
የእግዚአብሔር ሕግ፡ ፍቅር ወይስ
ሕጋዊነት?

ዘጸአት 19:1-9; 20:1-3; 18-21

ስብከት ለየካቲት 20 2022

መግቢያ 

ዛሬ ጥያቄ 8ን ከአዲስ ከተማ ካቴኪዝም እንመለከታለን። 

ጥያቄውን አነባለሁ እና መልሱን አብረን እናንብብ። 

ጥያቄ 8፡ በአሥርቱ ትእዛዛት ውስጥ የተገለጸው የእግዚአብሔር ሕግ ምንድን
ነው?

ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁኑልህ። 

በላይ በሰማይ ካለው፥ በታችም በምድር ካለው፥ በታችም በውኃ ካለው የማናቸውንም ነገር ምስል ለራስህ አታድርግ አትስገድላቸው፥

አትስገድላቸውም። 

የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ አትጥራ። 

የሰንበትን ቀን በመቀደስ አስብ። 

አባትህንና እናትህን አክብር።

አትግደል። 

አታመንዝር። 

አትስረቅ። 

በውሸት አትመስክር። 

አትመኝ. 

ለጥቂት ሳምንታት 10ቱን ትእዛዛት እየተመለከትን ነው። በሚቀጥለው እሁድ ክሌመንት ስለ መጀመሪያዎቹ ሦስት ትእዛዛት ይሰብካል።

ለዛሬ፣ የ10ቱን ትእዛዛት ታሪካዊ ሁኔታ በመመልከት ጥቂት ጊዜ ማሳለፍ እፈልጋለሁ። የዛሬውን የቅዱሳት መጻሕፍት ንባብ

እንመልከት። 



ዘጸአት 19:1-9 

1 እስራኤላውያን ከግብፅ ከወጡ ከሁለት ወራት በኋላ ወደ ሲና ምድረ በዳ ደረሱ። 

2 በራፊዲም ከሰፈሩ በኋላ ወደ ሲና ምድረ በዳ መጡ፥ በዚያም በሲና ተራራ ሥር ሰፈሩ። 

3 ከዚያም ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት ለመታየት ወደ ተራራው ወጣ። እግዚአብሔርም ከተራራው ጠርቶ እንዲህ አለው፡— ለያዕቆብ

ቤተሰብ ይህን ትእዛዝ ስጥ፥ ለእስራኤልም ልጆች ንገራቸው።

4 ‘በግብፃውያን ያደረግሁትን አይታችኋል። በንስር ክንፍ ተሸክሜ ወደ እኔ እንዳመጣሁህ ታውቃለህ። 

5 አሁንም ብትታዘዙኝ ቃል ኪዳኔንም ብትጠብቁ በምድር ላይ ካሉ አሕዛብ ሁሉ መካከል ለራሴ መዝገብ ትሆኑልኛላችሁ። ምድር ሁሉ

የእኔ ናትና።

6 እናንተም የካህናት መንግሥት ትሆኑልኛላችሁ ቅዱስ ሕዝብም ትሆኑልኛላችሁ። ለእስራኤል ሕዝብ የምትናገረው መልእክት ይህ

ነው።

7 ሙሴም ከተራራው ተመልሶ የሕዝቡን ሽማግሌዎች ሰብስቦ እግዚአብሔር ያዘዘውን ሁሉ ነገራቸው። 

8 ሕዝቡም ሁሉ በአንድነት፣ “እግዚአብሔር ያዘዘውን ሁሉ እናደርጋለን” ብለው መለሱ። ሙሴም የሕዝቡን መልስ ወደ እግዚአብሔር

መለሰ።

9 እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፡— ሙሴ ሆይ፥ ከአንተ ጋር ስናገር ሕዝቡ ራሳቸው እንዲሰሙኝ በከባድ ደመና ወደ አንተ

እመጣለሁ፤ ሁልጊዜም በአንተ ይታመናሉ። ሙሴ ሕዝቡ ያሉትን ለእግዚአብሔር ተናገረ።

ዘጸአት 20፡1-3 

1 እግዚአብሔርም ለሕዝቡ ይህን መመሪያ ሁሉ ሰጣቸው። 

2 “ከባርነትህ ስፍራ ከግብፅ ምድር ያዳንሁህ እግዚአብሔር አምላክህ እኔ ነኝ። 

3 “ከእኔ በቀር ሌላ አምላክ ሊኖራችሁ አይገባም። 

(ቁጥር 3 ትእዛዝ ቁጥር አንድ ነው። ሌሎቹን ዘጠኙን ትእዛዛት አሁን አላነብም። በቃ በካቴኪዝም ጥያቄ 8 ላይ እናነባቸዋለን።

እግዚአብሔር 10ቱን ትእዛዛት ለሰዎች ከሰጠ በኋላ የሚሆነውን በቁጥር 18-21 ያለውን አድምጡ።) 

ዘጸአት 20፡18-21 

18 ሕዝቡም ነጐድጓዱንና የአውራውን በግ ቀንደ ነፋሱን በሰሙ ጊዜ የመብረቅ ብልጭታና የተራራው ጢስ ሲወጣ ባዩ ጊዜ በፍርሃት

እየተንቀጠቀጡ በሩቅ ቆሙ።

19 ሙሴንም አሉት። 

ሙሴም መልሶ። 

21 ሕዝቡም በሩቅ ቆመው ሳለ ሙሴ እግዚአብሔር ወዳለበት ወደ ጨለማው ደመና ቀረበ። 

አንድ ላይ ኢሳይያስ 40: 8 ን እናነባለን



ሣሩ ይደርቃል አበባውም ይረግፋል፥ የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች።

አብረን እንጸልይ። 

አብ እባክህን መንፈስ ቅዱስን ላክልን ጥበብንና እውነትን ስሰብክ። በምናደርገው ነገር ሁሉ እናከብርህ ዘንድ እባክህ ልባችንን እና

አእምሮአችንን ለእውነትህ ክፈት። ይህንንም በጌታችን በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን። 

አሜን 

በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች የ10ቱን ትእዛዛት ኃይል እና እውነት ያውቃሉ። በአምላክ የማያምኑ ሰዎች እንኳ መግደል፣ መስረቅ፣

መዋሸት ወይም ማመንዘር ስህተት እንደሆነ ይነግሩሃል። አይሁዶች፣ እስላሞች እና ክርስቲያኖች እነዚህ 10 ትእዛዛት ለሁሉም ሰዎች

በእግዚአብሔር እንደተሰጡ ያምናሉ። ሆኖም ግን፣ ዓላማቸውን እና አተገባበራቸውን በምንረዳበት መንገድ ላይ ብዙ ልዩነቶች አሉ።

በክርስትና ውስጥ እንኳን, 10ቱ ትእዛዛት በተሳሳተ መንገድ ሊረዱ እና ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ. 

አምላክ ሕግ የሚሰጠን ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? የፈለግነውን እንድናደርግ ለምን አይፈቅድም? እሱ ስለሚወደን ነው። 10ቱ ትእዛዛት

የተሰጡን ለነጻነት ነው ወዳጆቼ። 

ያዕቆብ 1፡25 ከእኔ ጋር ተመልከት። 

25 ነገር ግን አርነት የሚያወጣችሁን ፍጹም የሆነውን ሕግ በጥንቃቄ ብትመረምር፥ የሚናገረውንም ብታደርግ የሰማኸውንም ባትረሳ፥

እግዚአብሔር ስላደረከው ይባርክሃል።

መታዘዝ ወደ በረከት ይመራል። ያዕቆብ እዚህ ጋር ያለው ይህንኑ ነው። ስለዚህ ጉዳይ አጭር ታሪክ እንድታካፍል ኑኃሚንን

እጠይቃለሁ። 

ኑኃሚን፦ እኔ ልጅ ሳለሁ በፓስፊክ ውቅያኖስ ውስጥ በምትገኝ አንዲት ትንሽ ደሴት ላይ የምኖር ልጅ ሳለሁ፣ ክፍል ግሬ ውስጥ ጆአን

የምትባል ተወዳጅ ልጃገረድ ነበረች። ጆአን የምትችለውን ያህል ታሳቀኝ ነበር። ይህ የተጀመረው በ10 ዓመታችን ነው። አንድ ጊዜ

ብስክሌቴን ደበቀችኝ ላገኘው አልቻልኩም እና ከትምህርት ቤት ወደ ቤት መሄድ ነበረብኝ። ጆአን ጓደኞቼን ከእኔ ለማራቅ ስለ እኔ

ውሸት ፈለሰፈ። ከትምህርት በኋላ ብዙ ቀናት ማልቀስ ትዝ ይለኛል። የ16 ዓመት ልጅ እያለን ጆአን ትንሽ ትታገሰኝ ጀመር። አንድ

ምሽት የ18 ዓመት ልጅ ሳለን ፓርቲ ላይ ነበርን። ጆአን በጣም ሰክራለች እና ታምማ ነበር። ብዙ የክፍል ጓደኞቿ ሊረዷት ሞክረው

ነበር ነገር ግን እሷን ብቻዋን እንድትተው ሁሉም ጮኸች። ከዚያም እንዲፈልጉኝ ጠየቃቸው። እንድረዳት የምትፈቅደው እኔ ብቻ

ነበርኩ። ጆአን እንዲህ ብላ ጠየቀችኝ፣ “ለምን በጣም እንደጠላሁሽ ታውቂያለሽ? ምክንያቱም ሁሉንም ነገር በትክክል ሰርተሃል።

ቤተሰቦችህ ወደዱህ እግዚአብሔርም ወደዳችሁ። ወላጆቼ ከጓደኞቻቸው ጋር ሰክረው ከቤት ውስጥ አልኮል እንድወስድ ፈቀዱልኝ።

ጥሩ ጊዜ እንዲያሳልፍ ብቻ ነገሩኝ። በእኔ ላይ የደረሰው ነገር ግድ አልነበራቸውም። ወላጆችህ ግን የፈለከውን እንድታደርግ

አልፈቀዱልህም፤ ምክንያቱም እነሱ ስላንተ ያስባሉና። በዚያ ቅጽበት ልቤ ለጆአን በጣም አዘነ። እናቴ ከትምህርት ቤት በኋላ ሳለቅስ

የተናገረችኝን አስታወስኩ። እናቴ በአንድ ወቅት ”እነዚህ ልጃገረዶች ላንቺ ክፉ ናቸው ምክንያቱም ባንቺ ስለሚቀኑ ነው።” እናቴ

የምትናገረውን የምታውቅ አይመስለኝም ነበር! ምክንያቱም ጆአን ህይወቴ ከእሷ የተሻለ ነው ብዬ ማሰብ አልቻልኩም። እናቴ ግን

ትክክል ነች። 



የኑኃሚን ጓደኛ የተናገረችውን ሰምተሃል? ”ወላጆችህ የፈለከውን እንድታደርግ አልፈቀዱልህም - ምክንያቱም እነሱ ስላንተ ያስባሉ።”

የእግዚአብሔር ልጆች፣ አባታችሁ ስለ እናንተ እንደሚያስብ እንድታስታውሱ እወዳለሁ። ለአንተ ያለው ፍቅር ከ10ቱ ትእዛዛት

በስተጀርባ ያለው ምክንያት ነው። 

በ10ቱ ትእዛዛት ልንሰራቸው የምንችላቸው ሁለት ስህተቶች አሉ። ዜሮ ፍርሃት ወይም የተሳሳተ ፍርሃት ሊኖረን ይችላል። በዛሬው ጊዜ

ያሉ ብዙ ሰዎች በአምላክና በቃሉ ላይ እምነት አልጣሉም። እንደ ጆአን ቤተሰብ ያለ ህግጋት መኖር ይፈልጋሉ። አምላክ መኖሩን

ስለማያምኑ ወይም በሕይወታቸው ላይ ሥልጣን ስለሌላቸው አምላክን ላለመታዘዝ ፍርሃት የላቸውም። ያ አንድ አደጋ ነው። 

ሕጋዊነት ሌላው አደጋ ነው። የሀይማኖት ሰዎች በቀላሉ በህጋዊነት ስህተት ውስጥ ሊወድቁ ይችላሉ። የሕጋዊነት ፍቺው በመታዘዛችን

የእግዚአብሔርን ሞገስ ወይም በረከት ለማግኘት መሞከር ነው። ህጋዊነት መታዘዝን ይመስላል, ነገር ግን በፍርሃት ይነሳሳል. ከአምላክ

ጋር ባለን ግንኙነት ውስጥ፣ ለፍርሃት ትክክለኛ ቦታ አለ። ዘጸአት 20፡18-20 እንደገና ተመልከት።

19 ሙሴንም አሉት። 

ሙሴም መልሶ። 

እግዚአብሔር ለሕዝቡ በቀጥታ እንደተናገረ አስተውለሃል? ድንቅ ነው. 10ቱ ትእዛዛት በጣም አስፈላጊ ከመሆናቸው የተነሳ

እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ በሙሴ በኩል አልተናገረም። ይልቁንም ሕዝቡ ልክ እንደ አዳምና ሔዋን፣ እንደ አብርሃም፣ እና ሙሴ

የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰሙ። የእግዚአብሔር ድምፅ ግን ሕዝቡን ያስፈራ ነበር። ኃጢአተኛ ሰዎች እንደመሆናችን መጠን

የእግዚአብሔርን ኃይል እና ቅድስና ጤናማ ፍርሃት ሊኖረን ይገባል። የእግዚአብሔር ሕግ የእግዚአብሔር ባሕርይ መገለጫ ነው።

እግዚአብሔርን መፍራት እና ለህግ መታዘዛችን የተቆራኙ ናቸው። በቁጥር 20 ላይ ሙሴ ማለቱ ይህንኑ ነው። አምላክ አዳምና ሔዋንን

እንዲጠብቃቸው የመጀመሪያውን ሕግ ሰጣቸው፣ ይህም የፍጥረትን በረከቶች ሁሉ በነፃነት ማግኘት እንዲችሉ ነው። አዳምና ሔዋን

ግን በበቂ ሁኔታ እግዚአብሔርን ስላልተማመኑና ስላልፈሩ ያንን አንድ ሕግ ጥሰዋል። እግዚአብሔር እኛን ለመጠበቅ ሲል 10ቱን

ትእዛዛት የሰጣቸው ሌሎች የፍጥረት በረከቶችን በነፃነት እንድንቀበል ነው። 

ነገር ግን ሕጋዊነት ያንን ነፃነት ወደ ባርነት ይለውጠዋል። ኦሪት ዘጸአት 20፡2፡- ከባርነትህ ስፍራ ከግብፅ ምድር ያዳንሁህ

እግዚአብሔር አምላክህ እኔ ነኝ አለ። 

እግዚአብሔር ከባርነት ነፃ አውጥቶናል። ነገር ግን ህጋዊነት እንደገና የባርነት ሰንሰለት በላያችን ላይ ለመጫን ህጉን ይጠቀማል።

ህጋዊነት ጤናማ አይደለም ምክንያቱም ከህግ ስለሚጀምር በፍቅር አይጀምርም። 

ምናልባት ይህ ሕጋዊነት እንዴት እንደሚያሳስተን ለማሳየት ጥሩ መንገድ ሊሆን ይችላል. ህጋዊነት ከኛ ይጀምራል እና እግዚአብሔር

ምላሽ እንዲሰጠን ይፈልጋል። ህጋዊነት የእግዚአብሔርን በረከት ማሸነፍ ወይም ማጣት እንደምችል ያምናል ምክንያቱም እሱ ለባህሪዬ

ምላሽ ይሰጣል። ያ ወንጌል አይደለም። ወንጌል የበለጠ የሚያምር እና ተስፋ ያለው ነገር ያስተምረናል። ወንጌል እግዚአብሔርን

በመጀመሪያ ደረጃ ያስቀመጠው፣ ምላሽ እንድንሰጥም ያደርገናል። እግዚአብሔር ራሱን አባታችን ብሎ የሚጠራው ለዚህ በቂ

ምክንያት ነው። ጥሩ ወላጅ አንድን ልጅ ”ሳህኖቹን እንድትሰራ እና ወለሉን እንድትጠርግ እፈልጋለሁ, ከዚያም እወድሃለሁ”

አይለውም. ይልቁንም ጥሩ ወላጅ ለልጁ እንዲህ ይለዋል፡- “እወድሻለሁ እናም ኃላፊነት የሚሰማው አዋቂ እንድትሆን ላስተምረህ



እፈልጋለሁ። ስለዚህ ሳህኖቹን እንድትሰራ እና ወለሉን እንድትጠርግ እፈልጋለሁ.” ልጁ የልጁን ደረጃ ለማግኘት የቤት ውስጥ

ሥራዎችን እየሰራ አይደለም. ይልቁንም ልጅ መታዘዝ አለባት ምክንያቱም እሷ የቤተሰቡ አባል ስለሆነች እና ለወላጆቿ ፍቅር ምላሽ

ትሰጣለች. 

በአንቀጾቻችን ውስጥ ሁለት ጊዜ እግዚአብሔር እርሱ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ እንዳለ ያስታውሰናል, እኛም እግዚአብሔር ላደረገልን

ነገር ምላሽ መስጠት አለብን. አምላክ ለሕዝቡ የሚፈልገውን ከመናገራቸው በፊት በመጀመሪያ ያደረገውን አስታውሷቸዋል። 

ዘጸአት 19፡4-5 እንደገና ከእኔ ጋር ተመልከት። 

4 በግብፃውያን ያደረግሁትን አይታችኋል፤ በንስር ክንፍ ተሸክሜ ወደ እኔ እንዳመጣኋችሁ ታውቃላችሁ። 

5 አሁንም ብትታዘዙኝ ቃል ኪዳኔንም ብትጠብቁ በምድር ላይ ካሉ ከአሕዛብ ሁሉ መካከል ለራሴ መዝገብ ትሆኑልኛላችሁ። ምድር

ሁሉ የእኔ ናትና።

በቁጥር 4 ላይ እግዚአብሔር ሕዝቡን እርሱ አዳኛቸውና ጠባቂያቸው መሆኑን ያሳስባቸዋል። ከባርነት ነጻ መውጣት አልቻሉም, ስለዚህ

እግዚአብሔር አደረገላቸው. ምናልባት እግዚአብሔር በቁጥር 5 ላይ ”እኔን ብትታዘዙኝ ቃል ኪዳኔንም ብትጠብቁ ለእኔ ልዩ ሀብቴ

ትሆናላችሁ” እንዳለ አስተውላችሁ ይሆናል። ምናልባት ይህ ህጋዊነት ይመስላል? አምላክ ሕዝቡን ካልታዘዙ መውደዱን እንደሚያቆም

እየተናገረ ነው? የመሥዋዕታዊ ሞቴ ለኃጢአትህ ሁሉ በቂ ክፍያ ይሆን ዘንድ ኃጢአት የሌለበት ሕይወት እኖራለሁ። 

ህጋዊነት የእግዚአብሔር ህግ አላማ እንዳልሆነ መላው መጽሐፍ ቅዱስ በማስረጃ የተሞላ ነው። አምላክ ከሕዝቡ ይጠብቃል።

አለመታዘዝ መዘዝ እና እርግማን እንደሚመጣ በሙሴ አስጠንቅቋቸዋል። ነገር ግን ሰዎቹ አልታዘዙም ባሉ ጊዜ (እና ልክ እንደእኛ ብዙ

ጊዜ አልታዘዙም)፣ ሁልጊዜም ከስሩ ስር የሚፈስ የጸጋ ቃል ኪዳን ነበር። በዘፍጥረት 15 ላይ ስለ እሱ ማንበብ ትችላለህ ነገርግን አሁን

ለማየት ጊዜ የለንም. 

በ750 ዓክልበ. በነቢዩ ሆሴዕ በኩል ስለ ጸጋ እግዚአብሔር የተናገረውን እንድትሰሙ እፈልጋለሁ። በዚያን ጊዜ እስራኤላውያን አምላክን

ትተው እንደ በኣል ያሉ የሐሰት አማልክትን ያመልኩ ነበር። መንፈሳዊ ዝሙት ይፈጽሙ ነበር። እግዚአብሔር ለሕዝቡ እንደ ባል

ታማኝ ላልሆነችው ሚስቱ ተናገረ። 

በሆሴዕ 2፡13 ላይ እግዚአብሔር የተናገረውን አድምጡ። 

13 ለበኣል ምስሎችዋ ባጣች ጊዜ፣ የጆሮ ጒትቻዎቿንና ጌጣጌጦቿን በለበሰች ጊዜ፣ ውሽሞቿንም ለመፈለግ በወጣችበት ጊዜ ሁሉ እኔን

ግን ስለ ረሳችበት ጊዜ ሁሉ እቀጣታታለሁ፤ ይላል እግዚአብሔር።

በሥራ ላይ ያለው ሕግ ነው. እግዚአብሔር የመጀመሪያውንና ሁለተኛውን ትእዛዛት ስለጣሱ ሕዝቡን መቅጣት እንዳለበት ተናግሯል።

እግዚአብሔርም ቀጣቸው። እስራኤል በአሦር ተወረረች ሕዝቡም ርቆ ተበትኗል። ነገር ግን የእግዚአብሔር የምሕረት ልብ ሁልጊዜ

ከእርሱ ጋር ወደ ግንኙነት የሚመለስበትን መንገድ ያቀርባል። 

በሆሴዕ 2፡14-16 እግዚአብሔር ቀጥሎ ያለውን አድምጡ። 

14 ነገር ግን ዳግመኛ እመልሳታለሁ፤ ወደ ምድረ በዳም እመራታለሁ፤ በዚያም በእርጋታ እናገራለሁ፤ 

15 ወይኖቿን ወደ እርስዋ እመልሳለሁ የመከራንም ሸለቆ ወደ ተስፋ መግቢያ እለውጣለሁ። 



ከግብፅ ምርኮ ነፃ እንዳወጣኋት ከብዙ ጊዜ በፊት በወጣትነቷ እንዳደረገችው በዚያ ራሷን ትሰጠኛለች። 

16 ያ ቀን በመጣ ጊዜ፣ ‘ጌታዬ’ ሳይሆን ‘ባሌ’ ትለኛለህ’ ይላል እግዚአብሔር። 

በእነዚያ ጥቅሶች ውስጥ የእግዚአብሔርን ልብ ትሰማለህ? እንደ እኛ ያሉ ኃጢአተኞችን ወደ ራሱ ለመመለስ ያለውን ጥልቅ ፍላጎት

አድምጡ። እባካችሁ የእግዚአብሔር ህግ ስለ ፍቅር ሳይሆን ህጋዊነት ነው ያልኩት ምን ማለቴ እንደሆነ ተረዱ። የእግዚአብሔር

ምሕረት ሕግን ማስከበርን የረሳው አይደለም። እግዚአብሔር የእኛን አለመታዘዝ ዝም ብሎ አይመለከትም። 

እግዚአብሔር ለህግ መታዘዝን በጣም በጣም በቁም ነገር ይመለከታል። እግዚአብሔር ስለ መታዘዝ ግድ እንደማይሰጠው ለማሰብ

ከተፈተን መስቀሉን መመልከት አለብን። እግዚአብሔር በፍትሑ ምክንያት አለመታዘዝን መቅጣት አለበት። ነገር ግን ከምሕረቱ

የተነሣ እግዚአብሔር በእኛ ፈንታ ልጁን ቀጣ። ፍጹም የሆነው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ስለ ኃጢአታችን ተሠዋ። ስለዚህ

የእግዚአብሔር ምሕረትና ይቅርታ በኢየሱስ ክርስቶስ ታዛዥነት ምክንያት ለእኛ ተዘጋጅቷል። እግዚአብሔር ህግን ችላ ማለት

አይችልም ለዚህም ነው ኢየሱስን ህግን እንዲፈጽም የላከው። 

ገላ 4፡4-7 እንዲህ ይላል። 

4 ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ። 

5 እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ፥ ከሕግ በታች ያሉትን ይቤዥ ዘንድ ነው። 

6 ልጆችም ስለ ሆናችሁ እግዚአብሔር አባ አባት ብሎ የሚጮኽ የልጁን መንፈስ በልባችን ውስጥ ላከ። 

7 እንግዲያስ ልጅ ነህ እንጂ ባሪያ አይደለህም፤ ልጅም ከሆንህ ደግሞ በእግዚአብሔር ወራሽ ነህ። 

በድነት ውስጥ፣ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ መጀመሪያ ይሠራል። እግዚአብሔር ከሕግ በታች የተወለደውን ልጁን ላከ። ያም ማለት

ኢየሱስ 10ቱን ትእዛዛት የመታዘዝ ግዴታ ነበረበት። ኢየሱስ ግን ህግን ፈፅሞ እኛን ሊቤዠን ሞተ። እግዚአብሔር ያደረገልን ይህንኑ

ነው። በመቀጠል፣ የእግዚአብሔር ልጆች ለድነታቸው ምላሽ ይሰጣሉ። በገላትያ 4፡7 ላይ እንደምናየው እንደ ወንዶችና ሴቶች ልጆች

እንጂ እንደ ባሪያ አይደለም። 

ምናልባት ይህ ስላይድ በህይወታችን ውስጥ የእግዚአብሔርን የጸጋ ስራ ምሳሌ እንድትመለከቱ ይረዳችኋል። 

1. እግዚአብሔር አስቀድሞ አደረገ። ሰውን በፍቅር ፈጠረ እና እንደ እግዚአብሔር አሳብ ስንኖር ነፃነትን የሚባርከን መልካም

ህግጋቶችን ሰጠን። 

2. ነገር ግን ሁሉም የሰው ልጆች እነዚህን ህጎች መታዘዝ ተስኗቸዋል። እንደ ንጉስ ዳዊት ያሉ ምርጥ የሰው ልጅ ምሳሌዎች እንኳን

አስከፊ ኃጢአቶችን ሰርተዋል። የእግዚአብሄርን ህግ በፍፁም የጠበቀ ማንም የለም። ከአንድ ሰው በቀር ኢየሱስ። 

3. እግዚአብሔር እኛን በመሥዋዕታዊ ሞቱ እንዲያድነን ልጁን በመላክ ለውድቀታችን ምላሽ ሰጠ። 

4. በኢየሱስ አብ ስንታመን ከህግ ሸክም ነፃ አውጥቶ ፍጹም በሆነው የክርስቶስ መዝገብ ይባርከናል። እና ሁልጊዜም ፍጽምና የጎደለው

እና ወጥነት በሌለው መልኩ ምላሽ የምንሰጥ ቢሆንም በታዛዥነት ምላሽ እንሰጣለን። 

5. ሆኖም፣ እግዚአብሔር በሕይወታችን ውስጥ መስራቱን ቀጥሏል። ኢየሱስን ወደ መምሰል የምንሄድበትን መንገድ ያርማል፣

ይመራናል፣ ይቀጣል፣ ያበረታታል፣ እና ወደፊት ይመራናል። 

6. እናም አንድ ቀን በገነት ውስጥ ከእንግዲህ ወዲህ ሥቃይ, እንባ የለም, ምክንያቱም ከእንግዲህ ኃጢአት የለም. 



እነዚህ ስድስት ነጥቦች እንደገና እነሆ፡- 

1. እግዚአብሔር ሰዎችን በፍቅር ፈጥሮ ለጥቅማችን ህጉን ሰጠን። 

2. ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔርን ሕግ ይጥሳሉ። 

3. ኢየሱስ ህግን ታዘዘ፣ እናም በእኛ ምትክ የኃጢአትን ቅጣት ለመክፈል ሞተ። 

4. በክርስቶስ ታምነናል፣ ፍጹም መዝገቡን ተቀብለናል፣ እናም ፍጹም ባልሆነ ታዛዥነት ምላሽ እንሰጣለን። 

5. እግዚአብሔር ይቅር ማለቱን፣ ማረም እና መምራትን ይቀጥላል። 

6. በሰማይ ዳግመኛ ኃጢአት አንሠራም። 

ያ ነው የክርስትና ጉዞ ወዳጆቼ። በዚያ ጉዞ ላይ የት ነህ? በክርስቶስ ታምነህ እርሱን መከተል የምትጀምርበት ደረጃ 4 ላይ

እንዳደረጋችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። አስታውስ ለ10ቱ ትእዛዛት መታዘዝ ወደ እግዚአብሔር አያመጣህም ምክንያቱም ሁላችንም

ትእዛዛቱን አዘውትረን እንጥራለን። ይልቁንም፣ 10ቱ ትእዛዛት የእግዚአብሔርን ህዝብ በዚህ በተሰበረ ዓለም የሚመራ የሞራል ኮምፓስ

ናቸው። በመንገዱ ላይ ስንራመድ ለመምራት በመንገዱ በሁለቱም በኩል የጥበቃ መንገዶችን ይሰጣሉ። ብቻችንን አንሄድም።ነገር ግን

እርስ በርሳችን አለን፤ መንፈስ ቅዱስም ሊያበረታታን እና ሊያበረታን። 

አሁንም በዚያው መንፈስ አብረን እንጸልይ፡- ኢየሱስ ሆይ፣ ከኃጢአታችን ምኞቶችና ልማዶች ባርነት አዳነን። ከጨለማ ወደ ፍቅርህና

ወደ እውነትህ ብርሃን አወጣኸን። እኛ ግን ከ4,000 ዓመታት በፊት በበረሃ እንደነበሩት የእግዚአብሔር ሰዎች በጣም ነን። አንዳንድ ጊዜ

ወደ ቀድሞው መንገድ መመለስ እንፈልጋለን። በትክክለኛው መንገድ ላይ እንድንቆይ የፍቅር አጥር ያስፈልገናል። አባት ሆይ፣

ስለአስርቱ ትዕዛዛት አናመሰግነሃለን። እግዚአብሔርን ለመምሰል ሕጎችን ስለምትሰጡን ስለወደዳችሁ እናመሰግናለን። መንፈስ ቅዱስ

ሕግን እንድንወድና እንድንታዘዝ እባክህ እርዳን። እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችን በፍጹም ነፍሳችን በፍጹም አእምሮአችን በፍጹም

ኃይላችን መውደድ እንፈልጋለን። እና ጎረቤቶቻችንን እንደ ራሳችን መውደድ. ይህን እንድናደርግ ኢየሱስ እርዳን። በስምህ

እንጠይቃለን። 

አሜን

One Voice Fellowship


