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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 በማዖጋጀት
እናሰራጫሇን፡፡ ሰርዴ ሚሉኒየም ሚኒስትሪ በመሊውም ዒሇም ሇሚገኙ ክርስቲያን መሪዎችና
ፓስተሮች የተመጣጠነ ዋጋ ያሇው፣ በዯጋፉዎች የሚታገዛ፣ ሇተጠቃሚው ምቹ፣ በሌዩ ሌዩ የመገናኛ
ብሃን ዖዳዎች የታገዖ ሥርዒተ-ትምህርት በአምስት ቋንቋዎች (በእንግሉዛኛ፣ በስፓኝ፣ በራሺያኛ፣
በማንዲሪን ቻይንኛ እና በአረብኛ) አስተርጎሞ አሰራጭቷሌ፡፡ ሁለም ትምህርቶች የተጻፈት፣
የተዖጋጁት 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 ዖዳዎች፣
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
ከዘያ ቀዯም አይታችሁት የማታውቁትን አንዴ ጎኑን በዴንገት አይታችሁ ዴንግጥ ያሊችሁበት፣ ከዘያ ቀዯም ግን
ጠንቅቄ አውቀዋሇሁ ብሊችሁ የምታስቡት ጓዯኛ ኖሯችሁ ያውቃሌ? ክርስቲያኖች ስሇ ሏዋርያው ጳውልስ ጠሇቅ
ያሇ ጥናት ሲጀምሩ ይህን መሳይ ነገር ዯጋግሞ ይገጥማቸዋሌ፡፡ አብዙኞቹ ክርስቲያኖች ከጳውልስና ከመሌእክቶቹ
ጋር ጠንቅቀው ተዋወቃለ፡፡ በእርሱ ዯብዲቤዎች ሊይ የተመሠረቱ በርካታ መሌእክቶችን ሰምተናሌ፣ በመጽሏፌ
ቅደስ ጥናቶቻችንንም አዖውትረን የምናተኩረው በእነርሱ ሊይ ነው፡፡ በበርካታ መንገድቻችን፣ ስሇ እርሱ የሚሰማን
ሌክ የቅርብ ወዲጃችን እንዯሆነ ዒይነት ነው፡፡ ስሇ ጳውልስ ሕይወትና ስሇ ነገረ-መሇኮቱ ጠሇቅ ያሇ ጥናት ያዯረጉ
በርካታ ክርስቲያኖች ግን በሚያገኙት ነገር ይገረማለ፡፡
በዘህ ተከታታይ ትምህርታችን፣ የጳውልስን ነገረ-መሇኮት፣ እንመረምራሇን፡፡ ይህንን የመጀመሪያውንም
ትምህርት፣ “ጳውልስና ነገረ-መሇኮቱ” የሚሌ ርዔስ ሰጥተነዋሌ፡፡ በነገረ-መሇኮቱ ውስጥ የሚገኙትን ወሳኝ ውቅረነገሮች ሇማግኘት ያስችሇን ዖንዴ ይህንን ጥናት የምንጀምረው የጳውልስን ሕይወትና ጽሐፍቹን በመመሌከት
ይሆናሌ፡፡
ሦስት ዋና ጉዲዮችን እንዲስሳሇን፡፡ በመጀመሪያ፣ የእርሱን ክርስቲያናዊ የእምነት አቋም ምንያህሌ ተፅዔኖ
እንዲሳዯሩበት ሇማየት፣ የጳውልስን ዲራ ወሳኝ ገፅታዎች እንመረምራሇን፡፡ ሁሇተኛ፣ የጳውልስ የእምነት አቋም
ከሏዋርያዊ አገሌግልቱ ጋር እንዳት እንዯሚዙመዴ እንመሇከታሇን፡፡ ሦስተኛ፣ ጳውልስ ላልችን በሚያስተምርበት
ወቅት አስተምህሮውን የመሠረተባቸውን ወሳኝ ሃሳቦች በመቃኘት የጳውልስን ማዔከሊዊ ነገረ-መሇኮታዊ
አመሇካከት እናያሇን፡፡ አስቀዴመን የጳውልስን ባህሊዊ ዲራ በመመሌከት እንጀምር፡፡

2. ባህሊዊ ዲራ
አብዙኞቻችን ከሌምዲችን እንዯምንገነዖበው ስሇ እግዘአብሔር፣ ስሇ ራሳችን እና በሪያችን ስሊሇው ዒሇም በሚኖረን
እምነትና አመሇካከት ሊይ ተፅዔኖ የሚያሳዴሩ በርካታ ነገሮች አለ፡፡ ነገረ መሇኮትን እንዱያው በአየር ሊይ የገነባ
ማንም የሇም፣ ስሇዘህም ጉዲዩ ሇጳውልስም እውነትነት አሇው፡፡ መንፇስ ቅደስ ጳውልስን ወዯ ትክክሇኛው
የክርስትና እምነት የመራው ቢሆንም፣ እርሱን ወዯ እውነት በመምራቱ ሂዯት ውስጥ የጳውልስን ዲራ ሌዩ ሌዩ
ገፅታዎችን መንፇሱ ተጠቅሞባቸዋሌ፡፡ እናም እኛ የጳውልስን ነገረ-መሇኮት መረዲት የምንፇሌግ ከሆነ፣ ከሕይወቱ
ጋር መተዋወቅ ይገባናሌ፡፡
የሚያሳዛነው፣ ስሇ ጳውልስ አስተዲዯግ ብ የምናውቀው ነገር አሇመኖሩ ነው፡፡ ሆኖም በሁሇት ጠንካራ ባህሊዊ
ተፅዔኖዎች ስር እንዲዯገ ግን እናውቃሇን፡፡ በአንዴ ወገን፣ የአይሁዴ ባህሌ በእጅጉ ተፅዔኖ አሳዴሮበታሌ፡፡ በላሊ
በኩሌ ዯግሞ፣ ከአህዙብ ጋር በተሇይም ከግሪኮ ሮማዊው ባህሌ ጋር የነበረው ቀረቤታም እንዯዘያው በእጅጉ
ተፅዔኖ አዴርጎበታሌ፡፡

የአይሁዴ ባህሌ
ከአይሁዴ ወገን መሆኑ በጳውልስ ሊይ ሉኖረው የሚችሇውን ተፅዔኖ ዛቅተኛ ግምት ከሰጠነው፣ የጳውልስን ነገረመሇኮት ማእከሊዊ ሃሳብ መሳታችን አይቀሬ ነው፡፡ ሇእርሱ የትውሌዴ ሃረጉ በበርካታ መንገድች እጅግ ወሳኝ
እንዯሆነ እናያሇን፡፡ በአንዴ በኩሌ፣ ጳውልስ ወዯ ክርስትና ከመምጣቱ አስቀዴሞ ከአይሁዴ ወገን ስሇመሆኑ እጅግ
ከፌተኛ ስፌራ ይሰጥ እንዯነበረ የአዱስ ኪዲን ዖገባዎች በግሌጽ ያስቀምጣለ፡፡ ከመሇወጡ በፉት ስሇነበረው
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የወጣትነት ዖመኑ ራሱ የሰጠው መግሇጫ ሇይሁዱነት በብርቱ ራሱን የሰጠ እንዯነበር ያስረዲናሌ፡፡ ሇምሳላ፣
በፉሌጵስዩስ 3፡5፣ ጳውልስ እንዱህ ነበርሁ ይሊሌ፡

በስምንተኛው ቀን የተገረዛሁ፥ ከእስራኤሌ ትውሌዴ፥ ከብንያም ወገን፥ ከዔብራውያን ዔብራዊ ነኝ፤
ስሇ ሕግ ብትጠይቁ፥ ፇሪሳዊ ነበርሁ፤ (ፉሌጵስዩስ 3፡5)
ጳውልስ አክራሪ ሃይማኖተኛ ነበር፣ የእስራኤሌንም ትውፉት ጠብቆ ሇማቆየት ራሱን የሰጠና በብርቱም የሚከታተሌ
ሰው ነበር፡፡ በገሊትያ 1፡14 ራሱን እንዳት እንዯገሇጠ አዴምጡ፡

ሇአባቶችም ወግ ከመጠን ይሌቅ እየቀናሁ በወገኔ ዖንዴ በዖመኔ ካለት ብዎችን በአይሁዴ ሥርዒት
እበሌጥ ነበር። (ገሊትያ 1፡14)
እንዱያውም፣ ጳውልስ ከመሇወጡ አስቀዴሞ ሇይሁዱነት የነበረው ቀናዑነት እጅግ ብርቱ ስሇነበር የክርስቲያኖቹን
ቤተክርስቲያን እንዯ ስህተት አስተምህሮ በመቁጠር በብርቱ ያሳዴዴ ነበር፡፡ ከዘህም ባሻገር፣ ጳውልስ በይሂዱነት
ትውፉት በጣም የተማረ ነበር፡፡ እንዯ ሏዋርያት ሥራ 22፡3 አገሊሇጽ፣ በኢየሩሳላም ከነበሩ እውቅ መምህራን አንደ
በሆነው፣ በገማሌያሌ እግር ስር ተቀምጦ የተማረ ነበር፡፡ ጳውልስ ከጭፌን አክራሪነት እጅግ የራቀና በከፌተኛ ዯረጃ
የሰሇጠነ፣ በአይሁዴ ነገረ-መሇኮትና የቅደሳት መጻሕፌት እውቀት የመጠቀ ነበር፡፡
የጳውልስ አይሁዲዊ ባህሌ ሇእርሱ እጅግ ጠቃሚ የነበረው ወዯ ክርስትናው ከመምጣቱ አስቀዴሞ ብቻ አሌነበረም፤
ከመሇወጡም በኋሊ ሇዘያው የባህሌ በእጅጉ ራሱን የሰጠ ነበር፡፡ ሇምሳላ፣ ክርስቲያንም ሆኖ እንኳን በርካታ
የአይሁዴ ወጎችን ይጠብቅ ነበር፡፡ በ1ኛ ቆሮንቶስ 9፡20 እንዱህ ብሎሌ፡

አይሁዴንም እጠቅም ዖንዴ ከአይሁዴ ጋር እንዯ አይሁዲዊ ሆንሁ፤ ከሕግ በታች ያለትን እጠቅም
ዖንዴ፥ እኔ ራሴ ከሕግ በታች ሳሌሆን፥ ከሕግ በታች ሊለት ከሕግ በታች እንዲሇሁ ሆንሁ፤
(1ኛ ቆሮንቶስ 9፡20)
ክርስቲያኑ ጳውልስ የአባቶቹን ወግ በጥንቃቄ ይጠብቅ እንዯ ነበር አዱስ ኪዲን በርካታ ስፌራዎች ሊይ አስፌሮ
እናገኛሇን፡፡ ጳውልስ በክርስቶስ በማመኑ ምክንያት አይሁዴ በብርቱ ካሳዯደት በኋሊም እንኳን፣ ጳውልስ ሇዖሩ
እጅግ ቀናዑ ከመሆኑ የተነሳ እነርሱ ይዴኑ ዖንዴ ብርቱ ናፌቆት ነበረው፡፡ ሇምሳላ፣ በሮሜ 9፡2-5 እንዱህ ጽፎሌ፡

ብ ኀዖን የማያቋርጥም ጭንቀት በሌቤ አሇብኝ ስሌ በክርስቶስ ሆኜ እውነትን እናገራሇሁ፤
አሌዋሽምም፤ ሕሉናዬም በመንፇስ ቅደስ ይመሰክርሌኛሌ።
በሥጋ ዖመድቼ ስሇ ሆኑ ስሇ ወንዴሞቼ ከክርስቶስ ተሇይቼ እኔ ራሴ የተረገምሁ እንዴሆን
እጸሌይ ነበርና።
እነርሱ እስራኤሊውያን ናቸውና፥ ሌጅነትና ክብር ኪዲንም የሕግም መሰጠት የመቅዯስም
ሥርዒት የተስፊውም ቃሊት ሇእነርሱ ናቸውና፤
አባቶችም ሇእነርሱ ናቸውና፤ ከእነርሱም ክርስቶስ በሥጋ መጣ፥ እርሱም ከሁለ በሊይ ሆኖ
ሇዖሊሇም የተባረከ አምሊክ ነው፤ አሜን። (ሮሜ 9፡2-5)
የጳውልስን አይሁዲዊ ዲራ ወሳኝነት በሌቡናችን ይዖን፣ አሁን እንዱህ ብሇን እንጠይቅ፡ የጳውልስ አይሁዲዊ ዲራ
በክርስቲያናዊ ነገረ-መሇኮቱ ሊይ ተፅዔኖ ያሳዯረው እንዳት ነው? በበርካታ መንገድች፣ ይህ ተፅዔኖ በጳውልስ
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መሌእክቶች ውስጥ በእያንዲንደ ገጽ ውስጥ በግሌጽ የሚታይ ሲሆን፣ ሁሇቱን ጉዲዮች ግን ሇየት አዴርጎ መመሌከት
በጣም አስፇሊጊ ነው፡፡
አንዯኛ፣ እንዯ አይሁዴነቱና እንዯ አይሁዲዊ ክርስቲያንነቱ፣ ጳውልስ በብለይ ኪዲን ቅደሳት መጻሕፌት ሥሌጣን
ያምናሌ፡፡ ያሇ ምንም መቆጠብ ይታመንባቸዋሌ ራሱንም ይሰጣሌ፡ ጳውልስ በምንም መንገዴ ከብለይ ኪዲን
አስተምህሮ ጋር በሚቃረን ነገር አያምንም፡፡ የሚያሳዛነው ግን፣ በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በተሇያዩ ጊዚያት
ዯግሞም ዙሬ በእኛ ዖመን፣ አንዲንዴ የነገረ-መሇኮት ምሁራን ጳውልስ የብለይ ኪዲንን አስተምህሮ በክርስቶስ
ባገኘው አዱስ እምነት ተክቶታሌ የሚሌ ሃሳብ መሰንዖራቸው ነው፡፡ ሆኖም ምንም ነገር ከእውነቱ ሉርቅ
አይችሌም፡፡ ጳውልስ እስራኤሌ ታራምዴ በነበረው የብለይ ኪዲኑ አንዴ አምሊክ አምሊኪነት ስሩን የሰዯዯ ሲሆን፣
በዔብራውያኑ ቅደሳት መጻሕፇት በተዖረዖሩት የሞራሌ ህግጋት በሙለ ሌቡ ያምናሌ፡፡ ስሇ ጳውልስ ምንም እንበሌ
ምን፣ በእርግጠኝነት የምናውቀው አንዴ ነገር ቢኖር፣ የክርስትና እምነቱ ሇአንዴም ሰከንዴ እንኳን ከብለይ ኪዲን
ጋር እንዱያነጣጥሇው እንዯማይፇቅዴ ነው፡፡ ይሌቁኑ፣ ሇክርስቶስ ያሇው መሰጠት ሇቅደሳት መጻሕፌቱ ያሇውን
ቁርጠኝነት አጠንክሮታሌ፡፡ በ2ኛ ጢሞቴዎስ 3፡14 ሇእምነት ሌጁ ሇጢሞቴዎስ ብለይ ኪዲንን አስመሌክቶ
የሰጠውን መመሪያ አዴምጡ፡

አንተ ግን በተማርህበትና በተረዲህበት ነገር ጸንተህ ኑር፥ ከማን እንዯ ተማርኸው
ታውቃሇህና፤
ከሕፃንነትህም ጀምረህ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን፥ መዲን የሚገኝበትን ጥበብ ሉሰጡህ
የሚችለትን ቅደሳን መጻሕፌትን አውቀሃሌ። (2ኛ ጢሞቴዎስ 3፡14)
የእብራውያኑ መጽሏፌ ቅደስ የጳውልስም ቅደስ መጽሏፌ ሆኖ ቀጥሎሌ፡፡
በሁሇተኛ ዯረጃ፣ ጳውልስ እግዘአብሔር አንዴ ቀን፣ የዲዊት ታሊቅ ሌጅ የሆነውን እና የእስራኤሌን መከራ አስወግድ
የእግዘአብሔርንም መንግሥት በአህዙብ መንግሥታት መካከሌ የሚያሰፊውን መሲህ እንዯሚሌክ የሚያስተምረውን
የአይሁዴን እምነት አጥብቆ ይከተሌ ነበር፡፡ እንዱያውም፣ ጳውልስ ወዯ ክርስትና የመጣበት ዋናው ምክንያት
ኢየሱስ ሇረጅም ዖመን ሲጠበቅ የነበረው መሲህ እንዯሆነ በማመኑ ነው፡፡ ሇዘህም ነው ጳውል ኢየሱስን ክርስቶስ
Christos (Cristo,j) ይህም የዔብራይስጡ መሲህ Meshiach የሚሇው ቃሌ የግሪኩ አቻ ፌቺ ነው፡፡ ጳውልስ
ክርስትናን የይሁዱነት ምትክ አዴርጎ አይመሇከተውም፡፡ ይሌቁኑ፣ ክርስትና ኢየሱስ እውነተኛው መሲህ እንዯሆነ
እውቅና የሚሰጥ የይሁዱነት ቅርንጫፌ ነው ብል ነው የሚያምነው፡፡
ሇቅደሳት መጻሕፌት ፌጹም መሰጠትና በመሲሁ ሊይ ተስፊን ማዴረግ፣ እነዘህ ሁሇት የአይሁዴ እምነት ምሰሶዎች
ሇጳውልስ ክርስቲያናዊ አመሇካከት እጅግ ወሳኝነት ያሊቸው አዴማሶች ናቸው፡፡ በእነዘህና በላልችም በርካታ
መንገድች፣ የጳውልስ ማእከሊዊ ክርስቲያናዊ እምነቱ በአይሁዴነቱ ሊይ የተመሠረተ ነው፡፡
ሆኖም ግን ጳውልስ ተፅዔኖ ያዯረበት በአይሁዴነቱ ብቻ አሌነበረም፡፡ ጳውልስ ከአህዙብ ባህሌ ጋር የነበረውን
ትስስር ነገረ-መሇኮቱን ቅርጽ ሇማስያዛ መንፇስ ቅደስ ተጠቅሞበታሌ፡፡

የአህዙብ ባህሌ
በመጀመሪያ ዯረጃ፣ ጳውልስ በሕይወት ዖመኑ ሁለ በአይሁድቹ ፓሇስታይን ብቻ ሳይሆን፣ በተሇያዩ የአህዙብ
ምዴሮችም እንዯኖረ ሌብ ማሇት ይገባናሌ፡፡ እንዯ ሏዋርያት ሥራ 22፡39 አገሊሇጽ፣ ጳውልስ በኪሌቅያ ከምትገኘው
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ከጠርሴስ ከአህዙብ ከተማ ነበር፡፡ በሏዋርያት ሥራ 22፡3፣ በኢየሩሳላም እንዲዯገ እናነብባሇን፡፡ ሆኖም ሏዋርያት
ሥራ 9፡30 እና 11፡25 እንዯሚያሳየን ጳውልስ ካዯገ በኋሊ በጠርሴስ ኖሯሌ፡፡
ከዘህም በተጨማሪ፣ ጳውልስ ከአህዙብ ዒሇም ጋር የነበረው ትስስር ይበሌጥ ሰፌቶ የተገሇጠው የሮማዊ ዚግነት
መብት ተጠቃሚ በመሆኑ ነው፡፡ እንዱያውም፣ እንዯ ሏዋርያት ሥራ 22፡28 አገሊሇጽ፣ ዚግነቱን ያገኘው በገንዖብ
ሳይሆን፣ በመወሇዴ ነበር፡፡ ጳውልስ ወንጌሌን ከማስፊፊትና ራሱንም ከመመከት አንፃር በሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ
ውስጥ በብ ስፌራ ሮማዊ ዚግነቱን በብርቱ ሲጠቀምበት እናገኛሇን፡፡
ከዘህም ባሻገር፣ ጳውልስ ሇአህዙብ አብያተክርስቲያናት የጻፊቸው መሌእክቶች እንዯሚያሳዩን የአህዙብ ሌማድቹን
ስሇ ክርስቲያኖቹ ወንጌሌ ጥቅም ሲሌ ሉጠብቃቸው ፇቃዯኛ ነበር፡፡ በ1ኛ ቆሮንቶስ 9፡21 ውስጥ፣ ይህንን ተጠቃሽ
አዋጅ ያውጃሌ፡

ሕግ የላሊቸውን እጠቅም ዖንዴ፥ ያሇ እግዘአብሔር ሕግ ሳሌኖር ነገር ግን በክርስቶስ ሕግ በታች
ሳሇሁ፥ ሕግ ሇላሊቸው ሕግ እንዯ ላሇኝ ሆንሁ፤ (1ኛ ቆሮንቶስ 9፡21)
ጳውልስ የክርስቶስን ህግ መጠበቁን ሳይተው፣ ባህርዩ ከአህዙብ ወግ ጋር እንዱጣጣም ማዴረግ ያስችሇው ዖንዴ
የአህዙብን ባህሌ ጠንቅቆ ያውቅ ነበር፡፡
በመጨረሻ፣ ጳውልስ ከዘህም ባሻገር ከአህዙቡ ውስብስብ የስነ-ጽሐፌ ሌማዴ ጋር ቅርበት እንዲሇው አዴርጎ ራሱን
ያቀርባሌ፡፡ የሏዋርያት ሥራ 17፡28 እና ቲቶ 1፡12 በመሳሰለት ክፌልች፣ ጳውልስ የአህዙብን ፇሊስፍች ያነሳሌ
ከእነርሱም ይጠቅሳሌ፡፡ በግሪኮ ሮማውያኑ ዒሇም ሃይማኖቶችና ፌሌስፌናዎች የተማረ ነበር፡፡
እንግዱህ አሁን፣ ጳውልስ ስሇ አህዙብ ባህሌ የነበረው እውቀት ምን ተፅዔኖ አሳዯረበት? ብሇን ራሳችንን መጠየቅ
ይገባናሌ፡፡ ጳውልስ ሇአህዙቡ ባህሌ የነበረው ተጋሊጭነት ተፅዔኖ ያሳዯረበት እንዳት ነው? ከሁለ አስቀዴሞ፣
አንዲንድች እንዯሚለት፣ ጳውልስ ሇአህዙቡ ባህሌ የነበረው እውቀት ክርስትናን በአህዙቡ ዖንዴ ተቀባይነት
እንዱያገኝ አዴርጎ ሇማቅረብና ሇማሊቅ እንዯጠቀመው አዴርገን ማሰብ አይገባንም፡፡ በመሠረታዊ ግንዙቤው
አይሁዴነቱን ጠብቆ ዖሌቋሌ፡፡ ሆኖም፣ ቢያንስ በሁሇት መንገድች ከአህዙቡ ዒሇም ጋር የነበረው ትስስር ተፅዔኖ
አሳዴሮበታሌ፡፡ በአንዴ ወገን፣ ከቤተክርስቲያን ውጪ አህዙብን እንዱያገሇግሌ አስታጥቆታሌ፡፡ ከብዎቹ በተሻሇ
መንገዴ፣ የአህዙብን እሴቶችና ሌማድች ያውቃሌ፣ ወንጌሌንም ውጤታማ በሆነ መንገዴ ሇእነርሱ ሇማቅረብ ዛግጁ
አዴርጎታሌ፡ በሮሜ 11፡13 ጳውልስ ራሱን፣ “የአህዙብ ሏዋርያ” ብል ሲጠራ የምናነብበው ሇዘህ ነው፡፡
ከዘህም ባሻገር፣ ጳውልስ በቤተክርስቲያን ውስጥም አህዙብን ሇማገሌገሌና ስሇ እነርሱም ሇመከራከር ዛግጁ ነበር፡፡
እንዱያውም፣ ጳውልስ የነበረው የአህዙብ አገሌግልቱ፣ በመጀመሪያዪቱ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተከስቶ በነበረው
አህዙብን እንዱገረ እናስገዴዴ አናስገዴዴ በሚሇው ውዛግብ ውስጥ ከትቶታሌ፡፡ የሏዋርያት ሥራ 15
እንዯሚያሳየን፣ አህዙብ ሉገረ እንዯማይገባ ሏዋርያቱንና ሽማግላዎችን ከማሳመን አንፃር ጳውልስ ከፌተኛ ሚና
ነበረው፡፡ እናም በገሊትያ መሌእክቱ፣ አህዙብ በግርዖት ሥርዒት ውስጥ የማሇፌ ግዳታ እንዯላሇባቸው በብርቱ
ተሟግቶ ጽፎሌ፡፡ ይህ አንዴ ሙግት፣ በቤተክርስቲያን ውስጥ ሇነበሩ የአህዙብ አማኞች ጳውልስ የነበረውን ሌብ
ሰፊ አዴርጎ አሳይቶናሌ፡፡ በእርሱ ዖመን የነበሩ በርካታ አይሁዴ ክርስቲያኖች አህዙብን እንዯ ሁሇተኛ ዚጋ ሲቆጥሩ፣
ጳውልስ ግን ክርስቶስ በአይሁዴና በአህዙብ መካከሌ የነበረውን ግዴግዲ አፌርሶታሌ በማሇት ይሟገታሌ፡፡ በገሊትያ
3፡28-29 እንዱህ ጽፎሌ፡

አይሁዲዊ ወይም የግሪክ ሰው የሇም፥ ባሪያ ወይም ጨዋ ሰው የሇም፥ ወንዴም ሴትም
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የሇም፤ ሁሊችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አንዴ ሰው ናችሁና።
እናንተም የክርስቶስ ከሆናችሁ እንኪያስ የአብርሃም ዖር እንዯ ተስፊውም ቃሌ ወራሾች
ናችሁ። (ገሊትያ 3፡28-29)
ኢየሱስ የዴነትን በር ሇአህዙብ መንግሥታት ብርግዴ አዴርጎ ከፌቶታሌ ስሇዘህ በክርስቶስ ያሇ የትኛውም አህዙብ
በእግዘአብሔር ዏይኖች አይሁዲዊ ዯም እንዲሇውና ህጉንም ጠንቅቆ እንዯሚፇፅም ሰው እንዯሚቆጠር የአብዙኞቹ
የጳውልስ መሌእክቶች ማዔከሊዊ መሪ ሃሳብ ነው፡፡
የጳውልስ አይሁዲዊና አህዙባዊ ዲራው በበርካታ መንገድች ተፅዔኖ እንዲሳዯረበት ተመሌክተናሌ፡፡ ይህንን መንታ
ዲራ በሌቡናችን ይዖን፣ የጳውልስ ነገረ-መሇኮት እንዳት ከአገሌግልቱ ጋር እንዯሚያያዛ እንመሇከታሇን፡፡

3. ሏዋርያዊ አገሌግልት
ወዯፉት እንዯምንማረው፣ ጳውልስ ሇቤተክርስቲያን ይሰጥ የነበረው አገሌግልት ነገረ-መሇኮቱን ዯጋግሞ
የሚያመሇክትና በሚያምንበትም ነገር በጥሌቀት የተነካ መሆኑን እናስተውሊሇን፡፡ በዘህም ምክንያት፣ የአገሌግልቱን
የተሇያዩ አዴማሶች መመሌከት ይገባናሌ፡፡ በተሇይም የጳውልስን አገሌግልት ሦስት ገጽታዎች እንመሇከታሇን፡
የሏዋርያነት ቢሮው፣ ሏዋርያዊ ተሌዔኮው እና ሏዋርያዊ ጽሐፍቹ ናቸው፡፡

ቢሮው
ቢያንስ ሇሃያ ጊዚያት ያህሌ፣ ጳውልስ ራሱን “ሏዋርያ” በማሇት የጠቀሰ ሲሆን፣ ያንንም “የኢየሱስ ክርስቶስ
ሏዋርያ” በሚሌ መመዖኛ አስቀምጦታሌ፡፡ ይህ የሏዋርያነት መግሇጫ እጅግ ወሳኝነት አሇው ምክንያቱም ኢየሱስ
እርሱን ወክሇው በሙለ ሥሌጣን ሇቤተክርስቲያን እንዱናገሩ ሏዋርያትን ሾሟሌና ነው፡፡ ጳውልስ ኢየሱስ
በምዴር አገሌግልቱ ዖመን ከመረጣቸው የመጀመሪያዎቹ ሏዋርያት መካከሌ እንዲሌነበረ ሁሊችን እናውቃሇን፡፡
ሆኖም፣ ጳውልስ የክርስቶስ ባሇሙለ ሥሌጣን ወኪሌ ነኝ ይሊሌ፡፡ ከቀዯሙት ሏዋርያት እኩሌ የሏዋርያነት
ሥሌጣን ተቀብያሇሁ ይሊሌ ጳውልስ፡፡ ይህ ግን እንዳት ሉሆን ይችሊሌ? መሌሱ የሚያርፇው ጳውልስ
ሇሏዋርያነት የተቀመጡትን መመዖኛዎች የሚያሟሊ በመሆኑ እውነታ ሊይ ነው፡፡
ሏዋርያቱ በበዒሇ-ማምሳ ዔሇት የመንፇስ ቅደስን መውረዴ ይጠባበቁ በነበረ ወቅት፣ ይሁዲን የሚተካ አዱስ
ሏዋርያ ሉኖር እንዯሚገባ ጴጥሮስ ገሌጧሌ፡፡ ስሇዘህም ጴጥሮስ የኢየሱስ ሙለ ሥሌጣን ያሇው ሏዋርያ ቢያንስ
ሦስት መመዖኛዎችን ሉያሟሊ ይገባዋሌ፡፡ አንዯኛ፣ እንዯ ሏዋርያት ሥራ 1፡21 አገሊሇጽ፣ በኢየሱስ የምዴር
አገሌግልት ዖመን በቀጥታ ከኢየሱስ የተማሩ ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ ሁሇተኛ፣ በሏዋርያት ሥራ 1፡22 እንዯምናነብበው፣
የኢየሱስ ትንሣኤ ምስክሮች ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ ሦስተኛ ዯግሞ፣ በሏዋርያት ሥራ 1፡23-26 እንዯምናገኘው፣ አዲዱስ
ሏዋርያት ሇሏዋርያነት በጌታ በራሱ ሉመረጡ ይገባሌ፡፡
ግን የጳውልስስ ነገር? መጀመሪያ ስንመሇከተው፣ የመጀመሪያውን የሏዋርያነት መመዖኛ አያሟሊም፣ እንዱያውም፣
ኢየሱስን በምዴር አገሌግልቱ ዖመን አሌተከተሇውም፡፡ ግን ረጋ ብሇን በጥሌቀት ስንመሇከት፣ ሇሏዋርያነት ብቁ
የሚያዯርገውን እናገኛሇን፡፡ በገሊትያ 1፡11-18፣ ጳውልስ ከመሇወጡ በኋሊ ወዱያውኑ በዏረብ ምዴረ በዲ ሦስት
ዒመታትን እንዲሳሇፇ ይዖግብሌናሌ፡፡ የጊዚው ርዛማኔ ላልቹ ሏዋርያት ከኢየሱስ ጋር በምዴር ካሳሇፈት ዖመን
ጋር ተቀራራቢ እንዯሆነ ይገሌጻሌ፡፡
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ወንዴሞች ሆይ፥ በእኔ የተሰበከ ወንጌሌ እንዯ ሰው እንዲይዯሇ አስታውቃችኋሇሁ፤
ኢየሱስ ክርስቶስ ገሌጦሌኛሌ እንጂ እኔ ከሰው አሌተቀበሌሁትም አሌተማርሁትምም።
(ገሊትያ 1፡11-12)
ጳውልስ በተጨማሪም ሁሇተኛውንም መመዖኛ ያሟሊሌ፡፡ በሏዋርያት ሥራ 9፡1-6፣ ጳውልስ በዯማስቆ መንገዴ
ሊይ ከሞት የተነሣውን ክርስቶስን እንዲየ እናነብባሇን፡፡ ከሞት የተነሣውን አዲኝ አይቶታሌ፡፡ በመጨረሻም፣ እንዯ
ሏዋርያት 9፡15 አገሊሇጽ፣ ኢየሱስ ራሱ ጳውልስን ሇቢሮው ሾሞታሌ፡

ጌታም፦ ይህ በአሕዙብም በነገሥታትም በእስራኤሌም ሌጆች ፉት ስሜን ይሸከም ዖንዴ ሇእኔ
የተመረጠ ዔቃ ነውና ሂዴ፤ (የሏዋርያት ሥራ 9፡15)
ምናሌባት ስሇ ጳውልስ ሏዋርያዊ ሥሌጣን ጥርጣሬ ቢኖር፣ ገሊትያ 2፡7-8 እንዯሚነግረን የመጀመሪያዎቹ
ሏዋርያት ሇሏዋርያነት መጠራቱን አረጋግጠዋሌ፡፡ ጳውልስ እንዯፃፇው፣

ተመሌሰው ግን ጴጥሮስ ሇተገረት የሆነው ወንጌሌ አዯራ እንዯ ተሰጠው እንዱሁ ሇእኔ
ሊሌተገረት የሆነው ወንጌሌ አዯራ እንዯ ተሰጠኝ አዩ፤
ሇተገረት ሏዋርያ እንዱሆን ሇጴጥሮስ የሠራሇት፥ ሇእኔ ዯግሞ ሇአሕዙብ ሏዋርያ እንዴሆን
ሠርቶአሌና።
ዯግሞ የተሰጠኝን ጸጋ አውቀው፥ አዔማዴ መስሇው የሚታዩ ያዔቆብና ኬፊ ዮሏንስም እኛ
ወዯ አሕዙብ እነርሱም ወዯ ተገረት ይሄደ ዖንዴ ሇእኔና ሇበርናባስ ቀኝ እጃቸውን ሰጡን፤
(ገሊትያ 2፡7-9)
የተቀሩትም ሏዋርያት የጳውልስ ሏዋርያነት ከጴጥሮስ ጋር ተስተካካይ እንዯሆነ እውቅና ሰጥተዋሌ፡፡ በ2ኛ
ጴጥሮስ 3፡15-16 ጴጥሮስ የተናገረውን አዴምጡ፡

የጌታችንም ትዔግሥት መዲናችሁ እንዯ ሆነ ቍጠሩ። እንዱህም የተወዯዯው ወንዴማችን
ጳውልስ ዯግሞ እንዯ ተሰጠው ጥበብ መጠን ጻፇሊችሁ፥ በመሌእክቱም ሁለ ዯግሞ እንዯ
ነገረ ስሇዘህ ነገር ተናገረ።
በእነዘያ ዖንዴ ሇማስተዋሌ የሚያስቸግር ነገር አሇ፥ ያሌተማሩትና የማይጸኑትም ሰዎች
ላልችን መጻሕፌት እንዯሚያጣምሙ እነዘህን ዯግሞ ሇገዙ ጥፊታቸው ያጣምማለ። (2ኛ
ጴጥሮስ 3፡15-16)
እንዯ ጳውልስ አገሊሇጽ፣ የጳውልስ መሌእክቶች “ከላልች ቅደሳት መጻሕፌት” ጋር በእኩሌ ይታያለ፡፡
በመጀመሪያዪቱ ቤተክርስቲያን የጳውልስን አስተምህሮ ይቃወሙ የነበሩ በርካታ የሏሰት መምህራን ነበሩ፡፡
ስሇዘህ፣ እነዘያን የሏሰት አስተምህሮዎች ሇማፌረስ አዱስ ኪዲን ጳውልስ ትክክሇኛ ሏዋርያ ሇመሆኑ እውቅና
ይሰጣሌ፡፡ ከዘህም በበሇጠ፣ ጳውልስ ሇመረዲትና ሇመቀበሌ አዲጋች የሆኑ አመሇካከቶችን ሇቤተክርስቲያን
አቅርቦ ነበር፡፡ ሆኖም፣ ጳውልስ የክርስቶስ አምባሳዯርነት ተግባሩን ሲወጣ፣ ሇላልቹ ሏዋርያት በተሰጠው
ሥሌጣን ይናገር ዯግሞም በቅደሳት መጻሕፌት ሥሌጣን ይጽፌ ነበር፡፡ ማንም ሰው ምንም ቢሌ ምን፣
አመሇካከቶቻቸው ይዲኙ የነበረው በጳውልስ ትምህርቶች መሠረት ነበር፡፡ ጽሐፍቹ የክርስቶስን የራሱን
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ሥሌጣን የተሸከሙ ነበሩ፡፡ ጳውልስን ሳንከተሌ ኢየሱስን ሌንከተሌ አንችሌም፡፡ በዘህም ዖመን እንኳን የታመኑ
ክርስቲያኖች ነገረ-መሇኮታቸውን ከእርሱ ጋር ያጣጥማለ፡፡

ተሌዔኮ
የጳውልስን የሏዋርያነት ሥሌጣን በሌቡናችን ይዖን፣ አሁን ዯግሞ ሏዋርያዊ ተሌዔኮውን መመሌከት ይገባናሌ፡፡
ጳውልስ እንዯ ሏዋርያ ምን አዯረገ? ሥራውስ ምን ነበር? ጳውልስ ስሇሠራው ሥራ ጥሩ መረጃ ሇማግኘት ሦስቱን
ሚሲዮናዊ ጉዜዎቹን እና ወዯ ሮም ያዯረገውን ጉዜ መመሌከት በጣም ጠቃሚ ነው፡፡ አስቀዴመን፣ እንዯ ክርስቶስ
ሏዋርያ ያዯረገውን የመጀመሪያ ጉዜ በወፌ በረር እንመሌከት፡፡

የመጀመሪያ ጉዜ
ስሇ ጳውልስ የመጀመሪያ ሚሲዮናዊ ጉዜ የምናገኘው በሏዋርያት ሥራ ምዔራፌ 13 - 14 ውስጥ ነው፡፡
የሚጀምረውም እግዘአብሔር ጳውልስንና በርናባስን ሇጠራኋቸው ሥራ ሇዩሌኝ ብል ሇሶርያዋ አንጾኪያ
ቤተክርስቲያን ከተናገረ በኋሊ ነው፡፡ ከዘያም በኋሊ ወዱያውኑ፣ መንፇስ ቅደስ በቆጵሮስ በኩሌ መራቸው፡፡
በዘያም በርካታ አገሌግልቶችን ከፇጸሙ በኋሊ፣ ወዯ ትንሿ እስያ የወንጌሌ ጉዜ አዯረጉ፡፡ የጳውል የመጀመሪያ
ሌማደ የነበረው ወንጌሌን በአይሁዴ ምኩራቦች መስበክ ነበር፡፡ ሆኖም ከአይሁዴ ጠንካራ ተቃውሞ ከገጠመው
በኋሊ፣ ሇአህዙብም መስበክ ጀመረ፡፡
ጳውልስ በዘህ ጉዜው በርካታ አብያተክርስቲያናትን በውጤታማነት ተከሇ፣ በገሊትያ አውራጃም ጥቂቶችን
መትከለን ጨምሮ ማሇት ነው፡፡ ጳውልስና በርናባስ በስተምሥራቅ ወዯ ምትገኘው ዯርቤ ዴረስ በመዛሇቅ ከተጓ
በኋሊ፣ ተመሇሱ፡፡ ከዘያም በስተመጨረሻ በገሊትያ ከተሞች በኩሌ በማቋረጥ ወዯ ባህሩ ዯረሱ ከዘያም ወዯ
ቤታቸው በመርከብ ተመሇሱ፡፡
ጳውልስ እንዯ ክርስቶስ ሏዋርያ ያዯረገው የመጀመሪያ ጉዜ በንጽጽር አጭርና ያሌተወሳሰበ ነበር፡፡ ሁሇተኛው
ጉዜው ግን ከፓሇስታይን ምዴር ራቅ ወዲለ ስፌራዎች ወሰዯው፡፡

ሁሇተኛው ጉዜ
የጳውልስ ሁሇተኛው ሚሲዮናዊ ጉዜ የሚገኘው በሏዋርያት ሥራ 15፡36-18፡22 ውስጥ ነው፡፡ ይህ ጉዜ
የተጀመረው በኢየሩሳላም የነበሩ ሏዋርያትና የቤተክርስቲያን መሪዎች በአንጾኪያ፣ በሶርያ፣ በኪሌቅያ እና በገሊትያ
ሇሚገኙ አብያተክርስቲያናት ዯብዲቤ እንዱያዯርሱ ጳውልስና በርናባስ ከተመረጡ በኋሊ ነበር፡፡ የዯብዲቤውም
ሃሳብ አህዙብ አማኞች ዴነትን ሇማግኘት መገረዛም ሆነ የሙሴን ህግ መፇጸም እንዯማይገባቸው የሚያብራራ
ነበር፡፡
ጉዜው ከመጀመሩ አስቀዴሞ ግን፣ ጳውልስ ከበርናባስ ጋር ሳይስማማ ቀረ፣ ስሇዘህ መንገዲቸው ተሇያየ እናም
ጳውልስ ከሲሊስ ጋር ተቧዯነ፡፡ ሁሇቱም በሶርያና በኪሌቅያ በኩሌ አዴርገው ገሊትያ እስኪዯርሱ ዴረስ ተጓ፡፡
ጢሞቴዎስ የጳውልስን ጉዜ የተቀሊቀሇው በዘያው አውራጃ በሌስጥራን ነበር፡፡
ጳውልስም በመቀጠሌ፣ ወንጌሌን ሇሰሜናዊው እስያና ሇቢታንያ ሇመስበክ ፇሌጎ ነበር፣ መንፇስ ቅደስ ግን
ከሇከሊቸው፡፡ ስሇዘህም፣ ጳውልስ ጢሮአዲ ወዯተሰኘችው የወዯብ ከተማ ሄዯ፡፡ በዘያም መንፇስ ቅደስ ጳውልን
የከሇከሇበት ምክንያት ታዋቂ በሆነው የጳውልስ “የመቄድኒያ ራእይ” ግሌጽ ሆነ፡፡ በዘህ ራእይ፣ አንዴ ሰው
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በሰሜናዊው የግሪክ ግዙት፣ በመቄድኒያ ወንጌሌን እንዱሰብክ ይሇምነው ነበር፡፡ ስሇዘህም ጳውልና ቡዴኑ ፇጥነው
ሇራእዩ ምሊሽ በመስጠት ወዯ ግዙቲቱ በመርከብ ተሳፇሩ፡፡ ጳውልስ በግሪክ በርካታ አብያተክርስቲያናትን
ተክሎሌ፣ በፉሌጵስዩስና በስተሰሜን የምትገኘው ተሰልንቄም ይካተታለ፡፡
በመጨረሻም፣ ወዯ ዯቡብ በማቅናት፣ አቴንስን በመጎብኘት በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ተከሇ፡፡ ጳውልስ ከዘያም
ወዯ ኤፋሶን አቀና፣ በዘያም ጥቂት ጊዚ ከቆየ በኋሊ ወዯ ፓሇስታይን ምዴር ሇመመሇስ መንገደን አቀና፡፡

ሦስተኛ ጉዜ
የጳውልስ ሁሇተኛ ጉዜ ብም ሳይቆይ፣ ሦስተኛውንና ወዯ ሩቅ ምዔራብ በዴጋሚ ያዯረገውን ጉዜ አስከተሇ፡፡
ሦስተኛው የጳውልስ ሚሲዮናዊ ጉዜ የሚገኘው በሏዋርያት ሥራ 18፡23-21፡17 ውስጥ ነው፡፡ በእነዘህ ጉዜዎች
ጳውልስ ከሶርያዋ አንጾኪያ ተነስቶ በገሊትያና በፌርግያ በኩሌ አሌፍ በኤፋሶን የዲበረ አገሌግልትን ሰጠ፡፡ ከዘህም
በኋሊ፣ ሇበርካታ ወራት በግሪክ ከሰሜን ወዯ ዯቡብ እንዯገናም ወዯ ሰሜን በመመሊሇስ አሳሇፇ፡፡ በዘያም ወቅት
አስቀዴሞ በአካባቢው ተክሎቸው የነበራቸውን አብያተክርስቲያናት እየዜረ ጎበኘ፡፡ ከዘያም ሏዋርያው በምዴርና
በባህር በመጓዛ ወዯ ኢሩሳላም ተመሇሰ፡፡
ጳውልስ ከሦስተኛው ጉዜው በኋሊ ወዯ ኢየሩሳላም ሲመሇስ፣ አይሁዴ ህዛብን አሳምፆአሌ በማሇት በሏሰት
ከሰሱትና ሮማውያን አሰሩት፡፡ ሁሇት ዒመታትን በእስር ካሳሇፇ በኋሊ፣ ጳውልስ ሮማዊ ዚግነቱን በማንሳት ጉዲዩ
በቄሳር ፉት እንዱታይሇት ይግባኝ አሇ፡፡ ይህ ሇቄሳር ያቀረበው ይግባኝ እርሱን ወዯ ሮም ሇወሰዯው የአራተኛው
ጉዜ መነሻ ሆነ፡፡

አራተኛ ጉዜ
ይህ ጉዜ በሏዋርያት ሥራ ምዔራፌ 27 እስከ 28 ተመዛግቦ ይገኛሌ፡፡ ጳውልስ አብዙኛውን ጉዜውን የተጓዖው
በመርከብ ነበር፡፡ በቀርጤስና በመሊጥያ ዯሴት መካከሌም ጳውልስንና ላልች እስረኞችን አሳፌራ የነበረችው
መርከብ በማእበሌ ብትንትኗ ወጣ፡፡ መርከበኞቹ፣ ጠባቂዎቹ፣ ጳውልስና ጓዯኞቹ መርከባቸው ስሇተሰበረች ወዯ
ሮም የምታሌፌ መርከብ አስኪያገኙ ዴረስ በመሊጥያ ዯሴት ሇሦስት ወራት ተቀመጡ፡፡ ጳውልስም በ60 እስከ 62
ዒ.ም. ዴረስ በቤት እስር ሊይ ቆየ፡፡ በዘህ ወቅት በነፃነት ያገሇግሌ ነበር፡፡
ኔሮ ጳውልስን በነፃ ሇቅቆት ስሇነበር፣ ወዯ ስፔን ተጉዜ ወንጌሌን ሰብኮ እንዯነበር ትውፉት ይናገራሌ፡፡
ሇጢሞቴዎስና ሇቲቶ ከጻፊቸው መሌእክቶች የምናገኛቸው አንዲንዴ ፌንጮችም ወዯ ምሥራቅ በመጓዛ በዘያ
አብያተክርስቲያናትን እንዯመሠረተና እንዲፀና ያመሇክቱናሌ፡፡ ሆኖም ወዯ 65 ዒ.ም. ገዯማ ወይም ከዘያ ብም
ሳይርቅ ኔሮ እንዯገና ጳውልስን አሰረው በመጨረሻም ሏዋርያውን ሰዋው፡፡
በኢየሩሳላምና በሮም መካከሌ ያለትን ግዙቶች ዲስ ስናዯርጋቸው ጳውልስ በርካታ ስፌራዎችን እንዯጎበኘ፣ ከሃያ
አምስት በሊይ በሚሆኑ ከተሞች ከሚገኙ በሺዎች ከሚቆጠሩ ሰዎች ጋር ግንኙነት እንዲዯረገ ያስረዲናሌ፡፡
በእነዘህ ተከታታይ ጉዜዎች ጳውልስ በጽናት ካዯረገው ጉዜ እኛ ምን እንማራሇን? ስሇ ጳውልስ ነገረ-መሇኮትስ ምን
የሚነግሩን ነገር አሇ?
ከእርሱ ሚሲዮናዊ ጉዜ ስሇ ጳውልስ ነገረ-መሇኮት የምንማራቸው በርካታ ነገሮች እንዯሚኖሩ ምንም መናገር
አያስፇሌግም፡፡ አንዴ የምንማረው ወሳኝ ነገር ግን የጳውልስ ነገረ-መሇኮት የተሽከርካሪ ወንበር የነገረ-መሇኮት
ሰውነት እንዲሌነበረ ነው፡፡ በእርግጠኝነት፣ ጳውልስ ጠንቅቆ የተማረና አምሮ ብሩህ ሰው ነበር፡፡ ሆኖም ነገረ© 2010 by Third Millennium Ministries
www.thirdmill.org
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መሇኮቱ ሕይወቱን ወዯሚሰዋበት አገሌግልት መርቶታሌ፡፡ ስሇዘህ፣ የጳውልስን ነገረ-መሇኮት ስንመሇከት፣
ከተግባራዊ አኗኗር በተፊቱ የሃሳብ ጥርቅሞችና እምነቶች ሊይ ተረጋግተን አንቀመጥም፡፡ አንዴ ሕይወት ሇዋጭና
ዴንቅ ነገርን እስክናገኝ መግፊት ይገባናሌ፡፡ የጳውልስን ነገረ-መሇኮት በትክክሌ ስንረዲ፣ እርሱን ሇክርስቶስ፣
ሇቤተክርስቲያን እና ሇዒሇም ሁለ እረፌት የሇሽ አገሌግልት ወዯ መስጠት እንዯመራው ሁለ እኛንም አቅጣጫ
ያስይዖናሌ፡፡
እንግዱህ አሁን የእርሱን አገሌግልት ሦስተኛ ገፅታ የምንመሇከትበት እርከን ሊይ ዯርሰናሌ፡፡ እነዘያም የእርሱ
ሏዋርያዊ ጽሐፍች ወይም የአዱስ ኪዲን መሌእክቶች ናቸው፡፡

ጽሐፍች
ጳውልስ የኖረው ባሌተቋረጠ የአገሌግልት ሰንሰሇት ውስጥ በመሆኑ ምክንያት፣ የሚጎበኛቸውን
አብያተክርስቲያናት የሚፇታተኑ ጉዲዮችን ያውቃቸዋሌ፡፡ እንግዱህ በገሊትያ የሚኖረው ጉዲይ ከኤፋሶኑ የተሇየ
እንዯሚሆን ትገምታሊችሁ፡፡ በኤፋሶን ያለ ችግሮች በቆሮንቶስ ካለ ተግዲሮቶች የተሇዩ ናቸው፡፡ የሚሄዴበት
ስፌራ ሁለ የተሇያየ ነው፡፡ ስሇዘህም፣ ጳውልስ መሌእክቶቹን ሲጽፌ እነዘያን ሁኔታዎች ሉዲስሱ በሚችለ መጠን
መቀረፃቸ ያሳስበዋሌ፡፡
በአዱሰ ኪዲን ውስጥ ጳውልስ ባሳሇፊቸው የአገሌግልት ዒመታቶች በተሇያዩ ጊዚያት የተፃፈ ዏሥራሦስት የጳውል
ዯብዲቤዎች ይገኛለ፡፡ የጳውልስ ዯብዲቤዎች ወቅታዊ በመሆናቸው ምክንያት፣ ያም ማሇት፣ የተወሰኑ ችግሮችን
ሇመፌታት በመጻፊቸው፣ የትኞቹም መሌእክቶቹ በቅዯም ተከተሌ ወይም በስሌታዊ ነገረ-መሇኮት መንገዴ
የተሟሊውን ነገረ-መሇኮቱን አያሰፌሩሌንም፡፡ ይሌቁኑ፣ መሌእክቶቹ የእርሱን ነገረ-መሇኮት መጋቢያዊ አንዴምታ
ይዖዋሌ፡፡ በአብዙኛዎቹ መሌእክቶቹ በግሌጽ እንዯምናየው ጳውልስ የጻፇው በቤተክርስቲያን ውስጥ የተፇጠረን
አንዴ ጉዲይ ሇመዲሰስ ነበር፣ ይህንንም እውነታ በወዯፉት ትምህርቶቻችን በጥሌቀት እናየዋሇን፡፡
ይህ ምን ያህሌ እውነት እንዯሆነ ሇማሳየት ግን፣ ስሇ ሮሜ መሌእክት ጥቂት ጊዚ ወስዯን እናስብ፡፡ በርካታ
ክርስቲያኖች የሮሜን መጽሏፌ የጳውልስ ነገረ-መሇኮት ስሌታዊ ስውር አስተዋፅዕ እንዯሆነ አዴርገው በተሳሳተ
መንገዴ ያዩታሌ፡፡ ስሇዘህም በመጽሏፈ ሊይ በግሌጽ የሚታዩት መሪሃሳቦች የጳውልስን ነገረ-መሇኮታዊ ስሌት
ቅርፁን ያሳዩናሌ ብሇው ይዯመዴማለ፡፡ ሆኖም የሮሜን መጽሏፌ በጥሌቀት ስንመሇከት የሚገሇጥሌን ጳውልስ
ይህንንም መሌእክት የጻፇው አንዴን ጉዲይ ሇመዲሰስ እንዯሆነ ነው፡፡ ጳውልስ ሇእነርሱ ከጻፇባቸው ምክንያቶች
አንደ በሮም የሚገኙትን የአይሁዴና የአህዙብ አማኞች ግንኙነት ሇማጠናከር ነው፡፡
የሮሜን መጽሏፌ አወቃቀር በወፌ በረር መዲሰስ ይህንን ምጋቤያዊ ትኩረት ይፊ ያዯርገዋሌ፡፡ በመጀመሪያዎቹ
ሦስት ምዔራፍች፣ አይሁድችም ሆኑ አህዙቦች ኃጢአተኞች መሆናቸውን በማረጋገጡ ሊይ ጳውልስ በማተኮር፣
ማናቸውም የበሊይ ነኝ የማሇት መብት እንዯላሊቸው ግሌጽ ያዯርጋሌ፡፡ ከምዔራፌ 4-8 እግዘአብሔር ሇአይሁዴም
ሇአህዙብም ተመሳሳይ የዴነት መንገዴ እንዳት እንዲዖጋጀ አፅንኦት ሰጥቶ ይጽፊሌ፡፡ አይሁዴም ሆኑ አህዙብ
በእግዘአብሔር ፉት ያው ናቸው፡፡ ከምዔራፌ 9-11 ጳውልስ እግዘአብሔር በሰው ዖር ታሪክ ውስጥ ባሇው እቅደ
ውስጥ ባሊቸው ሚና ሊይ ያተኩራሌ፡፡ ከዘያም፣ በእነዘህ አስተምህሮአዊ መሪ ሃሳቦች ሊይ አፅንዕት ከሰጠ በኋሊ፣
ከምዔራፌ 12 - 16 ውስጥ በተግባራዊ የክርስቲያን አኗኗር ረገዴ በአይሁዴና በአህዙብ መካከሌ ካሇው ግጭት ጋር
ተያያዥነት ያሊቸውን ጉዲዮች ይዲስሳሌ፡፡
ሇምሳላ፣ በምዔራፌ 12 ሌዩነቶቻቸው እንዯተጠበቁ ሆነው፣ ክርስቲያኖች እንዯ አንዴ አካሌ ሉንቀሳቀሱ እንዯሚገባ
ያሳስባሌ፡፡ በምዔራፌ 13 ክርስቲያኖች ሇአህዙብ መንግሥታትም ሳይቀር ራሳቸውን በማስገዙት ሰሊምና መረጋጋት
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እንዱመጣ ያሳስባሌ፡፡ ከምዔራፌ 14-16 መሌዔክቱን ከመዯምዯሙ አስቀዴሞ ዯግሞ፣ የአይሁዴንና የአህዙብን ወጎች
በማክበር በአይሁዴና በአህዙብ መካከሌ የእርስ በርስ መከባበርና መረዲዲት ሉኖር እንዯሚገባ ጳውልስ አትኩሮት
ያዯርጋሌ፡፡
ይህ ጳውልስ ሇሮሜ ሰዎች የጻፇው መሌእክት አጭር አስተዋፅዕ የሮሜ መጽሏፌ የጳውልስ እምነቶች ምስጢራዊ
መግሇጫ እንዲሌሆነ ሇማየት ያስችሇናሌ፡፡ ይሌቁኑ፣ ይህ መጽሏፌ በክርስቲያኗ ቤተክርስቲያን ውስጥ በአይሁዴና
በአህዙብ መካከሌ ሉኖር ስሇሚገባው ግንኙነት የሚነሱ መግቦታዊ ጉዲዮችን መመሇስ ተቀዲሚ ዒሊማው ያዯረገ
ነው፡፡ የሮሜ መጽሏፌ የጳውልስ ነገረ-መሇኮት በተግባር የተገሇጠባቸውን ውሱን ጉዲዮች ተዙምድ የሚያሳየን
ነው፡፡
ጳውልስ በአግባቡ የተዯራጀ፣ አመክኖአዊ ነገረ-መሇኮታዊ የእምነት አቋሞች ወይም ስሌታዊ ነገረ-መሇኮት
እንዲሇው ማመናችን ትክክሌ ነው፡፡ ሆኖም የጳውልስ የነገረ-መሇኮት ስሌት፣ ምንም እንኳን መሌእክቶቹን አቅፍ
የያዖ ቢሆንም፣ በቀጥታ በጽሐፌ ግን አሌሰፇረም፡፡ እስከምናውቀው ዴረስ፣ የጳውልስ የነገረ-መሇኮት ስሌት
በሙሊት በጽሐፌ ተጠቃሌል አሌሰፇረም፡፡ ሆኖም፣ የጻፊቸውን መሌእክቶች መሠረት አዴርገን በትሌቅ ዯረጃ
እንዯገና ሌናዋቅራቸው እንችሊሇን፡፡
የጳውልስን ነገረ-መሇኮታዊ ስሌት እንዯገና ሇማዋቀር፣ ዯጋግሞ ያነሳቸውን ርዔሰ ጉዲዮች ቅዴሚያ በመስጠት
መመሌከት የሇብንም፡፡ ምክንያቱም እርሱ በዖመኑ አብዙኛውን ጊዚውን ያሳሇፇው በእርሱ ዖመን ሇቤተክርስቲያን
ወሳኝ በሆኑ ጉዲዮች ሊይ በመጻፌ ስሇሆነ ነው፡፡ ይሌቁኑ፣ እንዱህ ብሇን መጠየቅ ይገባናሌ፡ ጳውልስ የጻፇባቸውን
ውሱን ነገሮች የሚዯግፈ ምን መርሆዎች አለ? የእርሱን ውሱን አስተምህሮ በተሻሇ መንገዴ የሚያብራራ ምን
የእምነት ሌምምዴ አሇ? ሇተሇያዩ አብያተክርስቲያናት ከጻፇባቸው ጉዲዮች ጋር የሚያያ ምን አስምህሮዎች አለ?
እነዘህን ሇመሳሰለ ጥያቄዎች ምሊሽ በመስጠት፣ የጳውልስን ነገረ-መሇኮት እንዯገና ማዋቀር እንችሊሇን፡፡ እናም
የጳውልስ ዯብዲቤዎች የመጀመሪያውን ክፌሇ ዖመን ቤተክርስቲያን በምን ዒይነት ሉመሯት ዑሊማ አዴርገው
እንዯነበርና ዙሬም እኛን እንዳት ሉመሩን እንዯሚገባ በግሌጽና በተሻሇ መንገዴ እንገነዖባሇን፡፡
ስሇ ጳውልስ ዲራና አገሌግልት ጥቂት መሠረታዊ የሆኑ ግንዙቤዎችን ጨብጠናሌ፣ አሁን ዯግሞ የጳውልስን ነገረመሇኮታዊ አመሇካከት በቀጥታ መመሌከት እንጀምራሇን፡፡

4. ማእከሊዊ አመሇካከቶች
በዘህ ነጥብ ሊይ ጥቂት ወሳኝ ጥያቄዎችን ሌንጠይቅ ይገባናሌ፡ የጳውልስ ነገረ-መሇኮት አወቃቀሩ ምንዴን ነው?
በመሌእክቶቹ ውስጥ ያስተማራቸው ትምህርቶች ያረፈት በምን ዒይነት እምነቶች ሊይ ነው? ሇእነዘህ ጥያቄዎች
የሚሰጡ ምሊሾች ጳውልስን በትክክሌ ሇመረዲት ወሳኞች ናቸው፡፡
ጳውልስ በበርካታ ክርስቲያናዊ ትውፉቶች ውስጥ ታሊቅ ተፅዔኖ ያሇው ሰው መሆኑን እያወቅን የእርሱን ነገረመሇኮት በሁለ ረገዴ ጠንቅቀን ሇማወቅ መሞከር የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ ስሇዘህ ተርጓሚዎች የተጓባቸውን ሁሇት
መሠረታዊ አቅጣጫዎች ሇመመሌከት ራሳችንን እንገዴባሇን፡፡ እነርሱም፡ በጳውልስ ነገረ-መሇኮት ሊይ ያሇውን
የተሃዴሶ አስተሳሰብ እና ነገረ-ፌፃሜያዊ አመሇካከት ብሇን የምንጠራውንና በቅርብ ዏሥርት ዒመታት ተፅዔኖ ፇጣሪ
እየሆነ የመጣው አመሇካከት ናቸው፡፡ አስቀዴመን በጳውልስ ሊይ ያጠነጠነውን የተሃዴሶ አመሇካከት
እንመሌከት፡፡
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ተሃዴሶ
የፕሮቴስታንቱ የተሃዴሶ አራማጆች የጳውልስን ነገረ-መሇኮት አወቃቀር የተረደት እንዳት ነው? ከተሃዴሶው
ንቅናቄ አስቀዴሞ በነበሩት ምዔተ-ዒመታት፣ የሮማ ካቶሉክ ቤተክርስቲያን ዴነት የእግዘአብሔርን ጸጋና የሰዎችንም
ጥረት እንዯሚፇሌግ ታስተምር ነበር፡፡ በዘህ አስተምህሮ መሠረት፣ ጽዴቅ ረጅም ሂዯት ሲሆን ያም እግዘአብሔር
ጸጋውን በአማኝ ውስጥ ጊዚ ወስድ የሚያሰርጽበትና አማኙም መሌካምን ሥራ በማዴረግ እንዱጸዴቅ ጸጋ ያግዖዋሌ
የሚሌ ዒይነት ነው፡፡ ሰዎች ሙለ በሙለ የሚጸዴቁት እና የሚዴኑት በእግዘአብሔር ህግ ስታንዲርዴ መሠረት
ጸዴቀዋሌ ሉባለ የሚያስችሊቸውን ሥራ ከሠሩ ብቻ ነው የሚሌ ነው፡፡
ማርቲን ለተር፣ ዐሌሪች ዛዊነግሉ እና ጆን ካሌቪንን የመሳሰለ መሪ የተሃዴሶ አራማጆች የጳውልስን መሌእክቶች
በማንበብ፣ የካቶሉክ ቤተክርስቲያን የጳውልስን አስተምህሮ በሕገኝነት ቃና መተርጎሟ ትክክሌ አሇመሆኑን
ዴምዲሜ ሰጡበት፡፡ ጽዴቅ የተገኘው አንዴ ጊዚ ነው፣ ያም ከሰው ሥራ ፇፅሞ የተሇየ ነው እንጂ፣ ከሰው ጥረት
ጋር ተቀይጦ በረጅም ሂዯት የሚከናወን ተግባር አይዯሇም የሚሇውን የአውጉስቲንን ትምህርት ተከተለ፡፡
የክርስትና ሕይወት የረጅም ጊዚ ሂዯት የሆነው ቅዴስና፣ ጽዴቅን ተከትል የሚመጣ ሲሆን በአማኙ የሕይወት
ዖመን ሁለ አብሮ የሚዖሌቅ ነው፡፡ ጽዴቅ ግን እግዘአብሔር አንዴ ጊዚ ሇዖሊሇም ያወጀው፣ አማኙም ከኃጢአት
ዔዲ ነፃ የሚወጣበት የክርስቶስንም ጽዴቅ የሚቀበሌበት አዋጅ ነው፡፡
ይህ የእምነት አቋም sola fide ወይም በእምነት ብቻ በመባሌ እየታወቀ መጣ፡፡ ምክንያቱም እኛ የጸዯቅነው
በክርስቶስ በማመናችን ብቻ እንጂ እምነት ሲዯመር የእኛ መሌካም ሥራ አሊጸዯቀንም የሚሌ ግንዙቤ ስሇጨበጠ
ነው፡፡ ያሇምንም ጥርጥር፣ የተሃዴሶ አራማጆቹ በጳውልስ ጽሐፍች ውስጥ ይህንን አስተምህሮ ማግኘታቸው
ትክክሌ ነው፡፡ በቀዯመችው ቤተክርስቲያን፣ ከአይሁዴ አማኞች መካከሌ የሆኑና ጁዲይዖርስ ተብሇው የሚጠሩ
ቡዴኖች፣ ዴነት በመሇኮታዊ ጸጋና በሰው ሥራ የሚገኝ ነው በማሇት ይከራከሩ ነበር፡፡ ጳውልስ ግን በቀዯመችው
ቤተክርስቲያን የነበረውን ይህንን ሕገኝነት ይቃወማሌ እናም ጽዴቅ ሕግን በመፇፀም በሥራ የማይገኝ ሌዩ ሁነት
ነው በማሇት ይከራከራሌ፡፡ የተሃዴሶ አራማጆቹን የገጠማቸው ውዛግብና ጳውልስን የገጠመው ውዛግብ ግሌጽ
ጉዴኝት አሊቸው፡፡ የሮማ ካቶሉክ ቤተክርስቲያን ሕገኝነት በግርዴፈ ከጁዲይዖሮቹ ጋር ይዙመዲሌ፡፡ እኛም
የተሃዴሶው sola fide ከጳውልስ አስተምህሮ ጋር ይጎዲኛሌ፡፡
በውጤቱም፣ ጳውልስ ነገረ መሇኮቱን የገነባው ዴነት በአማኙ የግሌ ሕይወት ሊይ እንዳት ሉዙመዴ እንዯሚችሌ
በሚያጠነጥኑ መሪ ሃሳቦች ሊይ ነው የሚሇውን አቋም አብዙኞቹ ፕሮቴስታንቶች አነገቡ፡፡ በትውፉታዊው ነገረመሇኮታዊ አባባሌ፣ የጳውልስ ነገረ-መሇኮት የተዋቀረው የዴነት ሂዯት ወይም ordo salutis በሚሇው ሊይ ነው
የሚሌ ትምህርት አሇ፣ ይህም ሂዯት ዴነት በክርስቶስ በእኔና በእናንተ ሕይወት የተዙመዯበት ማሇት ነው፡፡
በተሃዴሶው ትውፉት፣ አብዙኞቹ ፕሮቴስታንቶች ordo salutis በተሇይም ጽዴቅ በእምነት ብቻ፣ የሚሇው ሃሳብ
በጳውልስ ነገረ-መሇኮት ውስጥ ማእከሊዊ መሪ ሃሳብ ነው ብሇው ያምናለ፡፡ ይህም የእርሱ ነገረ-መሇኮት ማዔከሊዊ
ሃሳብ ነው ብሇው ያምናለ፡፡
በእርግጥም፣ ባሊፈት ምዔተ-ዒመታት ጳውልስ ጽዴቅ በእምነት ብቻ ነው ከሚሇው ላሊ በርካታ ነገሮችን ያምን
እንዯነበር ዯርሰውበታሌ፡፡ ያም ማሇት በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ጫፈ ሊይ የዯረሰው ዴነት የእግዘአብሔር
የረጅም ዖመናት የመቤዠት ታሪክ አካሌ ነው የሚሇውም ጉዲይ ያሳስበው ነበር ሇማሇት ነው፡፡ በነገረ-መሇኮታዊ
አባባሌ፣ ይህንን የእርሱን አስተምህሮ historia salutis የዴነት ታሪክ ብሇን እንጠራዋሇን፡፡ በአብዙኛው ክፌሌ ግን፣
እስከ ቅርብ ዒመታት ዴረስ የጳውልስ ነገረ-መሇኮት ትውፉታዊ ግንዙቤ እንዯሚያስረዲው የዴነት ታሪክ ከዴነት
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ሂዯት ጠቀሜታው አነስ ያሇ ነው፡፡ አሁንም እንኳን፣ አብዙኞቹ ፕሮቴስታንቶች የዴነትን ታሪክ የጳውልስ ነገረመሇኮት ማእከሌ አዴርገው አይመሇከቱትም፡፡

ነገረ-ፌፃሜያዊ
የጳውልስን ነገር ከመፌታት አንፃር የቀዯመው የፕሮቴስታንት አመሇካከት ተፅዔኖ ፇጣሪ የመሆኑን ያህሌ፣ ያሇ
ተግዲሮት ግን አሌዖሇቀም፡፡ በቅርብ ዏሥርት ዒመታት፣ ላሊ አመሇካከት ወዯ ፉት ሇፉት እየወጣ መጥቷሌ፣ ያም
በጳውልስ ነገረ-መሇኮት ሊይ የቀረበ ነገረ-ፌፃሜያዊ አስተሳሰብ የምንሇው ነው፡፡ ይህ አመሇካከት የዴነት ሂዯት
ከዴነት ታሪክ ይሌቅ የጳውልስ ነገረ-መሇኮት ማዔከሊዊ ሃሳብ ነው የሚሇውን የሚያጸና ነው፡፡
እንግዱህ፣ በቅርብ ዏሥርት ዒመታት በጳውልስ ነገረ-መሇኮት ሊይ የተሰነዖሩ ላልች አመሇካከቶች መኖራቸው
እውነት ነው፡፡ አንዲንዴ እውቅ የነገረ-መሇኮት ምሁራን የጳውልስ ነገረ-መሇኮት በተቀዲሚነት የሚያተኩረው
አይሁዲዊ ዲራውን ከግሪክ ፌሌስፌና ጋር በማጣጣሙ ሊይ ነው የሚሌ መከራከሪያ ያቀርባለ፡፡ ላልቹ ዯግሞ
ጳውልስ ተቀዲሚ የሚያዯርገው በሥጋ ፌሊጎት ሊይ ቁርጠኛ የሆነ ክርስቲያናዊ አኗኗር ገዢ ይሁን የሚሇውን ነው
ይሊለ፡፡ ላልቹም ዯግሞ የጳውልስ ነገረ-መሇኮት በሄሇኒስቶቹ ምሥጢራዊ ሃይማኖት ወይም በአይሁዲውያኑ
አቡቀሇምሲስ ብርቱ ተፅዔኖ አርፍበታሌ ብሇው ይከራከራለ፡፡ እነዘህ አመሇካከቶች በጳውልስ ነገረ-መሇኮት ሊይ
አንዲንዴ ግንዙቤ ቢያስጨብጡንም፣ በእርሱ ነገረ-መሇኮት ሊይ የተሰነዖረው ነገረ-ፌፃሜያዊ አመሇካከት ያህሌ
ጠቀሜታ ያሊቸው መሆኑን ሉያረጋግጡ አሌቻለም፡፡
በጳውልስ ነገረ-መሇኮት ሊይ የቀረበውን ነገረ-መሇኮታዊ አስተሳሰብ በሦስት ርዔሰ ጉዲዮች ሊይ በማትኮር
እንመረምረዋሇን፡፡ አንዯኛ፣ ነገረ-ፌፃሜ የሚሇውን ቃሌ እናያሇን፤ ሁሇተኛ፣ የጳውልስን ነገረ-ፌፃሜ ውቅር
እናያሇን፤ ሦስተኛ ዯግሞ፣ የጳውልስን ነገረ-ፌፃሜ አንዴምታ እንመረምራሇን፡፡ በመጀመሪያ ነገረ-ፌፃሜ የሚሇውን
ቃሌ እንመሌከት፡፡

ቃለ
“ነገረ-ፌፃሜ” “eschatology” የሚሇው ቃሌ eschatos (e,;scatoj) ከተሰኘው የግሪክ ቃሌ የተወሰዯ ሲሆን፣
ትርጓሜውም “ፌፃሜ” ወይም “መጨረሻ” ማሇት ነው፡፡ ስሇዘህ ነገረ-ፌፃሜ ማሇት በፌፃሜ ወይም በመጨረሻ
ነገሮች ሊይ የሚቀርብ ትምህርት ማሇት ነው፡፡ ብለይ ኪዲን ይህንን ቃሌ “የመጨረሻ ዖመን” ወይም “የፌጻሜው
ቀናት” በማሇት ዯጋግሞ ይጠቅሰዋሌ፡፡ ያም የሚያመሇክተው መሲሁ በመጨረሻ ወዯ ምዴር በመመሇስ የዴነትን
ታሪክ የሚያጠናቅቅበትን ጊዚ ነው፡፡ በበርካታ ወቅቶችም አዱሰ ኪዲን፣ እነዘህ “የመጨረሻ ዖመን” ወይም
“የፌጻሜው ቀናት” የተሰኙ የብለይ ኪዲን ቃሊት በኢየሱስ በመሲሁ መፇጸማቸውን ሇማመሌከት ይጠቅሳቸዋሌ፡፡
እኛም ነገረ-ፌፃሜ “eschatology” የተሰኘውን ነገረ-መሇኮታዊ ቃሌ የወሰዴነው eschatos ከተሰኘው ከግሪኩ
ቃሌ ሲሆን፣ ፌቺውም የነገረ-ፌፃሜ አስተምህሮ ማሇት ነው፡፡
በትውፉታዊው ስሌታዊ ነገረ-መሇኮት፣ ነገረ-ፌፃሜ የሚሇው ቃሌ የሚያመሇክተው በተቀዲሚነት ስሇ ክርስቶስ
ዲግመኛ መመሇስ መጽሏፌ ቅደስ የሚያስተምረውን ትምህርት ነው፡፡ እኛ ግን ስሇ ጳውልስ ነገረ-ፌፃሜያዊ
አቀራረብ ስንነጋገር፣ ቃለ ከክርስቶስ ዲግመኛ መመሇስ ባሻገር ያለ ጉዲዮችን እንዱዲስስ አዴርገን እናቀርበዋሇን፡
ወዯፉት እንዯምናየው፣ ጳውልስ ስሇ ክርሰቶስ ሁለንም ነገር ተረዴቷሌ፣ ማሇትም ከነገረ-ፌፃሜ አንፃር
ከመጀመሪያው እስከ ሁሇተኛው መምጣቱ ዴረስ ያለትን የመጨረሻ ዖመን ክንውኖች ሁለ ማሇታችን ነው፡፡
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አወቃቀር
ነገረ-ፌፃሜ የሚሇው ቃሌ ከክርስቶስ ዲግመኛ መመሇስ ባሻገር ያለ ነገሮችን ሁለ በሚያካትት መሌኩ ሰፊ አዴርገን
ሇመመሌከት፣ ትኩረታችንን ወዯ ጳውልስ ነገረ-ፌፃሜ አወቃቀር ዖወር ማዴረግ ያስፇሌገናሌ፡፡ ጳውልስ
የመጨረሻውን ዖመን ወይም የፌፃሜውን ቀናት በውስጡ ያኖረው እንዳት ነው? የዘህ ርዔሰ ጉዲይ ጥናታችን
በሦስት ክፌልች ይከፇሊሌ፡ ምንጮቹ፣ ዔዴገቱ እና የጳውልስ ነገረ-ፌፃሜ መሪ ሃሳቦች ናቸው፡፡ አስቀዴመን
የጳውልስን ነገረ-ፌፃሜ ምንጮች እንመሌከት፡፡
በጳውልስ ዖመን፣ የአይሁዴ የነገረ-መሇኮት ምሁራን ብለይ ኪዲን የዒሇምን ታሪክ በሁሇት ዖመናት ይከፌሇዋሌ
ብሇው ያስተምራለ፡፡ ከእነዘህም የመጀመሪያው አሁን ያሇንበት የኃጢአትና የመከራ ዖመን ሲሆን፣ ያንንም
“የአሁን ዖመን” ይለታሌ፣ ወይም በዔብራይስጡ፣ olam hazeh ማሇት ነው፡፡ የአሁን ዖመን ወዯ ዛቅተኛው እርከን
የዯረሰው እስራኤሌ በመሇኮት እርግማን ከተስፊዪቱ ምዴር በተሰዯዯችበት ጊዚ ነው፡፡ ስሇዘህም፣ የአይሁዴ የነገረመሇኮት ምሁራን ስሇ አሁኑ ዖመን በአለታዊ ቃሊት ቢናገሩ ሉያስገርመን አይገባም፡፡
ሆኖም መምህራኖቻቸው በተጨማሪም ይህንን የመከራ ዖመን ተከትል የሚመጣ የወዯፉት የበረከት ዖመን አሇ
ብሇው ያምናለ፡፡ ይህንንም የወዯፉት ዖመን “መጪው ዖመን” ወይም በዔብራይስጡ olam haba ይለታሌ፡፡
በሚመጣው ዖመን፣ እግዘአብሔር በስተመጨረሻ ሇእስራኤሌ የገባውን ተስፊ ሁለ ይፇፅማሌ፡፡
በጳውልስ ዖመን የነበሩ አብዙኞቹ አይሁድች፣ የመሲሁ መገሇጥ በእነዘህ ሁሇት ዖመናት መካከሌ ወሳኝ የአቅጣጫ
ሇውጥ የሚያመጣ ነው ብሇው ያምናለ፡፡ መሲሁ ሲመጣ፣ የጌታን ቀን የሚያመጣ ሲሆን፣ ያም ቀን እግዘአብሔር
ህዛቡን የሚባርክበት እና ጠሊቶቹንም የሚያጠፊበት ነው፡፡ የሚመጣው ዖመን ይዜሌን የሚመጣው ይህንን
የመሰሇውን ቀን ነው፡፡
የጳውልስን መሌእክቶች ስናነብብ፣ እርሱም ስሇ ታሪክ እነዘህን ሁሇት መሠረታዊ መንታ አመሇካከቶች እንዲነገበ
በግሌጽ እናያሇን፡፡ እንዱያውም፣ እርሱ እየኖረበት ያሇውን ዖመን በቀጥታ የአሁን ዖመን በማሇት ቢያንስ ዏሥራ
ሁሇት ያህሌ ጊዚያት ጠቅሶታሌ፡፡ ሇምሳላ፣ ጳውልስ በ2ኛ ቆሮንቶስ 4፡4 ሰይጣንን “የዘህ ዒሇም አምሊክ”
ይሇዋሌ፡፡ ዯግሞም ስሇ አህዙብ ፇሊስፍች ሲናገር በ1ኛ ቆሮንቶስ 1፡20 “የዖመኑ ፇሊስፊ” ይሊሌ፡፡
በተመሳሳይ መንገዴም፣ በሰው ዖር ሁለ ሊይ ፌርዴና በረከት የሚመጣበትን የወዯፉት ዖመን ሇማመሌከት ጳውልስ
“የሚመጣው ዖመን” የሚሇውን መግሇጫ ይጠቀማሌ፡፡ ሇምሳላ፣ በ1ኛ ጢሞቴዎስ 6፡19 ሊይ ጳውልስ
“ሇሚመጣው ዖመን ጽኑ መሠረት የሚሆን…” በማሇት አማኞች በታማኝነት እንዱዖሌቁ ያበረታታሌ፡፡ በኤፋሶን
2፡7 ዯግሞ እግዘአብሔር ክርስቶስን ከሙታን ያስነሣው “በሚመጣው ዖመን … የጸጋውን ባሇጠግነት ያሳይ ዖንዴ
ነው” ይሊሌ፡፡
ከሁለ በበሇጠ የጳውልስን መንታ አስተሳሰብ የሚገሌጸው ሃሳብ የሚገኘው በኤፋሶን 1፡21 ውስጥ ነው፡፡ በዘያም
ክርስቶስ የተቀመጠበትን ስፌራ ሲጠቅስ በግሌጽ ሁሇቱን ዖመናት አመሌክቷሌ፡፡

… ከአሇቅነትና ከሥሌጣንም ከኃይሌም ከጌትነትም ሁለ በሊይና በዘህ ዒሇም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን
ሉመጣ ባሇው ዒሇም ዯግሞ ከሚጠራው ስም ሁለ በሊይ በሰማያዊ ስፌራ በቀኙ ሲያስቀምጠው…
(ኤፋሶን 1፡21)
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እነዘህን የሁሇት ዖመናት መሠረታዊ እሳቤ በሌቡናችን ይዖን፣ ጳውልስ ክርስቲያናዊ ነገረ-ፌፃሜን ሇየት
አዴርጎ የገነባበትን መንገዴ መመሌከት እንጀምር፡፡ በትውፉታዊው የአይሁዴ ነገረ-ፌፃሜ በዘህ ዖመንና
በሚመጣው ዖመን መካከሌ የመሲሁ መምጣት የአቅጣጫ ሇውጥ ተዯርጎ እንዯሚወሰዴም
ታስታውሳሊችሁ፡፡ መሲሁ ሲመጣ ወዱያውኑ የእግዘአብሔር ህዛብ የእርሱን ሙለ በረከት ይቀበሊሌ፣
ጠሊቶቹ ዯግሞ ወዱያውኑ ጥፊት ያገኛቸዋሌ በማሇት አይሁድች ሇበርካታ ምዔተ-ዒመታት ያምኑ ነበር፡፡
ሆኖም፣ ጳውልስ፣ እንዯ ኢየሱስ ተከታይነቱ፣ ከዘህ ሇረጅም ዖመናት ከዖሇቀ የእምነት አቋም ብርቱ
ተግዲሮት ገጥሞታሌ፡፡ ኢየሱስ የእስራኤለ መሲህ መሆኑን ያውቃሌ ሆኖም ዯግሞ እስራኤሌ
እንዯጠበቀችው ኢየሱስ ዒሇምን ወዯ መጨረሻው ፌፃሜ እንዲሊመጣም ያውቃሌ፡፡ እንዯ ራሱ እንዯ
ኢየሱስ፣ እንዯተቀሩት የአዱስ ኪዲን መጻሕፌት፣ ጳውልስም ሇዘህ ችግር መፌትሄ የሰጠው
ትውፉታዊውን የአይሁዴ ነገረ-ፌፃሜ በማሻሻሌ ነው፡፡
እንዯ ጳውልስ ማብራሪያ፣ ከአሁኑ ዒሇም ወዯ መጪው ዒሇም የሚዯረገው ሽግግር ከአንዴ ዖመን
ወዯላሊው የሚዯረግ ተራ ሽግግር አይዯሇም፡፡ ይሌቁኑ፣ አንደ ዖመን ሳይጠናቀቅ ላሊው ዖመን
የሚጀምርበትን የሽግግር ሂዯት ያካትታሌ፡፡ በዘህ እሳቤው መሠረት፣ መጪው ዖመን በክርስቶስ ሞት፣
ትንሣኤና ዔርገት በተግባር መገሇጥ ጀምሯሌ ማሇት ነው፡፡ ክርስቶስ በክብር ዲግመኛ ሲመሇስ፣ ይህ ክፈ
ዖመን ያበቃሌ መጪውም ዖመን ከነሙሊቱ ይጀምራሌ፣ ያም የእግዘአብሔርን ሕዛብ የፌፃሜ በረከት እና
የጠሊቶቹንም የፌፃሜ ፌርዴ ይዜ እንዯሚመጣ ጳውልስ እርግጠኛ ነው፡፡ ሆኖም ግን፣ ያ ሙሊት
እስኪመጣ ዴረስ፣ ሁሇቱም ዖመናት ማሇትም የአሁኑ ዖመንና መጪው ዖመን ጎን ሇጎን አብረው ይጓዙለ፡፡
የጳውልስን ነገረ-ፌፃሜ ምንጭ፣ ዔዴገት እና አወቃቀር በሌቡናችን ይዖን፣ በጳውልስ መሌእክቶች ውስጥ
የሚገኙትን አንዲንዴ መሪ ሃሳቦች እርስ በእርስ ተዯራርበው የሚመጡ የዖመናት ታሪኮች ከመረዲት አንፃር
ማብራራቱ ጠቃሚ ይሆናሌ፡፡ የጳውልስን ነገረ-ፌፃሜያዊ አመሇካከት “የተፇፀመና ሉሆን ያሇ” ብል
መግሇጥ የተሇመዯ ሆኗሌ፣ ምክንያቱም የመጨረሻው ዖመን አንዲንዴ ገፅታዎች በክርስቶስ ውስጥ
ተገሌጠዋሌ፣ አንዲንድቹ ግን ገና አሌተገሇጡም በማሇት ጳውልስ ስሇሚያምን ነው፡፡ ይህ ምን ማሇት
እንዯሆነ ጥቂት ፇታ አዴርገን እንመሌከተው፡፡
በአንዴ በኩሌ፣ እንዯ ጳውልስ አገሊሇጥ፣ የሚመጣው ዖመን በብ መንገድች በእኛ መካከሌ እየተፇፀመ
ነው፡፡ በጳውልስ ጽሐፍች ውስጥ ይህ መሪ ሃሳብ የተገሇጸባቸውን ሦስት መንገድች እንጠቅሳሇን፡፡
በመጀመሪያ ዯረጃ፣ የእግዘአብሔር መንግሥት የመጨረሻው ዯረጃ ኢየሱስ ወዯ ሰማያዊ ፊኑ ሲያርግ
ተጀምሯሌ ብል ጳውልስ ያስተምራሌ፡፡ ሇምሳላ፣ በኤፋሶን 1፡20-21 አብ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሣው
ሇዘህ ነው ብል ጳውልስ ጽፎሌ፡፡

ክርስቶስንም ከሙታን ሲያስነሣው ከአሇቅነትና ከሥሌጣንም ከኃይሌም ከጌትነትም ሁለ በሊይና
በዘህ ዒሇም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሉመጣ ባሇው ዒሇም ዯግሞ ከሚጠራው ስም ሁለ በሊይ
በሰማያዊ ስፌራ በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ባዯረገው ሥራ የብርታቱ ጉሌበት ይታያሌ፤
(ኤፋሶን 1፡20-21)
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ምንም እንኳን በአሁን ዖመን የክርስቶስ ንግሥና በተቀዲሚነት እየተገሇጠ ያሇው ከምዴር ይሌቅ በሰማያዊ ስፌራ
ቢሆንም፣ አሁንም ቢሆን ክርስቶስ በአሇቆችና በሥሌጣናት ሊይ ገዢ መሆኑ እውነት ነው፡፡ በዘህ ግንዙቤ
መሠረት፣ በሚመጣው ዖመን የእግዘአብሔር ገዢነት የዘህ ዖመንም እውነታ ነው ማሇት ነው፡፡
አሁን በእኛ መካከሌ እየሆነ ያሇው የሚመጣው ዖመን ሁሇተኛው ገጽታ ዯግሞ በመንፇስ ቅደስ የተቀበሌነው
ዖሊሇማዊ ውርሳችን ቅምሻ ነው፡፡ ክርስቶስ ወዯ ሰማይ ፊኑ ሲያርግ፣ ክርስቶስ ዲግመኛ ሲመሇስ የምናገኘውን
የተሟሊ ውርስ ከወዱሁ በቅምሻ እናጣጥመው ዖንዴ መንፇስ ቅደሱን በቤተክርስቲያን ሊይ እንዲፇሰሰ ጳውልስ
ያስተምራሌ፡፡ ጳውልስ ይህንን በሮሜ 8፡23 ውስጥ “የመንፇስ በኩራት ያሇን እኛ” በማሇት ያብራራዋሌ፡፡
“በኩራት” የሚሇው ቃሌ aparche (avparch) የተሰኘው የግሪክ ቃሌ ትርጓሜ ሲሆን፣ በብለይ ኪዲን የመከርን
የመጀመሪያ ፌሬ ሇይቶ ሇማስቀመጥ ይውሌ የነበረው ቃሌ ፌቺ ነው፡፡ በኩራት የሚሇው ቃሌ የተትረፇረፇ ፌሬ
ወዯፉት እንዯሚመጣ አመሌካች ነው፡፡ ስሇዘህ ሇጳውልስ፣ በአማኞች ሕይወት ውስት የመንፇስ ቅደስ መፌሰስ
ማሇት የሚመጣው ዖመን የተትረፇረፇ በረከት ቅምሻ ነው ማሇት ነው፡፡
በተመሳሳይ መንገዴ፣ እንዯ ኤፋሶን 1፡14 አገሊሇጥ፣ መንፇስ ቅደስ ራሱ፡

የርስታችን መያዣ ነው፥ ሇእግዘአብሔር ያሇውን ሁለ እስኪዋጅ ዴረስ፥ ይህም ሇክብሩ ምስጋና
ይሆናሌ። (ኤፋሶን 1፡14)
መያዣ ተብል የተተረጎመው የግሪኩ ቃሌ arrabon (avrrabw,n) ነው፡፡ ይህ ቃሌ የሚያመሇክተው መንፇስ
ቅደስ እግዘአብሔር ሇእኛ የሰጠው ቀብደ ወይም መያዣ ሲሆን፣ ይህም ወዯፉት ከእግዘአብሔር ዖንዴ ብ
እንዯምንቀበሌ የሚያረጋግጥሌን ነው፡፡ አሁንም በዴጋሚ፣ መንፇስ ቅደስ የመጪው ዖመን በረከት ሲሆን አሁንም
ሇእኛ ተሰጥቶ ከእኛ ጋር አሇ፡፡
በመጨረሻም፣ ጳውልስ ከሚመጣው ዖመን ጋር ግንኙነት ያሇውን አዱስ ፌጥረት ክርስቶስ የመግሇጡን እውነታ
ያመሇክታሌ፡፡ ክርስቶስ በሠራው ሥራ ምክንያት፣ ክርስቲያኖች አሁን፣ በከፉሌም ቢሆን፣ የዒሇምን ዲግመኛ
የመፇጠር በረከት በማጣጣም ሊይ ናቸው፡፡ በብለይ ኪዲን ውስጥ፣ በመጨረሻው ዖመን እግዘአብሔር ዒሇምን
እንዯገና ፇፅሞ አዱስ እንዯሚያዯርጋት ማሇትም የሰው ሌጅ በኃጢአት ከመውዯቁ አስቀዴሞ እንዯነበረችው ገነት
ያዯርጋታሌ፡፡ በኢሳያስ 65፡17 ጌታ መጪውን ዖመን ሇኢሳያስ እንዳት እንዯገሇጠሇት እናዴምጥ፡

እነሆ፥ አዱስ ሰማይና አዱስ ምዴር እፇጥራሇሁና፤ የቀዯሙትም አይታሰቡም፥ ወዯ ሌብም
አይገቡም። (ኢሳያስ 65፡17)
በጳውልስ ሌቡና ውስጥ ክርስቶስ አሁን ሰውን የማዲኑ ሥራ የዒሇም እንዯገና መፇጠር የጀመረ መሆኑን
ያረጋግጣሌ የሚሌ እውነታ አሇ፡፡ 2ኛ ቆሮንቶስ 5፡17 ይህንን ሃሳብ በዯንብ ይገሌጸዋሌ፡፡

ስሇዘህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዱስ ፌጥረት ነው፤ አሮጌው ነገር አሌፍአሌ፤ እነሆ፥ ሁለም አዱስ
ሆኖአሌ። (2ኛ ቆሮንቶስ 5፡17)
ምንም እንኳን ጳውልስ ክርስቶስ መጀመሪያ ሲመጣ የመጪው ዖመን በርካታ ገፅታዎች የተገሇጡ መሆናቸውን
ቢያስተምርም፣ ሆኖም የመጨረሻው ዖመን በረከቶች በሙሊት ገና ያሌተገሇጡ መሆናቸውንም ጳውልስ ያምናሌ፡፡
ስሇዘህም፣ ክርስቶስ የመጨረሻውን ፌርዴና በረከት የሚያፇስስበትን የክርስቶስን ዲግመኛ መመሇስ በናፌቆት
ይጠባበቃሌ፡፡ አንዴ ጊዚ እንዯገና፣ የጳውልስ አመሇካከት ገሃዴ የሆነባቸውን ሦስት መንገድች እናነሳሇን፡፡
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በመጀመሪያ፣ አስቀዴመን እንዲየነው፣ ንጉሡ ክርስቶስ በሰማይ ባሇው ፊኑ ሊይ ሆኖ አሁን ይገዙሌ በማሇት
ጳውልስ ያስተምራሌ፡፡ ግን ዯግሞም ጳውልስ፣ ክርስቶስ ሲመሇስ የእግዘአብሔርን መንግሥት በሙሊት
ያመጣታሌ ብል ያምናሌ፡፡ በ1ኛ ቆሮንቶስ 15፡24-26 ይህንን ያስቀመጠበትን መንገዴ እናዴምጥ፡

በኋሊም፥ መንግሥቱን ሇእግዘአብሔር ሇአባቱ አሳሌፍ በሰጠ ጊዚ አሇቅነትንም ሁለና
ሥሌጣንን ሁለ ኃይሌንም በሻረ ጊዚ፥ ፌጻሜ ይሆናሌ።
ጠሊቶቹን ሁለ ከእግሩ በታች እስኪያዯርግ ዴረስ ሉነግሥ ይገባዋሌና።
የኋሇኛው ጠሊት የሚሻረው ሞት ነው፤ (1ኛ ቆሮንቶስ 15፡24-26)
ጳውልስ ክርስቶስ አሁን ከሚገዙበት ዖመን ባሻገር መጪውንና አሇቅነትን፣ ሥሌጣናትንና ኃይሊትን ሁለ ማሇትም
የእግዘአብሔርን ዒሊማ የሚጋፈትን ሁለ የሚያጠፊበትን የወዯፉት ዖመን እንዯሚያይ ይህ ምንባብ ግሌፅ
ያዯርግሌናሌ፡፡ ሞትን ጨምሮ፣ ጠሊቶቹ ሁለ አስኪወገደ ዴረስ ክርስቶስ በሰማያዊ ፊኑ ሊይ ይቆያሌ፡፡ ስሇዘህ
በአንዯ በኩሌ፣ የክርስቶስ መንግሥት አሁን እዘህ እንዲሇች፣ ግን በላሊ በኩሌ ዯግሞ ገና በሙሊት እዘህ
እንዲሌተገሇጠችም ጳውልስ ያምናሌ፡፡
በሁሇተኛ ዯረጃ ዯግሞ፣ እንዲየነው፣ መንፇስ ቅደስ የወዯፉቱ የዴነት መከር በኩራት እንዯሆነ እና የወዯፉት
ውርሳችን መያዣ እንዯሆነ ጳውልስ ያምናሌ፡፡ በኩራት እና መያዣ የተሰኙት ቃልች የውርሱ ሙሊት ገና ወዯፉት
እንዯሚመጣ ያመሇክታለ፡፡ ጳውልስ በሮሜ 8፡23 ውስጥ እንዳት እንዲስቀመጠው እናዴምጥ፡

እርሱም ብቻ አይዯሇም፥ ነገር ግን የመንፇስ በኵራት ያሇን ራሳችን ዯግሞ የሰውነታችን ቤዙ የሆነውን
ሌጅነት እየተጠባበቅን ራሳችን በውስጣችን እንቃትታሇን። (ሮሜ 8፡23)
ጳውልስ በዘህ ስፌራ በዖመናችን መንፇስ ቅደስ ሇእኛ የተሰጠበትን የአሁን እውነታ ከወዯፉቱ ጋር በቀጥታ
ያዙምዯዋሌ፡፡ ምክንያቱም፣ መንፇሱን አሁን እዘህ ስሇተቀበሌን፣ መጪውም ዖመን አሁን እዘህ ስሊሇ ነው፡፡
ሆኖም ግን አሁንም በውስጣችን እንቃትታሇን ምክንያቱም የሰውነታችንን መቤዠት ገና እየተጠባበቅን ስሇሆነ
ነው፡፡
ተመሳሳይ በሆኑ በብ መንገድች፣ በኤፋሶን 1፡14 ውስጥ ጳውልስ ስሇ መንፇስ ቅደስ እንዱህ ይሊሌ፡

እርሱም የርስታችን መያዣ ነው፥ ሇእግዘአብሔር ያሇውን ሁለ እስኪዋጅ ዴረስ፥ (ኤፋሶን 1፡14)
መንፇሱ አስዯናቂ ቅምሻ ነው፣ ግን የታሊቁ ዴነታችን፡ የሙለ ውርሳችን ቅምሻ ብቻ ነው፡፡
በመጨረሻም፣ ምንም እንኳን አዱስ ሰውነት በአማኞች ሕይወት ውስጥ የተገሇጠ መንፇሳዊ እውነታ ቢሆንም፣
የፌጥረትን ፌፁም ተሃዴሶና በአዱሲቷ ምዴር ሇዖሊሇም ገዢ የምንሆንበትን እውነታም እንጠባበቃሇን፡፡ ጳውልስ
በሮሜ 8፡21 እንዯ ጻፇው፣ በዘያውም አዱሱን ሰውነታችንን እንሇብሳሇን፡

ተስፊውም ፌጥረት ራሱ ዯግሞ ከጥፊት ባርነት ነፃነት ወጥቶ ሇእግዘአብሔር ሌጆች ወዯሚሆን ክብር
ነፃነት እንዱዯርስ ነው። (ሮሜ 8፡21)
ጳውልስ አዱሱ ፌጥረት ወዯ ሙሊት የሚዯርስበትን፣ የክርስቶስን ዲግመኛ መመሇስ በናፌቆት ይጠባበቃሌ፡፡
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ጳውልስ ስሇ አሁኑና ስሇሚመጣው ዖመን ወሳኝ የሆኑ መሪ ሃሳቦችን ካነሳባቸው መንገድች መካከሌ እስካሁን
ያየነው ጥቂቶቹን ብቻ ነው፡፡ ሆኖም የእርሱን አመሇካከት ሉያሳየን የሚችሌ አጠቃሊይ ንዴፌ ግን ሇማሳየት
ጥረናሌ፡፡ የሚመጣው ዖመን በርካታ በረከቶችን ሇአማኞች ይዜ የመጣ የዘህ ዖመንም እውነታ ነው፡፡ ሆኖም ይህ
ዖመን ገና አሌተፇፀመም፣ እና የሚመጣው ዖመን ክርስቶስ ዲግመኛ በክብር እስኪመጣ ዴረስ ገና ወዯ ሙሊቱ
አይዯርስም፡፡ በዘህም መካከሌ፣ የዘህ ዖመን ፇተናና የቀጣዩ ዖመን ዴንቅ ነገሮች በተጓዲኝ ይጓዙለ፡፡
የጳውልስን ነገረ-ፌፃሜ ከተመሇከትን፣ ከእርሱ አመሇካከቶች ወሳኝ አንዴምታዎች መካከሌ ጥቂቶቹን ወዯ
መመሌከቱ እንሸጋገራሇን፡፡

አንዴምታዎች
እንዯተመሇከትነው፣ ጳውልስ ነገረ-መሇኮቱን በስፊት ያንጸባረቀው በመጋቢያዊ አገሌግልት አውዴ ውስጥ ነው፡፡
በስውር ነገረ-መሇኮት ሊይ አሊተኮረም፣ ያተኮረው ገሃዴ በሆኑት ሰብዒዊ ሌምምድች ሊይ ነው፡፡ ነገረ-ፌፃሜው
እንኳን ስውርነት የሇበትም፡፡ ይሌቁኑ፣ ቤተክርስቲያንን አሁን እየተፇታተኗት ያለ በርካታ ችግሮች ምንጫቸው
በአሁኑ ዖመንና በሚመጣው ዖመን መካከሌ ባሇው ቅይይጦሽ ውስጥ ሇመኖር የሚዯረግ ውጥረት ነው፡፡

ስሇዘህም ጳውልስ በጽሐፍቹ ውስጥ፣ በመጀመሪያው መምጣት ውስጥ እግዘአብሔር ሇአማኞች ምን
እንዲዯረገ እና ክርስቲያኖች የክርስቶስን ዲግመኛ መመሇስ ሲጠባበቁ ሕይወታቸውን እንዳት መምራት
እንዲሇባቸው አብራርቷሌ፡፡
የዘህን የጳውልስን ነገረ-ፌፃሜ ተግባራዊ ትኩረት ገሊሌጦ ሇመመሌከት፣ ሦስት ርዔሶችን እንመሇከታሇን፡
አንዯኛ፣ ከክርስቶስ ጋር አንዴ መሆን፤ ሁሇተኛ፣ መሇኮታዊ ዒሊማ፤ እና ሦስተኛ፣ የክርስቲያን ተስፊ
ናቸው፡፡ አስቀዴመን ጳውልስ ከክርስቶስ ጋር አንዴ ስሇመሆን ያስተማረውን እንመሌከት፡፡
ጳውልስ በሮሜ 6፡3-4 ውስጥ ከክርስቶስ ጋር ያሇን አንዴነት እኛን ከአሁን ዖመን ወዯሚቀጥሇው ዖመን
አሸጋግሮናሌ በማሇት ያመሇክታሌ፡፡ ጳውልስ በዴጋሚ ከክርስቶስ ጋር አንዴ ስሇመሆናችን ከጥምቀት
አንፃር ሲጽፌ አንዱህ ይጠይቃሌ፡

ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንዴ እንሆን ዖንዴ የተጠመቅን ሁሊችን ከሞቱ ጋር አንዴ
እንሆን ዖንዴ እንዯ ተጠመቅን አታውቁምን?
እንግዱህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንዯ ተነሣ እንዱሁ እኛም በአዱስ ሕይወት
እንዴንመሊሇስ፥ ከሞቱ ጋር አንዴ እንሆን ዖንዴ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበርን።
(ሮሜ 6፡3-4)
በቀሊለ ስናስቀምጠው፣ ከአሁን ዖመን ወዯመጪው ዖመን ያዯረግነው ሽግግር በተጨባጭ የተፇፀመው በክርስቶስ
ሞትና ትንሣዓ ውስጥ ነው፡፡ ሆኖም ወንድችና ሴቶች በሚያዴን እምነት ወዯ ክርስቶስ በሚመጡበት ጊዚ ሁለ፣
ከእርሱ ትንሣዓ ጋር ይተባበራለ፡፡ በውጤቱም፣ እኛ ዲግመኛ በኃጢአት ባርነትና እርሱንም ተከትል በሚመጣው
በእግዘአብሔር ፌርዴ ስር መኖራችን አብቅቷሌ፡፡ እኛ አዱስ ሕይወት፣ የትንሣዓ ሕይወት ተቀብሇናሌ፣ ስሇዘህ
ክርስቶስን ሇማገሌገሌ በነፃነት እንኖራሇን፡፡ ጳውልስ በመቀጠሌም በሮሜ 6፡10 እና 11 ማብራሪያውን እንዱህ
ይቀጥሊሌ፡

መሞትን አንዴ ጊዚ ፇጽሞ ሇኃጢአት ሞቶአሌና፤ በሕይወት መኖርን ግን ሇእግዘአብሔር
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ይኖራሌ።
እንዱሁም እናንተ ዯግሞ ሇኃጢአት እንዯ ሞታችሁ፥ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን
ሆናችሁ ሇእግዘአብሔር ሕያዋን እንዯ ሆናችሁ ራሳችሁን ቁጠሩ። (ሮሜ 6፡10-11)
እኛ ከክርስቶስ ጋር ስሊሇን አንዴነት ጳውልስ ያስተማረው ትምህርት የአማኞች ተግባራዊ ሕይወት የነገረ-ፌፃሜ
ተዙምድ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ሌክ ኢየሱስ ይህንን ዖመንና ፌርደን ወዯ ኋሊው እንዯጣሇው ሁለ፣ እኛ ከኃጢአትና
ከፌርዴ ነፃ ወጥተናሌ፡፡ ዯግሞም አሁን ኢየሱስ በሚመጣው ዖመን ኃይሌ እንዯሚኖር ሁለ፣ እኛም በዘው ኃይሌ
እንኖራሇን፡፡
ከክርስቶስ ጋር በእምነት አንዴ መሆናችን አዱስን ሕይወት እንዳት እንዲስገኘሌን አንዴ ጊዚ ከተረዲን፣ ፇታኝ
ጥያቄ ይጠብቀናሌ፡ በአሁን ዖመንና በሚመጣው ዖመን መካከሌ ሁሇቱ በተጓዲኝ የሚኖሩበትን ዖመን
እግዘአብሔር ሇምን አመጣ? የእግዘአብሔር ዒሊማ ምንዴን ነው? ጳውልስ ሇአህዙብ ያበረከተው ሚሲዮናዊ
አገሌግልት ሇዘህ አመሇካከቱ ዋቤ ይሆናሌ፡፡ ያም እግዘአብሔር በእነዘህ ዖመናት መካከሌ የሁሇቱን አብሮ
የመጓዛ ዖመን ያመጣው አይሁዴ አማኞችንና አህዙብን አንዴ የእግዘአብሔር ህዛብ ሇማዴረግ ነው የሚሌ ነው፡፡
ጳውልስ በተጨማሪም በአሁን ዖመንና በመጪው ዖመን መካከሌ ያሇው በጉዴኝት የመጓዛ ዖመን ዒሊማው
ቤተክርስቲያንን ወዯ መንፇሳዊ ብስሇት ሇማምጣት ነው ብል ያምናሌ፡፡ አንዲንዴ ጊዚ ይህንን ሃሳቡን፣ ኤፋሶን
2፡19-22 በመሳሰለት ስፌራዎች የእግዘአብሔርን መቅዯስ ከመገንባት አንፃር ያስቀምጠዋሌ፡፡ በላሊ ጊዚ ዯግሞ፣
በሰብዒዊ አካሌ ዔዴገት አንፃርም ያቀርበዋሌ፣ በኤፋሶን 4፡15-16 እንዯጠቀሰው ማሇት ነው፡፡ በአሁኑ ዖመንና
በመጪው ዖመን መካከሌ ያሇው የሁሇቱም ቅይጥ ዖመን አንደ የእግዘአብሔር ማዔከሊዊ ዒሊማ የቤተክርስቲያን
መንፇሳዊ ብስሇት እንዯሆነ ጳውልስ ተረዴቷሌ፡፡
ከታሪክ ረገዴ ይህን የመሰሇው አመሇካከት የተሇመዯ እንዲሌሆነ ጳውልስ ተገንዛቧሌ፡፡ ከዘያ ቀዯም
አሌተገሇጠም፡፡ ይህ ነገር እግዘአብሔር ሇላልች እንዲስረዲው የገሇጠሌኝ ምሥጢር ነው በማሇት የሚጠቅሰው
ሇዘህ ነው፡፡ በሮሜ 11፡25፣ ጳውልስ እንዱህ ጽፎሌ፡

ወንዴሞች ሆይ፥ ሌባሞች የሆናችሁ እንዲይመስሊችሁ ይህን ምሥጢር ታውቁ ዖንዴ እወዲሇሁ፤
የአሕዙብ ሙሊት እስኪገባ ዴረስ ዴንዙዚ በእስራኤሌ በአንዲንዴ በኩሌ ሆነባቸው፤ (ሮሜ 11፡25)
በዘህ ምንባብ ጳውልስ ያመሇከተው እግዘአብሔር ይህንን ዖመን የተጠቀመው በርካታ አይሁድች ሌባቸውን
ሇወንጌሌ ዛግ ሲያዯርጉ አህዙብን በሙሊት ሇማዲን ነው የሚሇውን ነው፡፡ በኤፋሶን 3፡4-6 እንዲመሇከተው፡

ይህንም ስታነቡ የክርስቶስን ምሥጢር እንዳት እንዯማስተውሌ ሌትመሇከቱ ትችሊሊችሁ፤
ይህም፥ አሕዙብ አብረው እንዱወርሱ፥ በአንዴ አካሌም አብረው እንዱሆኑ፥ በወንጌሌም
መስበክ በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነ የተስፊ ቃሌ አብረው እንዱካፇለ፥ ሇቅደሳን ሏዋርያትና
ሇነቢያት በመንፇስ አሁን እንዯ ተገሇጠ በላልቹ ትውሌድች ዖንዴ ሇሰው ሌጆች
አሌታወቀም። (ኤፋሶን 3፡4-6)
ጳውልስ ስሇ እግዘአብሔር ዒሊማዎች ያሇው አመሇካከት በአሁኑ ዖመንና ሚመጣው ዖመን መካከሌ ሇሚኖሩ
ክርስቲያኖች ፌንጭ ሰጪ ነው፡፡ በሕብረትም ሆነ በግሌ፣ ክርስቲያኖች ይህንን ዖመን የሚመጣውን ዖመን ሙሊት
እጃቸውን አጣጥፇው የሚጠባበቁበት ዖመን አይዯሇም፡፡ ይሌቁኑ፣ እግዘአብሔር ይህንን ዖመን ያዖጋጀው፣ ሇትሌቅ
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ሥራ ነው፡፡ ያም ሥራ ከመሊው ዒሇም በርካቶችን የማዲን እና ቤተክርስቲያንንም ወዯ መንፇሳዊ ብስሇት ማምጣት
ነው፡፡ ጳውልስ ሕይወቱን ወንጌሌን ሇማዲረስና ቤተክርስቲያንን ሇመገንባት አሳሌፍ የሰጠው ዯግሞም ላልችም
የዘህ ሥራ አጋር እንዱሆኑ ጥሪ ያቀረበው በዘህ ምክንያት ነው፡፡
በአሁኑ ዖመንና በሚመጣው ዖመን መካከሌ እኛ ከክርስቶስ ጋር ስሊሇን አንዴነት ጳውልስ ያስተማረው ትምህርት፣
ክርስቲያኖች በሕይወት ዖመናቸው በሚኖራቸው ትግሌ ውስጥ ታሊቅ ተስፊን የሚያገኙበት የተስፊ ምንጫቸው
መሆኑንም ያመሇክታሌ፡፡ ጳውልስም እንዯ ሏዋርያ በሕይወቱና በአገሌግልቱ በርካታ ፇተናዎች ገጥመውታሌ፣
እናም ክርስቲያኖች በአንዴም ይሁን በላሊ መንገዴ መከራ እንዯሚቀበለ ያውቃሌ፡፡ የጳውልስ ነገረ-ፌፃሜ ግን
ቢያንስ በሁሇት መንገድች ተስፊን ይፇነጥቅሊቸዋሌ፡፡
በአንዴ በኩሌ፣ ወዯፉት ስሇሚጠብቀን ተስፊ የጳውልስ ነገረ-መሇኮት የሚያሳየን የሚመጣውን ዖመን በረከት
አሁን በዘህ ዖመን ማጣጣም መጀመራችንን በማወጅ ነው፡፡ ሕይወታችንን ስንመሇከትና የመጪውን ዖመን
በረከቶች በአሁኑ ዖመን ሕይወታችን እየቀመስን መሆኑን ስናስተውሌ በመጪው ዖመን የምንቀበሇውን እጅግ
የሚሌቅ ሙሊት በተስፊ እንጠባበቃሇን፡፡ ጳውልስ በ2ኛ ቆሮንቶስ 4፡16-18 እንዱህ ጽፎሌ፡

ስሇዘህም አንታክትም፥ ነገር ግን የውጭው ሰውነታችን ቢጠፊ እንኳ የውስጡ ሰውነታችን
ዔሇት ዔሇት ይታዯሳሌ።
የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመሇከት፥ ቀሊሌ የሆነ የጊዚው መከራችን የክብርን
የዖሊሇም ብዙት ከሁለ መጠን ይሌቅ ያዯርግሌናሌና፤ የሚታየው የጊዚው ነውና፥
የማይታየው ግን የዖሊሇም ነው። (2ኛ ቆሮንቶስ 4፡16-18)
በላሊ በኩሌ ዯግሞ፣ ከፉታችን የሚጠብቁን በረከቶች እጅግ አስዯናቂ ከመሆናቸው የተነሳ በአሁኑ ዖመን
የሚገጥሙንን ፇተናዎች ሁለ እንዯምንም እንዴንቆጥራቸው ያስችለናሌ፡፡ ጳውልስ በሮሜ 8፡18 የጠቀሰውን
እንዱጽፌ ምክንያት የሆነው ይህ እምነቱ ነው፡

ሇእኛም ይገሇጥ ዖንዴ ካሇው ክብር ጋር ቢመዙዖን የአሁኑ ዖመን ሥቃይ ምንም እንዲይዯሇ አስባሇሁ።
(ሮሜ 8፡18)
የአሁን ዖመን ስቃያችን ጊዚያዊ ብቻ ነው፡፡ ኢየሱስ በመጨረሻ ይህንን ክፈ ዖመን ወዯ ፌፃሜ ያመጣውና ሇሌጆቹ
ያዖጋጀውን የከበረ ስጦታ አዱስ ዒሇም ይፇጥራሌ፡፡
በዘህ ዖመን ሕይወታችን ከሚገጥመን ፇተና የተነሳ በውጫችን እጅግ ዴቅቅ እንዯምንሌ ጳውልስ እውቅና ቢሰጥም፣
ሆኖም ዯግሞ አሁን በተቀበሌናቸውና በሚመጣውም ዖመን በምንቀበሊቸው በረከቶች ምክንያት ውስጣችን ዔሇት
ዔሇት እንዯሚታዯስ ያውጃሌ፡፡ ከኃጢአት ነፃ መውጣትና የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ በዔሇት ከዔሇት ውስጣዊ የመታዯስ
ሌምምዲችን ዯስ እንዴንሰኝ ያስችለናሌ ስሇዘህም ዏይኖቻችን በክርስቶስ በገኘነው ዖሊሇማዊ ተስፊ ሊይ ያርፊለ፡፡
በሚመጣው ዖመን የሚጠብቀንን የበረከት ሙሊት አሁን በቅምሻ መቀበሊችን ክርስቶስ ዲግመኛ ሲመሇስ
የሚጠብቀንን የተሟሊ ዴግስ በናፌቆት እንዴንጠባበቅ ያስችሇናሌ፡፡
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5. ማጠቃሇያ
በዘህ ትምህርት ስሇ ጳውልስና ስሇ ነገረ-መሇኮቱ አጭር ዲሰሳ አዴርገናሌ፡፡ የጳውልስ ዲራ ነገረ-መሇኮቱን እንዳት
እንዯቀረፀው፣ ሏዋርያዊ አገሌግልቱ ዯግሞ ከክርስቲያናዊ እምነቱ ጋር እንዳት እንዯሚዙመዴ ዏይተናሌ፡፡ የእርሱን
ነገረ-ፌፃሜ በመመርመር ስሇ ጳውልስ ነገረ-መሇኮት ማዔከሊዊ ትኩረት ወሳኝ የሆኑ ግንዙቤዎችንም ጨብጠናሌ፡፡
እነዘህን አመሇካከቶች በሌቡናችን በመያዛ፣ ወዯፉት በምንመሇከታቸው ትምህርቶች የጳውልስን ሕይወትና
መሌእክቶች በጥሌቀት መመሌከት የምንችሌበትን አቅም አግኝተናሌ፡፡ ጳውልስ በቀዯመችው ቤተክርስቲያን
ያስተማረውን ትምህርት በተሻሇ መንገዴ መገንዖብ ብቻ ሳይሆን፣ የእርሱ ትምህርቶች ዙሬ ሇእኛ ምን ትርጉም
ይሰጡናሌ የሚሇውንም በተሻሇ መንገዴ እንገነዖባሇን፡፡
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