣ የቆሊስይስ አማኞች በእግዙአብሔር አገሌጋዮች በተሰበከሊቸው እውነተኛ ወንጌሌ አማካይነት
እውነተኛውን እርቅ እያጣጣሙ ናቸው፡፡ እነርሱ አሁን ይቅር ተብሇውና የክርስቶስን ጽዴቅ ሇብሰው
በእግዙአብሔር ፉት ቆመዋሌ፡፡ ይህም ጳውልስ የሚነግራቸውን እንዱያምኑና የሏሰት መምህራኑን እንዱቃወሙ
ሉያበረታታቸው ይገባሌ፡፡
ሁሇተኛ፣ ጳውልስ ስሇ መከራው ይናገራሌ፣ ንግግሩም ስሇ ቤተክርስቲያን በሚቀበሇው መከራ ሊይ ያተኩራሌ፡፡
በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 24 እንዱህ ሲሌ ጽፎሌ፡-

አሁን በመከራዬ ስሇ እናንተ ዯስ ይሇኛሌ፥ ስሇ አካለም ማሇት ስሇ ቤተ ክርስቲያን በሥጋዬ
በክርስቶስ መከራ የጏዯሇውን እፇጽማሇሁ። (ቆሊስይስ 1፡24)
ቀዯም ባሇው ትምህርት እንዯተመሇከትነው፣ የጳውልስ መከራ ሇወንጌሌ ብርቱ ምስክር በመሆን፣
ቤተክርስቲያንን በማበረታታት፣ በክርስቶስም መከራ የጎዯሇውን በመፇጸም ሇቤተክርስቲያን በረከት ሆኗሌ፡፡
በተቃራኒው ግን በቆሊስይስ ይኖሩ የነበሩ የሏሰት መምህራን ታስረውም መከራ ዯርሶባቸውም አያውቅም፡፡
ጳውልስ ስሇ ቤተክርስቲያን መከራን ሇመቀበሌ ያሇውን ፇቃዯኝነት አጽንዖት በመስጠት፣ የክርስቶስ አገሌጋዮእ
ከሏሰት መምህራኑ ይሌቅ ስሇ ህዜባቸው ግዴ የሚሊቸው መሆኑን በግሌጽ አስቀምጧሌ፡፡
ሦስተኛ፣ ጳውልስ ስተቀበሇው መሇኮታዊ ተሌዕኮ ተናግሯሌ፡፡ በቆሊስይስ ከሚገኙትና ራሳቸውን ከሾሙት
የሏሰት መምህራን በተቃራኒው፣ ጳውልስ የሏዋርያነት ሥሌጣን የተሰጠው በጌታ በራሱ ነው፡፡ ጳውልስ ይህንን
ተሌዕኮውን በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ቁጥር 25 ውስጥ እንዱህ ገሌፆታሌ፡-

ስሇ እናንተ እንዯ ተሰጠኝ እንዯ እግዙአብሔር መጋቢነት፥ የእግዙአብሔርን ቃሌ ፇጽሜ እንዴሰብክ
እኔ የቤተ ክርስቲያን አገሌጋይ ሆንሁ፤ (ቆሊስይስ 1፡25)
በዙህ ስፌራ እንዯምናየው፣ ጳውልስን የጠራው እግዙአብሔር ነው፡፡
ጳውልስ በወጣትነቱ መን፣ በታሊቅ ቅናት ቤተክርስቲያንን ያሳዴዴ ነበር፡፡ በኋሊ ግን፣ ከሞት የተነሣው ጌታ
ኢየሱስ ሇጳውልስ ተገሇጠሇትና ሇወጠው፡፡ በዙህ ወቅት፣ ጳውልስ የእርሱ ሏዋርያ እንዱሆን ኢየሱስ ሾመው፣
በኢየሱስም ስም እንዱናገርም ሥሌጣንን ሰጠው፡፡ ይህም ማሇት የጳውልስ ሥሌጣን ከሏሰት መምህራኑ እጅግ
የይበሌጣሌ ማሇት ነው፡፡
© 2010 by Third Millennium Ministries
www.thirdmill.org
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ጳውልስ በቆሊስይስ ምዕራፌ 2 ቁጥር 8 ውስጥ አስተምህሯቸውን እንዱህ ይገሌጸዋሌ፡-

እንዯ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን፥ እንዯ ሰው ወግና እንዯ ዒሇማዊ እንዯ መጀመሪያ ትምህርት ባሇ
በፌሌስፌና በከንቱም መታሇሌ ማንም እንዲይማርካችሁ ተጠበቁ። (ቆሊስይስ 2፡8)
የሏሰት መምህራኑ የሚዯገፈት ጣዖት አምሊኪ ሰብዒዊ ፌጡራን በፇሇሰፎቸው ሃሳቦች ሊይ ነው፡፡ እንዯ
ጳውልስ፣ ስሇ እግዙአብሔር የመናገር ሥሌጣን አሌተሰጣቸውም ዯግሞም ቤተክርስቲያንን እንዱያስተምሩ
እግዙአብሔር አሌጠራቸውም፡፡
አራተኛ፣ የሏሰት መምህራኑ ከሚናገሩት ይሌቅ ጳውልስ የተቀበሇው መገሇጥ እጅግ ይሌቃሌ፡፡ ሇምሳላ፣
ጳውልስ በቆሊስይስ ምዕራፌ 2 ቁጥር 4 የተናገረውን እናዲምጥ፡-

ማንም በሚያባብሌ ቃሌ እንዲያስታችሁ ይህን እሊሇሁ። (ቆሊስይስ 2፡4)
ጳውልስ የሏሰት መምህራኑን ንግግር “አሳሳች” ይሇዋሌ፡፡ በተቃራኒው ግን፣ የእርሱ ንግግሮች እውነቱን
ይገሌጣለ፣ ክርስቲያኖችም የሏሰት አስተማሪዎቹን ማሳሳት እንዱያቃሌለ ያግዚቸዋሌ፡፡
እንዱያውም፣ በገሊትያ ምዕራፌ 1 ከቁጥር 15 እስከ 18 እንዯምንመሇከተው፣ ጳውልስ ከእግዙአብሔር መገሇጥን
እየተቀበሇ በዯማስቆ በረሏ ሦስት ዒመታትን አሳሌፎሌ፡፡ የሏሰት መምህራኑ ግን፣ ይታመኑ የነበሩት ከትውሌዴ
ወዯ ትውሌዴ ሲወርዴ ሲዋረዴ በኖረው ትውፉት ሊይ ነበር፡፡ ይህም ጳውልስ የጠቀበሇውን መገሇጥ ከሏሰት
መምህራኑ እጅግ እንዱሌቅ ያዯርገዋሌ፡፡
እንግዱህ፣ ጳውልስ ከእግዙአብሔር የተቀበሇው መገሇጥ፣ በቆሊስይስ ይኖሩ እንዯነበሩት የሏሰት መምህራን
በከንቱ የሰብዒዊ ፌጡራን ሌብ ወሇዴ ሊይ የተመሠረተ አሇመሆኑ እጅግ ወሳኝነት አሇው፡፡ ከሁለ እጅግ ወሳኝ
የሆነው ዯግሞ፣ የጳውልስ መገሇጥ የተሸከመው ይት በቆሊስይስ ይኖሩ ከነበሩት የሏሰት መምህራን አስተምህሮ
እጅግ የሚሌቅ መሆኑ ነው፡፡ ጳውልስ ሇቆሊስይስ ቤተክርስቲያን በጻፇው መሌእክት እንዯገሇጠው፣ መገሇጡን
እግዙአብሔር ሇእርሱ የገሇጠሇት “ምሥጢር” እና “የጥበብና የእውቀት ሁለ ባሇጠግነት” በማሇት ይገሌጸዋሌ፡፡
ታዱያ ጳውልስ ይህንን ሏብት ሇራሱ ብቻ አሊስቀረውም፣ በስብከተ ወንጌለ ሇህዜብ ሁለ ያዲርሰው ነበር፡፡ ይህ
ሀብት ከእግዙአብሔር የመታረቅን እውነታ፣ በመንግሥቱ ውስጥ ባሇዴርሻ መሆንን፣ በክርስቶስ መስዋዕትነት
ምከንያትና በእምነት መቀበሌን ያካተተ ነው፡፡ ይህ አዋጅ የሏሰት መምህራኑ ከሚያቀርቡት ከየትኛውም ማባበያ
እጅግ ይሌቃሌ፡፡
ጳውልስ የሚያነሳው አምስተኛ ሃሳብ፣ የክርስቶስ አገሌጋዮች ስሇተቀበለት ኃይሌ የበሊይነት ሲሆን፣ ይህንንም
እግዙአብሔር ሇአገሌጋዮቹ ኃይሌን ሰጥቷሌ በማሇት ይገሌጠዋሌ፡፡ ጳውልስ የሚዯክመው በራሱ ኃይሌ
አሌነበረም፡፡ ይሌቁኑ፣ ጳውልስ እንዯ እርሱ ሏዋርያ እንዱሠራና መከራን እንዱቀበሌ እግዙአብሔር ኃይሌ
ይሰጠውና ያበረታታው ነበር፡፡ መንፇስ ቅደስ ጳውልስን በአስገራሚ ስጦታዎች የሞሊው ሲሆን፣
የሚናገራቸውን ቃሊት እና የሚናገርበትንም ዕዴልች ይፇጥርሇት፣ ምስክርነቶቹን የሚያጸኑ ተዒምራትን
እንዱያዯርግና የእግዙአብሔርን መንግሥት በምዴር እንዱያሰፊ ጳውልስን ያስችሇው ነበር፡፡ ጳውልስ በቆሊስይስ
ምዕራፌ 1 ቁጥር 29 እንዱህ አስቀምጦታሌ፡-

ሇዙህም ነገር ዯግሞ፥ በእኔ በኃይሌ እንዯሚሠራ እንዯ አሠራሩ እየተጋዯሌሁ፥ እዯክማሇሁ።
(ቆሊስይስ 1፡29)
© 2010 by Third Millennium Ministries
www.thirdmill.org
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የጳውልስ ሥሌጣን፣ ቃልችና ኃይሌ ከእግዙአብሔር የሚመጣ ነበር፡፡ ስሇዙህ በቆሊስይስ ይኖሩ ከነበሩት
የሏሰት መምህራን ጋር ሉነፃፀር አይችሌም፡፡ የእርሱ አገሌግልትና መሌእክት ኃይሌ አሌባና ትርጉም የሇሽ ነበር፡፡
ስናጠቃሌሇው፣ ጳውልስ በክርስቲያኖች ወንጌሌ አማካይነት ስሇተገኘው እርቅ፣ ሇቤተክርስቲያን ሲሌ
ስሇተቀበሇው መከራ፣ ስሇ መሇኮታዊ ተሌዕኮው፣ ስሇ ተቀበሇው መገሇጥ እና ከመንፇስ ቅደስ ስሇተቀበሇው
ኃይሌ አጽንዖት በመስጠት የክርስቶስን አገሌጋዮች የበሊይነት አስረግጦ እንዯተናገረ አይተናሌ፡፡

በክርስቶስ የተገኘው ዴነት የበሊይነት
ጳውልስ የክርስንና የአገሌጋዮቹን የበሊይነት በአጽንዖት ከጠቀሰ በኋሊ በሦስተኛ ዯረጃ የሚያነሳው፣ በምዕራፌ 2
ከቁጥር 6 እስከ 23 የተጠቀሰውን በክርስቶስ የተገኘውን ዴነት የበሊይነት ነው፡፡
ጳውልስ በክርስቶስ ስሇተገኘው ዴነት የሚያቀርበው ሃሳብ በሁሇት ዏቢይ ክፌልች ይከፇሊሌ፡ በቆሊስይስ
ምዕራፌ 2 ከቁጥር 6 እስከ 15 ባሇው ውስጥ የተጠቀሰውና ከክርስቶስ ጋር ባሇ አንዴነት ስሇሚገኘው ሕይወት
ያቀረበው ምሥጋና፣ በቆሊስይስ ምዕራፌ 2 ከቁጥር 16 እስከ 23 በሚገኘው ክፌሌ የተጠቀሰው ሇተሇያዩ ወጎችና
ሌማድች የመገዚትን ሕይወት ያወገበት ናቸው፡፡
በመጀመሪያው ክፌሌ፣ በክርስቶስ በመሆን በተገኘው ዴነት የሚገኙ በርካታ ጥቅሞችን ጳውልስ ያመሇክታሌ፣
የሚያስቀዴመውም በምዕራፌ 2 ከቁጥር 6 እስከ 10 በተጠቀሰው በጎነትን በተሞሊውና እኛንም በሚያበረታታን
በክርስቶስ ጌትነት ነው፡፡
በእነዙህ ጥቅሶች ውስጥ፣ ክርስቶስ ጌታችን ስሇሆነ፣ እኛም በእርሱ ተተክሇናሌ፣ ተገንብተናሌ፣ እጅግም
በርትተናሌ ከዙያ የተነሳም እኛ በታሊቅ ምሥጋና ተሞሌተናሌ በማሇት ጳውልስ ይጠቅሳሌ፡፡ የሏሰት መምህራንን
የሚከተለት ግን ሇማይረቡ መንፇሳዊ ኃይሊት ተገዢ ናቸው፣ በክርስቶስ ጌትነት ስር ያለት ግን ከእርሱ ጋር
የመግዚት ሥሌጣን ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ ጳውልስ በቆሊስይስ ምዕራፌ 2 ቁጥር 9 እስከ 10 እንዱህ ጽፎሌ፡-

በእርሱ የመሇኮት ሙሊት ሁለ በሰውነት ተገሌጦ ይኖራሌና፤
ሇአሇቅነትና ሇሥሌጣንም ሁለ ራስ በሆነ በእርሱ ሆናችሁ ተሞሌታችኋሌ።
(ቆሊስይስ 2፡9-10)
ክርስቶስ ከየትኞቹም ኃይሊት እጅግ የሚሌቅ መሇኮታዊ ሥሌጣን አሇው፡፡ አማኞችም ከእርሱ ጋር
በመተባበራቸው የዙያ መሇኮታዊ ሥሌጣን ተካፊዮች ናቸው፡፡
ሁሇተኛ፣ አማኞች ከክርስቶስ ጋር ከመተባበራቸው የተነሳ ስሇተቀበለት መንፇሳዊ ወሳኝ በረከት ጳውልስ
ይገሌጣሌ፡፡ ጳውልስ ይህንን በረከት በቆሊስይስ ምዕራፌ 2 ከቁር 11 እስከ 13 አብራርቶታሌ፡፡ ሇምሳላ፣
በቆሊስይስ ምዕራፌ 2 ቁጥር 12 እንዱህ ጽፎሌ፡

በጥምቀትም ከእርሱ ጋር ተቀብራችሁ፥ በጥምቀት ዯግሞ፥ ከሙታን ባስነሣው በእግዙአብሔር
አሠራር በማመናችሁ፥ ከእርሱ ጋር ተነሣችሁ። (ቆሊስይስ 2፡12)
ከክርስቶስ ጋር በመተባበራችን ምክንያት፣ አማኞች ተካፊይ የሚሆኑትይቅርታን ካገኘንበት፣ ከክርስቶሰ ሞት
ጋር ብቻ ሳይሆን፣ የመንፇሳችንን ዲግም ሌዯት ካገኘንበት ከክርስቶስ ትንሣኤና ሕይወትም ጋር እንካፇሊሇን፡፡
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ሦስተኛ፣ አማኞች ከክርስቶስ ጋር በመተባበራቸው ምክንያት፣ የኃጢአትን ይቅርታ ተቀብሇናሌ፣ የህግንም
ትዕዚዚት በመፇፀም በሥራ መዲንን ሇመቀበሌ ከመፌጨርጨር ነጻ ወጥተናሌ፡፡ ጳውልስ እነዙህን ሃሳቦች
በቆሊስይስ ምዕራፌ 2 ከቁጥር 13 እስከ 15 ጠቅሷቸዋሌ፡፡ በቁጥር 14 እና 15 እንዱህ ጽፎሌ፡-

በእኛ ሊይ የነበረውን የሚቃወመንንም በትእዚዚት የተጻፇውን የዕዲ ጽሕፇት ዯመሰሰው፤
እርሱንም በመስቀሌ ጠርቆ ከመንገዴ አስወግድታሌ፤
አሇቅነትንና ሥሌጣናትን ገፍ፥ ዴሌ በመንሣት በእርሱ እያዝራቸው በግሌጥ አሳያቸው።
(ቆሊስይስ 2፡14-15)
የእግዙአብሔር ህግ የወዯቀውን የሰው ር ይኮንናሌ፡፡ እኛ ግን ከክርስቶስ ሞት ጋር በመተባበራችን፣ ህጉ
የሚጠይቀውን ሞት ሞተናሌ፡፡ በህጉ የተጻፇብን ትዕዚዜም ተዯምስሷሌ፣ ስሇዙህ አሁን እኛ ኩነኔ የሇብንም፡፡
በክርስቶስ አማከይነት ከተቀበሌናቸው ከእነዙህ በረከቶች ጀርባ፣ የሏሰት መምህራን የሚያናፌሱትን መሌእክት
ጳውልስ ይረግመዋሌ፡፡ ከክርስቶስ ጋር የመተባበር ሕይወት ከክርስቶስ በተገኙት በረከቶች ተሇይቶ ይታወቃሌ፡፡
ሇወግና ሇሥርዒት ተገዢ የሆነ ሕይወት ግን በሰዎች አምባገነናዊ ጌትነት ስር ይወዴቃሌ፡፡ ጳውልስ በቆሊስይስ
ምዕራፌ 2 ከቁጥር 16 እስ 18 እንዯጻፇው፣ ይህም ሁኔታ በሰው ፌርዴ ስር መጣለ ብቻ ሳይሆን፣ በክርስቶስ
ከሚገኙ በረከቶችም ውጪ ያዯርጋሌ፡፡
በተጨማሪም፣ ከክርስቶስ ጋር መተባበር ወሳኝ መንፇሳዊ ሕይወት ሲያስገኝ፣ ሇዙህ ዒሇም ሥርዒት መገዚት
ዯግሞ ከክርስቶስ መሇየትን ያስከትሊሌ፡፡ ጳውልስ በቆሊስይስ ምዕራፌ 2 ቁጥር 19 እንዲመሇከተው፣ ይህ ሁኔታ
በመንፇስ ከመበርታት ይሌቅ ዯካማ ያዯርጋሌ፣ መንፇሳዊ እዴገትንም ያቀጭጫሌ፡፡
በመጨረሻም፣ ከክርስቶስ ጋር መተባበር ይቅርታን ሲያስገኝና አማኙን ከህግ እርግማን ነፃ ሲያወጣ፣ ሇዙህ
ዒሇም ሥርዒት መገዚት ግን ሇምናኔ ይዲርጋሌ፡፡ ጳውልስ ይህንን መሳዩን የምናኔ እርባና ቢስነት በቆሊስይስ
ምዕራፌ 2 ቁጥር 23 እንዱህ በመጻፌ አጣጥልታሌ፡

ይህ እንዯ ገዚ ፇቃዴህ በማምሇክና በትሕትና ሥጋንም በመጨቆን ጥበብ ያሇው ይመስሊሌ፥ ነገር
ግን ሥጋ ያሇ ሌክ እንዲይጠግብ ሇመከሌከሌ ምንም አይጠቅምም። (ቆሊስይስ 2፡23)
በቆሊስይስ ሇሚገኙ የሏሰት መምህራን አማሌክት መገዚት ሇኃጢአት ምንም ፊይዲ ሇላሇው ጨቋኝ የሕይወት
ይቤ ታሌፍ መሰጠት ነው፡፡ ምንም እንኳን ይህ የጉስቁሌና ኑሮ ወዯ በረከት ያዯርሳሌ ተብል ቢገመትም፣
አጋንንቶች ግን ማንንም የመባረክ ኃይሌ የሊቸውም፡፡ በተቃራኒው ግን፣ ከክርስቶስ ጋር መተባበር ከባርነት ይሌቅ
ነጻነትን የሚያስገኝ ሲሆን፣ በአማኙ ሊይ የተጫነውን የኃጢአት ኃይሌ ይሰባብራሌ፡፡
ከክርስቶስ ጋር በመተባበር የሚገኘውን ሕይወትና ሇሰው ወግና ሥርዒት ተገዢ የመሆንን ሕይወት በማነጻጸር፣
በእውነተኛው የክርስቲያን ወንጌሌ ስብከት የሚገኘው ዴነት በቆሊስይስ ይኖሩ የነበሩ የሏሰት መምህራን
በማስመሰሌ ከሚያቀርቧቸው በረከት ተብዬዎች እጅግ እንዯሚሌቅ ጳውልስ አመሌክቷሌ፡፡
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የክርስቲያናዊ አኗኗር የበሊይነት
በስተመጨረሻም፣ ጳውልስ የክርስቶስንና የአገሌጋዮቹን የበሊይነት ዯግሞም በክርስቶስ ወንጌሌ የተገኘውን ዴነት
ከዲሰሰ በኋሊ፣ በቆሊስይስ ምዕራፌ 3 ከቁጥር 1 እስከ ምዕራፌ 4 ቁጥር 6 ዴረስ ወዯ ጠቀሰው የክርስቲያናዊ
አኗኗር የበሊይነት ይሸጋገራሌ፡፡ ጳውልስ በዙህ ክፌሌ የገሇጠው፣ ክርስቲያናዊው የአኗኗር ይቤ በሏሰት
መምህራኑ ጥብቅና ከሚቆምሇት ሕይወት ይሌቅ እጅግ ሥርዒት ያሇው መሆኑን ነው፡፡
በቆሊስይስ ይኖሩ የነበሩ የሏሰት መምህራን ስሇ ግበረገብ እጅግ ግዴ የሚሊቸው ይመስሊለ፡፡ እነዙያን ሁለ
ጨቋኝ የአኗኗር ይቤዎች በሰው ሊይ የሚጭኑት የሥጋን ሌቅነት ሇመግራት ነው፡፡ በአንዲንዴ ሁኔታዎችም፣
ይህ የእነርሱ ግብረገባዊ ሌክ ወይም ግብ እነዙን መሳይ ኃጢአጦች አስመሌክቶ የክርስቲያኖቹ ቤተክርስቲያን
ከሚያስተምሩት ጋር ስምምነት ያሇው ይመስሊሌ፡፡ ችግሩ ያሇው አቀራረባቸው ሊይ ነው፡፡ በአጭሩ፣ አትቅመስ
አትንካ የሚሇው ወግ አያዋጣም! የጉዲዩ ጭብጥ ያሇው የወዯቀው የሰው ር ኃጢአትን መቋቋም የሚችሌበት
አቅም የላሇው መሆኑ ነው፡፡ ስሇዙህ፣ ኃጢአትን ሇማስወገዴ የቱንም ያህሌ ብንጥር፣ ወትር ወዴቀን
እንገኛሇን፡፡ ይህም ማሇት፣ ግብረገባዊ ሕይወት ሇመምራት፣ እግዙአብሔር ያስቀመጠሌንን ግብረገባዊ ሌክ
ሇመፇፀም የምንሻ ከሆነ፣ ከእኛ እጅግ ብርቱ በሆነና በሚበሌጥ ስብዕና መታመን ይገባናሌ፡፡
በአንዲንዴ መንገድች፣ ጳውልስ ስሇ ክርስቲያናዊ አኗኗር የሰጣቸው ትምህርቶች ከሏሰት መምህራኑ ጋር
ይስማማሌ፡፡ እንዱውም፣ ጳውልስ እጅግ ነገሩን ወዯ ሊቀ ዯረጃ በመውሰዴ ምዴራዊ ነገርን ከማሳዯዴ ይሌቅ፣
ሰማያዊና መንፇሳዊ በሆነ ነገር ሊይ ማተኮር እጅግ አስፇሊጊ መሆኑን ይጠቅሳሌ፡፡ በቆሊስይሰ ምዕራፌ 2 ቁር 2
የጠቀሰውን እናዴምጥ፡-

በሊይ ያሇውን አስቡ እንጂ በምዴር ያሇውን አይዯሇም። (ቆሊስይስ 3፡2)
እንዯ ጳውልስ አገሊሇጥ፣ ከምዴራዊ ነገር ይሌቅ ሇመንፇሳዊና ሇሰማያዊ ነገሮች የበሇጠ ዋጋ እንዴንሰጥ
ያሳስበናሌ፡፡ ይህ አመሇካከት በብህትውና አስተማሪዎቹም ቢያንስ ሇይስሙሊ ያህሌ ይነሳሌ፡፡ ሌክ እንዯ
ብህትውና አስተማሪዎቹ ሁለ፣ ጳውልስም የሥጋን ፇተና ስሇመቋቋም በብርቱ ያስተምራሌ፡፡ ሇምሳላ፣
በቆሊስይስ ምዕራፌ 3 ቁጥር 5 ጳውልስ እንዱህ ጽፎሌ፡

እንግዱህ በምዴር ያለቱን ብሌቶቻችሁን ግዯለ፥ እነዙህም ዜሙትና ርኵሰት ፌትወትም ክፈ
ምኞትም ጣኦትንም ማምሇክ የሆነ መጎምጀት ነው፤ (ቆሊስይስ 3፡5)
የሥጋ ፇተና ክፈ ስሇ መሆኑ ጳውልስ ከሏሰት መምህራኑ ጋር ይስማማሌ፡፡ እርሱ የማይስማማው ኃጢአትን
እንዳት እናስወግዴ በሚሇው ነው፡፡
ጳውልስና የሀሰት ምህራኑ የሚሇያዩባቸው ላልችም በርካታ መንገድች አለ፡፡ ሇምሳላ፣ ምንም እንኳን የሏሰት
መምህራኑ ሇማስመሰሌ ያህሌ በሰማያዊ ነገሮች ሊይ ማትኮር እንዲሇብን እናምናሇን ቢለም ጳውልስ የነቀፇው
አስተምህሯቸው ግን ምዴራዊ ነበር፡፡ ምንም እንኳን መንፇሳዊ የመሆን ግብ ያሊቸው ቢመስለም፣ ወዯዙያ ግብ
ሇመዴረስ የሚጥሩት ግን በምዴራዊ ጉዲዮች ሊይ በማትኮር ነው፡፡ በቆሊስይስ ምዕራፌ 2 ቁር 22፣ ጳውልስ
አስተምህሯቸውን እንዱህ ጠቅሇሌ አዴርጎ ያቀርበዋሌ፡-

አትያዜ፥ አትቅመስ፥ አትንካ (ቆሊስይስ 2፡22)
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ባህታውያኑ ሰውን ወዯ መንፇሳዊው ዒሇም እንመራሇን ቢለም፣ አስተምህሯቸው ግን ተራና፣ ምዴራዊ በሆኑ
ጉዲዮች ሊይ ያተኮረ ነበር፡፡
ባህታውያኑ በብህትውና ሌምምድቻቸው እጅግ የተወጠሩ ቢመስለም እውነተኛ ሰማያዊና መንፇሳዊ ስሆኑ
ትክክሇኛ ነገሮ ግን እብዚም ግዴ አሌነበራቸውም፡፡ ግባቸው መንፇሳዊ ይምሰሌ እንጂ፣ ጥረታቸው ሁለ ግን
በምዴራዊ ነገሮች ሊይ ያጠነጠነ ነበር፡፡
በላሊው ወገን፣ ጳውልስ፣ አማኞች መንፇሳዊ በሆኑ ጉዲዮች ሊይ ሉያተኩሩ የሚችለባቸውን ግሌፅና ውሱን
ጉዲዮች ያስተምር ነበር፡፡ ኃጢአት መሥራታቸውን እንዱያቆሙ በብርቱ ቢያሳስብም፣ ይህን ማዴረግ ግን
ሇወዯቀው ሰብዒዊ አስተሳሰብ የሚቀና እንዯማይሆን ያውቅም ነበር፡፡ በቆሊስይስ ምዕራፌ 3 ከቁጥር 9 እስከ 11
የተናገረውን እናዴምጥ፡-

እርስ በርሳችሁ ውሸት አትነጋገሩ፥ አሮጌውን ሰው ከሥራው ጋር ገፊችሁታሌና፥
የፇጠረውንም ምሳላ እንዱመስሌ እውቀትን ሇማግኘት የሚታዯሰውን አዱሱን ሰው
ሇብሳችሁታሌ፤
በዙያም የግሪክ ሰው አይሁዲዊም የተገረም ያሌተገረም አረማዊም እስኩቴስም ባሪያም
ጨዋ ሰውም መሆን አሌተቻሇም፥ ነገር ግን ክርስቶስ ሁለ ነው፥ በሁለም ነው።
(ቆሊስይስ 3፡9-11)
በስነ-ምግባር ሇታነፀ አኗኗር ቁሌፈ፤ አማኞች ከክርስቶስ ጋር መተባበራቸው ነው፣ ክርስቶስ ሁለ ነው በሁለም
ነወ በማሇት ጳውልስ ያብራራሌ፡፡ ከክርስቶስ ጋር ካሇን ከዙህ መተባበር የተነሳ፣ እኛ “አዱስ ማንነት” ወይም
“አዱስ ፌጥረትነት” አግኝተናሌ፡፡ እናም በእግዙአብሔር ውስጣዊ መታዯስን እናገኛሇን፡፡ ይህ ትብብርና ተሃዴሶ
በስነ-ምግባር ታንፀን እንዴንኖር ያስችሇናሌ፡፡
የሏሰት መምህራን እውነተኛ አማኞች አይዯለም፡፡ በወንጌሌ አያምኑም፣ ስሇዙህም ከክርስቶስ ጋር ኅብረት
የሊቸውም፡፡ አዱሰ ተፇጥሮ የሊቸውም፣ ስሇዙህም በእግዙአብሔር ተሃዴሶን አያገኙም፡፡ በውጤቱም፣
ከኃጢአት ሇመራቅ የሚያዯርጉት ሙከራ ሇውዴቀት የተዲረገ ነው፡፡
ሆኖም ግን፣ አማኞች፣ ከክርስቶስ ጋር ኅብረት አሊቸው፣ እናም የእግዙአብሔርን የስነ-ምግባር ዯረጃዎች
ማሟሊት የሚችበትን ኃይሌ ያገኛለ፡፡ ጳውልስ ግን በዙህ ሃሳብ አያቆምም፡፡ ይሌቁኑ፣ ክርስቲያኖች ኃጢአትን
በራሳቸው ኃይሌ ሇመግታት ከመጣጣር ይሌቅ በእግዙአብሔር ኃይሌ በመታመን ሉሄደባቸው የሚገባቸውን
ተግባራዊ መንገድች ያመሇክታሌ፡፡ በቆሊስይስ ምዕራፌ 3 ቁጥር 12 የሰጠውን መመሪያ እናዴምጥ፡,

እንግዱህ እንዯ እግዙአብሔር ምርጦች ቅደሳን ሆናችሁ የተወዯዲችሁም ሆናችሁ፥ ምሕረትን፥
ርኅራኄን፥ ቸርነትን፥ ትህትናን፥ የዋህነትን፥ ትዕግሥትን ሌበሱ፤ (ቆሊስይስ 3፡12)
አማኞች በስነ-ምግባር የታነፀ ሕይወት ሇመኖር ከፇሇጉ ርኅራኄ እና ቸርነትን በመሳሰለ ሰማያዊ ነገሮች ሊይ
ማትኮር እንጂ ሉያስወግደት በሚፇሌጉት ኃጢአት ሊይ ማትኮር እንዯላሇባቸው ጳውልስ ይመክራሌ፡፡ በስነምግባር የታነፀ ሕ\ወት እንዴንኖር ሉያበረታታን የሚገባው እግዙአብሔር ሇእኛ ያሇው ፌቅር እና ምርጫ እንጂ
የሏሰት አማሌክትን በመሇማመን ሊይ በሚያተኩረው ጥረታችን ሊይ ሉሆን አይገባም፡፡

© 2010 by Third Millennium Ministries
www.thirdmill.org

የጳውልስ የእስር ቤት ዯብዲቤዎች

ትምህርት ሁሇት/PPE 2 GCM/GFE-IIIM ጳውልስና የቆሊስይስ ሰዎች

25

በስነ-ምግባር የታነፀ ሕይወትን ሇመምራት ጳውልስ ያስቀመጠው ስሌት በሁሇት ወሳኝ መንገድች ከሏሰት
መምህራኑ ይሌቃሌ፡፡ አንዯኛ፣ የሚታመነው በእግዙአብሔር ኃይሌ እንጂ በሰው አቅም ሊይ ባሇመሆኑ
ውጤታማ ነው፡፡ ሁሇተኛ፣ ትኩረትን በኃጢአት እና በምዴራዊ ነገሮች ሊይ ከማዴረግ ይሌቅ በበጎ ምግባራት
እና በመንፇሳዊ እሴቶች ሊይ ስሇሚያዯርግ ውጤታማ ነው፡፡ የሚሰመርበት ጉዲይ ጳውልስ የነዯፇው ስሌት
ያዋጣሌ የሚሇወ ነው፡፡ ኃጢአትን ሇመቋቋም ምንም ፊይዲ ከላሇው የብህትውና ሌምምዴ ይሌቅ፣ ጳውልስ
ያቀረበው ስሌት በስነ-ምግባር ታንፆ መኖር እንዯሚቻሌ አረጋግጧሌ፡፡
ጳውልስ ሇቆሊስይስ ሰዎች የጻፇው ዯብዲቤ በሏሰት መምህራኑ የሚራገበውን አምሌኮተ ጣዖት የተሞሊ ኑፊቄ
መፊሇምን ያሇመ ነው፡፡ የሏሰት መምህራኑ አምሊክ የሇሹ ህዜብ ከመንፇሳዊ ኃይሊት ጋር የሚገናኝበትን እና
ጽዴቅን ሇመቀበሌ ያዋጣዋሌ የሚለትን መንገዴ ጥብቅና ይቆሙሇታሌ፡፡ ሇእነዙህ ችግሮች ምሊሽ ሇመስጠት፣
ጳውልስ ክርስቶስን ይሰብካሌ፡፡ ክርስቶስ ከሁለ የሚበሌጥ ጌታና ንጉሥ ነው፣ አገሌጋዮቹም ከሁለ ይበሌጣለ
በማሇት ያውጃሌ፡፡ በክርስቶስ ስሇተገኘው ዴነት እና በክርስቲያናዊ አኗኗር አማካይነት በኃጢአት ሊይ
ስሇሚገኘው ወዯር የሇሽ እሴት ይሰብካሌ፡፡ በእያንዲንደ ነጥብ ሊይ፣ የሏሰት መምህራን ተስፊ ብቻ
የሚሰጡበትን ጉዲይ እርሱ ግን ክርስቶስ ሰጠነ በማሇት ግሌጽ አዴርጎ ያስቀምጠዋሌ፡፡

4. መነኛው ተዚምድ
እስካሁን ዴረስ ጳውልስ ሇቆሊስየይስ ሰዎች የጻፇውን ዯብዲቤ ዲራ፣ አወቃቀሩንና ይቱን ስንመረምር
ቆይተናሌ፣ አሁን ዯግሞ፣ ትኩረታችንን ወዯ ሦስተኛው ርዕሰ-ጉዲይ ማሇትም ጳውልስ ሇቆሊስይስ ሰዎች ወዯ
ጻፇው መሌእክት መነኛ ተዚምድ ወር እናዯርጋሇን፡፡ እኛ፣ በዙህ መን የምንኖር፣ ክርስቲያኖች ይህንን
ጥንታዊ አስተምህሮ በሕይወታችን እንዳት እናዚምዯዋሇን?
ምንም እንኳን የጳውልስን አስተምህሮዎች በዚሬው ሕይወታችን በትክክሌ ሌናዚምዴ የምንችሌባቸው በርካታ
መንገድች ቢኖሩም፣ ጳውልስንና ቀዯምት ተዯራሲኑን በእጅጉ ባሳሰቧቸው ሁሇት የተዚምድ ዒይነቶች ሊይ
እናተኩራሇን፡፡ እነርሱም፡ ሇክርስቶስ ብቻ ታማኝ ሆኖ የመዜሇቅ አስፇሊጊነት እና በዕሇት ከዕሇት ሕይወታችን
በመንፇሳዊ ጉዲዮች ሊይ ትኩረት የማዴረግ ጠቀሜታ ናቸው፡፡ ሇክርስቶስ ብቻ ታማኝ ሆኖ የመዜሇቅን
አስፇሊጊነት በመመሌከት እንጀምር፡፡

ሇክርስቶስ ታማኝ መሆን
በቆሊስይስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበሩ አማኞች፣ ሇክርስቶስ ያቀርቡት የነበረውን አምሌኮ ከላልች መንፇሳዊ
ኃይሊት አምሌኮ ጋር እንዱቀሊቅለት ይበረታቱ ነበር፡፡ ምንም እንኳን እንዙህን መንፇሳዊ ኃይሊት አጋንንቶች
ናቸው ባይሎቸውም፣ አሇን የሚለት ኃይሌ፣ የቱንም ዒይነት ጥቅም አስገኙ ቢባሌ ምንጩ ከአጋንንት ነው፡፡
እነዙህ ኃይሊት አጋንንትም ይሆኑ ወይም ሰው ሰራሽ አማሌክት፣ ወይም መሊእክት፣ የቆሊስይስ ሰዎች በምንም
መንገዴ ሉያመሌኳቸው አይገባም፡፡ የሚያሳዜነው ግን፣ በመጀመሪያው ክፌሇ መን የነበረው ማኅበረሰባዊ
ዴባብ የቆሊስይስ ሰዎች የጉዲዩን እውነታ እንዲይገነቡ ጫና ፇጥሮባቸዋሌ፡፡
በመጀመሪያው ክፌሇ መን፣ በሮማውያን ግዚቶች ውስጥ ተፅኖ ፇጣሪ የነበረው ሃይማታዊ አስተሳሰብ ብዘ
አማሌክት አምሊኪነት ነበር፡፡ ያም ማሇት፣ አብዚኛው ህዜብ ያምን የነበረው ብዘ አማሌክቶችና መንፇሳዊ
ኃይሊት እንዲለ ነበር፡፡ በግዚቶቹ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ አብዚኞቹ የማኅበረሰብ ክፌልች አማሌክት አለ ብሇው
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ማመን ብቻ ሳይሆን ብዘ አማሌክት አምሊኪዎች ነበሩ፡፡ በዙያን መን፣ በሮሜ ግዚት ውስጥ ይኖሩ ከነበሩት
ህዜቦች ሇአብዚኞቹ፣ በማኅበረሰቡ ባእዴ አምሌኮ ውስጥ ገናና የነበረውን ሇምሳላ፣ እንዯ ዛየስ ዒይነቱን ጣዖት ፣
በተጨማሪም የየመንዯሩን አማሌክቶች እንዱውም በየቤቶቻቸውን ያስቀመጧቸውን አማሌክቶች ማምሇክ
የተሇመዯ ነበር፡፡ እናም፣ ምንም እንኳን አማኞች እርሱን ብቻ እንዱያመሌኩ ክርስቶስን ቢፇሌግም፣ የቀዯሙት
ክርስቲያኖች ግን ላልችንም አማሌክቶች እንዱያመሌኩ ብርቱ ማኅበረሰባዊ ጉትጎታ ይፇጠርባቸው ነበር፡፡
በመሠረቱ፣ በመጀመሪያው ክፌሇ መን የሮሜ አገዚዜ ክርስቲኖችን ማሳዯዴ ሲጀምር፣ ዋናው ምክንያት
ክርስቲያኖቹ ማኅበረሰቡ የተቀበሇውን አምሌኮተ-ጣዖት እውቅና ባሇመስጠታቸውና አናመሌክም በማሇታቸው
ነበር፡፡ ያቀረቡትም መከራከሪያ፣ ክርስቲያኖቹ ጣዖታቱን አሊመሌክ ካለ ያስቆጧቸዋሌ፣ ስሇዙህ፣ ክርስቲያኖቹ
ተጠያቂ እንዱሆኑ ካሊዯረግን፣ ጣዖታቱ ጠቅሊሊውን የሮሜ ህዜብ ይቀጣለ የሚሌ ነበር፡፡ ክርስቲያኖች
ክርስቶስን ማምሇክ እንዱያቆሙ ሮማውያኑ አሊስገዯደም፣ ሆኖም ግን የሮሜ ጣዖታትንም ማምሇክ አሇባችሁ
ነበር ያለት፡፡
እንዯ መጀመሪያው ክፌሇ መን የሮማውያን አስተሳሰብ፣ አንዴ ሰው ምንም ዒይነት ታማኝነትን የማጉዯሌ
ስሜት ሳይፇጠርበት ብዘ አማሌክትን ማምሇክ ይችሊሌ፡፡ ክርስቶስ ግን አምሌኮ ሇእርሱ ብቻ እንዱሆን ግዴ
ይሊሌ፡፡ ክርስቶስን እናመሌካሇን ካሌን፣ ላሊ ምንም ማምሇክ አይገባንም፡፡ የቆሊስይስ ሰዎቸ በእምነታቸው
ጸንተው እንዱቆሙ ጳውልስ ያሳስብ የነበረው ሇዙህ ነበር፡፡ በቆሊስይስ ምዕራፌ 1 ከቁጥር 21 እስከ 23 ዴረስ
እንዱህ ጽፎሌ፡-

እናንተንም ነውርና ነቀፊ የላሊችሁና ቅደሳን አዴርጎ በእርሱ ፉት ያቀርባችሁ ንዴ፥ በፉት
የተሇያችሁትን ክፈ ሥራችሁንም በማዴረግ በአሳባችሁ ጠሊቶች የነበራችሁትን አሁን
በሥጋው ሰውነት በሞቱ በኩሌ አስታረቃችሁ።
ይህም፥ ተመሥርታችሁና ተዯሊዴሊችሁ ከሰማችሁትም ከወንጌሌ ተስፊ ሳትናወጡ፥
በሃይማኖት ጸንታችሁ ብትኖሩ ይሆናሌ፤ … (ቆሊስይስ 1፡21-23)
እኛ ሇክርስቶስ ታማኝ ሆነን ካሌሇቅን፣ በእርግጥ ከእግዙአብሔር ጋር እንዲሌታረቅን በራሳችን ሊ መመስከራችን
ነው፡፡ ከእግዙአብሔር ጋር ካሌታረቅን ዯግሞ፣ በወንጌሌ የተገሇጠው ተስፊ ተካፊዮች አንሆንም፡፡ በቀሊለ
ስናስቀምጠው፣ ሇክርስቶስ ታማኝ ሆነን ካሌሇቅን፣ አሌዲንንም ማሇት ነው፡፡ ሇክርስቶስ ታማኝ መሆን እጅግ
ወሳኝ ነገር ነው፡፡
የሚያሳዜነው ግን፣ መነኛው ዒሇም የተሇያዩ አማሌክትን እንዴናመሌክ ግብዣን እያቀረበ ሇክርስቶስ ያሇንን
ታማኘኝነት በተዯጋጋሚ እየተገዲዯረው መሆኑ ነው፡፡ በምሥራቃውያንም ንዴ ብዘ አማሌክት አምሊኪነት
የተሇመዯ ነው ሇምሳላ፣ ከቻይና ሦስት እውቅ ሃይማኖቶች አንደ፣ ታዖይዜም፤ ከህንዴ ሃይማኖት ዋነኛ የሆነው፣
ሂንደይዜም፤ የጃፓን ባህሊዊ ሃይማኖት የሆነው ሺንቶ ይጠቀሳለ፡፡ በምዕራብውያኑ ዒሇም ዯግሞ፣ የአዱሱ
መን እንቅስቃሴ ከእነዙህ የምሥራቃውያን ሃይማኖቶች አብዚኞቹን የራሱ አዴርጓቸዋሌ፡፡ ከዙህም ባሻገር፣
ሞርሞኒዜም እንዯሚያስተምረው ሞርሞኖች በየመናቱ የሚፇጠሩ አማሌክቶች ናቸው ይሊሌ፡፡ ከዙያም ባሻገር፣
በአፌሪካ እና በእስያ የሚገኙትን የነገዴና የጎሳ የተረታ ተረት ሃይማኖቶች ዯግሞም በካሉፍርኒያ የሚገኘውን
የሆሉውዴ ሳይንስ አምሊኪነት ጨምሮ ዜርዜሩ ማብቂያ የላሇው እስኪመስሌ በርካታ ጥቃቅን ብዘ አማሌክት
አምሊኪዎች አለ፡፡
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ከዙህ የባሰ ግን የመኑ ክርስቲያኖች ከተጨማሪ ችግሮች ጋር እየተጋፇጡ ነው፡፡ ሇምሳላ፣ አንዲንዴ የመናችን
መንግሥታትና ማኅበረሰቦች ክርስቲያኖች ሇክርስቶስ ብቻ ታማኝ በመሆናቸው ምክንያት እያሳዯዶቸው ነው፡፡
በህዜባዊት ሪፏብሉክ ቻይና የሚገኙት በርካታ አብያተ ክርስቲያናት በዴብቅ የሚንቀሳቀሱት በዙህ ምክንያት
ነው፡፡ በእስሊማዊ መንግሥታት ያሇው ስዯት ዯግሞ፣ እጅግ የከፊና ክርስቲያኖችን ሇባርነት ግፊ ብልም ሇሞት
የሚዲርግ ነው፡፡ እነዙህ ስዯቶች አሰቃቂ ቢሆኑም፣ ሁኔታዎቹም እጅግ አስጨንቀው ጌታችንን እንዴንክዴ
ቢገፊፈንም፣ ከእግዙአብሔር ጋር ታርቀን ሇሊሇም መኖር ከፇሇግን፣ እስከ መስዋዕትነት ዴረስ በመጽናት
ሇክርስቶስ ታማኝ ሆነን መዜሇቅ ይገባናሌ፡፡
በላልቹ የሰሇጠኑ መንግሥታት ዯግሞ፣ ክርስቲያኖች ጫና የሚዯርስባቸው በክህዯት መንፇስ ሲሆን፣
በእግዙአብሔርና በክርስቶስ ሊይ ያሊቸውን እምነት እርግፌ አዴርገው እንዱተዉ ይገዯዲለ፡፡ ክርስትና እጅግ ኋሊ
ቀር እና የዴንጋይ ዲቦ መን እምነት እንዯሆነና ከመኑ ሳይንሳዊ ሥሌጣን ጋር እንዯማይጣጣም ተዯርጎ
ይቆጠራሌ፡፡ የነገረ-መሇኮትና የሳይንስ ትምህርት በበቂ ሁኔታ ያሌቀሰሙ በርካታ አማኞች ሇእነዙህ ተግዲሮቶች
ተገቢ መሌስ መስጠት ይሳናቸዋሌ፣ ስሇዙህም እምነታቸውም ይናጋሌ፡፡
በላሊ ጎን ዯግሞ፣ የመነኛው ዒሇም ፌሌስፊናዊ አንፃራዊነት የሃይማኖቶችን መቻቻሌ በእጅጉ እያበረታታ ነው፡፡
በውጤቱም፣ እውነትና ዴነት ፌፁማዊ ናቸው የሚሇው አቋም ይኮነናሌ ማሇት ነው፡፡ ብቸኛው የዴነት መንገዴ
ሇክርስቶስ ታማኝ መሆን ነው በማሇት ጳውልስ በጽኑ ያስተምራሌ፡፡ በመኑ የምንኖር ክርስቲያኖች ይህንን
ሃሳብ ስናንጸባርቅ፣ ግትሮችና መቻቻሌን የማይፇቅደ ተብሇን እንፇረጃሇን፡፡ ስሇዙህ ሊሇማዊ በረከትን
እናገኝባቸዋሇን የሚባለ ላልች መንገድችን እውቅና እንዴንሰጥ ማኅበረሰባዊ ጫና ያርፌብናሌ፡፡
ሁለም ጫናዎች የሚመጡት ከቤተክርስቲያን ውጪ ብቻ አይዯሇም፡፡ ሇምሳላ፣ በአንዲንዴ ሇብተኛ
የፕሮቴስታንት አብያተክርስቲያናት ውስጥ፣ የሴት አምሊክ ተብሊ ሇምትጠቀሰው ሇጥበብ ወይም ሇሶፌያ
ምሥጋና ይቀርባሌ፡፡ ላልቹ የፕሮቴስታንት አብያተክርስቲያናት ዯግሞ በማኅበረሰባቸው ውስጥ የሚራገበውን
ፌሌስፌናዊ አንጻራዊነትን በመቀበሌ፣ በርካቶቹ እንዱያውም ሁለም ሃይማኖቶች ክርስቶስን ባይቀበለም እንኳን
ወዯ ዴነት የሚያዯርሱ መንገድች ናቸወ ብሇው ያስተምራለ፡፡
እውነታው እንግዱህ የትም እንኑር የት፣ ሇክርስቶስ ታማኝ እንዲንሆን የተሇያዩ ጫናዎች የሚፇጠሩብን መሆኑ
ነው፡፡ ጫናውም ላልቹም ሃይማኖቶችና ጣዖታት ዋጋ እንዲሊቸው እንዴንቀበሌና የመጽሏፌ ቅደሱን
እግዙአብሔር እንዴንክዴ ማዴረግ ነው፡፡ ይህም የሚመጣው፣ አንዲንዴ ጊዛ ከመንግሥት፣ ከትምህርት ቤቶች፣
ከጎረቤቶቻችንና ከጓዯኞቻችን፣ ከቤተሰቦቻችን ወይም ከቤተክርስቲያን መሪዎቻችንም ሉሆን ይችሊሌ፡፡
ሆኖም ሇጳውልስ አስተምህሮዎች ታማኝ ሆነነ መዜሇቅ ከፇሇግን ግን፣ እነዙህን ሁለ አማራጮች ወዱያ ብሇን
ክርስቶስን ብቻ ምርጫችን ማዴረግ ገባናሌ፡፡ ሉመሇክ የተገባው ክርስቶስ ብቻ ነው፣ እውነተኛ ዴነት እና
መንፇሳዊ በረከቶችም የሚገኙት በእርሱ ብቻ ነው፡፡ ሌክ እንዯ ጳውልስ፣ ከመጽሏፌ ቅደሱ እግዙአብሔር
ውጪ የሆኑ የመንፇሳዊ ኃይሊትን አምሌኮ በብርቱ ሌንቃወም ዯግሞም ከእግዙአብሔር ጋር እኛን ሉያስታርቅ
የሚችሇው ክርስቶስ ብቻ እንዯሆነ በጽኑ ሌናምን ይገባናሌ፡፡ የሏሰት ትምህርቶቹ የሚመጡት ከምንወዲቸውና
ከምናከብራቸው ሰዎች፣ ከቤተክርስቲያኖቻችን መሪዎች ቢሆንም እንኳን ሇክርስቶስ ባሇን ታማኝነት በመጽናት
አሻፇረኝ ማሇት ይገባናሌ፡፡
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መንፇሳዊ ትኩረት
ሇክርስቶስ ብቻ ታማኝ ሆኖ የመዜሇቅን ወሳኝነት ከተመሇከትን አሁን ዯግሞ ወዯ ሁሇተኛው መነኛ ተዚምድ
ማሇትም፡ በዕሇት ከዕሇት ሕይወታችን በመንፇሳዊ ጉዲዮች ሊይ የማትኮርን ዋጋ ወዯ መመሌከቱ እንሸጋገራሇን፡፡
ሇምዴራዊ ጉዲዮችም ስፌራ መስጠት አስፇሊጊ ቢሆንም፣ ይበሌጥ ተጠቃሚ የምንሆነው ግን ሕይወትን
ከመንፇሳዊ አስተሳሰብ አንፃር ስንቃኘው ነው፡፡
በክርስቶስ ስናምን፣ ተአምራዊ ነገር በሕይወታችን ተከናውኗሌ ማሇትም፣ ውስጣዊ ማንነታችን (መንፇሳችን)
ታዴሷሌ፡፡ ወዯ እምነት ከመምጣታችን በፉት፣ ውስጣዊ ማንነታችን ሙት ነበር፣ ሇእግዙአብሔር በጎ ምሊሽ
አንሰጥም ነበር፡፡ በእርሱ ሊይ ኃጢአት በመሥራታችንና የእርሱ ፌርዴ የሚገባን በመሆናችን ብቻ ሳይሆን፣
እርሱን በመጥሊታችንና ሇእርሱም ባሇመገዚታችን የእግዙአብሔር ጠሊቶች ነበርን፡፡ እግዙአብሔር እጅግ
ስሇወዯዯን ጠሊቶች ሆነን እንዴንቀር አሌፇቀዯም፡፡ ስሇዙህ፣ መንፇሳችንን ሉዴስ መንፇስ ቅደስን ሊከሌን፣
ስሇዙህም ውስጣችን ታዯሰ፣ ኃጢአታችንን በመናዜ ሇጌታ ፇጥነን መገዚት ዯስ ያሰኘናሌ፡፡ ዯግሞም፣
የእግዙአብሔር መንፇስ በውስጣችን አዴሮ፣ ከክርሰቶስ ያስተሳስረናሌ፣ ወዯ ፉት በእርሱ የምንቀበሇውን
በረከትም ያረጋግጥሌናሌ፡፡ ዴነታችን በምዴራዊ ፌሊጎቶቻችን ሊይ የተመሠረተ አይዯሇም፣ ነገር ግን በታዯሰው
መንፇሳችን መንፇሳዊ እውነታዎችና ከክርስቶስ ጋር ባሇን አንዴነት ሊይ ነው፡፡ የቆሊስይስ ሰዎች ምዴራዊውን
ነገር ቸሌ እያለ በመንፇሳዊ ጉዲዮች ሊይ ይበሌጥ እንዱያተኩሩ ጳውልስ የሚያበረታታው ሇዙህ ነው፡፡
የነገረ-መሇኮቱ ምሁራን ወዯ እምነት ያሌመጡትን ሰዎች ዲግመኛ ያሌተወሇደ በማሇት ይጠቅሷቸዋሌ፡፡
በተቃራኒው ዯግሞ፣ ዲግመኛ የተወሇደ የሚሇው ቃሌ ሊመኑት ይጠቀሳሌ፡፡ እነዙህ ቃልች የአንዴ ሰው መንፇስ
ወይም ነፌስ ያሇችበትን ሁኔታ ያሳያለ፡፡ ዲግም አሇመወሇዴ ማሇት በመንፇስ ሙት መሆን ሲሆን፣ ዲግም
መወሇዴ ዯግሞ በመንፇስ ሕያው መሆን ነው፡፡
ዲግም ያሌተወሇደ ሰዎች በኃጢአታቸው ምክንያት በእግዙአብሔር ፌርዴ ስር ናቸው፡፡ በተጨማሪም ምንም
ዒይነት ሞራሊዊ አቅም ስሇላሊቸው፣ እግዙአብሔር እንከን የላሇባቸወ ንፁሏን ብል እንዱጠራቸው የሚያዯርግ
ሥራ መሥራት አይችለም፡፡ ከዙህም ባሻገር፣ እግዙአብሔር ንጹህ ናቸው የሚሊቸውን ነገሮች የማዴረግ
ግብረገባዊ ፌሊጎት የሊቸውም፡፡ በአጭሩ፣ ዲግም ያሌተወሇደ ሰዎች አሌዲኑም፣ ራሳቸውንም ማዲን አየይችለም
በእግዙአብሔር አምነው መዲንም አይፇሌጉም፡፡
በላሊ በኩሌ፣ ዲግም የተወሇደቱ የእግዙአብሔር ህግ በሚጠይቀው መሠረት ስሇ ኃጢአታቸው ከሞተው
ከክርስቶስ ጋር ከመስማማታቸው የተነሳ ይቅር የተባለ ናቸው፡፡ ከዙያም ባሻገር፣ ያተዯሰው መንፇሳቸው
ሞራሊዊ አቅም አግኝቷሌ፣ ስሇዙህም እግዙአብሔርን መታዜ ይችሊለ፣ ግብረገባዊ መሻትም አሊቸው ስሇዙህም
እግዙአብሔርን የመታዜ ፌሊጎት አሊቸው፡፡
ወዯ እምነት ስንመጣ በውስጣችን የተካሄዯውን የመንፇሳዊ ሇውጥ ዋጋ ማጣጣሌ ከባዴ ነው፡፡ ዲግም
ሌዯታችን አዱስ ሰዎች አዴርጎናሌ፡፡ እኛ ይቅር የተባሌን ሰዎች ብቻ ሳንሆን፤ ትሌቅ መንፇሳዊ ሇውጥ ያገኘን
ሰዎች ነን፡፡ ጳውልስ በቆሊስይስ ምዕራፌ 2 ቁጥር 13 እንዯጻፇው ዲግም መወሇዴ መንፇሳዊ ሇውጥ ነው፡፡

እናንተም በበዯሊችሁና ሥጋችሁን ባሇመገረዜ ሙታን በሆናችሁ ጊዛ፥ ከእርሱ ጋር ሕይወትን
ሰጣችሁ፤ በዯሊችሁን ሁለ ይቅር አሊችሁ፤ (ቆሊስይስ 2፡13)
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እኛ ሁሊችን በአንዴ ወቅት በኃጢአት ምክንያት ሙት ነበርን፣ ማሇትም በእግዙአብሔር ፌርዴ ስር ነበርን፡፡
እግዙአብሔር ግን ኃጢአታችንን ይቅር አሇን ሕያውም አዯረገን፡፡ በኃጢአተኛው ተፇጽጥሯችንም ምክንያት
ሙታን ነበርን፣ ማሇትም ክፊት የሚቀናው ተፇጥሮ ነበረን ስሇዙህ ምንም ዒይነት ግብረገባዊ መሻት
አሌነበረንም፡፡ አሁንም እንዯገና፣ እግዙአብሔር ሕያዋን አዯረገን፡፡ በውጤቱም፣ እኛ አሁን መሌካሙን
የመመኘትና መሌካሙን የማዴረግ መሻት አሇን፡፡
አሮጌውና ዲግም ያሌተወሇዯው መንፇሳችን ምንም ዒይነት ሞራሊዊ ናፌቆትና አቅም የሇውም፡፡ የታዯሰው
መንፇሳችን ግን ሞራሊዊ አቅሙም መሻቱም አሇው፡፡ ዲግም ተወሌዯን ከንጉሡ ከክርስቶስ ጋር አንዴ
ከመሆናችን አስቀዴሞ በመንፇስ ሙታን በነበርን ወቅት፣ ምንም እንኳንበውስጣችን ፌሊጎት ቢኖርም፣
በመንፇሳዊ ነገሮች ወይም “በሊይ ባለት ነገሮች ሊይ” ማትኮር ፊይዲ ቢስ ይመስሇን ነበር፡፡ አሁን ግን ዲግም
በመወሇዲችን፣ ሇማዴረግ እጅግ ዯስ የሚያሰኝን ነገር በአዱሱ ሕይወታችን ሊይ በማትኮር በአዱስ መንገዴ
ነገሮችን ማከናወን ነው፡፡ መንፇሳችን ሕያው ሆኗሌ፤ አሁን መንፇሳውያን ሰዎቸ ሆነናሌ፡፡ እጅግ አመክኖአዊ፣
ያሇ ምንም ጭንቀት የምናከናውነው፣ ሇእኛ እጅግ ጠቃሚ የሆነው እና እንዯ መንፇሳውያን ሰዎች
የምናከናውነው ተግባር በመንፇሳዊ ሕይወታችን ሊይ ማትኮር ነው፡፡ ጳውልስም በቆሊስይስ ምዕራፌ 3 ከቁጥር
1 እስከ 2 ዴረስ እንዱህ በማሇት ቀጣይ ማሳሰቢያውን ይሇግሰናሌ፡

እንግዱህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሣችሁ፥ ክርስቶስ በእግዙአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባሇበት በሊይ
እሹ፤
በሊይ ያሇውን አስቡ እንጂ በምዴር ያሇውን አይዯሇም። (ቆሊስይስ 3፡1-2)
ከክርስቶስ ጋር በሊይ ስሇተቀመጥን፣ ሌቡናችን ማተኮር ያሇበት ሇሰማይ አግባብነት ባሇው ነገር ሊይ ነው፡፡ አሁን
ስሇ ፌጥረተ ዒሇሙ የሥሌጣን አወቃቀር ትክክኛ ግንዚቤ አግኝተናሌ፤ ዒሇም እንዳት እንዯምትንቀሳቀስ ዯግሞም
ትክክሇኛ በረከትን የሚያስገኙት ምን ነገሮች እንዯሆኑ ተረዴተናሌ፡፡ ይህም እውቀት ሕይወታችን
የምንመራበትን አቅጣጫ ቀይሮታሌ፡፡
በአንዴ የታሪክ መን ግን፣ ጳውልስ በሰማያዊ ነገሮች ሊይ እንጂ በምዴራዊ ነገሮች ሊይ ማትኮር የሇብንም ብል
የተናገረውን ንግግር ክርስቲያኖቸ በተሳሰተ መንገዴ ተርጉመውት፣ ሰማያዊ ነገርን በሙሊት ሇማግኘት
መዯበኛውን ሰብዒዊ ሕይወት ቸሌ ማሇት አሇብን ማሇቱ ነው ብሇው ነበር፡፡ ሇዙህ ዒይቱ አስተሳብ
በመካከሇኛው ክፌሇ መን የነበሩት ባህታውያን መነኩሴዎች ትክክሇኛ ምሳላዎች ናቸው፡፡ አንዲንድቹ
ባህታውያን፣ ከተቀረው ማኅበረሰብ ተገሌሇው ይኖሩ ነበር፡፡ አንዲንድቹ ዯግሞ ሇረጅም ጊዛያት በዋሻዎችና
በበረድአማ ተራሮች ጫፌ ሊይ ኖረዋሌ፡፡ ላልቹ ዯግሞ በራሳቸወ ሊይ አካሊዊ ጉዲት አዴርሰዋሌ፡፡ በመንፇሳዊ
ሕይወት ሇማዯግና ከዙህ መንፇሳዊነት ከጎዯሇው መዯበኛ ዒሇም መገሊገሌ የሚቻሇው በዙያ ነው ብሇው በጽኑ
ያምኑ ነበር፡፡ እንዱያውም፣ በአንዲንዴ ሁኔታዎች፣ በቆሊስይስ ይኖሩ የነበሩ የሏሰት መምህራን ይፇጽሟቸው
የነበሩ ስህተቶችን ይፇፅሙም ነበር፡፡
እውቁ አስተማሪና በአሁኑ ወቅት ቱስኬጂ ዩኑቨርሲቲ በመባሌ የሚታወቀው ዩኒቨርሲቲ መሥራች ቡከር ቲ.
ዋሽንግተን የሚከተሇውን የአሜሪካኖች ምሳላ መስሎሌ ይባሊሌ፡

አንዴን ወዯ አዜቅት የጠሇቀን ሰው መያዜ ያማረው ሰው አብሮት አዜቅት ውስጥ ካሌገባ ሉይው
አይችሌም፡፡
© 2010 by Third Millennium Ministries
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ጳውልስ ስሇ ክርስቲያኖች ውስጣዊ ሕይወት ያስተማረውን ነገር፣ ዋሽንግተን ከሰው ሰብዒዊ ግንኙነት ጋር
አዚምድ አቅርቦታሌ፡፡ ማሇትም የተፇሇገው፣ ጉሌበታችንንና ትኩረታችንን ሁለ ኃጢአት ናፊቂ የሆነውን
መሻታችንን በመጫን ሊይ ካሳረፌን፣ አሁንም እያተኮርን ያሇነው በክፈ መሻቶቻችን ሊይ ነው ማሇት ነው፡፡
አዎን፣ መሌካም ሥራ ቢመስሌም እንኳን፣ ኃጢአትን አሻፇረኝ ማሇት ግሩም ነገር ነው፡፡ ጳውልስም ኃጢአትን
ተሞለ ሥጋዊ መሻቶቻቸውን እንዱገዴለ አማኞችን አበረታቷሌ፡፡ ጳውልስ በቀሊለ ሉያስጨብጥ የፇሇገው
ነጥብ ግን ምዴራዊ ጉዲዮችን የምናይበትን እይታ በአዱስ መንገዴ መቀየር ይገባናሌ፤ ያንን ስናዯርግም ዯግሞ
ትኩረታችንን ከምዴራዊ ነገሮች ወር በማዴረግ በመንፇሳዊ ነገሮች ሊይ ማዴረግ ይገባናሌ የሚሌ ነው፡፡ ሆኖም
ጳውልስ የጠቀሳቸው “መንፇሳዊ” ወይም “ሰማያዊ” ጉዲዮች በዙህ ዒሇም በመኖር የምንገሌጣቸው ናቸው፡፡
በቆሊስይስ ምዕራፌ 3 ከቁጥር 12 እስከ 16 የተናገራቸውን ቃሊት እናዴምጥ፡-

እንግዱህ እንዯ እግዙአብሔር ምርጦች ቅደሳን ሆናችሁ የተወዯዲችሁም ሆናችሁ፥
ምሕረትን፥ ርኅራኄን፥ ቸርነትን፥ ትህትናን፥ የዋህነትን፥ ትዕግሥትን ሌበሱ፤
እርስ በርሳችሁ ትዕግሥትን አዴርጉ፥ ማንም በባሌንጀራው ሊይ የሚነቅፇው ነገር ካሇው፥
ይቅር ተባባለ፤ ክርስቶስ ይቅር እንዲሊችሁ እናንተ ዯግሞ እንዱሁ አዴርጉ፤
በእነዙህም ሁለ ሊይ የፌጻሜ ማሰሪያ የሆነውን ፌቅርን ሌበሱት።
በአንዴ አካሌም የተጠራችሁሇት ዯግሞ የክርስቶስ ሰሊም በሌባችሁ ይግዚ፤ የምታመሰግኑም
ሁኑ።
የእግዙአብሔር ቃሌ በሙሊት ይኑርባችሁ፤ በጥበብ ሁለ እርስ በርሳችሁ አስተምሩና
ገሥጹ፤ በመዜሙርና በዜማሬ በመንፇሳዊም ቅኔ በጸጋው በሌባችሁ ሇእግዙአብሔር
ምሩ፤ (ቆሊስይስ 3፡12-16)
ወዯ ፌሬ ነገሩ ስንመጣ፣ ጳውልስ እያሇ ያሇው፣ በሕይወታችን “ሰማያዊ” ወይም “መንፇሳዊ” የምንሊቸው
ጉዲዮች በሰማያት የተገሇጠችው የእግዙአብሔር መንግሥት በዙህ በምዴር የምትታወቅባቸው ጉዲዮች ናቸው
ነው፡፡ በላሊ መንገዴ ስናስቀምጠው ዯግሞ፣ ሰማያዊ አስተሳሰብ ማሇት ክርስቶስ ተብል በሚጠራውና ወዯ
ሰማይ በወጣው ሊይ ማትኮርና በዙህ በምዴር ይበሌጥ እርሱን እየመሰሌን የምንሄዴባቸውን የሕይወት ይቤዎች
መከተሌ ማሇት ነው፡፡
ጳውልስ “ሰማያዊ” ወይም “መንፇሳዊ” እያሇ ከጠቀሳቸው ነገሮች አብዚኞቹ፣ ከሰዎች ጋር ካሇን ግንኙነት ጋር
የተያያዘ ናቸው፣ እንዱያውም አንዲንድቹ ከሰዎች ጋር ባሇን ግንኙነት ብቻ ሉገሇጡ የሚችለ ናቸው፡፡ ሇምሳላ፣
ርኅራኄ፣ ገርነት፣ ትኅትና፣ ጨዋነት፣ ትዕግሥት፣ ይቅርታ፣ ፌቅር እና ሰሊም ሉገሇጡ የሚችለት በማኅበረሰብ
አውዴ ውስጥ ነው፡፡ እነዙህ የሕይወት ይቤዎች አሁን በዙህ ዒሇም በመኖር የምንገሌጣቸው ናቸው፡፡
እንዱውም ጳውልስ፣ በቆሊስይስ ምዕራፌ 3 ከቁጥር 16 እስከ ምዕራፌ 4 ቁጥር 6 ዴረስ፣ አማኞች እነዙህን
የሕይወት ይቤዎች ተግባራዊ ሉያዯርጉ የሚችለባቸውን በርካታ ምዴራዊ ዜምዴናቸው ማብራሪያ
ሰጥቶባቸዋሌ፡፡ ሇምሳላ፣ አማኞች በመዜሙር፣ በመንፇሳዊ ቅኔና በውዲሴ እርስ በርስ ሉማማሩ እንዯሚገባቸው
ጽፎሌ፡፡ ሚስቶች ሇባልቻቸው አንዱገዘ፣ ባልች ዯግሞ ሚስቶቻቸውን እንዱወዴደ አዜዞሌ፡፡ ሌጆች
ወሊጆቻቸውን እንዱታዘ፣ ወሊጆች ዯግሞ ሌጆቻቸውን እንዱያበረታቱ መመሪያ ሰጥቷሌ፡፡ በሮች ዯግሞ፣
ታዚዥና ትጉ እንዱሆኑ፣ ጌቶቸ ዯግሞ የሁሊችን ጌታ የሆነው ጌታ ቤተክርስቲያንን እንዯሚያይበት እይታ
ባሮቻቸውን እንዱመሇከቱ አሳስቧሌ፡፡ እርሱ ራሱ ዯግሞ ወንጌሌን በሚሰብክበት ወቅት እግዙአብሔር
እንዱያበረታው እንዱጸሌዩሇት ጠይቋሌ፡፡ የቆሊስይስ ሰዎችም ወንጌሌን የሚሰብኩበትን እዴሌ ሲያገኙ በጥበብና
© 2010 by Third Millennium Ministries
www.thirdmill.org

የጳውልስ የእስር ቤት ዯብዲቤዎች

ትምህርት ሁሇት/PPE 2 GCM/GFE-IIIM ጳውልስና የቆሊስይስ ሰዎች

31

በትጋት እንዱቀሙበት መመሪያ ሰጥቷቸዋሌ፡፡ እነዙህ ሁለ መመሪያዎች ከ“ሰማያዊ” ወይም ከ“መንፇሳዊ”
ጉዲዮች ጋር ትስስር አሊቸው፡፡ ሁለም በተግባር ሉገሇጡ የሚችለት ግን በዙህ በአሁኑ ዒሇም ነው፡፡
ሇጳውልስ፣ ሰማያዊ ወይም መንፇሳዊ ሌቡና መያዜ ማሇት መንግሥተ ሰማያት አሁን እዙህ በምንኖረው ኑሮ
ምን ያህሌ አስዯናቂ እንዯሆነች ማሳየትና ይህች ዒሇም የመንግሥተ ሰማያት መሌክ እንዱኖራት ሇማዴረግ
የሚያግዘ መንገድችን መፇሇግ ማሇት ነው፡፡ ያም ተግባራዊ የሚሆነው በአዱሱ መንፇሳዊ ማንነታችን ሊይ
ስናተኩር፣ እና ከዙያ ማንት ጋር የሚጣጣም መሌካም ሥራ ስንሠራ ነው፡፡ በሊይ በሰማይ ወትር
የሚከናወኑትን መሌካም ሥራዎች በዙህ በምዴር መሥራት ማሇት ነው፡፡ ላልችን መውዯዴ፣ ላልችን ይቅር
ማሇት፣ ዯግ፣ ጨዋና ትኁት መሆን ማሇት ነው፡፡ ላልችን ሰዎች ኢየሱስ በሚያያቸው መንገዴ ማየት ማሇት
ነው፡፡ በአጭሩ፣ ትኩረትን በመንፇሳዊ ጉዲዮቸ ሊይ ሇማዴረግ፣ አሁን፣ እዙህ፣ በዙህ ምዴር ሊይ
የእግዙአብሔርን መንግሥት በመገንባት ሊይ ሌናተኩር ይገባናሌ፡፡

5. ማጠቃሇያ
በዙህ ጥምህርት በሏዋርያው ጳውልስና በቆሊስይስ አማኞቸ መካከሌ የነበረውን ግንኙነት በጥሌቀት
ተመሌክተናሌ፡፡ ጳውልስ ሇቆሊስይስ ሰዎች የጻፇውን ዯብዲቤ ዲራ፣ አወቃቀሩንና ይቱንም መርምረናሌ፡፡
በመጨረሻም፣ የቆሊስይስ ሰዎች ከጳውልስ የተሊሇፇሊቸውን አስተምህሮ መነኛ ተዚምድ ተወያይተንበታሌ፡፡
ጳውልስ ሇቆሊስይስ ሰዎች ከጻፇው ዯብዲቤ ዚሬ ሇእኛ በርካታ ትምህርቶችን እናገኛሇን፡፡ ስሇ ክርስቶስ
የበሊይነት፣ ሇእርሱ ሏዋርያትና ሇአስተምህሮአቸው ትሌቅ አክብሮት እንዱኖረንም ያስተምረናሌ፡፡
በእግዙአብሔር መንግሥት እኛ የሚኖረንን ዴርሻ እና አሁን እያጣጣምን ያሇነውን ታሊቅ መዲን ያብራራሌናሌ፡፡
ከሰማያዊ ጥሪ ተካፊይ እንዯሆኑ ህዜቦች፣ በመንፇሳዊ አስተሳሰብ እንዴንኖር ዯግሞም ሰማያዊ እሴቶችን በምዴር
ሇመግሇጥ እንዴንተጋ ያበረታታናሌ፡፡ በክርስትና ሕይወታችን ወዯፉት እየገፊን ስንሄዴም፣ ጳውልስ በዙህ
መሌእክቱ ያስተሊሇፊቸውን መሌእክቶች ማስታወስ እምነታችንን በጽናት እንዴንጠብቅ፣ እንዯ ፌሬያማና
የተባረኩ የእግዙአብሔር መንግሥት ሕዜቦች እንዴንኖር ይረዲናሌ፡፡
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