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ተዘውታሪ ጥያቄዎች

በየትኛው ኪዳን ስር ነን? የአዲስ ኪዳን ሕዝቦች መሆናችን ብሉይ

ኪዳንን አላስፈላጊ ያደርገዋል ወይ? 

በሕግ እና በጸጋ መካከል ያለው ዝምድና ምንድን ነው?

 ዛሬም እንደ ጥንቱ ሰንበትን ማክበር አለብን ወይ?

 የሙሴ ሕግ ሕጸጽ አለበት ወይ?

ትእዛዛት - የዕዳ ጽሕፈት ናቸው፣ ተደመሰሰዋል፣ በመስቀል 

ተጠርቀው ከመንገድ ተወግደዋል ማለት ምን ማለት ነው? ቆላ

2፡14



ተዘውታሪ ጥያቄዎች…የቀጠለ

ሕግ እያልን የምንጠራውና በርካቶቹን የ ዘፀ፣ ዘሌ፣ ዘኁ፣ እና 

ዘዳ መጽሓፍቶችን ይዘት የሚሸፍነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል 

ባጠቃላይ ዋጋ ቢስ ሆኗል ወይ? ወይስ በከፊል? ለአብነት 

የክብረ በዓላት ሕጉ? የማሕበረሰብ ሕጉ? 10ቱ ትዕዛዛት 

የሚካተቱበት የግብረ ገብ ሕጉ?

ለመሆኑ እነዚህ ሕጎች በክርስቲያኖች ላይ ተግባራዊ ይሆናሉ? 

ከሆኑ፣ ክርስቲያኖች ሰንበትን እንደማክበር ላሉ ሕግጋት 

እንዲገዙ ይጠበቃልን?



ሕግ



ሕግ



ሕግ ስንል ምን ማለታችን ነው?

 “የሙሴ ሕግ” በመባል ይታወቃል። ቃሉ በዚህ መንገድ ለመጀመሪያ

ጊዜ በኢያሱ 8፡31-32 በጽሐፍ ላይ ተጠቅሷል፤ በዕብራዊያን መልዕክት 

15 እና በሌሎች የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት 7 ጊዜ ተጠቅሷል።

ቃሉ ከሙሴ 5 መጻሕፍት ውስጥ የተዋሰደ ነው።

ቃሉ - ከ10ቱ ትዕዛዛት በተጨማሪ በ5ስቱ ቅዱሳት መጻሕፍት

ውስጥ የተካተቱትን እስከ 613 የሚሆኑ ሌሎች ህግጋትን

ያጠቃልላል።

በአይሁድ ሕግ መሰረት የመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያዎቹ 5ተከታታይ

መጻሕፍት (ዘፍ፣ ዘፀ፣ ዘሌ፣ ዘኁ እና ዘዳ) ቶራ ይባላሉ። የቃሉም

ፍቺ ሕግ ማለት ነው።



ሕግ ስንል ምን ማለታችን ነው?...የቀጠለ

 የሙሴ ሕግ እና ብሉይ ኪዳን አንድ እና የማይለያዩ ተደርገው

መታየት የለባቸውም።

 የሙሴ ሕግ ከብሉይ ኪዳን ከፊሉን ይዘት የሚሸፍን ነው።

እናም የሙሴ ሕግ በመስቀል ላይ ተጠርቆ ተወግዶ ከሆነ፣

ጉዳዩ የተቀሩትን የብሉይ ኪዳን ታሪኮች (ኢያሱ፣ መሳፍንት፣

ሳሙኤል፣ ነገስት፣ ወዘተ 12)፣ የጥበብ መጻሕፍት (ኢዮብ፣

መዝሙር፣ ምሳሌ፣ መክብብ፣ መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን 5)፣

ወይም የነቢያት መጻሕፍትን (ኢሳያስ፣ ኤርሚያስ፣ ሕዝቂያስ፣

ወዘተ17) የሚያካትት አይመለከትም።



የሕጉ ዋነኛ ይዘቶች ምንድን ናቸው?

1. የግብረ ገብ ሕግ- አስርቱ ትዕዛዛት -ግድያ፣ ስርቆት፣ ታማኝነት፣

ምንዝርና፣ ወዘተ

2. የማኅበረሰብ ሕግ - ንብረት፣ ውርስ፣ ጋብቻና ፍቺ

3. የክብረ በዓላት ሕግ - የአምልኮ ስርዓት

የመብል ሕግ - ንጹ የሆነና የረከሰ፣ ማብሰልና ማከማቸት

የመንጻት ሕግ - የወርአበባ፣ የሰውነት ፈሳሽ፣ የቆዳ በሽታ፣ ወዘተ

ክብረ በዓል - የፋሲካ፣ የዳስ፣ የቂጣ፣

የመስዋዕትና የስጦታ - የኃጢአት መሥዋዕት ሕግ፣ የሚቃጠል

መስወዕት፣ የእህል ቍርባን፣ ወዘተ

የካህናት ስርዓት - አስራትን ያካትታል

የመገናኛው ድንኳን ሕግ - አሰራሩ፣ ስለ ቅድስተ ቅዱሳኑ፣ ስለታቦቱ፣

ስለ አሮን በትር፣ ስለ መና፣ ወዘተ



ሕጉ የተሰጠው ለእስራኤል ሕዝብ ነው።

እዚህ ላይ በጥንቃቄ ልንገነዘበው የሚገባ መሰረታዊ እውነት፣
የሙሴ ሕግ የተሰጠው ለእስራኤል ሕዝብ እንጂ ለአሕዛብ
ወይም ለቤተ ክርስቲያን አለመሆኑን ነው።

አምላካችን እግዚአብሔር በምንጠራው ጊዜ ሁሉ 
እንደሚቀርበን፥ አምላኩ ወደ እርሱ የቀረበው ታላቅ ሕዝብ 
ማን ነው? እግዚአብሔር፦ ሕዝቡን ወደ እኔ ሰብስብ፥ 
በምድርም በሕይወት በሚኖሩበት ዘመን ሁሉ እኔን መፍራት 
ይማሩ ዘንድ፥ ልጆቻቸውንም ያስተምሩ ዘንድ ቃሌን 
አሰማቸዋለሁ ብሎ በተናገረኝ ጊዜ፥ በአምላክህ 
በእግዚአብሔር ፊት በኮሬብ በቆምህበት ቀን ዓይኖችህ ያዩትን 
ነገር እንዳትረሳ፥ በሕይወትህም ዘመን ሁሉ ከልብህ 
እንዳይወድቅ ተጠንቀቅ፥ ነፍስህንም በትጋት ጠብቅ 
ለልጆችህም ለልጅ ልጆችህም አስታውቀው። ዘዳ. 4፡7-9



ሕጉ የተሰጠው ለእስራኤል ሕዝብ ነው።…የቀጠለ

ቃሉን ለያዕቆብ፥ ሥርዓቱንና ፍርዱን ለእስራኤል ይናገራል። ለሌሎች 

አሕዛብ ሁሉ እንዲህ አላደረገም፥ ፍርዱንም አልገለጠላቸውም። 

መዝ. 147፡19-20

ሕዝብም ሁሉ እያንዳንዱ በየአምላኩ ስም ይሄዳል፥ እኛም 

በአምላካችን በእግዚአብሔር ስም ለዘላለም እንሄዳለን። ሚክ. 4፡5

 የሙሴ ሕግ ለእስራኤል እንጂ ለአሕዛብ የተሰጠ እንዳልነበረ

የእስራኤል ሕዝብ ጠንቅቀው ያውቃሉ። ይህ እውነት በአይሁድ አፈ

ታሪክ ሕግም (Oral Law) ሆነ በስነ ጽሑፍ ሕጋቸው (ታልሙድ) 

ላይ በግልጽ ተቀምጧል።

በእነሱ አስተሳሰብ አሕዛብ በኖሕ ሕግ እንዲተዳደሩ ይጠበቅባቸዋል። 

የኖህ ሕግ እየተባለ የሚጠራውም ከጥፋት ውሃ በኋላ በዘፍ. 9፡1-17 

ላይ ለኖህ የተሰጡት ትዕዛዛት ናቸው።



ሕጉ የተሰጠው ለእስራኤል ሕዝብ ነው።…የቀጠለ

 ከዚህ ላይ በመነሳት የአይሁድ መምህራን (ራባይ) ለአሕዛብ 7 

ሕግጋትን ቀርጸውላቸው ነበር። 1ኛው የሰው አስተዳደር ስልጣን

(እንደ ግድያ ያለውን አይነት ወንጀል የሚበይን)፣ የተቀሩት 6ቱ

የስድብ ቃል፣ ጣኦት አምልኮ፣ ዝሙት፣ ስርቆት፣ ደም መመገብ

እና ነፍሱ ያለችበትን እንስሳ መመገብን የሚመለከቱ ናቸው።

ቤተ ክርስቲያን ስትመሰረትና አሕዛብ ጌታ እየሱስን መቀበል

ሲጀምሩ ግርዘትን ጨምሮ የሙሴን ሕግ ተግባራዊ በማድረግና

ባለማድረግ መካከል በሐዋሪያት ዘንድ ታላቅ መለያየት ሆኖ

ነበር።

 ጉዳዩ ወሳኝ ስለነበረ፣ በጉዳዩ ላይ ለመምከር በኢየሩሳሌም

የመጀመሪያው የቤተ ክርስቲያን ታላቅ ጉባኤ (ኮንፈረንስ) 

ተጠራ።



ሕጉ የተሰጠው ለእስራኤል ሕዝብ ነው።…የቀጠለ

ከብዙ ውይይት በኋላ፣ ሐዋ. 15፡1-29 

 እንግዲህ አባቶቻችንና እኛ ልንሸከመው ያልቻልነውን ቀንበር 

በደቀ መዛሙርት ጫንቃ ላይ በመጫን እግዚአብሔርን አሁን ስለ 

ምን ትፈታተናላችሁ?

 ነገር ግን ከጣዖት ርኵሰትና ከዝሙት ከታነቀም ከደምም ይርቁ 

ዘንድ እንድንጽፍላቸው እቈርጣለሁ።

እነዚህ ሕግጋት ሁሉ በኖህ ሕጎች ስር የሚካተቱ መሆናቸውን 

ልብ ይሉዋል።

እናም ከአሕዛብ ወደ ክርስትና የሚመለሱ አማኞች የሙሴን ሕግ 

እንዲጠብቁ አይጠበቅባቸውም ነበር።



ሕጉ የተሰጠው ለእስራኤል ሕዝብ ነው።…የቀጠለ

ሮሜ. 9፡4 እነርሱ እስራኤላውያን ናቸውና፥ ልጅነትና ክብር 

ኪዳንም የሕግም መሰጠት የመቅደስም ሥርዓት የተስፋውም 

ቃላት ለእነርሱ ናቸውና፤

ኤፌ. 2፡12 በዚያ ዘመን ከእስራኤል መንግሥት ርቃችሁ 

ለተስፋውም ቃል ኪዳን እንግዶች ሆናችሁ በዚህም ዓለም 

ተስፋን አጥታችሁ ከእግዚአብሔርም ተለይታችሁ ያለ 

ክርስቶስ ነበራችሁ።



መጀመሪያ ለእስራኤል…

እነሆም፥ ከነናዊት ሴት ከዚያ አገር ወጥታ። ጌታ ሆይ፥ የዳዊት 

ልጅ፥ ማረኝ፤ ልጄን ጋኔን ክፉኛ ይዞአታል ብላ ጮኸች። እርሱ 

ግን አንዳች አልመለሰላትም። ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው። 

በኋላችን ትጮኻለችና አሰናብታት እያሉ ለመኑት። እርሱም 

መልሶ፦ ከእስራኤል ቤት ለጠፉት በጎች በቀር አልተላክሁም 

አለ። እርስዋ ግን መጥታ። ጌታ ሆይ፥ እርዳኝ እያለች 

ሰገደችለት። እርሱ ግን መልሶ፦ የልጆችን እንጀራ ይዞ 

ለቡችሎች መጣል አይገባም አለ።



ሕጉ ጊዚያዊ ነው።
ስለ ሕግ ልናውቀው የሚገባ ሌላው መሰረታዊ እውቀት ጊዚያዊ

እንደነበረ ነው።

እግዚአብሔር ከእስራኤል ሕዝብ ጋር የገባቸው - የአብርሃም፣

የዳዊት እና የርስት ቃል ኪዳኖች በመባል የሚታወቁት ቃል

ኪዳኖች ዘላለማዊ መሆናቸው በመጽሓፍ ቅዱስ በግልጽ

ተቀምጧል። ዘፍ. 17፡7፣ 2ሳሙ 23፡5፣ እና መዝ. 105፡8-11። 

የሙሴ ሕግ ግን ዘላለማዊ ስለመሆኑ በአንድም ስፍራ 

አልተገለጸም። ከዚህ ይልቅ ነቢዩ ኤርሚያስ ይህ ኪዳን በአዲስ 

ኪዳን እንደሚተካ አስቀድሞ ተንብዮበት ነበር። ኤር. 31፡31-32



ሕጉ ጊዚያዊ ነው።…የቀጠለ

እነሆ፥ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ቃል 

ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል፥ ይላል እግዚአብሔር

በቀጣዩ ምዕራፍ ላይ ኤርሚያስ ይህ አዲስ ኪዳን ዘላለማዊ

እንደሚሆንም ይተነብያል። ኤር. 32፡40

 ለእነርሱም ከማደርገው በጎነት አልመለስም ስል፥ 

ከእነርሱ ጋር የዘላለምን ቃል ኪዳን እገባለሁ ከእኔም 

ዘንድ ፈቀቅ እንዳይሉ መፈራቴን በልባቸው ውስጥ 

አኖራለሁ።



ሕጉ ጊዚያዊ ነው።…የቀጠለ

የዕብራውያን ጸሃፊ በ8፡1-13፣ 9፡15-16 እና 13፡20 

ላይ የአዲሱን ኪዳን ዘላለማዊነት፣ የቀደመውን ኪዳን

ሃላፊንት እንዲህ በማለት ይገልጻል።

 ፊተኛው ኪዳን ነቀፋ ባይኖረው፥ ለሁለተኛው ስፍራ 

ባልተፈለገም ነበር።

 እነሆ፥ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ኪዳን 

የምገባበት ወራት ይመጣል

 አዲስ በማለቱ ፊተኛውን አስረጅቶአል፤ አሮጌና ውራጅ 

የሆነውስ ሊጠፋ ቀርቦአል።



ሕጉ ጊዚያዊ ነው።…የቀጠለ

እንግዲህ ሕግ ምንድር ነው? ተስፋው የተሰጠው ዘር 

እስኪመጣ ድረስ በመካከለኛ እጅ በመላእክት በኩል ስለ 

ሕግ መተላለፍ ተጨመረ። ገላ. 3፡19 “

 ታዲያ ሕግ የተሰጠበት ምክንያት ምንድን ነው? ሕግ

የተጨመረው ከመተላለፍ የተነሳ ተስፋው ያመለከተው ዘር

እስኪመጣ ድረስ ነበር።



ሕጉ ሙሉ በሙሉ ተሽሯል።

 የሙሴ ሕግ የተሻረው በከፊል ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ነው።

መጽሐፍ ቅዱስ በየትም ስፍራ የሙሴ ሕግ በከፊል ወደ አዲስ

ኪዳን እንደተሻገረ አይነግረንም። የዕብራውያን መልዕክት

ጸሓፊ እንዳስቀመጠው

8፡13 “አዲስ በማለቱ ፊተኛውን አስረጅቶአል፤ አሮጌና 

ውራጅ የሆነውስ ሊጠፋ ቀርቦአል።”

ሕጉ ምንም ፍጹም አላደረገምና፥ ስለዚህም የምትደክም 

የማትጠቅምም ስለሆነች የቀደመች ትእዛዝ ተሽራለች፥ ወደ 

እግዚአብሔርም የምንቀርብበት የሚሻል ተስፋ ገብቶአል።

 የቀድሞው ትዕዛዝ ደካማና የማይጠቅም በመሆኑ ተሽሯል፤ ሕጉ 

ማንንም ፍጹም ሊያደር ስለማይችል ወደ እግዚአብሔር 

የምንቀርብበት የተሻለ ተስፋ መጥቶአል። ዕብ 7፡18-19



ሕጉ ሙሉ በሙሉ ተሽሯል… የቀጠለ

እምነትም ሳይመጣ ሊገለጥ ላለው እምነት ተዘግተን ከሕግ 

በታች እንጠበቅ ነበር። እንደዚህ በእምነት እንጸድቅ ዘንድ ሕግ 

ወደ ክርስቶስ የሚያመጣ ሞግዚታችን ሆኖአል፤ እምነት ግን 

መጥቶአልና ከእንግዲህ ወዲህ ከሞግዚት በታች አይደለንም።

ገላ. 3፡23-25

ሮሜ 7፡6 አሁን ግን ለእርሱ ለታሰርንበት ስለ ሞትን፥ ከሕግ 

ተፈትተናል፥ ስለዚህም በአዲሱ በመንፈስ ኑሮ እንገዛለን እንጂ 

በአሮጌው በፊደል ኑሮ አይደለም።



ሕጉ ሙሉ በሙሉ ተሽሯል… የቀጠለ

 ገላ. 5፡1-4 በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን፤ 

እንግዲህ ጸንታችሁ ቁሙ እንደ ገናም በባርነት ቀንበር 

አትያዙ። እነሆ፥ እኔ ጳውሎስ እላችኋለሁ። ብትገረዙ ክርስቶስ 

ምንም አይጠቅማችሁም። ሕግንም ሁሉ እንዲፈጽም ግድ 

አለበት ብዬ ለሚገረዙት ሁሉ ለእያንዳንዶች ደግሜ 

እመሰክራለሁ። በሕግ ልትጸድቁ የምትፈልጉ ከክርስቶስ 

ተለይታችሁ ከጸጋው ወድቃችኋል።



ሕጉ ሙሉ በሙሉ ተሽሯል …ምሳሌዎች

 ገላ. 5፥6 በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ፥ በፍቅር የሚሠራ እምነት 

እንጂ መገረዝ ቢሆን ወይም አለመገረዝ አይጠቅምምና።

ዮሐ. 4፡20-21 አባቶቻችን በዚህ ተራራ ሰገዱ፤ እናንተም። 

ሰው ሊሰግድበት የሚገባው ስፍራ በኢየሩሳሌም ነው 

ትላላችሁ አለችው። ኢየሱስም እንዲህ አላት፦ አንቺ ሴት፥ 

እመኚኝ፥ በዚህ ተራራ ወይም በኢየሩሳሌም ለአብ 

የማትሰግዱበት ጊዜ ይመጣል።



ሕጉ ሙሉ በሙሉ ተሽሯል …ምሳሌዎች

ሐዋ. 10፡11-15 ሰማይም ተከፍቶ በአራት ማዕዘን የተያዘ 

ታላቅ ሸማ የሚመስል ዕቃ ወደ ምድር ሲወርድ አየ፤

በዚያውም አራት እግር ያላቸው ሁሉ አራዊትም በምድርም 

የሚንቀሳቀሱት የሰማይ ወፎችም ነበሩበት። ጴጥሮስ ሆይ፥ 

ተነሣና አርደህ ብላ የሚልም ድምፅ ወደ እርሱ መጣ። ጴጥሮስ 

ግን። ጌታ ሆይ፥ አይሆንም፤ አንዳች ርኵስ የሚያስጸይፍም ከቶ 

በልቼ አላውቅምና አለ። ደግሞም ሁለተኛ። እግዚአብሔር 

ያነጻውን አንተ አታርክሰው የሚል ድምፅ ወደ እርሱ መጣ።

…በራሱ ርኩስ የሆነ ነገር እንደሌለ በጌታ በኢየሱስ ሆኜ

አውቄአለው… ሮሜ. 14፡14



ሕጉ ሙሉ በሙሉ ተሽሯል …ምሳሌዎች

ቆላ. 2፡16 እንግዲህ በመብል ወይም በመጠጥ ወይም ስለ 

በዓል ወይም ስለ ወር መባቻ ወይም ስለ ሰንበት ማንም 

አይፍረድባችሁ።



ሕጉ ሙሉ በሙሉ ተሽሯል …ምሳሌዎች

 “እርሱም ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ 

ኪዳን አገልጋዮች እንሆን ዘንድ አበቃን፤ ፊደል ይገድላልና 

መንፈስ ግን ሕይወትን ይሰጣል። ዳሩ ግን የእስራኤል ልጆች 

ስለዚያ ስለ ተሻረው ስለ ፊቱ ክብር የሙሴን ፊት ትኩር 

ብለው መመልከት እስኪሳናቸው ድረስ፥ ያ በፊደላት 

በድንጋዮች ላይ የተቀረጸ የሞት አገልግሎት በክብር ከሆነ፥ 

የመንፈስ አገልግሎት እንዴት ይልቅ በክብር አይሆንም? የኵነኔ 

አገልግሎት ክብር ከሆነ፥ ይልቅ የጽድቅ አገልግሎት በክብር 

አብዝቶ ይበልጣልና። 2ቆሮ 3፡6-9



ሕጉ ሙሉ በሙሉ ተሽሯል …ምሳሌዎች

ኤፌ. 2፡14-15 እርሱ ሰላማችን ነውና፤ ሁለቱን ያዋሐደ 

በአዋጅ የተነገሩትንም የትእዛዛትን ሕግ ሽሮ በመካከል ያለውን 

የጥል ግድግዳን በሥጋው ያፈረሰ፤ ይህም ከሁለታቸው አንድን 

አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምንም ያደርግ ዘንድ፥

ቆላ. 2፡ 13 በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመንንም በትእዛዛት 

የተጻፈውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው። እርሱንም በመስቀል 

ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶታል።



እናስ…..

እንግዲህ ምን ይሁን? ከጸጋ 

በታች እንጂ ከሕግ በታች 

ስላይደለን ኃጢአትን እንሥራን? 

አይደለም።
…ክፍል አንድ ተፈጸመ…



ሕግ የሆነውና ያልሆነው…



ሕግ የሆነውና ያልሆነው…የቀጠለ

እንግዲህ ሕግ የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል የሚቃወም ነውን? 

አይደለም። ሕያው ሊያደርግ የሚቻለው ሕግ ተሰጥቶ ቢሆንስ 

በእውነት ጽድቅ ከሕግ በሆነ ነበር፤ ገላ. 3፡21 

እርሱም ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን 

አገልጋዮች እንሆን ዘንድ አበቃን፤ ፊደል ይገድላልና መንፈስ ግን 

ሕይወትን ይሰጣል። 2ቆሮ. 3፡6

ዳሩ ግን የእስራኤል ልጆች ስለዚያ ስለ ተሻረው ስለ ፊቱ ክብር 

የሙሴን ፊት ትኩር ብለው መመልከት እስኪሳናቸው ድረስ፥ ያ 

በፊደላት በድንጋዮች ላይ የተቀረጸ የሞት አገልግሎት …2ቆሮ. 3፡7



ሕግ ሊያደርገው የማይችለው



ሕግ ሊያደርገው የማይችለው

ይህም የሕግን ሥራ በመሥራት ሥጋ የለበሰ ሁሉ በእርሱ 

ፊት ስለማይጸድቅ ነው፤ ኃጢአት በሕግ ይታወቃልና።

ሮሜ. 3፡20

ነገር ግን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ 

እንጂ በሕግ ሥራ እንዳይሆን አውቀን፥ ሥጋን የለበሰ ሁሉ 

በሕግ ሥራ ስለማይጸድቅ፥ እኛ ራሳችን በሕግ ሥራ 

ሳይሆን በክርስቶስ እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ 

ኢየሱስ አምነናል። ገላ. 2፡16

የእግዚአብሔርን ጸጋ አልጥልም፤ ጽድቅስ በሕግ በኩል 

ከሆነ እንኪያስ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ። ገላ. 2፡21



ሕግ ሊያደርገው የማይችለው…የቀጠለ

ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎአልና ማንም 

በእግዚአብሔር ፊት በሕግ እንዳይጸድቅ ግልጥ ነው። ገላ. 

3፡11

ከሥጋ የተነሣ ስለ ደከመ ለሕግ ያልተቻለውን፥ 

እግዚአብሔር የገዛ ልጁን በኃጢአተኛ ሥጋ ምሳሌ 

በኃጢአትም ምክንያት ልኮ አድርጎአልና፤ እንደ መንፈስ 

ፈቃድ እንጂ እንደ ሥጋ ፈቃድ በባንመላለስ በእኛ የሕግ 

ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአትን በሥጋ ኰነነ። ሮሜ 8፡3



ሕግ ሊያደርገው የማይችለው…የቀጠለ

እንግዲህ ወንድሞች ሆይ፥ በእርሱ በኩል የኃጢአት ስርየት 

እንዲነገርላችሁ፥ በሙሴም ሕግ ትጸድቁበት ዘንድ 

ከማይቻላችሁ ሁሉ ያመነ ሁሉ በእርሱ እንዲጸድቅ 

በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን። ሐዋ. 13፡39

 እንግዲህ ወንድሞች ሆይ፣ የሃጢአት ይቅርታ የሚገኘው

በኢየሱስ በኩል መሆኑ እንደ ተሰበከላችሁ እወቁ፤ በእርሱ

የሚያምን ሁሉ በሙሴ ሕግ በኩል ማግኘት ያልተቻለውን

ጽድቅ ያገኛል።



ስለ ሕግና ጸጋ በቤተ ክርስቲያን በጉልይ የሚታዩ 3 የተሳሳቱ

አመለካከቶች

1. ስርዓተ አልበኞች

እግዚአብሔርን እንዲያውቁ በግልጥ ይናገራሉ፥ ዳሩ ግን 

የሚያስጸይፉና የማይታዘዙ ለበጎ ሥራም ሁሉ የማይበቁ ስለ ሆኑ፥ 

በሥራቸው ይክዱታል። ቲቶ 1፡16

ከብዙ ጊዜ በፊት ለዚህ ፍርድ የተጻፉ አንዳንዶች ሰዎች ሾልከው 

ገብተዋልና፤ ኃጢአተኞች ሆነው የአምላካችንን ጸጋ በሴሰኝነት 

ይለውጣሉ ንጉሣችንንና ጌታችንንም ብቻውን ያለውን ኢየሱስ 

ክርስቶስን ይክዳሉ። ይሁዳ 4



ስለ ሕግና ጸጋ በቤተ ክርስቲያን በጉልይ የሚታዩ 3 የተሳሳቱ

አመለካከቶች…የቀጠለ

2. ክብረ በዓላውያን

የሙሴ ሕግ ለመዳን መሳኝ ነው

አንዳንዶችም ከይሁዳ ወረዱና። እንደ ሙሴ ሥርዓት ካልተገረዛችሁ 

ትድኑ ዘንድ አትችሉም ብለው ወንድሞችን ያስተምሩ ነበር። ሐዋ. 

15፡1

3. ገላቲያውያን

ለመዳን የሙሴ ሕግ + ጸጋ



ስለ ሕግና ጸጋ በቤተ ክርስቲያን በጉልይ የሚታዩ 3 የተሳሳቱ

አመለካከቶች…የቀጠለ

ይህን ብቻ ከእናንተ እንድማር እወዳለሁ፤ በሕግ ሥራ ወይም 

ከእምነት ጋር በሆነ መስማት መንፈስን ተቀበላችሁን? እንዲህን 

የማታስተውሉ ናችሁ? በመንፈስ ጀምራችሁ አሁን በሥጋ 

ትፈጽማላችሁን? ገላ 3፡2-3

በክርስቶስ ጸጋ እናንተን ከጠራችሁ ከእርሱ ወደ ልዩ ወንጌል 

እንዲህ ፈጥናችሁ እንዴት እንዳለፋችሁ እደነቃለሁ፤ እርሱ ግን 

ሌላ ወንጌል አይደለም፤ የሚያናውጡአችሁ የክርስቶስንም 

ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ አንዳንዶች አሉ እንጂ። ነገር ግን 

እኛ ብንሆን ወይም ከሰማይ መልአክ፥ ከሰበክንላችሁ ወንጌል 

የሚለይ ወንጌልን ቢሰብክላችሁ፥ የተረገመ ይሁን። ገላ 1፡6-8


