
ሀ  ራስን ማንጻት  7፥1-4 

 1 እንግዱህ፥ ወዲጆች ሆይ፥ የዚህ ተስፋ ቃል ካሇን፥ 
በእግዚአብሔር ፍርሃት ቅዴስናን ፍጹም እያዯረግን ሥጋንና 
መንፈስን ከሚያረክስ ሁለ ራሳችንን እናንጻ። 2 በልባችሁ ስፍራ 
አስፉልን፤ ማንንም አልበዯልንም፥ ማንንም አላጠፋንም፥ ማንንም 
አላታሇልንም።  3 ሇኵነኔ አልልም፤ በአንዴነት ሇመሞትና 
በአንዴነት ሇመኖር በልባችን እንዲላችሁ አስቀዴሜ 
ብዬአሇሁና።  4 ስሇ እናንተ እምነቴ ታላቅ ነው፥ በእናንተ 
ምክንያት ትምክህቴ ታላቅ ነው፤ መጽናናት ሞልቶብኛል፤ 
በመከራችን ሁለ ዯስታዬ ከመጠን ይልቅ ይበዛል። 

 

1 << እንግዱህ >> የሚሇው ቃል በምዕራፍ ስዴስት ላይ ያነሣውን 
የእግዚአብሔር ሕዝብ መሆንና መሇየትን ወዯመዯምዯሚያው 
እንዯሚያመጣው የሚያመሇክት ቃል ነው።  

2 ሥጋንና መንፈስን ከሚያረክስ ሁለ ራሳችን እንዴናነጻ 
ያሳስበናል። የሥጋ መርከስ በሥጋ ሥራዎች ነው። የመንፈስ 
መርከስስ ብሇን ብንጠይቅ መልሱ ኃጢአት በተዯጋጋሚ 
በሚሰራበት ወቅት ዴንገተኛ መሆኑ ቀርቶ ከባህርያችን ጋር 
ይዋሃዴና ልማዲዊ ኃጢአት (habitual sin) ይሆናል። በዚህም 
ምክንያት ሌላው ቀርቶ ፈቃዲችን ሳይቀር ወዯ ኃጢአት 
የሚያዘነብል ይሆናል።  

3 ከዚህ ርኩሰት የምንነጻበትን ኃይል የምናገኝበትን ሥፍራ 
አስተውለ፤ የመጀመሪያው የተሰጠን የተስፋ ቃል ነው፥ (6፥17-18) 
ሁሇተኛው፥ የእግዚአብሔር ፍርሃት ነው።  

4 ቅደስ ጳውሎስ ይህን ሁለ አስቸጋሪ ውጣ ውረዴ ያሳሇፈው << 
በአንዴነት ሇመሞትና በአንዴነት ሇመኖር ነው። ይህ የአብሮነት 
ሞት፥ እስከመጨረሻይቱ እስትንፋስ  በእምነት መጽናትና መሞት 
ሲሆን፥ በአንዴነት መኖር ዯግሞ ሇዘሇዓሇም ከእግዚአብሔር ጋር 
በሚመጣው ሕይወት መኖር ነው። ምዴራዊ አንዴነት አብሮ 
መኖርና አብሮ መሞት ነው። ሞት መዯምዯሚያ ነው። ሰማያዊው 
አንዴነት  ግን  በሞት ተባብሮ ሇዘሇዓሇም መኖርን ያስከትላል።  

 

ሇ ኀዘንተኞችን የሚጽናና አምላክ 7፥5-7 

5 ወዯ መቄድንያም በመጣን ጊዜ፥ በሁለ ነገር መከራን ተቀበልን 
እንጂ ሥጋችን ዕረፍት አልነበረውም፤ በውጭ ጠብ ነበረ፥ በውስጥ 
ፍርሃት ነበረ።   7 6 ነገር ግን ኀዘንተኞችን የሚያጽናና አምላክ 
በቲቶ መምጣት አጽናናን፤   7 በመምጣቱም ብቻ አይዯሇም ነገር 
ግን ናፍቆታችሁንና ልቅሶአችሁን ስሇ እኔም ቅንዓታችሁን ሲናገረን 
በእናንተ ላይ በተጽናናበት መጽናናት ዯግሞ ነው፤ ስሇዚህም ከፊት 

ይልቅ ዯስ አሇን። 1 ቅደስ ጳውሎስ ም2፥14 ላይ ያቋረጠውንና 
በመቄድንያ ቲቶን በሚጠብቅበት ወቅት ያጋጠመውን ነገር ይነግረናል። 
<<በውጭ ጠብ በውስጥ ፍርሃት >> እንዯነበረበት በመናገር የነበረበትን 
ጭንቀት ይገልጣል።  

2 ሐዋርያው እግዚአብሔርን << ኀዘንተኞችን የሚያጽናና አምላክ>> 
ብሎ ይጠራዋል። መጽናናትን ከእግዚአብሔርን እንዯሚገኝ ባሇሙለ 
ተስፋ ነበር።  

3 የቲቶ በሰላም ወዯ መቄድንያ መመሇስ ሇቅደስ ጳውሎስ ትልቅ እረፍት 
ሰጥቶት ነበር። እዚህ ላይ የምንመሇከተው ጳውሎስ በወንጌል ልጆቹ 
ሇሆኑት ምን ያህል እንዯሚጨነቅላቸው ነው።  

3 እግዚአብሔር ቅደስ ጳውሎስን ያጽናናው።  

  በቲቶ በሰላም መመሇስ  

 ቲቶ ከቆሮንቶስ ይዞት በተመሇሰው መልእክት ማሇትም ሇእርሱ 
ያላቸውን ናፍቆትና ቅንዓት በመስማቱ ነው።  

 

ሐ የጳውሎስ ተግሣጽ ውጤት 7፥8-13  

8 በመልእክቴ ያሳዘንኋችሁ ብሆን እንኳ አልጸጸትም፤ የተጸጸትሁ ብሆን 
እንኳ፥ ያ መልእክት ጥቂት ጊዜ ብቻ እንዲሳዘናችሁ አያሇሁና አሁን 
ሇንስሐ ስላዘናችሁ ዯስ ብሎኛል እንጂ ስላዘናችሁ አይዯሇም፤  9 
በምንም ከእኛ የተነሣ እንዲትጎደ እንዯ እግዚአብሔር ፈቃዴ 
አዝናችኋልና። 10 እንዯ እግዚአብሔር ፈቃዴ የሆነ ኀዘን ጸጸት 
የሌሇበትን፥ ወዯ መዲንም የሚያዯርሰውን ንስሐ ያዯርጋልና፤ የዓሇም 
ኀዘን ግን ሞትን ያመጣል። 11 እነሆ፥ ይህ እንዯ እግዚአብሔር ፈቃዴ 
የሆነ ኀዘን እንዳት ያሇ ትጋት፥ እንዳት ያሇ መልስ፥ እንዳት ያሇ ቁጣ፥ 
እንዳት ያሇ ፍርሃት፥ እንዳት ያሇ ናፍቆት፥ እንዳት ያሇ ቅንዓት፥ እንዳት 
ያሇ በቀል በመካከላችሁ አዯረገ። በዚህ ነገር ንጹሐን እንዯ ሆናችሁ 
በሁለ አስረዴታችኋል።12 እንግዱያስ የጻፍሁላችሁ ብሆን እንኳ፥ ስሇ 
እኛ ያላችሁ ትጋታችሁ ከእናንተ ዘንዴ በእግዚአብሔር ፊት እንዱገሇጥ 
እንጂ፥ ስሇ በዲዩ ወይም ስሇ ተበዲዩ አልጻፍሁም። ስሇዚህ 
ተጽናንተናል።  
1 የቆሮንቶስ ክርስያኖች ከቅደስ ጳውሎስ በተላከላቸው መልእክት 
አዝነው ነበር። በዚህም ቅደስ ጳውሎስ ዯስ ብሎት ነበር፤ ዯስ ያሇው 
ስላዘኑ ሳይሆን ሐዘናቸው ሇንስሐ ስሇሆነ ነበር።  

2 በቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ሐዘን ውስጥ ቅደስ ጳውሎስ የሚከተለትን 
ነገሮች አይቶአል።  

 ኀዘናቸው እንዯ እግዚአብሔር ፈቃዴ ነው።  

 ኀዘናቸው ጸጸት የሌሇበት ነው  

 ኀዘናቸው ንስሐን በሕይወታቸው የሚያመጣ ነው  




ምዕራፍ ሰባት  
በቀሲስ መልአኩ ባወቀ 

ሚያዝያ 12 ቀን 2002 ዓም    2ቆሮንቶስ ምዕራፍ ሰባት  

ዴ ን ግ ል  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 ሎ 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  



Page 2 

    አሠረ ሐዋርያት የመጽሐፍ ቅደስ ጥናት  

 ኀዘናቸው መዲንን የሚያመጣ ነው።  

 

<< የሚገባ ኃዘን የማይገባ ኃዘን አሇ። የማይገባ ኃዘን  እናት አባቴ ሞቱብኝ፥ እኅት ወንዴሜን አጣሁ፥ የምበላው የምጠጣው አጣሁ፥ 
ንብረቴን ርስቴን ተቀማሁ ብሎ ማዘን ነው። ምክንያቱም፥ እንዯ እናት እንዯ አባት ሥላሴ፥ እንዯ እኅት እንዯ ወንዴም፥ መላእክት፥ እንዯ 
መብል መጠጥ ሥጋውን ዯሙ፥ እንዯ ርስት እንዯ ንብረት፥ የማታልፍ ርስትና ንብረት መንግሥተ ሰማይ ኣሇችና። የሚገባ ኃዘን የተባሇው 
የራስን ኃጢአት አስቦ ማዘን ፥ እንዯ አዲም እንዯ ዲዊት፥ እንዯ ቅደስ ጴጥሮስ የወንዴምን የእህትን ኃጢአት አስቦ ማዘን፥ እንዯ ሳሙኤል 
ሳሙኤል ሇንጉሥ ሲያሇቅስሇት ኑሮአልና (1 ሳሙ 16፥1) በሰማዕታት ላይ የዯረሰውን መከራና ግፍ አስቦ ማዘን የቀዯሙት ክርስቲያኖች 
በእስጢፋኖስ ሞት እንዲሇቀሱት፤ የእግዚአብሔርን ልጅ ሞት አስቦ ማዘን በትውፊት እንዯሚነገረው ዮሐንስ የዕሇተ አርቡን መከራ እያሰበ ሰባ 
ዓመት ፊቱ ኃዘንተኛ (ቁጹረ ገጽ ) ሆኖና እንባው እየፈሰሰ ኖሮአል። >> ትርጓሜ ጳውሎስ አንዴምታ     

3 የተጻፈላቸው ተግሣጽና በውስጣቸው የተፈጠረው << እንዯ እግዚአብሔር ፈቃዴ የሆነው ኀዘን >>  ብዙ አስዯናቂ ነገሮችን አዴርጎላቸዋል።  

 

እንዳት ያሇ ትጋት፥  

የመጀመሪያው በውስጣቸው የፈጠረው ባህርይ ትጋት ነው። ማሇትም በውስጣቸው የተፈጠረውን መሇያየትም ሆነ ጉዴሇት ሇማስተካከል 
ጥልቅ የሆነ ፍላጎትን ፈጥሮባቸዋል።  

እንዳት ያሇ መልስ፥  

ትጋት ብቻ ሳይሆን ሕይወታቸውን በመሇወጥ የተሇያዩትን አንዴ በማዴረግ  ፈጣን መልስ ሰጥተዋል።  

እንዳት ያሇ ቁጣ፥  

ይህ በመካከላቸው የታየውን መሇያየትንም ሆነ ከዚህም የተነሣ በቤተ ክርስቲያን ላይ የዯረሰውን ሐፍረት በማየት ውዴቀታቸውን እንዳት 
እንዯተጸየፉት የሚያመሇክት  ነው።  

እንዳት ያሇ ፍርሃት፥  

ቅደስ ጳውሎስ ሇቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ያስጠነቀቃቸው ከእግዚአብሔር ቁጣ እንዱያመልጡ ነው። ይህ ፍርሃታቸው ከእግዚአብሔርም ቁጣ 
ሆነ ሐዋርቸውን ከማናዯዴ ሇመጠንቀቅ ረዴቶአቸዋል።  

እንዳት ያሇ ናፍቆት፥  

ከዚህ ኃዘናቸው የተነሣ ልባቸው በመሇስሇሱ ያ ወንጌልን ያመጣላቸው ሐዋርያ ወዯ እነርሱ ዘንዴ የሚመጣበትንና ዓይኑን እንዯገና 
የሚያዩበትን ቀን በናፍቆት ያስባለ።  

እንዳት ያሇ ቅንዓት፥  

ግእዛችን << ተቃኅዎ>  መንፈሳዊ ፉክክር ይሇዋል። ኃዘናቸው በመካከላቸው መልካም የማዴረግ ቅንዓትና ፉክክር የፈጠረ ይመስላል።  

እንዳት ያሇ በቀል   

በቀል የሚሇው ቃል ጠንከር ያሇ ቃል ነው። ብዴራትን ፍትሕን በበዲዩም ሆነ በተበዲዩ የዯረሰውን የሚያመሇክት ነው።  

  

 

መ  የቲቶ እረፍት 7፥ 13-16 

13 በመጽናናታችንም ስሇ ቲቶ ዯስታ አብልጦ ዯስ አሇን፥ መንፈሱ በሁላችሁ ዏርፎአልና፤ 14 ሇእርሱ በምንም ስሇ እናንተ የተመካሁ እንዯ ሆነ 
አላፈርሁምና፥ ነገር ግን ሁለን ሇእናንተ በእውነት እንዯ ተናገርን፥ እንዯዚህ ዯግሞ ትምክህታችን በቲቶ ፊት እውነት ሆነ። 15 ስሇዚህም 
በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ እንዳት እንዯተቀበላችሁት፥ የሁላችሁን መታዘዝ እያሰበ ፍቅሩ በእናንተ ላይ እጅግ በዝቶአል።  16 በነገር ሁለ 
ተማምኜባችኋሇሁና ዯስ ይሇኛል። 

 

1 ቲቶ በቅደስ ጳውሎስ ሀሳብና ጭንቀት በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን መካከልም ባሇው ልዩነት በጣም ያዘነ ነበር። አሁን ግን በተፈጠረው 
ሰላም ልቡ ያረፈ ሆኖአል። 

2 ቅደስ ጳውሎስ በቲቶ ላይ ሙለ በሙለ አመኔታና ትምክህት ነበረው። ይህ ትምክህቱ ዯግሞ ቲቶ ተልእኮውን ፈጽሞ በመምጣቱ እውን 
ሆኖአል።  

2 የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች < በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ>> መቀበላቸውና ሇትምህርቱ ያላቸው መታዘዝ፥ በቲቶ ልብ ውስጥ ፍቅርን አብዝቶ 
ነበር።  


