
ሀ የመዲን ቀን (6፥1-10) 

1 አብረንም እየሠራን የእግዙአብሔርን ጸጋ በከንቱ እንዲትቀበለ ዯግሞ 

እንሇምናሇን፤ 2 በተወዯዯ ሰዓት ሰማሁህ በመዲንም ቀን ረዲሁህ ይሊሌና፤ 

እነሆ፥ የተወዯዯው ሰዓት አሁን ነው፤ እነሆ፥ የመዲን ቀን አሁን ነው። 3 

አገሌግልታችንም እንዲይነቀፍ በአንዲች ነገር ማሰናከያ ከቶ አንሰጥም። 4 ነገር 

ግን በሁለ እንዯ እግዙአብሔር አገሌጋዮች ራሳችንን እናማጥናሇን፤ 5 በብዘ 

መጽናት፥ በመከራ፥ በችግር፥ በጭንቀት፥ በመገረፍ፥ በወኅኒ፥ በሁከት፥ 

በዴካም፥ እንቅሌፍ በማጣት፥  6 በመጦም፥ በንጽህና፥ በእውቀት፥ 

በትዕግሥት፥ በቸርነት፥ በመንፈስ ቅደስ፥ ግብዝነት በላሇው ፍቅር፥ በእውነት 

ቃሌ፥ 7 በእግዙአብሔር ኃይሌ፥ ሇቀኝና ሇግራ በሚሆን በጽዴቅ የጦር ዕቃ፥ 

በክብርና በውርዯት፥ 8 በክፉ ወሬና በመሌካም ወሬ ራሳችንን እናማጥናሇን፤ 

አሳቾች ስንባሌ እውነተኞች ነን፤ 9 ያሌታወቁ ስንባሌ የታወቅን ነን፤ የምንሞት 

ስንመስሌ እነሆ ሕያዋን ነን፤ የተቀጣን ስንሆን አንገዯሌም፤  10 ኀንተኞች 

ስንሆን ወትር ዯስ ይሇናሌ፤ ዴሆች ስንሆን ብዘዎችን ባሇ ጠጎች እናዯርጋሇን፤ 

አንዲች የላሇን ስንሆን ሁለ የእኛ ነው።  

ሀ ከእግዙአብሔር ጋር አብረን የምንሠራ 6፥1-1 

1 ቅደስ ጳውልስ ይህን ሐሳብ ዯግሞ ዯጋግሞ ያነሣዋሌ። 
<<አብረን እየሠራን>> ወይም ሲነርጂን የሚሇው የግሪክ ቃሌ፥ ሲን 
(አብሮ) ኢነርጂን (መሥራት) ከሚሇው ቃሌ የተወሰዯ ነው፤ ቃለ 
በኦርቶድክሳዊ ነገረ መሇኮት ውስጥ የታወቀ ነው። ይህም 
እግዙአብሔር ከዯህንነታችን ጀምሮ በአገሌግልታችን ሁለ ከእኛ 
ጋር ሆኖ መሥራቱን የሚያመሇክት ነው።  

2 የእግዙአብሔር ከእኛ ጋር ሆኖ መሥራት ታሊቁን 
የአገሌግልታችንን ግብ ይኸውም ዓሇምን ከእግዙአብሔር ጋር 
ማስታረቅ ውጤታማ እንዱሆን የሚያዯርግ ኃይሌ ነው።  

2 የመዲን ቀን አሁን ነው፤ 6፥2 

ይህ የሐዋርያው ሌመናና ምክር ሁሇት አቅጣጫዎች አለት፤ 
በአንዴ በኩሌ ባሇማመን ሕይወት ያለት ወዯማመን እንዱመሇሱ 

የሚያሳስብ ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ ወዯ ማመን የገቡትም፥ <በአሁን 
ሕይወት> ውስጥ እንዱኖሩ ነው። ሇክርስቲያን እያንዲንደ ቀን የመዲን 
ቀን ነው። የአሁን ቀን ነው። ነገ ያሇው በፍርዴ ውስጥ ነው። w 

3 እግዙአብሔርን የማስከበር ሕይወት 6፥3  

ቅደስ ጳውልስ ዯግሞ ዯጋግሞ እንዯተናገረው በወንጌሌ አገሌግልቱ 
ሇማንም ማሰናከያ እንዲይሆን ይጠነቀቃሌ። በዙህ መንም ሆነ በጥንቱ 
መን ከሰዎች እምቢተኝነት በሊይ ሇወንጌሌ እንፋት ሲሆን የሚታየው፥ 
የአገሌጋዮች ሕይወት ከወንጌሌ መሌእክታቸው ጋር የተቃረነ መሆኑ 
ነው። ሐዋርያው ግን በዙህ ማሰናከያ ሊሇመስጠት <<በንጹሕ ሕሉና>> 
እንዯሚጓዝ ዯግሞ ዯጋግሞ ጽፎአሌ።  

<< ከወቀሳ ነጻ መሆን አንዴ ነገር ነገር ነው፤ የእግዙአብሔር አገሌጋይ 
ሆኖ መገኘት ዯግሞ ከፍ ያሇና ታሊቅ ነገር ነው>> በማሇት ዮሐንስ 
አፈወርቅ እንዯተናገረው የእኛም አሊማ እንዯሐዋርያው ሇላልች 
ማሰናከያ ሳይሆኑ የእግዙአብሔር አገሌጋይ መሆን ያስፈሌጋሌ።  

4 የተሰጠ ሕይወት 6፥4-7 

ጳውልስ ላልቹን ሳያሰናክሌ የእግዙአብሔር አገሌጋይ ሆኖ መጓዝ 
የቻሇው ራሱን ሇእግዙአብሔር አገሌግልት ስሇሰጠ ነው፤ በዙህ ውስጥም 
በራሱ ሕይወት የዯረሰበትን መከራና፤ ሇእግዙአብሔር ራሱን የሰጠበትን 
መንገዴ ያሳየናሌ፤  

4.1 የዯረሰበት ፈተና  

 በብዘ መጽናት   መከራ   ችግር   ጭንቀት    መገረፍ                  
ወኅኒ   ሁከት  ዴካም     እንቅሌፍ ማጣት        ረሃብ   

4.2 ራሱን ሇእግዙአብሔር የሰጠበት መንገዴ  

 ንጽህና -እውቀት  ትዕግሥት             
ቸርነት    በመንፈስ ቅደስ የሚመራ ሕይወት፥      

  ግብዝነት የላሇው ሕይወት፥       የእውነት ቃሌ፥       

 የእግዙአብሔር ኃይሌ፥                    የጽዴቅ የጦር ዕቃ፥          

 በክብርና ውርዯት፥           በክፉ ወሬና በመሌካም ወሬ 




ምዕራፍ ስዴስት   
 
በቀሲስ መሌአኩ ባወቀ ተረፈ 
www.kesis.org  

ሚያዙያ/2002 ዓም   2 ቆሮንቶስ ጥናት መግቢያ ም 6 

ዴ ን ግ ሌ  ማ ር ያ ም  የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ኦ ር ቶ ድ ክ ስ  ተ ዋ ህ ድ  ቤ ተ  ክ ር ስ ቲ ያ ን  በ ል ስ  አ ን ጀ ሇ ስ   
V I R G I N  M A R Y  E T H I O P I A N  O R T H O D O X  T E W A H I D O  C H U R C H  I N  L O S  A N G E L S  
 

         አሠረ ሐዋርያት የመጽሐፍ ቅደስ ጥናት  



4.3 አስዯናቂው ውጤት  

አሳቾች ስንባሌ እውነተኞች ነን፤             ያሌታወቁ ስንባሌ የታወቅን ነን፤                             የምንሞት ስንመስሌ እነሆ ሕያዋን ነን፤  

የተቀጣን ስንሆን አንገዯሌም፤               ኀንተኞች ስንሆን ወትር ዯስ ይሇናሌ፤  

ዴሆች ስንሆን ብዘዎችን ባሇ ጠጎች እናዯርጋሇን፤       አንዲች የላሇን ስንሆን ሁለ የእኛ ነው።  

ሇ በቅዴስና ሕይወት መመሊሇስ  

11 እናንተ የቆሮንቶስ ሰዎች ሆይ፥ አፋችን ሇእናንተ ተከፍቶአሌ ሌባችንም ሰፍቶሊችኋሌ፤ 12 በእኛ አሌጠበባችሁም በሆዲችሁ ግን ጠቦባችኋሌ፤ 13 ሌጆቼ 
እንዯ መሆናችሁ ግን እሊችኋሇሁ፥ እናንተ ዯግሞ ብዴራት መሌሳችሁሌን ተስፋፉ።  14 ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄዴ አትጠመደ፤ ጽዴቅ ከዓመፅ ጋር 
ምን ተካፋይነት አሇውና? ብርሃንም ከጨሇማ ጋር ምን ኅብረት አሇው?15 ክርስቶስስ ከቤሌሆር ጋር ምን መስማማት አሇው? ወይስ የሚያምን ከማያምን 
ጋር ምን ክፍሌ አሇው?16 ሇእግዙአብሔር ቤተ መቅዯስም ከጣዖት ጋር ምን መጋጠም አሇው? እኛ የሕያው እግዙአብሔር ቤተ መቅዯስ ነንና እንዱሁም 
እግዙአብሔር ተናገረ እንዱህ ሲሌ፦ በእነርሱ እኖራሇሁ በመካከሊቸውም እመሊሇሳሇሁ፥ አምሊካቸውም እሆናሇሁ እነርሱም ሕዝቤ ይሆናለ። 17-18 
ስሇዙህም ጌታ። ከመካከሊቸው ውጡና የተሇያችሁ ሁኑ ርኵስንም አትንኩ ይሊሌ፤ ሁለንም የሚገዚ ጌታ። እኔም እቀበሊችኋሇሁ፥ ሇእናንተም አባት 
እሆናሇሁ እናንተም ሇእኔ ወንዴ ሌጆችና ሴት ሌጆች ትሆናሊችሁ ይሊሌ። 
 

1 በግሌጥነት መመሊሇስ (6፥111-13_ 

ሐዋርያው ሇቆሮንቶስ ክርስቲያኖች አፋችን <<ሇእናንተ ተከፍቶአሌ ሌባችንም ሰፍቶሊችኋሌ>> በማሇት የሚናገራቸውን ሁለ በግሌጥነት 
በእውነትና ግብዝነት በላሇው ፍቅር   እንዯሆነ በመንፈስ ቅደስ የወሇዲቸው ሌጆቹ እንዯሆኑ በማመሌከት ይነግራቸዋሌ 
 
2 በማይመች አካሄዴ መጠመዴ (14-15) 
ቅደስ ጳውልስ በኦሪቱ የተከሇከሇውን የግብርና ይትበሃሌ ማሇትም ሁሇት የተሇያዩ እንስሳትን በአንዴ ቀንበር ማስቀመጠን በምሳላ በማሳየት 

ክርስቲያንም ከያምን ጋር አብሮ መጉዋዝ እንዯላሇበት ይናገራሌ።በመቀጠሌም ሁሇት ተቃራኒ የሆኑ መንፈሳዊ እውነታዎችን (spiritual re-

alities) በማሳየት የጋራ የጋራ የሆነ ባህርይ እንዯላሊቸው ይነግረናሌ። 
 

2.1 ጽዴቅ ከአመጽ ጋር ምን ተካፋይነት አሇው ?  

2.2. ብርሃን ከጨሇማ ጋር ምን ኅብረት አሇው ? 

2.3  ክርስቶስ ከቤሌሖር  ጋር ምን መስማማት አሇው?  

2.4 የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍሌ አሇው? 

2.5. የእግዙአብሔር ቤተ መቅዯስ ከጣዖት ጋር ምን መጋጠም አሇው? 
 
3 መሇየትና የእግዙአብሔር መቅዯስ መሆን (6፥16-18 
ቅደስ ጳውልስ የተሇያዩ የብለይ ኪዲን ጥቅሶችን አንዴ ሊይ በማዴረግ ቤተ መቅዯሱ ከሆንን ምን ዓይነት ህይወት መምራት እንዲሇብን 
ያሳየናሌ።  
የሚከተለት የብለይ ኪዲን ጥቅሶች በ16-18 ተጠቅሰዋሌ።  
ላዋ 26፥12፤ ሕዝቅኤሌ 37፥27 
ኢሳይያስ 52፥11 
ሕዝቅኤሌ 20፥34፤ 11፥17፤ ሰፎንያስ 3፥20 
2 ሳሙኤሌ 7፥14  
ኢሳይያስ 43፥6 
2ሳሙኤሌ 7፥8 
 
ማጠቃሇያ  
ይህ ክፍሌ ክርስቲያኖች በዓሇም ሳሇን በምን ዓይነት እርምጃ መራመዴ እንዲሇብን የሚያስተምረን ነው፤ ታሊቁ ሉቀ ካህናችን ጌታችን ኢየሱስ 
ክርስቶስ ወዯ አባቱ ሐሙስ ማታ ሲጸሌይ ያሇው ይህን ነበር << ከክፉ እንዴትጠብቃቸው እንጂ ከዓሇም እንዴታወጣቸው አሌሇምንህም።>> 
ዮሐ 17፥15፤ በዙህም ምክንያት ጳውልስ እዙህ ቦታ ሊይ የሚያስተምረን ህይወታችንን በጥንቃቄ ጠብቀን በቅዴስና ሕይወት እንዳት 
መመሊሇስ እንዲሇብን ሇማሳየት ነው እንጂ ከዓሇም ራሳችንን አግሌሇንና ራሳችንን ዯብቀን እንዴንር አይዯሇም።   

         አሠረ ሐዋርያት የመጽሐፍ ቅደስ ጥናት  


