
 ሀ በመቄድንያ የተገሇጠው  የመስጠት ጸጋ 8፥1-7 

1 ወንዴሞች ሆይ፥ ሇመቄድንያ አብያተ ክርስቲያናት የተሰጠውን 
የእግዚአብሔርን ጸጋ እናስታውቃችኋሇን፤2 በብዙ መከራ 
ተፈትነው ሳለ የዯስታቸው ብዛትና የዴህነታቸው ጥሌቅነት 
የሌግስናቸውን ባሇ ጠግነት አብዝቶአሌ፤3 እንዯ ዓቅማቸው መጠን 
ከዓቅማቸውም የሚያሌፍ እንኳ ወዯው እንዯ ሰጡ 
እመሰክርሊቸዋሇሁና።4 ሇቅደሳን በሆነው አገሌግልት እንዱተባበሩ 
ይህን ቸርነት በብዙ ሌመና ከእኛ ይሇምኑ ነበር፥ 5 አስቀዴመውም 
በእግዚአብሔር ፈቃዴ ራሳቸውን ሇጌታ ሇእኛም ሰጡ እንጂ 
እንዲሰብን አይዯሇም።6 ስሇዚህም ቲቶ አስቀዴሞ እንዯ ጀመረ 
እንዱሁ ዯግሞ ይህን ቸር ሥራ ዯግሞ በእናንተ ዘንዴ ሉፈጽም 
ሇመንን።7 ነገር ግን በነገር ሁለ፥ በእምነትና በቃሌ በእውቀትም 
በትጋትም ሁለ ሇእኛም በፍቅራችሁ እንዯ ተረፋችሁ፥ በዚህ ቸር 
ሥራ ዯግሞ ትረፉ።  

 

ቅደስ ጳውልስ ከወንጌሌ አገሌግልቱ በተጨማሪ በከባዴ የዴህነት 
ችግር ሊይ ያለትን በኢየሩሳላም የሚኖሩትን ክርስቲያኖች 
መርዲትን ተቀዲሚ ዓሊማው አዴርጎ ነበር። ሐዋ 11፥27-30፤ ገሊ 
2፥1-10 ይህ ስጦታ የአህዛብ ክርስቲያኖች በአይሁዴ በኩሌ 
ስሊገኙት መንፈሳዊ በረከት የምስጋና ስጦታም ነው። ሮሜ 15፥27፤ 
ሮሜ 11፥11፤ ይህን አገሌግልቱን ህይወቱን አዯጋ ውስጥ እንኳ ሆኖ 
ሳሇ አሊቆረጠም ነበር። ሐዋ 21፥10፤ 24፥17።  
 

1 የመቄድንያ አብያተ ክርስቲያናት በመባሌ የሚታወቁት 
በፊሌጵስዩስ በተሰልንቄ በቤሪያና በሰሚናዊው የቆሮንቶስ ክፍሌ 
የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው።  

2 ቅደስ ጳውልስ የመቄድንያ አብያተ ክርስቲያናት ያሳዩትን ቸርነት  
ከእግዚአብሔር የተሰጣቸው ጸጋ ብል ይጠራዋሌ። ምንም እንኳን 
ሌግስናውን ያሳዩት እነርሱ ቢሆኑም ምንጩ እግዚአብሔር ነውና ፤ 

<< ማናቸውም መሌካም ሥራ እውን የሚሆነው በእግዚአብሔር 
እርዲታ ነው።>> ቴዎዴሪጥ  

3 የመቄድንያ አብያተ ክርስቲያናትን ሌግስናና ቸርነት ሌዩ 
የሚያዯርገው ምንዴነው?  

 ስጦታቸው የመጣው በብዙ መከራ ተፈትነው ሳሇ ነው 

 ስጦታቸው የመጣው በከባዴ ዴህነት (extreme poverty) 
ውስጥ ሳለ ነው።  

 የመከራቸው ብዛትና የዴህነቱ ከባዴነት ስጦታቸውን ከዯስታ 
ጋር አበዛው እንጂ አሊጎዯሇውም።  

 እንዯ ዓቅማቸውና ከአቅማቸው በሊይ ነበር የሰጡት።  

 ተሇምነውና ተገዯው ሳይሆን ራሳቸው ሇምነውና ጎትጉተው ነበር።  

 ከገንዘባቸውና ከስጦታቸው በፊት ራሳቸውን ሇእግዚአብሔር 
ሇወንጌሌ አገሌጋዮች ሰጥተው ነበር።  

4 አሁን ቅደስ ጳውልስ በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ያሇውን  አዱስ 
መንፈስ ሇመሌካም ሥራ የሚነሳሱበት እንዱሆንና ይህንንም ዯግሞ      
በኢየሩሳላም ያለትን ዴሆች ክርስቲያኖችን በመርዲት እንዱጀምሩት 
በማሳሰብ ሇዚህ ታሊቅ ሥራ ቲቶ እንዯተመዯበ ይነግራቸዋሌ።  

 

ሇ ስጦታና የክርስቶስ ምሳላነት 8፥8-15 
8 ትእዛዝ እንዯምሰጥ አሌሌም፥ ነገር ግን በላልች ትጋት በኩሌ 
የፍቅራችሁን እውነተኛነት ዯግሞ ሌመረምር እሊሇሁ፤ 9 የጌታችንን 
የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ አውቃችኋሌና፤ ሀብታም ሲሆን፥ እናንተ 
በእርሱ ዴህነት ባሇ ጠጎች ትሆኑ ዘንዴ ስሇ እናንተ ዴሀ ሆነ። 10 በዚህም 
ነገር ምክር እሰጣሇሁ፤ ከአምና ጀምራችሁ ሇማዴረግ ብቻ ያይዯሇ ነገር 
ግን ሇማሰብ ዯግሞ አስቀዴማችሁ የጀመራችሁት ይህ 
ይጠቅማችኋሌና፤  11 አሁንም ሇማሰብ በጎ ፈቃዴ እንዯ ነበረ፥ እንዱሁ 
እንዲሊችሁ መጠን መፈጸም ዯግሞ ይሆን ዘንዴ፥ ማዴረጉን ዯግሞ 
ፈጽሙ። 2 በጎ ፈቃዴ ቢኖር፥ እንዲሇው መጠን የተወዯዯ ይሆናሌ እንጂ 
እንዯላሇው መጠን አይዯሇም።3 ሇላልች ዕረፍት ሇእናንተም መከራ 
እንዱሆን አይዯሇም፥ ትክክሌ እንዱሆን ነው እንጂ፤14 የእነርሱ ትርፍ 
ዯግሞ የእናንተን ጉዴሇት እንዱሞሊ በአሁኑ ጊዜ የእናንተ ትርፍ 
የእነርሱን ጉዴሇት ይሙሊ፤ በትክክሌ እንዱሆን፥ እንዱህ ተብል እንዯ 
ተጻፈ። 15 ብዙ ያከማቸ አሊተረፈም፥ ጥቂትም ያከማቸ አሊጎዯሇም።  

 

1 ጳውልስ የመቄድንያ አብያተ ክርስቲያናትን ያነሣው፥ የቆሮንቶስ 
ክርስቲያኖችን ሇመጫን ሳይሆን እውነተኛ ስጦታ ምን አይነት 
እንዯሆነ ሇማሳየት ነው።  

2 ሇዚህም ታሊቁን የስጦታዎች ሁለ ምሳላ የሆነውን ጌታችን 
መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሐዋርያው በምሳላነት 
ያነሣሊቸዋሌ።  

3 << በእርሱ ዴህነት ባሇጠጎች ትሆኑ ዘንዴ ስሇእናንተ ዴሀ ሆነ።  

እንዳት ዴሀ ሆነ?   

 ሰው ሆኖ በመወሇደ 

 ራሱን ባድ ማዴረጉ (ፊሌ 2፥5-8 

 መከራን በመቀበለ በሞቱ  




ምዕራፍ ስምንት  
በቀሲስ መሌአኩ ባወቀ 

ግንቦት 3 ቀን 2002 ዓም    2ቆሮንቶስ ምዕራፍ ሰባት  

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  



Page 2 

       አሠረ ሐዋርያት የመጽሐፍ ቅደስ ጥናት  

 

በእርሱ ዴህነት እንዳት ባሇጠጎች ሆንን?  

<< ጴጥሮስ እንዲሇው ከመሇኮታዊ ባህርይ ተካፋዮች እንዱሆኑ የመሇኮትን ብሌጥግና ሇሰዎች ያዴሌ ዘንዴ የኃይለን ሥሌጣን በማዋረዴ 
እግዚአብሔር ሰው ሆኖ ተወሇዯ። ሰውነትን ወዯ እግዚአብሔርነት ይወስዯው ዘንዴ እርሱ ሰው ሆነ። ስሇሆነም ክርስቶስ ስሇ ራሱ ሳይሆን 
ስሇእኛ ሰው ሆነ፤ እኛ ግን ዴሆች የምንሆነው ሇራሳችን ጥቅም ነው>>  አምብሮስያስተር  

4 ሐዋርያው ፈቃዯኝነታችሁን በተግባር ግሇጡት ይሊቸዋሌ፤ ማሇትም የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች በኢየሩሳላም ያለትን ክርስቲያኖች ሇመርዲት 
ምኞታቸው መሆኑን ከገሇጡ ሰንበትበት ብሇዋሌ። ነገር ያን በተግባር እንዱገሌጡት ያሳስባቸዋሌ።  

5 ላልችን የምንረዲው በስንፍና እንዱኖሩ ሳይሆን ፍጹም ከሆነው ሰብአዊ አመሇካከት በመነሳት ነው፤ ዛሬ የምንረዲቸው አንዴ ቀን ላልችን 
የሚረደ ይሆናለ፤ ዛሬ ላልችን የምንረዲ ኣንዴ ቀን የላልችን እርዲታ ሌንጠይቅ እንችሊሇን።  

6 ከሁለ በሊይ ስጦታቸው አስዯናቂና ታማኝ የሆነውን የእግዚአብሔርን መግቦት የሚያመሇክት ይሆናሌ። ዘጸ 16፥18፤  

 

መ ስጦታ እና ሐሊፊነት 8፥16-24 

ነገር ግን በቲቶ ሌብ ስሇ እናንተ ያንን ትጋት የሰጠ አምሊክ ይመስገን፤ 17 ምክራችንን ተቀብልአሌና፥ ትጋት ግን ስሇ በዛበት ወድ ወዯ እናንተ 
ይወጣሌ።  18 ከእርሱም ጋር ስሇ ወንጌሌ ስብከት በአብያተ ክርስቲያናት ሁለ የተመሰገነውን ወንዴም እንሌካሇን፤   19 ይህም ብቻ አይዯሇም ነገር ግን 
የጌታን የራሱን ክብርና የእኛን በጎ ፈቃዴ ሇማሳየት በምናገሇግሇው በዚህ ቸር ሥራ ከእኛ ጋር እንዱጓዯዴ በአብያተ ክርስቲያናት ዯግሞ ተመረጠ። 20 
ስሇምናገሇግሇው ስሇዚህ ሇጋስ ስጦታ ማንም እንዲይነቅፈን እንጠነቀቃሇን፤ 21 በጌታ ፊት ብቻ ያይዯሇ ነገር ግን በሰው ፊት ዯግሞ መሌካም የሆነውን 
እናስባሇንና። 22 ብዙ ጊዜም በብዙ ነገር መርምረን ትጉ እንዯ ሆነ ያገኘነውን፥ አሁንም በእናንተ እጅግ ስሇሚታመን ከፊት ይሌቅ እጅግ ትጉ የሚሆነውን 
ወንዴማችንን ከእነርሱ ጋር እንሌካሇን።23 ስሇ ቲቶ የሚጠይቅ ቢኖር ስሇ እናንተ አብሮኝ የሚሠራ ባሌንጀራዬ ነው፤ ስሇ ወንዴሞቻችን የሚጠይቅ 
ቢኖርም የአብያተ ክርስቲያናት መሌእክተኞችና የክርስቶስ ክብር ናቸው።24 እንግዱህ የፍቅራችሁንና ስሇ እናንተ ያሇውን የትምክህታችንን መግሇጫ 
በአብያተ ክርስቲያናት ፊት ሇእነርሱ ግሇጡ።  

 

ቅደስ ጳውልስ ይህን ስጦታ ከቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ሲሰበስብ የሚከተለትን ጥንቃቄዎች ሲያዯርግ እናያሇን፤ 

1 በሐሊፊነት የሾመው ቲቶን ነበር፤ 

 የእግዚአብሔር ጸጋ የነበረው አገሌጋይ ነው።  

 የሐዋርያውን ምክር የሚቀበሌ ነበር።  

 የሐዋርያውን ራዕይ የሚጋራ የሌብ ባሌንጀራ ነው፤  

2 ከቲቶ ጋር አብረው የሚሄደ ዯግሞ ሁሇት ተወካዮች ተጠቅሰዋሌ፤ ብዙ መተርጉማን አንዯኛው << ወንዴም>> ለቃስ እንዯሆነ ገምተዋሌ። 

 በወንጌሌ ሥራ በአብያተ ክርስቲያናት የተመሰገነ 

 በአብያተ ክርስቲያናት የተመረጠ 

 በብዙ ነገር ተመርምሮ ትጉህ ሆኖ የተገኘ  

 ታማኝ የሆነ  

3 ጳውልስ ይህን የሚያዯርገው  

 በአገሌግልቱ ነቀፌታ እንዲይመጣ  

 በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት በመሌካም ሇመመሊሇስ  

 

 


