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ምዕራፍ አራት ምዕራፍ አራት ምዕራፍ አራት ምዕራፍ አራት     
 
    ሀ) እውነትን መረዳት (4፥1ሀ) እውነትን መረዳት (4፥1ሀ) እውነትን መረዳት (4፥1ሀ) እውነትን መረዳት (4፥1----6)6)6)6)    
1 ስለዚህ ምክንያት ምሕረት እንደ ተሰጠን መጠን ይህ አገልግሎት ስላለን አንታክትም።  2 
ነገር ግን የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ጥለናልና በተንኮል አንመላለስም 
የእግዚአብሔርንም ቃል በውሸት አንቀላቅልም፤ እውነትን በመግለጥ ግን በእግዚአብሔር 
ፊት ለሰው ሕሊና ሁሉ ራሳችንን እናመሰግናለን። 3 ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳ 
የተከደነባቸው ለሚጠፉ ነው። 4 ለእነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ 
የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው፥ የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን አሳብ 
አሳወረ። 5 ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ እንደ ሆነ እንጂ ራሳችንን አንሰብክምና፥ ስለ 
ኢየሱስም ራሳችንን ለእናንተ ባሪያዎች እናደርጋለን። 6 በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን 
የክብሩን እውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን ውስጥ የበራ። በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ 
እግዚአብሔር ነውና።   
 
ሐዋርያው አገልግሎቱን የፊደል አገልግሎት ብሎ ከጠራ ከከሳሾቹ አገልግሎት ጋር 
በማስተያየት የአገልግሎቱን መልክና ትርጉም  ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ይነግራቸዋል።  

1 አገልግሎታችን በተንኮል አይደለም 
2 አገልግሎታችን ውሸትን በመቀላቀል አይደለም 
3 አገልግሎታችን እውነትን በመግለጥና በእግዚአብሔር ፊት ለሰው ህሊና ራሳችንን 

በማቅረብ ነው። 
4 ወንጌላችን ለማንም የተሰወረ (የተከደነ) አይደለም። 

• የተከደነባቸው ለሚጠፉት ነው 

• የተከደነባቸውም የዚህ ዓለም አምላክ ስላሳወረ ነው 
5 የምንሰብከው ወንጌል የክርስቶስ  ኢየሱስን ጌትነት ነው እንጂ ራሳችንን አይደለም 
6 ይህን ወንጌል እንድንሰብክ የክብሩን እውቀት ብርሃርን በልባችን ውስጥ ያበራው በጨለማ 

ውስጥ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነው።  

አለማመን በእግዚአብሔር አስደናቂ ኃይል ላይ የጨለማ ጥላን ያጠላል። ይህ ደግሞ 
በተለይ በማያምኑት አይሁድ ላይ እውነትነት አለው። አምብሮስያስተር  
የተጋረደው ለማያምኑት ነው። በብሉይ ኪዳን የሙሴ ፊት ከእስራኤላውያን ሁሉ 
የተሸፈነ እንደነበረው ግን ከሁሉም የተሰወረ አይደለም። ሳዊሮስ ዘጋብላ 
የማያምን ሁሉ ከዚህ ዓለም ነው። ይህን ዓለም ያሸነፈ፥ለሚመጣው ዓለም የተገባ ሆኖ 
የተቆጠረ ማንም ሰው ማስተዋሉ አይታወርም፤ አይኑ አብርሆትን አግኝቶአልና። ዓይነ 
ሥውሩ ዲዲሞስ    

 

ለ ) የሸክላው ዕቃ (4፥7ለ ) የሸክላው ዕቃ (4፥7ለ ) የሸክላው ዕቃ (4፥7ለ ) የሸክላው ዕቃ (4፥7----12)12)12)12)    
 7 ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከእኛ እንዳይሆን ይህ መዝገብ 
በሸክላ ዕቃ ውስጥ አለን፤ 8 በሁሉ እንገፋለን እንጂ አንጨነቅም፤ እናመነታለን እንጂ 
ተስፋ አንቆርጥም፤ 9 እንሰደዳለን እንጂ አንጣልም፤ እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም፤ 10 
የኢየሱስ ሕይወት ደግሞ በሥጋችን ይገለጥ ዘንድ ሁልጊዜ የኢየሱስን መሞት በሥጋችን 
ተሸክመን እንዞራለን።11 የኢየሱስ ሕይወት ደግሞ በሚሞት ሥጋችን ይገለጥ ዘንድ እኛ 
ሕያዋን የሆንን ከኢየሱስ የተነሣ ዘወትር ለሞት አልፈን እንሰጣለንና። 12 ስለዚህ ሞቱ 
በእኛ ሕይወቱም በእናንተ ይሠራል። 
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ቅዱስ ጳውሎስ ይህን አስደናቂ የአዲስ ኪዳን አገልግሎት  ሲያገለግል በዚህ ሁሉ መከራ 
የማለፍን ምሥጢር ከየት አገኘ ብለው ለሚጠይቁ የኃይሉ ታላቅነት ከእኛ አይደለም 
በማለት የብርታቱን ምሥጢር ይነግረናል።  
 
1 በእኛ ውስጥ የተገለጠው ኃይል ከእኛ ሳይሆን በእኛ ውስጥ ካለው መዝገብ ነው።  
2 በሸክላው (በእኛ) ካለው ኃይል የተነሳ  

• እንገፋለን እንጂ አንጨነቅም  

• እናመነታለን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም 

• እንሰደዳለን እንጂ አንጣልም 

• እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም 

3 የኢየሱስ ሕይወት በኑሮአችን ይገለጥ ዘንድ የኢየሱስን ሞት በሥጋችን ተሸክመናል።  
የተሰጣቸው ነገር ታላቅነትና የተቀበሉት ሰዎች ደካማነት ታላቅ ነገር መስጠት ብቻ ሳይሆን 
ታላቁን ነገር ለታናናሾች የሰጠውን የእግዚአብሔርን ኃይል የሚያሳይ ነው። ሸክላ 
የሚለውን ቃል ሐዋርያው የጠባያችንን ተሰባሪ ነትና የስጋችንን ደካማነት ለማሳየት 
በምሳሌነት ይጠቅምበታል። ቶሎ የሚጠፋውን፥ በሞት የሚወሰደውን በበሽታ ሌላው ቀርቶ 
በአየር ጠባይ ለውጥ የሚጠፋውን ስጋን ለመግለጥ ከሸክላ የተሻለ ነገር የለም። 
የእግዚአብሔር ኃይል ግልጥ ሆኖ የሚታየው፥ አስደናቂ ስራውን አናሳና ዝቅተኛ በሆነ ነገር 
ላይ ሲያከናውን ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ  
 
 ክርስቶስ ራሱ የሰማዕታትን ሞት ይጋራል። የእነርሱ መከራ የእርሱ መከራ ነው። የእርሱ 
ህይወት በሰውነታቸው ተገልጦአልና። መከራቸው ክርስቶስ ቃል የገባላቸውን ሊመጣ ያለውን 
ህይወት ለመቀበል መዘጋጀታቸውን የሚያመለክት ማስረጃ ነው።  አምብሮስያስተር።  
ከእነርሱ ጋር የተሸከሙት የክርስቶስ ሞት ምንድነው? እርሱ ትንሳኤው የሚገለጥበት 
በየእለቱ የሚሞቱት ሞት ነው። ይህ መከራን የምንቀበልበት አንዱ ምክንያት ነው፤ 
የክርስቶስ ህይወት በሰዎች ላይ ይገለጥ ዘንድ። መዋረድና ድካም የሚመስለው ነገር 
ትንሳኤውን የሚገልጥ ነገር ነው። ዮሐንስ አፈወርቅ 
 
ሐ የእምነት ሐ የእምነት ሐ የእምነት ሐ የእምነት አስፈላጊነት (4፥13አስፈላጊነት (4፥13አስፈላጊነት (4፥13አስፈላጊነት (4፥13----18)  18)  18)  18)      
 13 ነገር ግን። አመንሁ ስለዚህም ተናገርሁ ተብሎ እንደ ተጻፈ ያው አንዱ የእምነት 
መንፈስ ስላለን፥ እኛ ደግሞ እናምናለን ስለዚህም እንናገራለን፤ 14 ጌታን ኢየሱስን 
ያስነሣው እኛን ደግሞ ከኢየሱስ ጋር እንዲያስነሣን ከእናንተም ጋር እንዲያቀርበን 
እናውቃለንና። 15 በብዙዎች በኩል የተትረፈረፈው ጸጋ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋናን 
ያበዛ ዘንድ፥ ሁሉ ስለ እናንተ ነውና። 16 ስለዚህም አንታክትም፥ ነገር ግን የውጭው 
ሰውነታችን ቢጠፋ እንኳ የውስጡ ሰውነታችን ዕለት ዕለት ይታደሳል።17-18 የማይታየውን 
እንጂ የሚታየውን ባንመለከት፥ ቀላል የሆነ የጊዜው መከራችን የክብርን የዘላለም ብዛት 
ከሁሉ መጠን ይልቅ ያደርግልናልና፤ የሚታየው የጊዜው ነውና፥ የማይታየው ግን የዘላለም 
ነው። 
 
1 መዝሙረኛው እንዳለው ያለ የእምነት መንፈስ ስላለን (116፥10) የምንናገረው 
የምናምነውን ነው፤ 

• ጌታ ኢየሱስን ያስነሳው እኛንም ያስነሣናል። 

• የውጪው ሰውነታችን ቢጠፋ የውስጡ ሰውነታችን ዕለት ዕለት ይታደሳል 

• የሚታየው የጊዜው የማይታየው የዘላለም ስለሆነ የማይታየውን ከተመለከትን የጊዜው 
መከራችን ተወዳዳሪ የማይገኝለትን የዘላለም ክብርን ያደርግልናል 

 


