
ሕግ እና ጸጋ

ክፍል 2



የትምህርት 1 ክለሳ

ሕግ ስንል ምን ማለታችን ነው?

• ከ10ቱ ትዕዛዛት በተጨማሪ በ5ስቱ ቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ

የተካተቱትን እስከ 613 የሚሆኑ ሌሎች ህግጋትን

ያጠቃልላል።

• የሙሴ ሕግ እና ብሉይ ኪዳን አንድ እና የማይለያዩ ተደርገው

መታየት የለባቸውም።

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



የትምህርት 1 ክለሳ

ሕጉ የተሰጠው ለእስራኤል ሕዝብ ነው።

• ቃሉን ለያዕቆብ፥ ሥርዓቱንና ፍርዱን ለእስራኤል ይናገራል። 

ለሌሎች አሕዛብ ሁሉ እንዲህ አላደረገም፥ ፍርዱንም 

አልገለጠላቸውም። መዝ. 147፡19-20

ሕጉ ጊዚያዊ ነው።

– አዲስ በማለቱ ፊተኛውን አስረጅቶአል፤ አሮጌና ውራጅ 

የሆነውስ ሊጠፋ ቀርቦአል። ዕብ 8፡13

ሕጉ ሙሉ በሙሉ ተሽሯል።

• ሕጉ ምንም ፍጹም አላደረገምና፥ ስለዚህም የምትደክም 

የማትጠቅምም ስለሆነች የቀደመች ትእዛዝ ተሽራለች፥ ወደ 

እግዚአብሔርም የምንቀርብበት የሚሻል ተስፋ ገብቶአል። ዕብ

7፡18-19



አማኝ ከሕግ በታች አይደለም



አማኝ ከሕግ በታች አይደለም

• እንዲሁ፥ ወንድሞቼ ሆይ፥ እናንተ ደግሞ በክርስቶስ ሥጋ 
ለሕግ ተገድላችኋል፤ ለእግዚአብሔር ፍሬ እንድናፈራ፥ እናንተ 
ለሌላው፥ ከሙታን ለተነሣው፥ ለእርሱ ትሆኑ ዘንድ። በሥጋ 
ሳለን በሕግ የሚሆን የኃጢአት መሻት ለሞት ፍሬ ሊያፈራ 
በብልቶቻችን ይሠራ ነበርና፤ አሁን ግን ለእርሱ ለታሰርንበት 
ስለ ሞትን፥ ከሕግ ተፈትተናል፥ ስለዚህም በአዲሱ በመንፈስ 
ኑሮ እንገዛለን እንጂ በአሮጌው በፊደል ኑሮ አይደለም። ሮሜ. 
7፡4-6



አማኝ ከሕግ በታች አይደለም…የቀጠለ

• በእንጨት የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፎአልና 
ክርስቶስ ስለ እኛ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ዋጀን፤
ገላ.3፡13
– ከሕግ ሥራ የሆኑት ሁሉ በእርግማን በታች ናቸውና፤ በሕግ 

መጽሐፍ በተጻፉት ሁሉ ጸንቶ የማይኖር የማያደርግም ሁሉ 
የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፎአልና። ገላ. 3፡10

• እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ፥ ከሕግ በታች ያሉትን ይዋጅ

ዘንድ። ገላ. 4፡5 



አማኝ ከሕግ በታች አይደለም…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 (law) በታች 

አይደለንም። ገላ. 3፡23-25

• የሚያምኑ ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ 
ነውና። ሮሜ. 10፡4 …Christ is the end of the law



ሕጉ ችግር አለበት እንዴ?
ሕግ ኃጢአት ነውን? 



ሕጉ ችግር አለበት እንዴ?
ሕግ ኃጢአት ነውን? 

• ሕጉ ቅዱስ ነው ትእዛዚቱም ቅድስትና ጻድቅት በጎም 

ናት። ሮሜ. 7፡12

– ሕጉ በራሱ ቅዱስ ነው፣ ትዕዛዙም ቅዱስ፣ ጻድቅና መልካም

ነው። አ.መ.ት

• ነገር ግን ሰው እንደሚገባ ቢሰራበት ሕግ መልካም እንደ ሆነ 

እናውቃለን፤ 1ጢሞ 1፡8

• ሕግ መንፈሳዊ እንደ ሆነ እናውቃለንና፤ እኔ ግን ከኃጢአት 

በታች ልሆን የተሸጥሁ የሥጋ ነኝ። ሮሜ. 7፡14



የሕግ ፋይዳው ምንድን ነው?



ታዲያ የሕግ ፋይዳው ምንድን ነው?

• አስቀድመን እንዳየነው፣ ሕጉ በመስቀል ተጠርቆ ከመንገድ

ተወግዷል። ኤፌ. 2፡14፣ ቆላ. 2፡14

• ክርስቲያን በ10ቱ ትዕዛዝም ሆነ በተቀሩት ሕጎች ስር አይደለም።

• በገላቲያ ሰዎች ደብዳቤ ላይ ሕጉ እና ወንጌል በስፋት ቦታ 

ተሰቷቸዋል። በሮሜና በዕብራውያን መልዕክቶችም እንዲሁ።

• በገላቲያ መልዕክት ጰውሎስ እግዚአብሔር ቀድሞም ቢሆን የሰውን 

ልጅ በሕግ በኩል ለመቤዠት እንዳላሰበ ይነግረናል።

• ሰውን የመቤዠት እቅዱን እውን ያደረገው ለአብርሃም በገባው 

ኪዳንን እና በክርስቶስ ተፈጻሚነት ባገኘው ተስፋ ነው።   



የሕግ ፋይዳ ምንድን ነው?...የቀጠለ

• ለአብርሃምና ለዘሩም የተስፋው ቃል ተነገረ። ስለ ብዙዎች 
እንደሚነገር። ለዘሮቹም አይልም፤ ስለ አንድ እንደሚነገር ግን። 
ለዘርህም ይላል፥ እርሱም ክርስቶስ። ገላ. 3፡16

• ይህንም እላለሁ፤ ከአራት መቶ ሠላሳ ዓመት በኋላ የተሰጠው ሕግ 
አስቀድሞ በእግዚአብሔር የተረጋገጠውን ኪዳን የተስፋውን ቃል 
እስኪሽር ድረስ አያፈርስም። ገላ. 3፡17
• ከ430 ዓመት በኋላ የተሰጠው ሕግ፣ አስቀድሞ በእግዚአብሔር የጸናውን

ኪዳን አፍርሶ የተስፋውን ቃል አይሽርም (አ.መ.ት.)

• እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር ይህን ኪዳን ከክርስቶስ ልደት በፊት
በ1921 ገደማ እንዳደረገ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ አጥኚዎች
ይስማማሉ።



የሕግ ፋይዳ ምንድን ነው?...የቀጠለ

• ጳውሎስ እናዳለው እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር በ1921 ዓ.ዓ. 
ይህንን ኪዳን ካደረገ ከ430 ዓመት በኋላ (1491 ዓ.ዓ) የሙሴ ሕግ 

በሲና ተራራ ላይ ተሰጠ።

• ርስትን መውረስ በሕግ ቢሆን ኖሮ፣ በተስፋ ቃል ባለተገኘ ነበርና፣ 

እግዚአብሔር ግን በጸጋው በተስፋ ቃል አማካኝነት ለአብርሃም 

ሰጥቶታላ። ገላ 3፡18 (አ.መ.ት.)

• እዚህ ላይ…”ታዲያ የሕግ ፋይዳው ምንድን ነው”….የሚለው ጥያቄ 

አመክኗዊ ወይም አግባብ ይሆናል

• እንግዲህ ሕግ ምንድር ነው? ገላ 3፡19



የሕግ ፋይዳ ምንድን ነው?...የቀጠለ

1. ሕጉ የሃጢአት እውቀት ይሰጣል። ሕግ ሃጢአትን ይበይናል

(ይደፈይናል) (Sine consciousness.) 

• ይህም የሕግን ሥራ በመሥራት ሥጋ የለበሰ ሁሉ በእርሱ ፊት 

ስለማይጸድቅ ነው፤ ኃጢአት በሕግ ይታወቃልና። ሮሜ. 3፡20 

– ስለዚህ ሕግን በመጠበቅ ማንም በእርሱ ፊት ጻድቅ ነው ሊባል

አይችልም፤ ይልቁንም በሕግ አማካኝነት ሃጢአትን እንገነዘባለን።

• እንግዲህ ምን እንላለን? ሕግ ኃጢአት ነውን? አይደለም፤ ነገር ግን 

በሕግ ባይሆን ኃጢአትን ባላወቅሁም ነበር፤ ሕጉ። አትመኝ ባላለ 

ምኞትን ባላወቅሁም ነበርና። ሮሜ. 7፡7



የሕግ ፋይዳ ምንድን ነው?...የቀጠለ

• …በሕግ በኩል ባይሆን ኖሮ፣ ሃጢአት ምን እንደሆነ ባላወቅሁም

ነበረ፤ ሕጉ “አትመኝ” ባይል ኖሮ፣ ምኞት ምን እንደሆነ በእርግጥ

አላውቅም ነበር። (አ.መ.ት.)

• …ኃጢአትም በትእዛዝ ምክንያት ያለ ልክ ኃጢአተኛ ይሆን ዘንድ፥ 

ኃጢአትም እንዲሆን ይገለጥ ዘንድ በጎ በሆነው ነገር ለእኔ ሞትን 

ይሠራ ነበር። ሮሜ. 7፡13

• …ሃጢአት በሃጢአትነቱ ይታወቅ ዘንድ በጎ በሆነው በኩል ሞትን

አመጣብኝ፤ ይኸውም ሃጢአት በትዕዛዝ በኩል ይብሱን ሃጢአት 

ይሆን ዘንድ ነው። (አ.መ.ት.)



የሕግ ፋይዳ ምንድን ነው?...የቀጠለ

2. ሕጉ ሁሉን በፍርድ ስር ያደርጋል -ይኮንናል

• እንግዲህ ሕግ የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል የሚቃወም ነውን? 

አይደለም። ሕያው ሊያደርግ የሚቻለው ሕግ ተሰጥቶ ቢሆንስ 

በእውነት ጽድቅ ከሕግ በሆነ ነበር፤ ነገር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ 

ከማመን የሆነው የተስፋ ቃል ለሚያምኑ ይሰጥ ዘንድ መጽሐፍ 

ከኃጢአት በታች ሁሉን ዘግቶታል። ገላ. 3፡21-22

• …መጽሐፍ ግን አለም ሁሉ የሃጢአት እስረኛ መሆኑን ያውጃል፤

ይኸውም በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው ተስፋ ለሚያምኑት 

ሁሉ ይሰጥ ዘንድ ነው። (አ.መ.ት.)



የሕግ ፋይዳ ምንድን ነው?...የቀጠለ

• አፍም ሁሉ ይዘጋ ዘንድ ዓለምም ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች 

ይሆን ዘንድ ሕግ የሚናገረው ሁሉ ከሕግ በታች ላሉት እንዲናገር 

እናውቃለን፤ ሮሜ 3፡19

• ከሕግ ሥራ የሆኑት ሁሉ በእርግማን በታች ናቸውና፤ በሕግ 

መጽሐፍ በተጻፉት ሁሉ ጸንቶ የማይኖር የማያደርግም ሁሉ የተረገመ 

ነው ተብሎ ተጽፎአልና። ገላ. 3፡10

• ሕግን በመጠባበቅ የሚተማመኑ ሁሉ ከእርግማን በታች ናቸው፤

“በሕግ በጻሕፍት የተጻፈውን ሁሉ የማያደርግ የተረገመ ነው” ተብሎ

ተጽፏልና።



የሕግ ፋይዳ ምንድን ነው?...የቀጠለ

3. ሕጉ የሰዎችን ተስፋ ቢስነት ያስረዳል… ወደ ክርስቶስ ያመለክታል

• በሕጉ ከ300 በላይ ክርስቶስን የሚያመለክቱ ትንቢቶች

መጠቀሳቸውን የመጽሐፍ ቅዱስ አጥኚዎች ይስማማሉ

• እንደዚህ በእምነት እንጸድቅ ዘንድ ሕግ ወደ ክርስቶስ የሚያመጣ 

ሞግዚታችን ሆኖአል፤ ገላ. 3፡24

• ታዲያ ሕግ የተሰጠበት ምክንያት ምንድን ነው? ሕግ የተጨመረው

ከመተላለፍ የተነሳ ተስፋው ያመለከተው ዘር እስኪመጣ ድረስ ነበር።

ገላ. 3፡19 (አ.መ.ት.)



የሕግ ፋይዳ ምንድን ነው?...የቀጠለ

• ሕግ መንፈሳዊ እንደ ሆነ እናውቃለንና፤ እኔ ግን ከኃጢአት በታች 

ልሆን የተሸጥሁ የሥጋ ነኝ። የማደርገውን አላውቅምና፤ የምጠላውን 

ያን አደርጋለሁና ዳሩ ግን የምወደውን እርሱን አላደርገውም።

የማልወደውን ግን የማደርግ ከሆንሁ ሕግ መልካም እንደ ሆነ 

እመሰክራለሁ። እንደዚህ ከሆነ ያን የማደርገው አሁን እኔ 

አይደለሁም፥ በእኔ የሚያድር ኃጢአት ነው እንጂ። በእኔ ማለት 

በሥጋዬ በጎ ነገር እንዳይኖር አውቃለሁና፤ ፈቃድ አለኝና፥ 

መልካሙን ግን ማድረግ የለኝም። የማልወደውን ክፉን ነገር 

አደርጋለሁና ዳሩ ግን የምወደውን በጎውን ነገር አላደርገውም።



የሕግ ፋይዳ ምንድን ነው?...የቀጠለ

• የማልወደውን የማደርግ ከሆንሁ ግን ያን የማደርገው አሁን 

እኔ አይደለሁም፥ በእኔ የሚኖር ኃጢአት ነው እንጂ።

እንግዲያስ መልካሙን አደርግ ዘንድ ስወድ በእኔ ክፉ 

እንዲያድርብኝ ሕግን አገኛለሁ። በውስጡ ሰውነቴ 

በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለኛልና፥ ነገር ግን በብልቶቼ 

ከአእምሮዬ ሕግ ጋር የሚዋጋውንና በብልቶቼ ባለ 

በኃጢአት ሕግ የሚማርከኝን ሌላ ሕግ አያለሁ። እኔ ምንኛ 

ጎስቋላ ሰው ነኝ! ለዚህ ሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል?



ማጠቃለያ

ማጠቃለያ - ሕግ የተሰጠበት ምክንያት ምንድን ነው?

• የሰው ልጅ ከውድቀት አንስቶ ለ 2500 አመታት ያለ ሕግ ከኖረ

በኋላ እግዚአብሔር ሕግን የሰጠበት ምክንያት ሃጥዑ

ሃጢአተኛነቱን ያውቅ ዘንድ እና እግዚአብሔር ከእርሱ

የሚጠብቀውን ለማድረግ ተስፋ ቢስ እንደሆነ ለማሳወቅ ነው።

• እግዚአብሔር ሕግን የሰጠው ሰዎች ኃጢያተኛ

ባሕሪያቸውን በእርሱ ፊት ተቀባይነት እንዲኖረው ለማድረግ

ይጠቀሙበት ዘንድ ሳይሆን ይህ ተፈጥሮ ፈፅሞ በእርሱ ዘንድ

ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ይረዱ ዘንድ ነው፡፡



የእኔ ድርሻ ምንድን ነው?



የእኔ ድርሻ ምንድን ነው?

• እርሱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበባችን፣ ጽድቃችንና ቅድስናችን፣

ቤዛችንም ሆኗል። 1ቆሮ. 1፡30 (አ.መ.ት.)

• ቅድስና የመሆን ተፈጥሯዊ ውጤት እንጂ የትጋትና ውጤት 

አይደለም፤ የእምነት እንጂ የሕግ አይደለም። የዕረፍት እንጂ የልፋት 

ውጤት አይደለም። ጸጋ እንጂ ደሞዝ አይደለም። የምንቀበለው

እንጂ የምንሰጠው አይደለም።

• እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል፣ ክፉም ዛፍ ክፉ

ፍሬ ያደርጋል፡፡ መልካም ዛፍ ክፉ ፍሬ ማፍራት፣ ወይም ክፉ ዛፍ

መልካም ፍሬ ማፍራት አይቻለውም፡፡ ማቴ. 7፡17-18 

• ምንጭስ ከአንድ አፍ የሚጣፍጥንና የሚመርን ውኃ ያመነጫልን? 
ወንድሞቼ ሆይ፣ በለስ ወይራን ወይስ ወይን በለስን ልታፈራ

ትችላለችን? ከጨው ውኃም ጣፋጭ ውኃ አይወጣም። ያዕ. 3፡9-12



የእኔ ድርሻ ምነድን ነው?...የቀጠለ
• ክርስቶስ በውስጣችሁ ካለ፣ ሰውነታችሁ ከሃጢአት የተነሳ የሞተ 

ቢሆንም፣ መንፈሳችሁ ከጽድቅ የተነሳ ሕያው ነው። ሮሜ 8፡10 

(አ.መ.ት.)

• እኔ ለእግዚአብሔር ሕያው ሆኜ እኖር ዘንድ በሕግ በኩል ለሕግ ሞቼ

ነበርና፡፡ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅዬአለሁ፤ እኔም አሁን ሕያው ሆኜ

አልኖርም ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል፤ አሁንም በሥጋ የምኖርበት ኑሮ

በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ

እምነት የምኖረው ነው፡፡ የእግዚአብሔርን ጸጋ አልጥልም፤ ጽድቅስ 

በሕግ በኩል ከሆነ እንኪያስ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ። ገላ. 2፡19-21

• ገላ. 5፡16 እንግዲህ በመንፈስ ኑሩ እላለሁ፣ የሥጋንም ምኞት

አትፈጽሙም፡፡



የእኔ ድርሻ ምነድን ነው?...የቀጠለ
• በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ። ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ 

ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው፥ እንዲሁ እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ 

አትችሉም። እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ። ያለ 

እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ፥ 

እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል። ዮሐ. 15፡4-5

• ፍሬ ማፍራት፣ ከግንዱ ጋር የመጣበቅ ተፈጥሮአዊ ውጤት እንጂ

የጥረትና የትግል ውጤት አይደለም!

• ነገር ግን እላለሁ፥ በመንፈስ ተመላለሱ፥ የሥጋንም ምኞት ከቶ 

አትፈጽሙ። ሥጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በሥጋ ላይ ይመኛልና፥ 

እነዚህም እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ፤ ስለዚህም የምትወዱትን 

ልታደርጉ አትችሉም። ገላ. 5፡17


