
ሓምለ 5 2001 ዓ.ም

ጴጥሮሰ ጳውሎስ

ንባባት፡ 2ጢሜ 4፡1~ፍ 2ጵጥ 1፡12~19

ግ..ሓ 23፡10 ~ፍ ማቴ 16፡13~19

መዝሙር፡ አሠርገዎሙ ለሓዋርያት. . .

ናይ ሎሚ ብዓልና ናይ ክልተ አዕማድ ቤተክርስትያን ዝኾኑ ጵጥሮስን ጳውሎስን እዩ።
ክልቲኦም ንክርስቶስ ብደሞም መስኪሮሞ ብሰማዕትነት መይቶም፥ ክልቲኦም ናብ
ዝተፈላልዩ አህዛብ ወንጌል ሰቢኾም፥ ነታ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን ብደሞም
ከምትጥጥዕ ገሮማ። ደም ሰማዕትነቶም ንጨካናት ገዛእቲ ሮማ ስዒሩ። ቀዳማይ ጉባኤ
ቤተክርስትያን አብ ኢየሩሳለም ዝተገብረ ክልቲኦም መሪሖሞ።

ጵጥሮስ ብዓል ቤተሳይዳ ብሓዉ እንድርያስ አቢሉ ናብ ኢየሱስ ቀሪቡ ብዓል ሓዳር
ከምዝነበረ ከምኡ ገፋፍ ዓሳ ከምዝነበረ ወንጌል ይሕብረና። ስሙ ናብ ከፋ ተቐይሩ፥
ንሱ ቅልጡፍ ንመልሲ፥ አብ ኩሉ ንኢየሱስ ብቐረባ ዝሰዓቦ እዩ። ጴጥሮስ ከም ሰብ
አብ ጉዕዞ እምነቱ ብዙሕ ድኽመት ዘርአየ እዩ፥ ሰይጣን ኪድ ካባይ ርሓቕ ዝተባህለ፥
አይፈልጦን እናበለ ሰለስተ ግዜ ዝኸሓደ፥ እዩ። አብ ጉዕዞ ስበከቱ ብዙሕ ግዜ ዝተአስረ
አብ መወዳእታ ምእንቲ እምነቱ አብ መስቀል ብ67 ዓ.ም. አቢሉ አብዚ ሕጂ ቅዱስ
ጴጥሮስ ቤተክርስትያን ዘለዎ ብሰማዕትነት መይቱ። ቅ. ጴጥሮስ ሰለስተ መልእኽታት
ብስሙ አብ ሓዲስ ኪዳን ከምዘለዋ ንፈልጥ። ንሱ ሓለቓ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን
ኮይኑ አብኩሉ ንክርስቶስ ከምዝሰበኸ ግ.ሓ. ብገፊሑ ይነግረና።

ጳውሎስ አብ ተርሰስ ዝተባህለ ሕጂ ናይ ቱርኪ ክፍሊ ብ1~10 ዓ.ም.አቢሉ
ከምዝተወልደ አብኡ አብ መንጎ ግሪኻውያን ሮማውያን ከም ዝዓበየ ናይ ሮሚዊ ዘግነት
ከምዝነበሮ ቋንቋ ግሪኽ ብደንቢ ይፈልጥ ከምዝነበረ ንስብከቱ ከምዝጠቐሞ ይፍለጥ።
ብዛዕባ ስድርኡን ቤተሰቡን ንጹር ሓበረታ የለን አብ ግ.ሓ. 23፡16 ወዲ ሓፍቱ ካብ
ድብያ አይሁድ ከምዘድሓኖ ነንብብ፥ ጳውሎስ ናይ ፈሪሳውያን ትምህርቱ አብ ትሕቲ
ግማልያል ዝተባህለ ከም ዝተማህረ ግሪኽ፥ ዕብራይስጢ፥ አረማይስጢ፥ይፈልጥ ነሩ።
ዓሚቚ ፍልጠት ቅዱስ መጽሓፍ ነርዎ። ጳውሎስ ኣብ መጀምርታ ብሳውል ናይ
አይሁዳዊ ስሙ ድሓር ግን ናይ ሮማዊ ስሙ ብጳውሎስ ከምዝፍለጥ ንርኢ። ብ35
ዓ.ም. አቢሉ ንክርስትያን ከሳድድ ናብ ደማስቆስ ገጹ እናኸደ ኢየሱስ ከም ዝተራእዮ
እሞ ካብኡ ንድሓር አሚኑ ናብ ስብከተ ወንገል ከምዝወፈረ ንርኢ።

አብሕይወቱ ሰልስተ ሚስዮናዊ ጉዕዞ ገሩ፥ካብ 50~57 ዘሎ እዋን መልእኽትታቱ
ጽሒፉ ብስሙ ዝፍለጣ 14 መልእኽትታት ሓዲስ ኪዳን አለዋ። አብኩሉ ጽሑፋቱ
ንእምነት ክርስትና ብዕሞቕ ይገልጾ። አብ መጨርሽታ ብሰማዕትነት አብ ሮማ ብሰይፊ
ተቐቲሉ መይቱ። ንሱ ሓዋርያ አረማውያን ብዝብል ይፍለጥ፥ ልዕሊኹሎም ሓዋርያት
ከምዝሰበኸ ባዕሉ ይነግር። ንክርስቶስ ሓንሳብ ምስ ሓዞ አይሓደጎን።



እዞም ክልተ አዕማድ ቤተክርስትያን ክንዝክር ከሎና ብፍሉይ ክነስተንትኖ ባይታ
ዝፈጥረልና ነገራት አሎ፥

 ሕርየት ክልቲኦም፥ አምላኽ ነፍሉይ ተልእኮ ንኽልቲኦም ብዝተፈላለየ መንገዲ
ጸዊዕዎም፥ ንጸዋዕታ አምላኽ ተቐቢሎም አብ ምጨረሽታ ብመስዋዕቲ
መስኪሮም፥ንሕና በብሕይወትና ንእምነትና ክነብሮ ክንምስክሮ ክሳብ
መጨረሽታ ትሑዛት ኢና። ብጥምቀት ዝጅምር ሕርየትና ንፍሉይ ጸዋዕታ
እዩ። አብ ሕይወትና መተዓይይቱ ክንከውን አምላኽ ኩሉ ግዜ ምስደለየና እዩ።
ኩልና ምሩጻት ኢና።

 ክርስትያን ንአምላኽ አብ ቅድሚ ዘይአመንቲ ዝምስክር እዩ፥ ጴጥሮስን
ጳውሎስን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሮም ክሳብ ሮማ ከምኡ አብኩል ማእከላይ
ምስራቕ ብዘይ ፍርሓት እምነቶም ሰቢኾም። ንሕና ሰበኽቲ ወንጌል ኢና። አብ
ኩሉ ንእምነትና ሕያው ገርና ንኻልኦት አሕዋትና አብ መአዲ ድሕነት
ክነብጽሖም ሓልፍነት አሎና።

 ናይ ዘመና ሰማዕታት ንሕና ኢና፥ ሰማዕት ዝብሃል ንእምነት ዝምስክር ማለት
እዩ፥ ኩሎም ሰማዕታት ክርስትና ነዚ ሓቂ መስኪሮም፥ ካብ ክሕደት ሞት
መሪጾም ደሞም ከአ ዘርኢ ክርስትና ፈርዩ። ጴጥሮስን ጳውሎስን ንሰማዕትነት
ድሕር ኣይበሉን ንቲ ጨካን ናይ ሮማ ገዛኢ ነሮ ብደሞም ስዒሮሞ፥ ንሱ
ንክርስትና ከጥፍእ ቀቲልዎም ክርስትና ግና ብዝያዳ ጠጢዑ። ሎሚ ክርስትናን
አብ ርእስና እንተ ረአናዮ ምስኩነታትና ክነመዓራርዮ ምስ ዝጥዕመና ጥራሕ
ክንፍጽሞ ንደሊ እዚ ንክርስትና ይቐትሎ። ንክርስቶስ ምምስካር ካልአዊ ኮይኑ
ወይ ናይ ውሑዳት ሰባት ዝጠዓሞም ጥራሕ ዝምስክርዎ ኮይኑ ይርአ።

 አበሎ ክርስትናይ፥ ቅዱስ ጳውሎስ ንክርስቶስ እንተ ዘይመስከርኩ ወይለይ
ይብል ነበረ። አብኩል ንክርስቶስ ሕያው ገርዎ፥ እቲ ኮይነዮ ዘለኹ ብጸጋ
ክርስቶስ እዩ ንሱ እዩ አባይ ዝነብር ዘሎ እምበር አነ አይኮንኩን አብኡ ዝነብር
ዘሎኹ ዘበሎ ክሳብ ክንደይ ምስኡ ከምዝተወሃሃደ የርኢ። ሎሚ ንሕና
ክርስትናና ዳርጋ መይቱ ዛሕሊ ቀቲልዎ አበይ አሎ ክርስትናይ ክንብል
ንሕልናን ክንሓትት ይግብአና ሰባት ክነግሩና ክመልሱና ጥራሕ ኣይንጸበ ወይ
ከም ጳውሎስ ተአምራት አይንጽበ ንመለስ ንሓዲስ ጉዕዞ እምነትና ንጀምሮ።

 ጽኑዕ ክርስትና ካብ ናይ ነፍሲወከፍና ጽሩይ ልቢ እዩ ዝጅምር። ክርስቶስ
ብአና ክዕዪ ነፍቅደሉ። አምላኽ ናትና እሽታ ይደሊ አብ ኩሉ ለውጢ ክግበር፥
ንጳውሎስ ካብ ፈሪሳውነቱ ንጴጥሮስ ካብ ስድርኡን ምግፋፍ ዓስኡን ሰዓቡኒ
መስክሩኒ ንኹሉ ዓለለም ናተይ ግበርዎ ንዝብል ቃል ተርጒሞሞ።
ነነፍስወከፍና ነዛ ገዛኻ ነዛ ሓዳርካ ነዛ ሕይወትካ አብ ምስክረይ አውዕላ
ይብለና። ጵጥሮስ ብሓዉ እንድርያስ ንመድሓኒ ረኺበዮ ምስኡ ውዒለ ምስ
በሎ አይድንጎየን ተቐላጢፉ ናብ ኢየሱስ ከይዱ። ንሓፍትና ናሓውና ናብ
ክርስቶስ እነምጽእ ንሕና ኢና። ምስ ክርስቶስ ክነላልዮም ነቶም ርሒቖምን
ጠፊኦምን ዘለዉ ክነቕርቦም ክነምፍኦም ናትና ሓላፍነት እዩ።



 ሞት ናይእዞም ክልተ አዕኑድ ቤተክርስትያን ምልክት ሓድነትና እዩ።
ጵጥሮስን ጳውሎስን ብጠባዮም ክልተ ዝተፈላለዩ ሰባት እዮም ነሮም ከምኡ
መዕበያኦም፥ ድረጀ ፍልጠቶም ብዙሕ ዝፈላሊ ነርዎም አብ ክርስቶስ ግን ሓደ
እዮም ነሮም ናይ ክልቲኦም ዝተፈላለየ ጠባያት ንቤተክርስትያን አዕብዩዋ።
ናይ ኩሉ ማእከል ክርስቶስ ክንገብሮ ከሎና ሽዑ ፍልልይ ጠባያትና ናብ
ሓድነት ይመልሰና። ንካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ፍሉይ ዝገብራ እዚ እዩ፥
ሓንቲ፥ ቅድስቲ፥ ካቶሊካዊት፥ ቤተክርስትያን፥ አብ መንጎና ዝኾነ ፍልልያት
ከይፍጠር ወይ ዝፈላልዩ አብ መንጎና ክይርከቡ ብድፍረት ክንገንሖም ክነጽጎም
ይግባእ። ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝተፈልየና የሎን ኩልና ደቂ ክርስቶስ ኢና አብ
መንጎና ሮማዊ የለ ግሮኻዊ ኩልና ብክርስቶስ ሓደ ኢና፥ እዚ ርድኢት
ንክርስትናና የዕብዮ።

ሰማዕት ሕድሪ ይሓድግ፥ ኩሎም ሰማዕታት ዳርጋ ሓደ ዓይነት ሕድሪ
ይሓድጉ ነዚ አነ ዝሞቶ ዘሎኹ ዓላማ ምእንታኹም እዩ እሞ ሓልውዎ ወላ
እንተ አድለየ ሕይወትኩም ሃቡሉ ይብሉ።

ጴጥሮስን ጳውሎስን ሎሚ አብ ሰማይ ኮይኖም ደቅና ሰዓብትና ንኢየሱስ
ክርስቶስ ከምቲ ንሕና ዝመስከርናዮ ይምስክሩ አልዉ ክብሉና በዚ መዓልቶም
ንስዕበኩም አሎና ንበሎም።

አባ ንጉሠ ፍሥሓ


