
 ሀ  በጳውልስ ሊይ የቀረበው ክስ  10፥1-7 

እኔም ራሴ ጳውልስ፥ በእናንተ ዘንዴ ፊት ሇፊት ሳሇሁ ትሑት የሆንሁ፥ ከእናንተ 
ግን ብርቅ የምዯፍራችሁ፥ በክርስቶስ የዋህነትና ገርነት እመክራችኋሇሁ፤  2 
በዓሇማዊ ሌማዴ እንዯምንመሊሇስ በሚቆጥሩን በአንዲንድች ሊይ አምኜ ሌዯፍር 
አስባሇሁ፥ በዚያ እምነት ግን ከእናንተ ጋር ሆኜ እንዲሌዯፍር 
እሇምናችኋሇሁ።  3 በሰው ሌማዴ ምንም እንኳ የምንመሊሇስ ብንሆን፥ እንዯ 
ሰው ሌማዴ አንዋጋም፤  4 የጦር ዕቃችን ሥጋዊ አይዯሇምና፥ ምሽግን ሇመስበር 
ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው፤  5 የሰውንም አሳብ በእግዚአብሔርም 
እውቀት ሊይ የሚነሣውን ከፍ ያሇውን ነገር ሁለ እናፈርሳሇን ሇክርስቶስም 
ሇመታዘዝ አእምሮን ሁለ እንማርካሇን፥  6 መታዘዛችሁም በተፈጸመች ጊዜ 
አሇመታዘዝን ሁለ ሌንበቀሌ ተዘጋጅተናሌ። 7 በፊታችሁ ያሇውን ተመሌከቱ። 
ማንም የክርስቶስ መሆኑን ተረዴቶ ቢሆን፥ ይህን እንዯ ገና በራሱ ይቁጠረው፤ 
እርሱ የክርስቶስ እንዯ ሆነ እኛ ዯግሞ እንዱሁ ነን። 

 

ጳውልስን የሚከሱት ሰዎች ወዯ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን  
በኢየሩሳላም ካለት አገሌጋዮች የተጻፉ ዯብዲቤዎች  3፥1  
ስሇራሳቸው የሚናገሩትን ብዙ ነገር የሚዯግፍ  ሌዩ ሌዩ ሰማያዊ 
መገሇጥና ራዕይ 5፥13 እና የተጉዋዙበት የቦታ ርቀት 10፥13-18፤ 
እና በጉዞአቸው ያገኛቸውን ዴካም ሇሥሌጣናቸው ዋና ምሌክት 
አዴርገው ያቀርቡ ነበር።  

በጳውልስ ሊይ የቀረቡት ክሶች የሚከተለት ነበሩ  

1 በአጠገባቸው ሳሇ ጭምት፤ ዯብዲቤ ሲጽፍ ግን ሥሌጣኑን 
የሚያሳይ መሆኑን  

ጳውልስ ሇዚህ የሚሰጠው መሌስ በእነርሱ ዘንዴም ሳሇ ይሆን 
ከእነርሱ ርቆ ሳሇ በክርስቶስ ባሇው ገርነትና የዋህነት እየመከራቸው 
ነው፤ ማቴ 11፥29 

2 የሚጠቀመው ዓሇማዊ አካሄዴ ነው 

ወዯ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ሾሌከው የገቡት ውሸተኞች 
ወንዴሞች (ቢጽ ሐሳውያን) ጳውልስን ይከሱት የነበረው 
በዓሇማዊ ሌማዴ  እንዯሚጓዝ ነበር።   

3 በአገሌግልቱ ሊይ መሇኮታዊ ኃይሌ አይታይበትም 

 ሇራሳቸው የተሇያዩ ሰማያዊ ራዕዮች እንዯሚገሇጡሊቸውና 
ተአምራት በእጆቸው እንዯሚዯረጉ አዴርገው ሲናገሩ፥ በአንጻሩ 
ቅደስ ጳውልስ ምንም ተአምራትና መገሇጦች እንዯማይከናወኑሇት 
አዴርገው ያወሩ ነበር።  

የሐዋርያው መሌስ  

1 ምንም እንኳ በዓሇም  ውስጥ ቢኖርም በዓሇም መመዘኛ 
እንዯማይመሊሇስ 

2 ዓሇም እንዯሚዋጋው ያሇ ጦር እንዯማይዋጋና ጦርነቱ << 
መንፈሳዊ >> እንዯሆነ 

3የሚዋጋበት የጦር መሳሪያም ከዚህ ዓሇም እንዲይዯሇና መንፈሳዊው 
የጦር ዕቃ   

የአጋንንትን ምሽግ ሇማፍረስ የሚችሌ 

በእግዚአብሔር ዕውቀት ሊይ የሚነሳውን ተዋስኦ (argument) 
የሚያሸንፍ  

 ሇእግዚአብሄር እንዱታዘዝ አእምሮን የምንማርክበት እንዯሆነ 
ገሌጦአሌ። 

 

 

ሇ ውጫዊ ገጽታና ውስጣዊ መሌእክት  

7 በፊታችሁ ያሇውን ተመሌከቱ። ማንም የክርስቶስ መሆኑን ተረዴቶ ቢሆን፥ ይህን 
እንዯ ገና በራሱ ይቁጠረው፤ እርሱ የክርስቶስ እንዯ ሆነ እኛ ዯግሞ እንዱሁ ነን። 8 
ጌታ እናንተን ሇማነጽ እንጂ እናንተን ሇማፍረስ ያይዯሇ በሰጠው በሥሌጣናችን ከፊት 
ይሌቅ ብመካ እንኳ አሊፍርም።9 በመሌእክቶቼ የማስዯነግጣችሁ አይምሰሊችሁ። 10 
መሌእክቶቹስ ከባዴና ኃይሇኛ ናቸው፥ ሰውነቱ ግን ሲታይ ዯካማ ነው፥ ንግግሩም 
የተናቀ ነው ይሊለና።11 እንዱሁ የሚሌ ይህን ይቁጠረው፤ በሩቅ ሳሇን በመሌእክታችን 
በኩሌ በቃሌ እንዲሇን፥ በፊቱ ዯግሞ ሳሇን በሥራ እንዱሁ ነን። 

 

ቅደስ ጳውልስ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖችን በውጭ ከሚያዩት ባሻገር 
መመሌከት እንዯሚገባቸው ያሳስባቸዋሌ።  

1 ማንም በክርስቶስ እንዲሇ እርግጠኛ ከሆነ፥ ሐዋርያውም በክርስቶስ ያሇ  
መሆኑን እንዱያስተውሌ 

2 የተሰጠው ሥሌጣን እነርሱን ሇማነጽ እንጂ እነርሱን ሇማፍረስ 
እንዲይዯሇ፥ 

3 << መሌእክቱ ኃይሇኛ ነው>> ንግግሩ ዯካማ ነው በማሇት 
ሇሚናገሩትም እንዯመሌእክቱ ተግባሩም በእግዚአብሔር ኃይሌ የተቀባ 
እንዯሆነ ይገሌጥሊቸዋሌ።  

ወዯ ቆሮንቶስ ሾሌከው የገቡት ሰዎች ንግግሩ ዯካማ ነው ያለት 
ምናሌባትም የአጵልስን በኃይሌና በስሜት የተመሊ ስብከት፥ ከጳውልስ 
የሌመናና የአባታዊ ፍቅር ስብከት ጋር ሳያነጻጽሩት አሌቀሩም።  

ይህ የቆሮንቶስ ሰዎች አመሇካከት በዘመናችን ሰርጎ እንዲይገባ 
መጠንቀቅይኖርብናሌ። << ንግግራቸው ዯካማ>> የሚመስሌ ነገር ግን 
መሌእክታቸው ኃይሇኛ የሆነ፥ የአባቶችን አገሌግልት ዋጋ የሚያሳጣ 
አገሌግልት እንዲይኖር ሌንጠነቀቅ ይገባሌ።  

 

  

 




ምዕራፍ 10-13 
ሉቀ ኅሩያን ቀሲስ መሌአኩ ባወቀ  

ሰኔ 1 ቀን 2002 ዓም    2ቆሮንቶስ 10-13 

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  



 ቅደስ ጳውልስና የሐሰተኞች መምህራን  
<< ራሳቸውን ከሚያመሰግኑ ከአንዲንድች ጋር ራሳችንን ሌንቆጥር ወይም 
ራሳችንን ሌናስተያይ አንዯፍርምና፤ ነገር ግን እነርሱ ራሳቸውን ከራሳቸው ጋር 
ሲያመዛዝኑ፥ ራሳቸውንም ከራሳቸው ጋር ሲያስተያዩ፥ አያስተውለም። 13 እኛ 
ግን እግዚአብሔር እንዯ ወሰነሌን እስከ እናንተ እንኳ እንዯሚዯርስ እንዯ 
ክፍሊችን ሌክ እንጂ ያሇ ሌክ አንመካም።14 ወዯ እናንተ እንዯማንዯርስ አዴርገን 
ከመጠን አናሌፍምና፥ የክርስቶስን ወንጌሌ በመስበክ እስከ እናንተ እንኳ 
ዯርሰናሌና፤15-16 በላልች ዴካም ያሇ ሌክ አንመካም፥ ነገር ግን እምነታችሁ 
ሲያዴግ ከእናንተ ወዱያ ባሇው አገር እስክንሰብክ ሥራችንን እየጨመርን፥ 
በክፍሊችን በእናንተ ዘንዴ እንዴንከብር ተስፋ እናዯርጋሇን፤ በላሊው ክፍሌ ስሇ 
ተዘጋጀው ነገር አንመካም።17-18 የሚመካ ግን በጌታ ይመካ፤ እግዚአብሔር 
የሚያመሰግነው እንጂ ራሱን የሚያመሰግን እርሱ ተፈትኖ የሚወጣ 
አይዯሇምና።>>  

 

ቅደስ ጳውልስ ራሳቸውን ከፍ አዴርገው ከሚያስቀምጡት ጋር 
ራሱን ሇማስተያየትና ሇማወዲዯር እንዯማይፈቅዴ ይነግራቸዋሌ። 
ሇምን ቢባሌ << ራሳቸውን ከራሳቸው ጋር አመዛዝነው ሇራሳቸው 
ትርጉም የሚሰጡ ጠቢባን እንዲይዯለ ይገሌጣሌ። የአገሌግልት 
መመዘኛው ምን እንዯሆነ ይገሌጣሌ።  

1 ሐዋርያው የአገሌግልት መመዘኛውና ትምክህቱ የክርስቶስ 
ወንጌሌ እንዯሆነ ይገሌጣሌ።  

2 የአገሌግልት መስኩም በራሱ በጌታ የተሰጠው << ሇአህዛብ 
ሐዋርያ>> መሆኑንና በላሊው መሠረት ሊይ ሇመመሥረት 
እንዲሌተጣጣረ ይገሌጥሊቸዋሌ።  

3 በዚህም ምክንያት ትምክህቱና አሌኝታው ወንጌሌን ይሰብክ 
ዘንዴ በጠራውና ባዘዘው በጌታ እንዯሆነ ይገሌጥሊቸዋሌ።  

 

የእውነተኛ አገሌጋይ ቅንዓት  
በጥቂቱ ሞኝነቴ ብትታገሡኝ መሌካም ይሆን ነበር፤ ቢሆንም በእርግጥ 
ታገሡኝ። 2 በእግዚአብሔር ቅንዓት እቀናሊችኋሇሁና፥ እንዯ ንጽሕት ዴንግሌ 
እናንተን ሇክርስቶስ ሊቀርብ ሇአንዴ ወንዴ አጭቻችኋሇሁና፤ 3 ነገር ግን እባብ 
በተንኮለ ሔዋንን እንዲሳታት፥ አሳባችሁ ተበሊሽቶ ሇክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና 
ንጽሕና ምናሌባት እንዲይሇወጥ ብዬ እፈራሇሁ።4 የሚመጣውም ያሌሰበክነውን 
ላሊ ኢየሱስ ቢሰብክ፥ ወይም ያሊገኛችሁትን ሌዩ መንፈስ ወይም 
ያሌተቀበሊችሁትን ሌዩ ወንጌሌ ብታገኙ፥ በመሌካም ትታገሡታሊችሁ።  

 

ሐዋርያው ስሇአገሌግልቱ ያሇውን ቅንዓት እና ሇሚያገሇግሊቸው 
ሕዝብ ያሇውን ፍቅር በሚገርም ሁኔታ ይገሌጥሊቸዋሌ።  

1, ሌክ አንዱት ሌጃገረዴን ሇአንዴ ወንዴ ሇክቡር ጋብቻ 
እንዯማጨት፥ ሐዋርያውም የቆሮንቶስ ክርስቲያኖችን ሇክርስቶስ 
ሇማቅረብ ከክርስቶስ ጋር ሇማስተዋወቅ እንዯሚዯክም 
ይነግራቸዋሌ።  

2 በክርስትናቸው እንዱያዴጉና በውስጣቸው ያሇውን << ንጽሕናና 
ቅንንነት እንዲያጡ>> እንዯሚጨነቅሊቸው፤ 

3, ከሁለም በሊይ ከተሰበከሊቸው ወንጌሌ፥ ከተቀበለት መንፈስ 
እና ካመኑበት ኢየሱስ ሌዩ የሆነ ወንጌሌ ሌዩ የሆነ መንፈስና ሌዩ 
የሆነ ኢየሱስ እንዲቀበለ፥ እና በስህተት ውስጥ እንዲይወዴቁ 
ይመክራቸዋሌ።  

ሐዋርያት ነን የሚለት ሰዎች  እውነተኛ ማንነት 

5 ከእነዚህ ከዋነኞቹ ሐዋርያት በአንዴ ነገር እንኳ እንዯ ጎዯሌሁ ራሴን አሌቆጥርም። 6 
በአነጋገሬ ያሌተማርሁ ብሆን እንኳ፥ በእውቀት ግን እንዱህ አይዯሇሁም። ነገር ግን 
በሰው ሁለ መካከሌ በነገር ሁለ ተገሌጠንሊችኋሌ። 7 ወይስ የእግዚአብሔርን ወንጌሌ 
ያሇ ዯመወዝ ስሇ ሰበክሁሊችሁ፥ እናንተ ከፍ እንዴትለ ራሴን እያዋረዴሁ ኃጢአት 
አዴርጌ ይሆንን? 8 እናንተን ሇማገሌገሌ ዯመወዝ እየተቀበሌሁ ላልችን አብያተ 
ክርስቲያናት ዘረፍሁ። 9 ከእናንተም ጋር ሳሇሁ በጎዯሇኝ ጊዜ፥ በማንም 
አሌከበዴሁበትም፤ ከመቄድንያ የመጡት ወንዴሞች የጎዯሇኝን በሙለ ሰጥተዋሌና፤ 
በነገርም ሁለ እንዲሌከብዴባችሁ ተጠነቀቅሁ እጠነቀቅማሇሁ። 10 የክርስቶስ እውነት 
በእኔ እንዲሇ፥ ይህ ትምክህት በእኔ ዘንዴ በአካይያ አገር አይከሇከሌም።  11 ስሇ ምን? 
ስሇማሌወዲችሁ ነውን? እግዚአብሔር ያውቃሌ።12 ነገር ግን በዚያ በሚመኩበት እንዯ 
እኛ ሆነው ሉገኙ፥ ምክንያትን ከሚፈሌጉቱ ምክንያትን እቆርጥ ዘንዴ አሁን 
የማዯርገውን ከዚህ ወዱህ ዯግሞ አዯርጋሇሁ። 13 እንዯ እነዚህ ያለ ሰዎች የክርስቶስን 
ሐዋርያት እንዱመስለ ራሳቸውን እየሇወጡ፥ ውሸተኞች ሐዋርያትና ተንኮሇኞች 
ሠራተኞች ናቸውና። 14 ይህም ዴንቅ አይዯሇም፤ ሰይጣን ራሱ የብርሃንን መሌአክ 
እንዱመስሌ ራሱን ይሇውጣሌና።15 እንግዱህ አገሌጋዮቹ ዯግሞ የጽዴቅን አገሌጋዮች 
እንዱመስለ ራሳቸውን ቢሇውጡ ታሊቅ ነገር አይዯሇም፤ ፍጻሜአቸውም እንዯ 
ሥራቸው ይሆናሌ። 

 

1 << ዋነኞቹ ሐዋርያት>> የሚሇው አጠራር የምጸት አጠራር ሳይሆን 
እነዚህ ወዯ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ሾሌከው የገቡት ሰዎች ስሇራሳቸው 
ያሊቸውን አመሇካከት የሚገሌጥ ነው።  

2 ሐዋርያው << ባነጋገሬ ያሌተማርኩ ቢሆንም>> የሚሇው በገማሌያሌ 
እግር ስር ሆኖ መማሩን በመዘንጋት ፥ ወይም በመንፈስ ቅደስ 
የተገጠሇትን ሰማያዊ ምሥጢር ቦታ ባሇመስጠት ሳይሆን፥ ሐዋርያት ነን 
የሚለት የሠሇጠኑበትን ቃሊትን የማጣመምና የመጠምዘዝ ችልታ ነው።  

3 የተቀበሇውን የእግዚአብሔር ዕውቀት በመግሇጥ፥ ራሴን ዝቅ 
ያዯረግሁት የእግዚአብሔር ወንጌሌ ከፍ እንዱሌ ነው ይሊቸዋሌ። 

4 ሐዋርያው ሇወንጌሌ ዴጋፍ የሚሆን እገዛን ከመቄድንያ በማግኘቱ 
ምክንያት ከቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ዴጋፍ አሇመጠየቁን እንዯንቀት 
አዴርገው ሇቆጠሩትም በእነርሱ ሊይ ሸክም እንዲይሆን ከመጠንቀቅ 
በሊይ ላሊ አሊማ እንዯላሊቸው  ይነግራቸዋሌ።  

5 ከሐዋርያው ጋር እኩሌ እንዯሆኑ አዴርገው የሚቆጥሩት ግን 
ሐሰተኞች ሐዋርያት እና ተንኮሇኞች ሐዋርያት እንዯሆኑ፥ እንዯ ግብር 
አባታቸው እንዯ ሰይጣን እነርሱም እውነተኛ ማንነታቸውን በመዯበቅ 
በስውር እንዯሚጉዋዙ ይገሌጣሌ።  

ሐዋርያው ስሇወንጌሌ የተቀበሇው መከራ  
እንዯ ገና እሊሇሁ። ሇማንም ሰው ሞኝ የሆንሁ አይምሰሇው፤ ያሇዚያ ግን እኔ ዯግሞ 
ጥቂት እመካ ዘንዴ እንዯ ሞኝ እንኳ ሆኜ ተቀበለኝ። 17 እንዯዚህ ታምኜ ስመካ 
የምናገረው፥ በሞኝነት እንጂ ጌታ እንዲዘዘኝ አሌናገርም። 18 ብዙዎች በዓሇማዊ ነገር 
ስሇሚመኩ እኔ ዯግሞ እመካሇሁ።19 ሌባሞች ስሇምትሆኑ በዯስታ ሞኞችን 
ትታገሣሊችሁና፤ 20 ማንም ባሪያዎች ቢያዯርጋችሁ፥ ማንም ቢበሊችሁ፥ ማንም 
ቢቀማችሁ፥ ማንም ቢኮራባችሁ፥ ማንም ፊታችሁን በጥፊ ቢመታችሁ 
ትታገሣሊችሁና።21 ዯካሞች መስሇን እንዯ ነበርን በውርዯት እሊሇሁ። ነገር ግን 
በሞኝነት እሊሇሁ፤ ማንም በሚዯፍርበት እኔ ዯግሞ እዯፍርበታሇሁ።    22 ዕብራውያን 
ናቸውን? እኔ ዯግሞ ነኝ። የእስራኤሌ ወገን ናቸውን? እኔ ዯግሞ ነኝ። የአብርሃም ዘር 
ናቸውን? እኔ ዯግሞ ነኝ። የክርስቶስ አገሌጋዮች ናቸውን?   
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A N G E L S   

       አሠረ ሐዋርያት የመጽሐፍ ቅደስ ጥናት  



23 እንዯ እብዴ ሰው እሊሇሁ፤ እኔ እበሌጣሇሁ፤ በዴካም አብዝቼ፥ በመገረፍ 
አብዝቼ፥ በመታሰር አትርፌ፥ በመሞት ብዙ ጊዜ ሆንሁ።  24 አይሁዴ አንዴ 
ሲጎዴሌ አርባ ግርፋት አምስት ጊዜ ገረፉኝ። 25 ሦስት ጊዜ በበትር ተመታሁ፤ 
አንዴ ጊዜ በዴንጋይ ተወገርሁ፤ መርከቤ ሦስት ጊዜ ተሰበረ፤ ላሉትና ቀን 
በባሕር ውስጥ ኖርሁ።  26 ብዙ ጊዜ በመንገዴ ሄዴሁ፤ በወንዝ ፍርሃት፥ 
በወንበዳዎች ፍርሃት፥ በወገኔ በኩሌ ፍርሃት፥ በአሕዛብ በኩሌ ፍርሃት፥ 
በከተማ ፍርሃት፥ በምዴረ በዲ ፍርሃት፥ በባሕር ፍርሃት፥ በውሸተኞች 
ወንዴሞች በኩሌ ፍርሃት ነበረብኝ፤  27 በዴካምና በጥረት ብዙ ጊዜም 
እንቅሌፍ በማጣት፥ በራብና በጥም ብዙ ጊዜም በመጦም፥ በብርዴና በራቁትነት 
ነበርሁ። 28 የቀረውንም ነገር ሳሌቆጥር፥ ዕሇት ዕሇት የሚከብዴብኝ የአብያተ 
ክርስቲያናት ሁለ አሳብ ነው።   29 የሚዯክም ማን ነው፥ እኔም አሌዯክምምን? 
የሚሰናከሌ ማን ነው፥ እኔም አሌናዯዴምን?30 ትምክህት የሚያስፈሌግ ከሆነ፥ 
ከዴካሜ በሚሆነው ነገር እመካሇሁ።31 ሇዘሊሇም የተባረከ የጌታችን የኢየሱስ 
ክርስቶስ አምሊክና አባት እንዲሌዋሽ ያውቃሌ። 32 በዯማስቆ አርስጦስዮስ 
ከተባሇ ንጉሥ በታች የሆነ የሕዝብ ገዥ ሉይዘኝ እየወዯዯ የዯማስቆ ሰዎችን 
ከተማ ያስጠብቅ ነበር፥ 33 በቅጥሩም ባሇ መስኮት በቅርጫት አወረደኝና ከእጁ 
አመሇጥሁ። 

ቅደስ ጳውልስ ስሇራሱ መከራና ስሇዯረሰበት ውጣ ውረዴ 
የመናገሩን ነገር << ሞኝነት>> ብል ይጠራዋሌ። የእርሱ ትምክህት 
የተመሠረተው በዯረሰበት መከራ ሊይ ሳይሆን ትምክህቱ 
በክርስቶስ ሊይ ነውና። ሆኖም በዚህ ሞኝነት እና ሊይ ሆኖ ግን 
ያሳሇፈውን መከራ ይዘረዝራሌ። በዚህ ዝርዝር ውስጥ ቅደስ 
ጳውልስ ሐሰተኞቹ ሐዋርያት የሚያነሱትን ክስ ከራሱ የሕይወት 
ታሪክ ጋር በማነጻጸር መሌስ ይሰጣቸዋሌ።  

1 ሐሰተኞቹ ሐዋርያት ይመኩበት የነበረው፥ ዕብራውያን 
መሆናቸውን ወይም ከኢየሩሳላም ቤተ ክርስቲያን መምጣቸውን 
ነው። ቅደስ ጳውልስ ዕብራዊና የአብርሃም ዘር የእስራኤሌ ወገን 
እንዯሆነ ይናግራቸዋሌ።  

2 ምዕራፍ አስር ሊይ እንዲየነው እነዚህ ሰዎች ስሇዯረሰባቸው 
ችግር (አብዛኛውን ስሇመንገደ ርቀት ነው) በመናገር የክርስቶስ 
እንዯሆኑ ይናገራለ። ጳውልስም በወንጌሌ አገሌግልቱ የዯረሰበትን 
መከራ በዝርዝር ያቀርባሌ።   

3 ቅደስ ጳውልስ ያሳሇፈውን ውጣ ውረዴ ሲናገር፥ የዯረሰበትን 
የሥነ ሌቡና ይሁን የአካሌ ጉዲት ሳይገሌጥ አሊሇፈም። ነገር ግን 
በዚህ ሁለ ይጨንቀው የነበረው የአብያተ ክርስቲያናት ነገር 
እንዯሆነ ይናገራሌ።  

ቅደስ ጳውልስ ይህን አስዯናቂ የሆነ ህይወት ሲጓዝ ምን 
ሳይሰማው ቀርቶ እንዲሌሆነ በግሌጥነት ይናገራሌ። ብዙ አስቸጋሪ 
ህይወት አሳሌፎአሌ። ይህ ሇእኛ ታሊቅ መጽናናት ነው። 
በውስጣችን የሚሰማን ነገር፥ፍርሃታችን ጭንቀታችንና ንዳታችንን 
እግዚአብሔር ሇመሌካም ነገር እንዯሚጠቀምበት ቅደስ ጳውልስ 
ካሳሇፈው ሕይወት እንረዲሇን።  

በዴካም የተገሇጠ ኃይሌ  
1 ትምክህት የሚያስፈሌግ ነው፤ አይጠቅምም ነገር ግን ከጌታ ወዲሇው ራእይና 
መገሇጥ እመጣሇሁ።  2 ሰውን በክርስቶስ አውቃሇሁ፥ በሥጋ እንዯ ሆነ 
አሊውቅም ወይም ከሥጋ ውጭ እንዯ ሆነ አሊውቅም፥ እግዚአብሔር ያውቃሌ፤ 
እንዱህ ያሇው ሰው ከአሥራ አራት ዓመት በፊት እስከ ሦስተኛው ሰማይ ዴረስ 
ተነጠቀ።  3 እንዱህ ያሇውንም ሰው አውቃሇሁ፥ በሥጋ እንዯ ሆነ ወይም ያሇ 
ሥጋ እንዯ ሆነ አሊውቅም፥ እግዚአብሔር ያውቃሌ፤ 4 ወዯ ገነት ተነጠቀ፥ 
ሰውም ሉናገር የማይገባውን የማይነገረውን ቃሌ ሰማ። 5 እንዯዚህ ስሊሇው 

እመካሇሁ፥ ስሇ ራሴ ግን ከዴካሜ በቀር አሌመካም። 6 ሌመካ ብወዴስ ሞኝ 
አሌሆንም፥ እውነትን እሊሇሁና፤ ነገር ግን ማንም ከሚያይ ከእኔም ከሚሰማ የምበሌጥ 
አዴርጎ እንዲይቆጥረኝ ትቼአሇሁ። 7 ስሇዚህም በመገሇጥ ታሊቅነት እንዲሌታበይ 
የሥጋዬ መውጊያ፥ እርሱም የሚጎስመኝ የሰይጣን መሌእክተኛ ተሰጠኝ፤ ይኸውም 
እንዲሌታበይ ነው 8 ስሇዚህ ነገር ከእኔ እንዱሇይ ሦስት ጊዜ ጌታን ሇመንሁ። 9 
እርሱም፦ ጸጋዬ ይበቃሃሌ፥ ኃይላ በዴካም ይፈጸማሌና አሇኝ። እንግዱህ የክርስቶስ 
ኃይሌ ያዴርብኝ ዘንዴ በብዙ ዯስታ በዴካሜ ሌመካ እወዲሇሁ።  10 ስሇዚህ ስሇ 
ክርስቶስ በዴካም በመንገሊታትም በችግርም በስዯትም በጭንቀትም ዯስ ይሇኛሌ፤ 
ስዯክም ያን ጊዜ ኃይሇኛ ነኝና። 

ዋነኞች ሐዋርያት ነን የሚለት ስሊሊቸው መንፈሳዊ ሌምምዴ ብዙ 
ይናገሩ ስሇነበር፥ ሐዋርያው አሁንም << ሞኝነት>> የሚሇውን 
በመንፈሳዊ ሌምምዴ መመካትን ይናገራሌ።  

1 ከአስራ አራት ዓመት በፊት ቅደስ ጳውልስ ወዯ ሦስተኛው ሰማይ 
እንዯተወሰዯ ይነግረናሌ። ያየውና የሰማውን በቃሊት ሇመግሇጥ 
እንዯማይችሌም ይናገራሌ።  

2 ሆኖም መንፈሳዊ ሌምምዴ በሶስተኛው ሰማይ ብቻ ሳይሆን በእሾህ 
መካከሌም እንዯሆነ ሲገሌጥ፥ በዚህ ምዴር ሊይ ባሇው የመከራ ሕይወት 
አምሊኩ ምን እንዲሇማመዯው ይገሌጥሌናሌ። ቅደስ ጳውልስ ምን 
አይነት ችግር እንዯገጠመው አናውቀም። ሆኖም << የሥጋ መውጊያ>> 
<<መጎሰሚያ>> << የሰይጣን መሌእክተኛ>> ብል የሚጠራው ሕይወት 
እንዯተሰጠው እና ሦስት ጊዜ አጥብቆ ቢሇምነው ጸጋዬ ይበቃሃሌ ተብል 
እንዯ ተነገረው እናያሇን።  

 

የሦስተኛው ጉብኝት ዝግጅት  
11 በመመካቴ ሞኝ ሆኜአሇሁ፤ እናንተ ግዴ አሊችሁኝ፤ እናንተ እኔን ሌታመሰግኑ ይገባ 
ነበርና። እኔ ምንም ባሌሆን እንኳ፥ ከዋነኞቹ ሐዋርያት በምንም አሌጎዴሌምና። 12 
በእርግጥ የሐዋርያነት ምሌክት በመካከሊችሁ በምሌክትና በዴንቅ ነገር በተአምራትም 
በሁለ ትዕግሥት ተዯረገ። 13 እኔ ራሴ ካሌከበዴሁባችሁ ከዚህ በቀር፥ ከላሊ ቤተ 
ክርስቲያን ያነሳችሁበት በምን እኮ ነው? ይህን በዯላን ይቅር በለሌኝ።  14 እነሆ፥ ወዯ 
እናንተ እመጣ ዘንዴ ስዘጋጅ ይህ ሦስተኛዬ ነው፤ አሌከብዴባችሁምም፥ እናንተን እንጂ 
ያሊችሁን አሌፈሌግምና። ወሊጆች ሇሌጆች እንጂ ሌጆች ሇወሊጆች ገንዘብ ሉያከማቹ 
አይገባቸውምና።  15 እኔ ግን ስሇ ነፍሳችሁ በብዙ ዯስታ ገንዘቤን እከፍሊሇሁ፥ ራሴን 
እንኳ እከፍሊሇሁ። ከመጠን ይሌቅ ብወዲችሁ በዚህ ሌክ ፍቅራችሁ የሚያንስ ነውን?  
16 ይሁን እንጂ እኔ አሌከበዴሁባችሁም፤ ነገር ግን ሸንጋይ ሆኜ በተንኯሌ ያዝኋችሁ።  
17 ወዯ እናንተ ከሊክኋቸው በአንደ ስንኳ አታሇሌኋችሁን?  18 ቲቶን መከርሁት 
ከእርሱም ጋር ወንዴሙን ሊክሁት፤ ቲቶስ አታሇሊችሁን? በአንዴ መንፈስ 
አሌተመሊሇስንምን? በአንዴ ፍሇጋስ አሌተመሊሇስንም?  19 ሇእናንተ ስሇ ራሳችን 
እንዴንመሌስ ሁሌጊዜ ይመስሊችኋሌን? በእግዚአብሔር ፊት በክርስቶስ ሆነን 
እንናገራሇን፤ ነገር ግን፥ ወዲጆች፥ እናንተን ሌናንጻችሁ ሁለን እንናገራሇን። 20 ስመጣ፥ 
እንዯምወዯው ሳትሆኑ አገኛችሁ ይሆናሌ እኔም እንዯምትወደት ሳሌሆን ታገኙኝ 
ይሆናሌ ብዬ እፈራሇሁና፤ ምናሌባት ክርክር ቅንዓትም ቁጣም አዴመኝነትም ሐሜትም 
ማሾክሾክም ኩራትም ሁከትም ይሆናለ፤  21 እንዯ ገና ስመጣ በእናንተ ዘንዴ አምሊኬ 
እንዱያዋርዯኝ፥ አስቀዴመውም ኃጢአት ከሠሩትና ስሊዯረጉት ርኵሰትና ዝሙት 
መዲራትም ንስሐ ካሌገቡት ወገን ስሇ ብዙዎች ምናሌባት አዝናሇሁ ብዬ እፈራሇሁ። 

13፥1 ወዯ እናንተ ስመጣ ይህ ሦስተኛዬ ነው፤ ሁለ ነገር በሁሇትና በሦስት ምስክር አፍ 
ይጸናሌ።  ሁሇተኛ በእናንተ ዘንዴ በነበርሁ ጊዜ እንዯ ተናገርሁ አሁንም ዯግሞ በሩቅ 
ስሆን፥ ክርስቶስ በእኔ አዴሮ እንዱናገር ማስረጃ ከፈሇጋችሁ፥ እንዯ ገና ብመጣ 
እንዲሌራራሊቸው አስቀዴመው ኃጢአት ሊዯረጉት ሇላልችም ሁለ አስቀዴሜ 
ብዬአሇሁ፥ አስቀዴሜም እሊሇሁ። ክርስቶስም ስሇ እናንተ አይዯክምም ነገር ግን 
በእናንተ ኃይሇኛ ነው።  በዴካም ተሰቅልአሌና፥ ነገር ግን በእግዚአብሔር ኃይሌ 
በሕይወት ይኖራሌ። እኛ ዯግሞ ከእርሱ ጋር እንዯክማሇንና፥ ነገር ግን ስሇ እናንተ በሆነ 
በእግዚአብሔር ኃይሌ ከእርሱ ጋር በሕይወት እንኖራሇን። 
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A N G E L S   

       አሠረ ሐዋርያት የመጽሐፍ ቅደስ ጥናት  



1 ቅደስ ጳውልስ የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያንን ረዘም ሊሇ ጊዜ 
ሳይጎበኝ መቆየቱ ብዙዎችን አሳስቦአቸዋሌ። አንዲንድችም እነርሱ 
ከላልች አብያተ ክርስቲያናት ያነሱ አዴርጎ ሐዋርያው ያሰባቸው 
አዴርገው ቆጥረዋሌ።  

2 ቅደስ ጳውልስ በላሊ በኩሌ ወዯ እነርሱ ዘንዴ ሲመጣ 
እንዯጠበቃቸው ሆነው ባያገኛቸው እንዲያዝን አስቦአሌ።  

3 ቅደስ ጳውልስ ወዯ እነርሱ ሲመጣ፥ በክርስቶስ ኃይሌና 
ሥሌጣን እንዯሆነና እንዯ ቀዴሞው አሁንም የተሰቀሇውን 
ክርስቶስን እንዯሚሰብክ ይነግረናሌ።  

ሀ መዯምዯሚያ  

15 በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ፤ ራሳችሁን ፈትኑ፤ ወይስ 
ምናሌባት የማትበቁ ባትሆኑ፥ ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ እንዲሇ ስሇ 
እናንተ አታውቁምን?  6 እኛ ግን የማንበቃ እንዲይዯሇን ሌታውቁ ተስፋ 
አዯርጋሇሁ።7 ክፉ ነገርንም ከቶ እንዲታዯርጉ ወዯ እግዚአብሔር 
እንጸሌያሇን፤ እኛ የምንበቃ ሆነን እንገሇጥ ዘንዴ አይዯሇም ነገር ግን እኛ 
ምንም እንዯማንበቃ ብንሆን፥ እናንተ መሌካሙን ታዯርጉ ዘንዴ ነው። 8 
ሇእውነት እንጂ በእውነት ሊይ ምንም ሇማዴረግ አንችሌምና። 9 እኛ 
ስንዯክም እናንተም ኃይሇኞች ስትሆኑ ዯስ ብልናሌና፤ እናንተ ፍጹማን ትሆኑ 
ዘንዴ ሇዚህ ዯግሞ እንጸሌያሇን።  10 ስሇዚህ ጌታ ሇማፍረስ ያይዯሇ ሇማነጽ 
እንዯ ሰጠኝ ሥሌጣን፥ ከእናንተ ጋር ሳሇሁ በቁርጥ እንዲሌሠራ በሩቅ ሆኜ 
ይህን እጽፋሇሁ።  11 በቀረውስ፥ ወንዴሞች ሆይ፥ ዯኅና ሁኑ። ፍጹማን ሁኑ፥ 
ምክሬን ስሙ፥ በአንዴ ሌብ ሁኑ፥ በሰሊም ኑሩ፥ የፍቅርና የሰሊምም አምሊክ 
ከእናንተ ጋር ይሆናሌ።12 በተቀዯሰ አሳሳም እርስ በርሳችሁ ሰሊምታ 
ተሰጣጡ። 13 ቅደሳን ሁለ ሰሊምታ ያቀርቡሊችኋሌ።  14 የጌታ የኢየሱስ 
ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔርም ፍቅር የመንፈስ ቅደስም ኅብረት ከሁሊችሁ 
ጋር ይሁን። አሜን። 

ቅደስ ጳውልስ መሌእክቱን የሚዯመዴመው የቆሮንቶስ 
ክርስቲያኖችን ወዯ ንስሃ በመጥራትና ሇእነርሱ በመጸሇይ ነው። 

1 በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ፤ 

ሐዋርያው በሃይማኖት መኖር ማሇት ራስን የመመርመርና 
የመፈተን ሕይወት እንዯሆነ ይነግራቸዋሌ። የንስሐ ህይወት 
የላሇው ሰው በሃይማኖት ውስጥ አይዯሇም።  

2 ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ አሇ፤  

በክርስቶስ ያይዯሇ ራስን መመርመር ወዯ ተስፋ መቁረጥና ወዯ 
ምሬት ይመራሌ። ሐዋርያው የሚሇን ራሳችንን ብቁ ሊንዯርግ 
አንችሌም። ብቃታችን ክርስቶስ ነው። እርሱም በመንፈሱ በእኛ 
ውስጥ ነው።  

3 ፍጹማን እንዴትሆኑ እንጸሌያሇን 

ቅደስ ጳውልስ የሐዋርያነቱ ሥሌጣን ሇማነጽ እንጂ ሇማፍረስ 
እንዲሌሆነ በመናገር በእነርሱ ዘንዴ ያሇው አገሌግልቱ እነርሱን 
ወዯ ፍጹምነት ማዴረስ እንዯሆነና ሇዚህም እንዯሚጸሌይ 
ይነግራቸዋሌ።  

4 የሰሊም አምሊክ ከእናንተ ጋር ይሆናሌ።  

ቅደስ ጳውልስ የሰሊም አምሊክ ከእኛ ጋር ሉሆን ቃሌ ኪዲኑን 
እንዯሰጠን ያሳስበናሌ። ሆኖም የሰሊም አምሊክ ከእኛ ጋር እንዱሆን እርስ 
በእርሳችን አንዴ ሌብ እንዴንሆንና በሰሊም እንዴንኖር ነው።  

ቅደስ ጳውልስ መሌእክቱን የሚዯመዴመው ታዋቂ የሆነውን በረከት 
በማቅረብ ነው።  

1 የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ 

ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰን የላሇው የእግዚአብሔር ምህረትና ይቅርታ 
መገሇጥ ነው። የእግዚአብሔር ስጦታ ተብል ተጠርቶአሌ።  

2 የእግዚአብሔርም ፍቅር  

እግዚአብሔር ሇእኛ ያሇው ፍቅርን አንዴ ሌጁን ሇእኛ በመሊክ 
ገሌጦታሌ። የሊከሌንም የሚወዯውን ሌጅ ነው።  

3 የመንፈስ ቅደስ ፍቅር  

ከእግዚአብሔር ጋር አንዴ መሆንን የሰጠን፥ የእግዚአብሔርን ስጦታ 
እንዴንመሇከት ዏይናችንን የገሇጠሌን መንፈስ ቅደስ ነው። እርስ 
በእርሳችንም በአንዴነት በፍቅርና በአንዴ ሌብ እንዴንኖር የሚረዲን 
መንፈስ ቅደስ ነው።  

ይህ ቡራኬ ታሊቁ የክርስትና ምሥጢር ምሥጢረ ሥሊሴ በክርስቲያኖች 
ህይወት ውስጥ ያሇውን ታሊቅ ሥራ የሚያመሇክት ነው።  

 

የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔርም ፍቅር የመንፈስ ቅደስም 
ኅብረት ከሁሊችሁ ጋር ይሁን። አሜን።  
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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  


