
ሕግ እና ጸጋ

ክፍል 3



ሕጉ ጠበቀ እንጂ መች ላላ?

• እኔ ሕግንና ነቢያትን ለመሻር የመጣሁ አይምሰላችሁ፤ ልፈጽም እንጂ 

ለመሻር አልመጣሁም። እውነት እላችኋለሁ፥ ሰማይና ምድር 

እስኪያልፍ ድረስ፥ ከሕግ አንዲት የውጣ ወይም አንዲት ነጥብ ከቶ 

አታልፍም፥ ሁሉ እስኪፈጸም ድረስ። ማቴ. 5፡17-18



ሕጉ ጠበቀ እንጂ መች ላላ?
• አታመንዝር እንደ ተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ፥ ወደ ሴት ያየ ሁሉ 

የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ ከእርስዋ ጋር አመንዝሮአል። ቀኝ ዓይንህም 

ብታሰናክልህ አውጥተህ ከአንተ ጣላት፤ ሙሉ ሰውነትህ በገሃነም ከሚጣል 

ይልቅ ከአካላትህ አንድ ቢጠፋ ይሻልሃልና። ቀኝ እጅህም ብታሰናክልህ ቆርጠህ 

ከአንተ ጣላት፤ ሙሉ ሰውነትህ በገሃነም ከሚጣል ይልቅ ከአካላትህ አንድ 

ቢጠፋ ይሻላልና። ሚስቱን የሚፈታት ሁሉ የፍችዋን ጽሕፈት ይስጣት ተባለ።

እኔ ግን እላችኋለሁ፥ ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን የሚፈታ ሁሉ አመንዝራ 

ያደርጋታል፥ የተፈታችውንም የሚያገባ ሁሉ ያመነዝራል። ደግሞ ለቀደሙት። 

በውሸት አትማል ነገር ግን መሐላዎችህን ለጌታ ስጥ እንደተባለ ሰምታችኋል።

እኔ ግን እላችኋለሁ። ዓይን ስለ ዓይን ጥርስም ስለ ጥርስ እንደ ተባለ 

ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ፥ ክፉውን አትቃወሙ፤ ዳሩ ግን ቀኝ 

ጉንጭህን በጥፊ ለሚመታህ ሁሉ ሁለተኛውን ደግሞ አዙርለት፤ …። እንግዲህ 

የሰማዩ አባታችሁ ፍጹም እንደ ሆነ እናንተ ፍጹማን ሁኑ። ማቴ 5፡27-48



ሕጉ ጠበቀ እንጂ መች ላላ?

• የሚያምኑ ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነውና። ሮሜ. 
10፥4 

• ኢየሱስም ሆምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ። ተፈጸመ አለ፥ ራሱንም 

አዘንብሎ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ። ዮሐ. 19፡30



የሃጢአት ባሪያ ነህ። የእግዚአብሔርን

የሕግ/የቅድስና ጥያቄ በራስህ መመለስ አትችልም።

• ሕግ መንፈሳዊ እንደ ሆነ እናውቃለንና፤ እኔ ግን ከኃጢአት በታች 

ልሆን የተሸጥሁ የሥጋ ነኝ። ሮሜ 7፥14 

• የማደርገውን አላውቅምና፤ የምጠላውን ያን አደርጋለሁና ዳሩ ግን 

የምወደውን እርሱን አላደርገውም። ሮሜ. 7፡15…የማልወደውን 

ክፉን ነገር አደርጋለሁና ዳሩ ግን የምወደውን በጎውን ነገር 

አላደርገውም። ሮሜ. 7፡19

• ሥጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በሥጋ ላይ ይመኛልና፥ እነዚህም 

እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ፤ ስለዚህም የምትወዱትን ልታደርጉ 

አትችሉም። ገላ. 5፡17



የሃጢአት ባሪያ ነህ። የእግዚአብሔርን የቅድስና

ጥያቄ መመለስ አትችልም።

• በእኔ ማለት በሥጋዬ በጎ ነገር እንዳይኖር አውቃለሁና፤ ፈቃድ

አለኝና፥ መልካሙን ግን ማድረግ የለኝም። ሮሜ 7፡14

• በሥጋ ያሉትም እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት አይችሉም። ሮሜ

8፡8

• እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ። ያለ እኔ ምንም

ልታደርጉ አትችሉምና … ዮሐ. 15፡5



የእግዚአብሔር የቅድስና ጥያቄ መልስ

ኢየሱስ ነው።

• ሕግ ከስጋ ባሕሪይ የተነሳ ሊፈጽም ያልቻለውን፣ እግዚአብሔር የገዛ

ልጁን በሃጢአተኛ ሰው አምሳል፣ የሃጢአት መስዋዕት እንዲሆን

በመላክ ፈጸመው…ይኸውም በስጋ ሳይሆን በመንፈስ በምንመላለስ

በእኛ ሕጉ የሚጠይቀው ጽድቅ ሙሉ በሙሉ እንዲፈጸም ነው። 

ሮሜ. 8፡3-4

• እንግዲህ በመንፈስ ኑሩ እላለሁ፣ የስጋንም ምኞት አትፈጽሙም። ገላ. 
5፡16



የእግዚአብሔር የቅድስና ጥያቄ መልስ

ኢየሱስ ነው።

• ይልቁንም ጌታ ኢየሱስን ልበሱት፤ ምኞቱንም ይፈጽም ዘንድ ለስጋ

በሃሳባችሁ አትመቻቹለት። ሮሜ 13፡14

• 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። ገላ. 2፡20

• እርሱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበባችን፣ ጽድቃችንና ቅድስናችን፣

ቤዛችንም ሆኗል። 1ቆሮ. 1፡30 (አ.መ.ት.)



የሕግና ጸጋ ንጽጽር



የሕግና ጸጋ ንጽጽር
ሕግ ጸጋ

በሙሴ ተሰጠ

እኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀብለን 

በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናልና ሕግ 

በሙሴ ተሰጥቶ ነበርና፤ ዮሐ 1፡16

በኢየሱስ ተሰጠ

ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ 

ክርስቶስ ሆነ። ዮሐ. 1፡17



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

ተቀባዮች፡ እስራኤል

እነርሱ እስራኤላውያን ናቸውና፥ 

ልጅነትና ክብር ኪዳንም የሕግም 

መሰጠት የመቅደስም ሥርዓት 

የተስፋውም ቃላት ለእነርሱ

ናቸውና፤ ሮሜ. 9፡4 

ተቀባዮች፡ እስራኤልና አሕዛብ

እርሱም፥ ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ፥ 

በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን 

የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ 

ነው፤ ልዩነት የለምና፤ ሮሜ. 3፡22



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

አድርግና በሕይወት ኑር

ሮሜ. 10፥5 ሙሴ ከሕግ የሆነውን 

ጽድቅ የሚያደርገው ሰው በእርሱ 

በሕይወት እንዲኖር ጽፎአልና።

እመንና በሕይወት ኑር

ሮሜ. 4፡5 ነገር ግን ለማይሠራ፥ 

ኃጢአተኛውንም በሚያደድቅ 

ለሚያምን ሰው እምነቱ ጽድቅ ሆኖ 

ይቆጠርለታል።



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

ፍላጎት

እግዚአብሔር ጽድቅን ከሰው ልጅ

ይጠይቃል።

አቅርቦት

እግዚአብሔር ጽድቅን ለሰው ልጅ

ይሰጣል። ዮሐ. 1፡17፣ ኤፌ. 2፡8፣9



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

ያለ እምነት ነው

ሕግም ከእምነት አይደለም። ገላ. 

3፡12

በእምነት ነው

እምነትም ሳይመጣ ሊገለጥ ላለው 

እምነት ተዘግተን ከሕግ በታች 

እንጠበቅ ነበር። ገላ. 3፡23



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

ይኮንናል

እንግዲህ ወንድሞች ሆይ፣ 

የሃጢአት ይቅርታ የሚገኘው 

በኢየሱስ በኩል መሆኑ እንደ 

ተሰበከላችሁ እወቁ፤ በእርሱ 

የሚያምን ሁሉ በሙሴ ሕግ በኩል 

ማግኘት ያልተቻለውን ጽድቅ 

ያገኛል። ሐዋ. 13፡39

ያጸድቃል

እንግዲህ ወንድሞች ሆይ፣ 

የሃጢአት ይቅርታ የሚገኘው 

በኢየሱስ በኩል መሆኑ እንደ 

ተሰበከላችሁ እወቁ፤ በእርሱ 

የሚያምን ሁሉ በሙሴ ሕግ በኩል 

ማግኘት ያልተቻለውን ጽድቅ 

ያገኛል። ሐዋ. 13፡39



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

ይኮንናል

በሕግ ልትጸድቁ የምትፈልጉ 

ከክርስቶስ ተለይታችሁ ከጸጋው 

ወድቃችኋል። ገላ. 5፡4

ሕይወት ይሰጣል

የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን 

በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን 

የዘላለም ሕይወት ነው። ሮሜ

6፡23



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

ይገላል

በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው 

የሕይወት መንፈስ ሕግ 

ከኃጢአትና ከሞት ሕግ አርነት 

አውጥቶኛልና። ሮሜ. 8፡2

አርነት ያወጣል

በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው 

የሕይወት መንፈስ ሕግ 

ከኃጢአትና ከሞት ሕግ አርነት 

አውጥቶኛልና። ሮሜ. 8፡2



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

ሕግ የሃጢአት ዕውቀት ይሰጣል።

በሕግ ባይሆን ኃጢአትን 

ባላወቅሁም ነበር፤ ሕጉ። አትመኝ 

ባላለ ምኞትን ባላወቅሁም ነበርና።

ሮሜ 7፡7

ጻጋ የሃጢአት መፍትሄ ይሰጣል።

እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል 

በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን 

ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን 

በእምነት እንቅረብ። ዕብ 4፡16



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

የተሻረ ተስፋ

ሕጉ ምንም ፍጹም አላደረገምና፥ 

ስለዚህም የምትደክም 

የማትጠቅምም ስለሆነች የቀደመች 

ትእዛዝ ተሽራለች፥ ዕብ. 7፡18-19

የተሻለ ተስፋ

ወደ እግዚአብሔርም 

የምንቀርብበት የሚሻል ተስፋ 

ገብቶአል። ዕብ. 7፡18-19



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

አሮጌ ኪዳን

…አሁን ግን ለእርሱ ለታሰርንበት 

ስለ ሞትን፥ ከሕግ ተፈትተናል፥ 

ስለዚህም በአዲሱ በመንፈስ ኑሮ 

እንገዛለን እንጂ በአሮጌው በፊደል 

ኑሮ አይደለም።

አዲስ/የሚሻል ኪዳን

አዲስ በማለቱ ፊተኛውን 

አስረጅቶአል፤ አሮጌና ውራጅ 

የሆነውስ ሊጠፋ ቀርቦአል።

ሮሜ. 8፡13

እንዲሁ ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን 

ዋስ ሆኖአል። ዕብ. 7፡22



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

አሮጌና የፊደል ኑሮ

…በአዲሱ በመንፈስ ኑሮ እንገዛለን 

እንጂ በአሮጌው በፊደል ኑሮ 

አይደለም። ሮሜ 7፡6

አዲስና የመንፈስ ኑሮ

…በአዲሱ በመንፈስ ኑሮ እንገዛለን 

እንጂ በአሮጌው በፊደል ኑሮ 

አይደለም። ሮሜ 7፡6



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

በድንጋይ የተጻፈ ሕግ

እናንተም በሕያው እግዚአብሔር 

መንፈስ እንጂ በቀለም አይደለም፥ 

ሥጋ በሆነ በልብ ጽላት እንጂ 

በድንጋይ ጽላት ያልተጻፈ፥ በእኛም 

የተገለገለ የክርስቶስ መልእክት 

እንደ ሆናችሁ የተገለጠ ነው።

2ቆሮ. 3፡3

በልብ የተጻፈ ሕግ

ከዚያ ወራት በኋላ ከእስራኤል 

ቤት ጋር የምገባው ቃል ኪዳን ይህ 

ነውና ይላል ጌታ፤ ሕጌን 

በልቡናቸው አኖራለሁ 

በልባቸውም እጽፈዋለሁ፥…ዕብ.

8፡10



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

የፊደል አገልግሎት

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፥

የመንፈስ አገልግሎት

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



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

ይረግማል

ከሕግ ሥራ የሆኑት ሁሉ 

በእርግማን በታች ናቸውና፤ በሕግ 

መጽሐፍ በተጻፉት ሁሉ ጸንቶ 

የማይኖር የማያደርግም ሁሉ 

የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፎአልና።

ገላ. 3፡10

ይባርካል

የመንፈስን ተስፋ በእምነት 

እንድንቀበል፥ የአብርሃም በረከት 

ወደ አሕዛብ በኢየሱስ ክርስቶስ 

ይደርስላቸው ዘንድ። ገላ. 3፡14



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

የኪዳኑ ካህናት ደካሞች

ሕጉ ድካም ያላቸውን ሰዎች ሊቀ 

ካህናት አድርጎ ይሾማልና፤ ዕብ.

7፡28

የኪዳኑ ካህን ፍጹም

ከሕግ በኋላ የመጣ የመሐላው 

ቃል ግን ለዘላለም ፍጹም የሆነውን 

ልጅ ይሾማል። ዕብ. 7፡28



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

ነቀፋ ያለው ኪዳን

ፊተኛው ኪዳን ነቀፋ ባይኖረው፥ 

ለሁለተኛው ስፍራ ባልተፈለገም 

ነበር። ዕብ. 8፡7

ፍጹም ኪዳን

አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል 

በተመሠረተ በሚሻል ኪዳን ደግሞ 

መካከለኛ እንደሚሆን በዚያ ልክ 

እጅግ የሚሻል አገልግሎት 

አግኝቶአል። ዕብ 8፡6



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

መልካሙን ሰው ይኮንናል

ሕግን ሁሉ የሚጠብቅ፥ ነገር ግን 

በአንዱ የሚሰናከል ማንም ቢኖር 

በሁሉ በደለኛ ይሆናል፤ 

አታመንዝር ያለው ደግሞ። 

አትግደል ብሎአልና፤ ያዕ. 2፡10

የከፋውን ያጸድቃል

ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ 

ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው 

ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት 

የተገባ ነው፤ 1ጢሞ. 1፡15



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

በጉ ለእረኛው ይሞታል

ሙሴም ትእዛዛትን ሁሉ እንደ ሕጉ 

ለሕዝቡ ሁሉ ከተናገረ በኋላ፥ 

የጥጆችንና የፍየሎችን ደም 

ከውኃና ከቀይ የበግ ጠጕር 

ከሂሶጵም ጋር ይዞ። እግዚአብሔር 

ያዘዘላችሁ የኪዳን ደም ይህ ነው 

ብሎ በመጽሐፉና በሕዝቡ ሁሉ 

ላይ ረጨው። ዕብ 9፥19-20 

እረኛው ለበጉ ይሞታል

ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ 

የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ 

ነው። ማቴ. 26፥28 



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

ባርነት

በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነት 

አወጣን፤ እንግዲህ ጸንታችሁ ቁሙ 

እንደ ገናም በባርነት ቀንበር 

አትያዙ። ገላ. 5፡1

ነጻነት

በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነት 

አወጣን፤ እንግዲህ ጸንታችሁ ቁሙ 

እንደ ገናም በባርነት ቀንበር 

አትያዙ። ገላ. 5፡1



የሕግና ጸጋ ንጽጽር…የቀጠለ

ሕግ ጸጋ

በሕግ፣ ፍትህና ፍርድ ጉልህ

ስፍራ ይይዛሉ

መምህር ሆይ፥ ይህች ሴት 

ስታመነዝር ተገኝታ ተያዘች።

ሙሴም እንደነዚህ ያሉት 

እንዲወገሩ በሕግ አዘዘን፤ አንተስ 

ስለ እርስዋ ምን ትላለህ? አሉት።

ዮሐ. 8፡4-5

በጸጋ፣ ምህረትና ፍቅር ያይላሉ

አንቺ ሴት፥ እነዚያ ከሳሾችሽ 

ወዴት አሉ? የፈረደብሽ የለምን? 

አላት። እርስዋም፦ ጌታ ሆይ፥ 

አንድ ስንኳ አለች። ኢየሱስም፦ 

እኔም አልፈርድብሽም፤ ሂጂ 

ከአሁንም ጀምሮ ደግመሽ ኃጢአት 

አትሥሪ አላት። ዮሐ. 8፡10-11



በክርስቶስ ሆኖ በፍቅር የሚሰራ እምነት 
ገላ. 5፡6



ክርስቲያን ከኢየሱስ ሕግ በታች ነው።

• እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ፥ እንደ ወደድኋችሁ እናንተ 

ደግሞ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ ትእዛዝ 

እሰጣችኋለሁ። ዮሐ. 13፡34

• እኔ እንደ ወደድኋችሁ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ትእዛዜ 

ይህች ናት። ዮሐ. 15፡12

• ትእዛዙንም የምንጠብቅና በፊቱ ደስ የሚያሰኘውን የምናደርግ 

ስለሆንን የምንለምነውን ሁሉ ከእርሱ እናገኛለን። ትእዛዚቱም 

ይህች ናት፥ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናምን ዘንድ፥ 

ትእዛዝንም እንደ ሰጠን እርስ በርሳችን እንዋደድ ዘንድ።

1ዮሐ. 3፡22-23



ክርስቲያን ከኢየሱስ ሕግ በታች ነው…የቀጠለ

• ኢየሱስም እንዲህ አለው፦ ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ 

በፍጹም ነፍስህም በፍጹም አሳብህም ውደድ። ታላቂቱና 

ፊተኛይቱ ትእዛዝ ይህች ናት። ሁለተኛይቱም ይህችን 

ትመስላለች፥ እርስዋም፦ ባልንጀራህን እንደ ነፍስህ ውደድ 

የምትለው ናት። በእነዚህ በሁለቱ ትእዛዛት ሕጉም ሁሉ 

ነቢያትም ተሰቅለዋል። ማቴ. 22፡37-40

• እንግዲህ ሰዎች ሊያደርጉላችሁ የምትወዱትን ሁሉ እናንተ 

ደግሞ እንዲሁ አድርጉላቸው፤ ሕግም ነቢያትም ይህ ነውና።

ማቴ. 7፡12

…ተፈጸመ…



ከዚህ የተለየ የሚሰብክ

የተረገመ ይሁን!!!

• 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



Grace vs. Law - YouTube

• http://www.youtube.com/watch?v=qGdrBJ5qt
uM

http://www.youtube.com/watch?v=qGdrBJ5qtuM
http://www.youtube.com/watch?v=qGdrBJ5qtuM

