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ሀ) ሀ) ሀ) ሀ)  የጳውሎስ ዕቅድ መቀየር ምክንያትየጳውሎስ ዕቅድ መቀየር ምክንያትየጳውሎስ ዕቅድ መቀየር ምክንያትየጳውሎስ ዕቅድ መቀየር ምክንያት    እና እና እና እና የእንባ ደብዳቤየእንባ ደብዳቤየእንባ ደብዳቤየእንባ ደብዳቤ    (2፥1(2፥1(2፥1(2፥1----3)3)3)3)    
    
1 ነገር ግን ዳግመኛ በኀዘን ወደ እናንተ እንዳልመጣ ስለ እኔ ቆረጥሁ። 2 እኔስ ባሳዝናችሁ፥ እንግዲያስ በእኔ 
ምክንያት ከሚያዝን በቀር ደስ የሚያሰኘኝ ማን ነው? 3 ደስ ሊያሰኙኝ ከሚገባቸውም በመምጣቴ ኀዘን 
እንዳይሆንብኝ ይህንኑ ጻፍሁላችሁ፥ ደስታዬ የሁላችሁ ደስታ ነው ብዬ በሁላችሁ ታምኜአለሁና። 4 በብዙ 
መከራና ከልብ ጭንቀት በብዙም እንባ ጽፌላችሁ ነበርና፤ ይህም እናንተን አብዝቼ የምወድበትን ፍቅር 
እንድታውቁ እንጂ እንዳሳዝናችሁ አይደለም። 
 

1) ጳውሎስ ዕቅዱን እንዲቀይር ምክንያት የሆነው ምንድነው  (2፥1) 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_____ 

2) ጳውሎስ ወደ ቆሮንቶስ ቢሄድ ምን ይመጣ ነበር (2፥2) 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________               

3) <<የእንባ ደብዳቤ>> ዋና ዓላማ ምን ነበር (2፥4) 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________ 

<<የእንባ ደብዳቤ>> (severe letter) በመባል የሚታወቀው ሐዋርያው ቆሮንቶስን 
ጎብኝቶ ከተመለሰ በኋላ የጻፈው ነው። አባቶቻችን በትርጓሜአቸው <<ቀለሙን ከእንባው 
በጥብጦ ጽፎታል፤ እያለቀሰ ጽፎታል>> ብለው ተናግረዋል። (ትርጓሜ ጳውሎስን 
ተመልከቱ)  ጳውሎስ በቆሮንቶስ ያለውን ችግር በተመለከተ ሲጽፍ ሐዘንና ደስታን 
እያመላከተ ጽፎአል፤ ይህም የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች በሐዋርያው ልብ ውስጥ   ምን ያህል 
ታላቅ ቦታ እንዳላቸው የሚያመለክት ነው።           
 <<የህዝቡ በቅድስና መሆን የሐዋርያው ደስታ ነው።>> አምብሮስያስተር።                                                                 
<< እርሱ ደስ ሲለው እነርሱ ደስ እንደሚላቸው፥ እርሱ ሲያዝን እነርሱም እንደሚያዝኑ 
ያውቅ ነበር>> ዮሐንስ አፈወርቅ       
                                                        
ለ) የቤተ ክርስቲያን ህመምና መከራ (2፥5የቤተ ክርስቲያን ህመምና መከራ (2፥5የቤተ ክርስቲያን ህመምና መከራ (2፥5የቤተ ክርስቲያን ህመምና መከራ (2፥5----11)11)11)11)    
    
5 ነገር ግን ማንም አሳዝኖ ቢሆን፥ እንዳልከብድባችሁ፥ በክፍል ሁላችሁን እንጂ እኔን ያሳዘነ አይደለም። 6 
እንደዚህ ላለ ሰው ይህ ከእናንተ የምትበዙት የቀጣችሁት ቅጣት ይበቃዋልና እንደዚህ ያለው ከልክ በሚበዛ 
ኀዘን እንዳይዋጥ፥ 7 ይልቅ ተመልሳችሁ ይቅር ማለትና ማጽናናት ይገባችኋል። 8 ስለዚህ ከእርሱ ጋር ፍቅርን 
እንድታጸኑ እለምናችኋለሁ፤ 9 ስለዚህ ደግሞ ጽፌ ነበርና፤ በሁሉ የምትታዘዙ እንደ ሆናችሁ የእናንተን 
መፈተን አውቅ ዘንድ አሳቤ ነበር።10 እናንተ ግን ይቅር የምትሉትን እኔ ደግሞ ይቅር እለዋለሁ፤ እኔም ይቅር 
ካልሁ፥ ይቅር ያልሁትን ስለ እናንተ በክርስቶስ ፊት ይቅር ብዬአለሁ፥11 በሰይጣን እንዳንታለል፤ የእርሱን 
አሳብ አንስተውምና። 
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ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ምንም እንኳን በተፈጠረው ችግር ያዘነ ቢሆንም፥ ይህን 
መለያየትና ግጭት ያመጣው ሰው ያሳዘነው እርሱን ብቻ ሳይሆን በጠቅላላው የቆሮንቶስ 
ክርስቲያኖች እንደሆነ ይናገራል። ሆኖም ግን ጥፋተኛ የሆነውን ሰው በተመለከተ 
የሚከተሉትን ነገሮች እንዲያስተውሉ ይነግራቸዋል።  

1) ከመጠን በላይ በኀዘን እንዳይዋጥ፥እናንተ የቀጣችሁት ቅጣት ይበቃል። 2፥6 
2) ድርጊታችሁ የጥላቻ እንዳልሆነም እንዲታወቅ ተመልሳችሁ ይቅር ማለትና ማጽናናት 

ይገባችኋል።5፥7  
3)  ይቅር ማለት ብቻ ሳይሆን ፍቅራችሁን እንድታጸኑ ይገባችኋል። 5፥8 
4) እናንተ ይቅር የምትሉትን እኔም ይቅር እለዋለሁ፤ ይቅር የምለውም በእናንተ ፊት ብቻ 

ሳይሆን በክርስቶስ ፊት ነው። 5፥10 
5) በማናቸው መንገድ የሰይጣንን ማታለል እንዳትረሱ 5፥11 

 

ይህ የሐዋርያው ምክርና መመሪያ በዚህ ዘመን ለእኛ ምን መልእክት አለው?  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________ 
 
ሐ) ሐ) ሐ) ሐ) ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች የነበረው ጭንቀትጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች የነበረው ጭንቀትጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች የነበረው ጭንቀትጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች የነበረው ጭንቀት    
    
12 ስለ ክርስቶስም ወንጌል ወደ ጢሮአዳ በመጣሁ ጊዜ፥ ለጌታ ሥራ በር ምንም ቢከፈትልኝ፥ ቲቶን ወንድሜን 
ስላላገኘሁት መንፈሴ ዕረፍት አልነበረውም፥13 ነገር ግን ከእነርሱ ተሰናብቼ ወደ መቄዶንያ ወጣሁ።  
ጳውሎስ እንደገና በ2፥1 ላይ የጀመረውን ሐሳብ ይቀጥላል። ወደ ጢሮአዳ ሲመጣ በዚያ የተከፈተ በር ነበረ። 
(አምብሮስያስተር የተከፈተ በር የሚለውን ወንጌልን የሚሰሙ ብዙ ሰዎች እንደነበሩ አድርጎ 
ተርጉሞታል።)ነገር ግን ወደቆሮንቶስ ተልኮ ስለነበረው ስለ ቲቶ በጣም ተጨንቆ ነበር።  
 
<<ጳውሎስ የቲቶ አለመኖር ወደ ክርስትና የሚመለሱትን ሰዎች ደህንነት አደናቅፎአል 
እያለ አይደለም፤ በዚህ ምክንያትም አገልግሎቱን ትቶ እንደሄደ እየተናገረ አይደለም፤ 
ይልቁኑ እያለ ያለው ስለቲቶ ምን ያህል ማሰቡንና በዚያም የወንድም መለየት ምን ያህል 
አሳሳቢ ነገር እንደሆነ ለማሳየት ነው።>> ዮሐንስ አፈወርቅ  
ከእናንተ የተለየ/ች እህት አለች፤ ካለች ምን አድርጋችኋል? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
መ)የወንጌል ድል አድራጊነትመ)የወንጌል ድል አድራጊነትመ)የወንጌል ድል አድራጊነትመ)የወንጌል ድል አድራጊነት    
    
14 ነገር ግን በክርስቶስ ሁልጊዜ ድል በመንሣቱ ለሚያዞረን በእኛም በየስፍራው ሁሉ የእውቀቱን ሽታ 
ለሚገልጥ ለአምላክ ምስጋና ይሁን፤ 15 በሚድኑቱና በሚጠፉቱ ዘንድ ለእግዚአብሔር የክርስቶስ መዓዛ 
ነንና፤ 16 ለእነዚህ ለሞት የሚሆን የሞት ሽታ ለእነዚያም ለሕይወት የሚሆን የሕይወት ሽታ ነን። ለዚህም ነገር 
የሚበቃ ማን ነው?  17 የእግዚአብሔርን ቃል ቀላቅለው እንደሚሸቃቅጡት እንደ ብዙዎቹ አይደለንምና፤ 
በቅንነት ግን ከእግዚአብሔር እንደ ተላክን በእግዚአብሔር ፊት በክርስቶስ ሆነን እንናገራለን።  
 

ሐዋርያው የሮም ጄነራሎች በጦር ሜዳ ድል ቀንቶአቸው (ግዳይ ሲያገቡ) 
የሚደረግላቸውን አቀባበል ምሳሌ በማድረግ ስለወንጌል ድል አድራጊነት በመናገር 
አምላኩን ያመሰግናል።   
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1) ድል አድራጊው ጀነራል የድል ምርኮውን ይዞ እንደሚዞር ሁሉ፥ሐዋርያው ምንም እንኳ 
በመንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ ቢሆንም ሁል ጊዜ ድል አድራጊ እንደሆነ ይገልጣል። 

2) ድል አድራጊው ጀነራል በሚጓዝበት መንገድ ሁሉ ዕጣን ይጤስለታል። ጳውሎስ ደግሞ 
ሕይወቱን ጣፋጭ ሽታ ያለው መስዋዕት አድርጎ ለወንጌል ማቅረቡን ያሳያል።  

3) ጀነራሉ በድል አድራጊነት ሲዞር በጦር ሜዳ የማረካቸው ምርኮኞች አብረው ይዞራሉ። 
ለእነርሱ የዕጣኑ ሽታ የሞት ሽታ ነው። ወንጌል ግን ለሚድኑት የህይወት ሽታ ነው።  

4) የእግዚአብሔርን ቃል የሚሸቃቅጡ (ሐሰተኞች ሐዋርያት) እንደሚያደርጉት ሳይሆን 
በቅንነት በክርስቶስ ሆኖ በእግዚአብሄር ፊት እንደሚያገለግል ይነግራቸዋል።  

<< ጳውሎስ በሄደበት ቦታ ሁሉ የማያቋርጥ መከራ ውስጥ ነበር። ነገር ግን ይህ ወደ ተስፋ መቁረጥ 
አልሳበውም ነበር በተቃራኒው ተደስቶ ምስጋና ያቀርባል። ምክንያቱም መከራ መዋረድ ቢመስልም 
እንደእውነቱ ከሆነ ታላቅ ክብር ነው።> ዮሐንስ አፈወርቅ 
<<የእግዚአብሔር የዕውቀት ሽታ የሚመጣው ከክርስቶስና በክርስቶስ ነው። ጳውሎስ <ሽታ> ያለበት 
ምክንያት፥ አንዳንድ ነገሮች ምንም እንኳ የማይታዩ ቢሆኑም በሽታ ይታወቃሉ።  የማይታየው 
እግዚአብሔርም በክርስቶስ ሊታወቅ ወድዶአል። መዓዛ ወደ አፍንጫችን እንደሚደርስ የክርስቶስ ስብከት 
ወደ ጆሮአችን በመድረስ፥ እግዚአብሔርንና አንድያ ልጁን በፍጥረቱ መካከል አምጥቶአል። ስለክርስቶስ 
እውነት የሚናገር ሰው፥ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ መልካም መዓዛ የሆነና ከሚያምኑት ምስጋና ሊቀበል 
የሚገባው ነው። ነገር ግን ስለ ክርስቶስ የተሳሳተ ትምህርት የሚናገሩ ለምእመናንም ሆነ ለማያምኑ እንደ 
ክፉ ሽታ ናቸው።>> አምብሮስያስተር    

 


