
 
 

የፊልጵስዩሱ ወህኒ ቤት ጠባቂ  
 

 ጳውሎስ እንደገና በወንዝ ዳር የሚገኘውን የአምልኮ ስፍራ ጎበኘ። በዚህ ጊዜም ሙሉ በሙሉ በርኩስ መንፈስ  
ቁጥጥር ስር የነበረች አንዲት ልጃገረድ አየ።  ይህች ልጃገረድም በውስጧ ባለው ርኩስ መንፈስ እየተረዳች  
ሰዎች ወደፊት የሚገጥማቸውን ነገር ትነግራቸው ነበር።  
 

 ቀጣሪዎቿም እርሷ ለሌሎች ሰዎች ወደፊት የሚገጥማቸውን ነገር እየነገረቻቸው ገቢ እንደነምታስገኝላቸው 
ተረዱ። ይህች ድሃ ልጃገረድ የአጋንንት እስረኛ በመሆኗ ደስተኞች ነበሩ።  

 
 ጳውሎስንና አብረውት ያሉትን ስትከተላቸውም በውስጧ የነበረው ርኩስ መንፈስ ማንነታቸውን ተረዳ። 

ስለዚህም እንዲህ አለ፣ “እነኝህ ሰዎች የመዳንን መንገድ የሚነግሯችሁ የልዑል እግዚአብሔር ባሪያዎች 
ናቸው።”   

 
 ይህ  አንድ ቀን ብቻ የሆነ ነገር አልነበረም። በየዕለቱ ይደጋገም ነበር። ጳውሎስ ለልጅቷ አዘነላት። ከዚያም 

ዞር አለና ርኩሱን መንፈስ ልጅቷን ለቆ እንዲወጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዘዘው። (ኢየሱስ ክርስቶስ ቀደም 
ብሎ ደቀመዛሙርቱን እነርሱም ርኩሳን መናፍስትን የማስወጣት ስልጣን እንዳላቸው አስተምሯቸዋል።)  

      
 ወዲያውም ርኩስ መንፈሱ ልጅቷን ለቆ ወጣ። ወደ ትክክለኛ አእምሮዋም ተመለሰች። ስለዚህም 

እንደቀድሞው የሰዎችን የወደፊት ሁኔታ መናገር አትችልም ነበር። ቀጣሪዎቿም እንደበፊቱ የገቢ ምንጫቸው 
አድርገው ሊጠቀሙባት አልቻሉም። መቼም የጥንቆላ ንግዳቸውን ባስቆመባቸው በጳውሎስ ላይ እንዴት 
ሊናደዱ እንደሚችሉ መገመት ትችላላችሁ።  



 
 ከዚህ ንዴታቸው የተነሳም ጳውሎስንና ሲላስን ጎትተው ባለስልጣኖች ፊት አቀረቧቸው። በከተማይቱ ውስጥ 

ሁከትን እያስነሱ እንደሆነና  ከእነርሱ የአኗኗር ዘይቤና እምነት ጋር በጣም የሚቃረን ትምህርት እያስተማሩ 
ነው በማለት ከሰሷቸው። የከተማዋ ሕዝብም በዚህ ተቃውሞ ውስጥ እንዲሳተፍ ከፍተኛ ቅስቀሳ ተደርጎ 
ነበር። ስለዚህም ሕዝቡ ሁሉ እጅግ ተቆጣ። ከዚያም የከተማይቱ ፈራጆች ልብሳቸው ወልቆ እንዲገረፉ 
ወሰነባቸው።  

 
 እጅግ እስኪዳከሙና ደም በደም እስኪሆኑ ድረስ ያለርህራሄ ከተገረፉ በኋላ እጅና እግራቸው በሰንሰለት 

ታስሮ በወህኒ ውስጥ ተጣሉ። እግሮቻቸውም አንዱ ከአንደኛው ተራርቆ በእንጨት ውስጥ በተበጀ ቀዳዳ 
ውስጥ ታስረው ነበር። ይህም እስረኞቹን ለመግረፍ አመቺ ሲሆን እንዳያመልጡም ይረዳል። የወህኒ ቤት 
ጠባቂውም በሚገባ እንዲጠብቃቸው ትዕዛዝ ተሰጥቶታል። ከእስር ቤት ቢያመልጡ ሞት ይጠብቀዋል። ይህ 
ደግሞ ከፍተኛ ኃላፊነት ነው። ጳውሎስና ሲላስ በእስር ቤት በመጣላቸው ያጉረመረሙና ያለቀሱ 
ይመስላችኋል?  የለም! መፅሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው በወህኒ ቤት ሆነው ይፀልዩና እግዚአብሔርን 
በመዝሙር ያመሰግኑ ነበር። በወህኒ ቤቱ ውስጥም ሌሎቹ እስረኞች እነጳውሎስን ያደምጧቸው ነበር።  

 
 በድንገትም ትልቅ የምድር መንቀጥቀጥ ሆነ። የወህኒ ቤቱ መሠረትም ተናወጠ።  የወህኒ ቤቱ ደጆች ተከፈቱ፤ 

የእስረኞቹ ሰንሰለትም ተፈታ። ሆኖም ማንም ለማምለጥ የሞከረ አልነበረም። ሆኖም የወህኒ ቤቱ ጠባቂ በሮቹ 
ተከፍተው ሲያይ ራሱን ለመግደል አሰበ። ምክንያቱም እስረኛ አመለጠ ማለት እርሱ ይገደላል ማለት ስለሆነ።   

 
 ጳውሎስም፣ “ራስህን እንዳትጎዳ ሁላችንም በዚህ አለን!” ብሎ ጮኸ። የወህኒ ቤቱ ጠባቂ እጅግ ፈርቶ ነበርና 

ይንቀጠቀጥ ጀመር። መብራት ይዞ መጣና ወደ ወህኒው ውስጠኛ ክፍል ተመለከተ። በጳውሎስና በሲላስ 
እግር ስር ወድቆ ሰገደላቸው። “ጌቶቼ፣ ለመዳን ማድረግ የሚገባኝ ምንድነው?” ሲል ጠየቃቸው።  

 
 በኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያምን ነገሩት። ከዚያም ለወህኒ ቤቱ ጠባቂና ለመላ ቤተሰቡ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ 

ሰበኩላቸው።  
 
 በዚያችው ሰዓት የወህኒ ቤቱ ጠባቂ ጳውሎስንና ሲላስን ወስዶ በድበደባ የደረሰባቸውን ቁስል አጠበላቸው። 

ሲያደርግ የነበረው ነገር በሙሉ ትክክል እንዳልነበር ስለተረዳ አሁን ትክክለኛውን ነገር ለማድረግ ወስኖአል።  
 
 ከዚህ በኋላም የወህኒ ቤቱ ጠባቂና መላ ቤተሰቡ ተጠመቁ። ጳውሎስንና ሲላስንም ወደቤቱ ወስዶ 

መገባቸው። መላ ቤተሰቡ ደስተኛ ሆነ። አሁን በእግዚአብሔር ማምን ጀምረዋልና።  
 
 በነጋታው ባለስልጣኖች ጳውሎስና ሲላስ ከወህኒ ቤት በነፃ እንዲለቀቁ አዘዙ። ሆኖም ዳኞች ጳውሎስና ሲላስ 

የሮም ዜጎች መሆናቸውን ሲያውቁ ፈሩ። የሮም ዜግነት ያለውን ሰው መደብደብና ማሰር በዚያን ጊዜ ሕገወጥ 
ነበር። ከዚያም ነገሩን በእርጋታና በምስጢር  መያዝ እንዳለባቸው አሰቡ።  

 
 ጳውሎስ ግን ለየት ያለ ሐሳብ ነበረው።  “ይህ በፍፁም የሚታሰብ አይደለም። እነርሱ ራሳቸው ይምጡና 

ከእስር ቤት ያስወጡን፣” አለ።  
 
 ስለዚህ ዳኞቹ ወደ ወህኒ ቤቱ ሄደው ይቅርታ ጠየቁ። ከእስር ቤት ካወጧቸው በኋላ ከተማይቱን ለቀው 

እንዲሄዱ ለመኗቸው።  
 
 ጳውሎስና ሲላስም ተመልሰው ወደ ሊዲያ ቤት ሄዱ። እዚያ ከነበሩ ከሌሎች አማኞች ጋርም ተገናኙ። ከዚያ 

በኋላም ወደሌላ ስፍራ ኢየሱስን ለመስበክ ሄዱ።  
 
የፊልጵስዩሱ ወህኒ ቤት ኃላፊ ታሪክ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16፡ 16 – 40 ባለው ክፍል ውስጥ ይገኛል።  
 

http://gardenofpraise.com 


