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ሁለተኛይቱሁለተኛይቱሁለተኛይቱሁለተኛይቱ    የሐዋርያውየሐዋርያውየሐዋርያውየሐዋርያው    የቅዱስየቅዱስየቅዱስየቅዱስ    ጳውሎስጳውሎስጳውሎስጳውሎስ    መልእክትመልእክትመልእክትመልእክት    ወደወደወደወደ    ቆሮንቶስቆሮንቶስቆሮንቶስቆሮንቶስ    ሰዎችሰዎችሰዎችሰዎች        
በድካምበድካምበድካምበድካም    ውስጥውስጥውስጥውስጥ    የተገለጠየተገለጠየተገለጠየተገለጠ    ኃይልኃይልኃይልኃይል    

ምዕራፍምዕራፍምዕራፍምዕራፍ    አምስትአምስትአምስትአምስት        
ሀ. ምድራዊ ድንኳን 5፥1-5 
1 ድንኳን የሚሆነው ምድራዊ መኖሪያችን ቢፈርስ፥ በሰማይ ያለ በእጅ ያልተሠራ የዘላለም ቤት የሚሆን 

ከእግዚአብሔር የተሠራ ሕንጻ እንዳለን እናውቃለንና። 2 በዚህ ውስጥ በእውነት እንቃትታለንና፥ 3 

ከሰማይም የሚሆነውን መኖሪያችንን እንድንለብስ እንናፍቃለንና ለብሰን ራቁታችንን አንገኝም። 4 

በእውነትም የሚሞተው በሕይወት ይዋጥ ዘንድ ልንለብስ እንጂ ልንገፈፍ የማንወድ ስለ ሆነ፥ በድንኳኑ ያለን 

እኛ ከብዶን እንቃትታለን። 5 ነገር ግን ለዚሁ የሠራን እግዚአብሔር ነው እርሱም የመንፈሱን መያዣ ሰጠን።  

 

1. ምድራዊ ድንኳናችን ይፈርሳል 

1.1.  ምድራዊ እና በእጅ የተሰራ ነው።  

1.2. ምድራዊ ሰውነታችን ቢፈርስ የትንሳኤ አካል ይኖረናል። 

2.  የዚህ ዓለም ጉዞአችን ከባድነው ነው።   

2.1. ስለሰማያዊው ኑሮአችን በመቃተት እና በመናፈቅ የተሞላ ነው። 

3. መንፈስ ቅዱስ ግን በውስጣችን ሰማያዊውን ተስፋ በማስቀመጥ በምድራዊው ነገር  

እንዳንጠመድ ያደርገናል።     

<< ጳውሎስ የሚናገረው ስለ ሁለት የተለያዩ ዓለማት ነው። አንደኛው ምድራዊ በእጅ የተሰራ እና 

የሚታይ ነው።ሌላው ግን የማይታይ ያለእጅ የተሰራ እና ሰማያዊ ነው። በምድር ላይ ነፍሳችን 

የሚታየውንና የሚዳሰሰውን ስጋና ደምን ለብሳለች። ይህ አካላችን በዚህ ምድር ሲቀር ግን 

ነፍሳችን ወደ ሰማያዊው ዓለም በመግባት አካልዋን ትቀበላለች። የምትቀበለው አካል ግን 

የተለወጠ ሰማያዊ አካል ነው።>> ዓይነ ሥውሩ ዲዲሞስዓይነ ሥውሩ ዲዲሞስዓይነ ሥውሩ ዲዲሞስዓይነ ሥውሩ ዲዲሞስ   

 

<<ነጻ የምንወጣው ከአካላችን ሳይሆን በውስጡ ካለው ሙስና ነው። ለእኛ ሸክም የሆነው አካል 

በመሆኑ ሳይሆን የሚፈርስና ለመከራ የሚገዛ መሆኑ ነው። አዲሱ ህይወት ሲመጣ ግን ይህን ሙስና 

ይወስዳል አስተውሉ  ይወስዳል ያልኩት ሙስናን እንጂ አካልን አይደለም።>>  ዮሐንስ አፈወርቅዮሐንስ አፈወርቅዮሐንስ አፈወርቅዮሐንስ አፈወርቅ  

 

ለ. እግዚአብሔርን ማስደሰት ዋናው ነገር ነው። (5፥6-10 
 6-7 እንግዲህ ሁልጊዜ ታምነን፥ በእምነት እንጂ በማየት አንመላለስምና በሥጋ ስናድር ከጌታ 

ተለይተን በስደት እንዳለን የምናውቅ ከሆንን፥  8 ታምነናል ይልቁንም ከሥጋ ተለይተን በስደት መኖር 

በጌታም ዘንድ ማደር ደስ ይለናል።  9 ስለዚህ ደግሞ ብናድር ወይም ተለይተን ብንሆን እርሱን ደስ 

የምናሰኝ ልንሆን እንቀናለን።  10 መልካም ቢሆን ወይም ክፉ እንዳደረገ፥ እያንዳንዱ በሥጋው 

የተሠራውን በብድራት ይቀበል ዘንድ ሁላችን በክርስቶስ በፍርድ ወንበር ፊት ልንገለጥ ይገባናልና። 

1. በሥጋ ስንሆን ከጌታ ተለይተን በስደት ነን። 

2. ከጌታ ጋር ለዘላለም ለመኖር ተስፋ ማግኘታችን የደስታችን ምክንያት ነው። 

3. ሆኖም ግን በእንግድነት ሆነ በቤታችን ታላቁ ዓላማችን ጌታን በነገር ሁሉ ደስ ማሰኘት ነው 

4. የስራችንን ዋጋ ለመቀበል በክርስቶስ ፍርድ ወንበር ፊት ልንገለጥ ይገባልና። 
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<<በአዳም በኩል ከጥንት መኖሪያችን ከገነትተባረናል። የዚያችን ጥንተ መኖሪያችንን በረከት 

ስላላገኘን በዚህ ምድር ተጠልለናል። በዚህም ምክንያት በዚህ ምድር ላይ እንግዶች ሆነን 

እንታያለን ጳውሎስ እንዳለው በሥጋ ስንሆን ከጌታ ተለይተን በስደት ነን።>>  ቄስድሮስ ቄስድሮስ ቄስድሮስ ቄስድሮስ  

 

<<ከሥጋ መለየት በራሱ መልካም አይደለም፤ በእግ ዚአብሔር ጸጋ ሲሆን ነው። እንደዚሁ ሁሉ 

ጌታን በማስቆጣት እስካልሆነ ድረስ ፥በዚህ ዓለም መቆየትም በራሱ ክፉ አይደለም።>>  

ዮሐንስ አፈወርቅዮሐንስ አፈወርቅዮሐንስ አፈወርቅዮሐንስ አፈወርቅ                    

 

ሐ. እግዚአብሔር የሚያየውን ማየት (5፥11-15) 
 11 እንግዲህ የጌታን ፍርሃት አውቀን ሰዎችን እናስረዳለን ለእግዚአብሔር ግን የተገለጥን ነን፤ 

በሕሊናችሁም ደግሞ የተገለጥን እንደ ሆንን ተስፋ አደርጋለሁ።  12 በመልክ እንጂ በልብ ለማይመኩ 

የምትመልሱላቸው መልስ እንዲኖራችሁ፥ በእኛ ልትመኩ ምክንያት እንሰጣችኋለን እንጂ ራሳችንን ደግሞ 

ለእናንተ የምናመሰግን አይደለንም። 13 እብዶች ብንሆን፥ ለእግዚአብሔር ነው፤ ባለ አእምሮዎች ብንሆን፥ 

ለእናንተ ነው። 14 ይህን ስለቆረጥን የክርስቶስ ፍቅር ግድ ይለናልና፤ አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ፤ እንግዲያስ ሁሉ 

ሞቱ፤ 15 በሕይወትም ያሉት ስለ እነርሱ ለሞተውና ለተነሣው እንጂ ወደ ፊት ለራሳቸው እንዳይኖሩ ስለ ሁሉ 

ሞተ።   

 

1. ጳውሎስ ለእግዚአብሔርም ለሰውም በግልጥ ሕይወት ለመመላለስ ይፈልጋል።  

2. የአገልግሎቱ ምክንያት ለከንቱ ውዳሴ  ሌሎች እንዲመሰገኑበት ነው።  

3. ሰዎች እብዶች ቢሉን እብድ የሆንነው ለእግዚአብሔር ነው።  

4. የዚህ ሁሉ መነሻ  የክርስቶስ ፍቅር ነው።  

 
መ. አዲስ ሕይወት  (5፥16-21) 
16ስለዚህ እኛ ከአሁን ጀምሮ ማንንም በሥጋ እንደሚሆን አናውቅም፤ ክርስቶስንም በሥጋ እንደ ሆነ 

ያወቅነው ብንሆን እንኳ፥ አሁን ግን ከእንግዲህ ወዲህ እንደዚህ አናውቀውም።  17 ስለዚህ ማንም 

በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፤ አሮጌው ነገር አልፎአል፤ እነሆ፥ ሁሉም አዲስ ሆኖአል።  18 ነገር ግን 

የሆነው ሁሉ፥ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን፥ ከእግዚአብሔር ነው፤ 

 19 እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና፥ በደላቸውን አይቆጥርባቸውም 

ነበር፤ በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ። 20 እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ 

መልክተኞች ነን፤ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን። 21 እኛ በእርሱ ሆነን 

የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው።  

 

1. ማንንም የምናውቀው በእምነት በኩል በመንፈሳዊ ዓይን ነው። 

2. በክርስቶስ የሆነ ማንም ደግሞ አዲስ ፍጥረት ነው 

3. ይህንንም አዲስ ህይወት ያገኘነው በክርስቶስ የማስታረቅ አገልግሎት ነው።  

4. እኛ ኃጢአተኞች የእግዚአብሔር ጽድቅ የሆነንነው እርሱ ኃጢአታችንን ስለተሸከመ ነው። 

5. ዛሬ ያለን መልእክት ይህ የእርቅ አገልግሎት ነው  

 
 


