
ክፍል 1
የሰው ማንነት

ጥያቄ

ሰው በተፈጥሮው ምነድን ነው፣ ክፉ ወይስ መልካም?



የሰው ልጅን ማንነት ማወቅ አስፈላጊነት ምንድን ነው?

• ራስን ማወቅ በሕይወት ውስጥ ላሉ መሰረታዊ ጥያቄዎች መልስ ስለሚሰጥ።

• የፖለቲካ ሳይንስ፣ የጤና ሳይንስ፣ ንግድ (ማስታወቂያ) 

• ለምን ሃጢአት እሰራለው? የምጠላውን ለምን አደርጋለሁ? የምወደውን ለምን
አላደርግም? በጎ ነገር የማድረግ ምኞት እያለኝ ነገር ግን ልፈጽመው ያልቻልኩት
ለምንድን ነው? የማደርገው ላደርገው የምፈልገውን በጎ ነገር አይደለም፣ ለምን? 
ማድረግ የማልፈልገውን ክፉ ነገር አደርጋለው፣ ለምን? በጎ ነገር ለመስራት ስፈልግ፣
ክፉት ከእኔ ጋር አለ፣ ለምን?

• ስለ ራሳችን ያለንን የተሳሳተ አመለካከት በማወቅ መፍትሄ ለመፈለግ።



መግቢያ

• በሰው የተፈጥሮ ጥናት ውስጥ ከሚነሱ ዋነኛ ጥያቄዎች መካከል ቀዳሚ ስፍራ
የሚይዘው የሰው ልጅ በስሪቱ መልካም ነው ወይስ ክፉ የሚለው ነው።

• የሰው ልጅ ከመሰረቱ መልካም ፍጥረት ነው የሚል መሞገቻ ሃሳብ ይዘው
የሚከራከሩ ቡድኖች እንዳሉ ሁሉ በተቃራኒው ደግሞ የሰው ልጅ በስነፍጥረቱ
ሞራላዊ፣ መንፈሳዊ፣ እና አካላዊ ግድፈቶችን ይዞ ይወለዳል የሚሉ አሉ።





ሰው በተፈጥሮው ምነድን ነው፣ ክፉ ወይስ መልካም?

ንድፈ ሃሳቦች



1. ፓንቴይዝም (Pantheism)

• የፓንቴይዝም (Pantheism) አመለካከት፡ የሰው ልጅ መልካም ብቻ አይደለም
አምላክም እንጂ። ልክ እንደ ናቹራሊዝሞቹ (naturalism) ፓንቴይዝም ማንነት
ባለው አምላክ አያምኑም። ዘመነኛ ያልሆኑት ፓንቴይዝሞች አምላክን፣ ማንነት
የለሌው ነገር ግን ወሰን የሌለው/ኢ-ውሱን ሃይል አድርገው ይወስዱታል።

• ሁሉ ነገር አንድ ነው፤ ሁሉም አምላክ ነው ይላሉ። ዘመነኞቹ ፓንቴይዝሞቹ/ ኒው
ኤጅ ሙቭመንት የዚህ አስተሳሰብ አካል ነው።



ፓንቴይዝም (Pantheism) …የቀጠለ

• ከ ናቹራሊዝሞቹ (naturalism) በተቃራኒ፣ ፓንቴይዝም የሰው ልጅ ችግር መንፈሳዊ
ነው ይላሉ። የሰው ልጅ ከአጽናፈ አለሙ ጋር አንድ እንደሆነ ዘንግቷል። በመሆኑም
የነገሮችን ትክክለኛ ባሕሪይና ማንነት ለመረዳት ተቸግሯል። እናም ይላሉ የኒው ኤጅ
ሙቭመንት አራማጆች፣ እናም አሁን የምናየው የአለም ቀውስ ምክንያት የዚህ
እውቀት ጉድለት ነው ይላሉ።

• ስለዚህ የሰው ልጅ በስነ ፍጥረቱ መልካም ነው። ይህንን አንድነት (oneness) 
ባለመረዳቱ ችግሮችን እናያለን። የዚህ መፍትሄው ደግሞ ትምህርት ነው ይላሉ።

• ጥያቄ፡ በአንጻሩ ተማሯል በሚባለው ማህበረሰብ መካከል ወንጀል ቀንሶ ይታያል
ወይ?



ፓንቴይዝም (Pantheism) …የቀጠለ

top five most literate countries in the world
• Canada
• Israel
• Japan
• United states
• New Zealand



ፓንቴይዝም (Pantheism) …የቀጠለ

Top Ten Countries With Highest Reported Crime Rates
• United States
• Germany
• France
• Russia
• Italy
• Canada
• Chile
• Spain
• Netherland



ፓንቴይዝም (Pantheism) …የቀጠለ

• በአንጻሩ በተሻለ ማህበረሰብ እና በተሻለ ሁኔታ ያደጉ ሰዎች መካከል ወንጀል ቀንሶ
ይታያል ወይ?
• 20 ክፍለ ዘመን በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ እልቂት የተመዘገበበት ዘመን

መሆኑ ይህንን አያብራራም።

• 20ኛው ክፍለ ዘመን በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ደም አፋሳሽ ጦርነት የተደረገበት
ከፍተኛ የዘር የማጥፋት እልቂት የታየበት ዘመን መሆኑ ይህን ሃሳብ አይደግፍም።



2. ናቹራሊዝም (naturalism)

• ናቹራሊዝሞቹ (naturalism)። የሰው ልጅ የአካባቢው ውጤት/ምርት ነው። የሰው
ልጅ ከእንስሳ የተሻ ዝግመታዊ ለውጥ ያገኘ እንስሳ ነው። የአካባቢው ውጤት ነው።
ፓቭሎቭ፣ ማስሎው እና ስኪነር የተባሉ የስነባሕሪይ ተመራማሪዎች ንድፈ ሃሳባቸውን
በዚህ አባባል ላይ መስርተዋል።

• ስኪነር ለአብነት፣ ሰው ለአካባቢው ምላሽ ይሰጣል። ሰው ነጻ ፈቃድ የለውም። እናም
ወንጀል ብተሰራ ያንተ ጥፋት አይደለም። ተጠያቂዎቹ አካባቢህና አስተዳደግህ ናቸው
ይላል።



3. ናቹራሊዝም (naturalism) …የቀጠለ

• የሰው ልጅ በፍጥረቱ ሃጢአተኛ ወይም ክፉ መሆኑን በማይቀበሉ አንዳንድ
ሳይኮሎጂስቶች እና ሳይንቲስቶች ለአብነት አብርሃም ማስሎው፣ ካርል ሮጀርስ
መሰረት ሃጢአት ቦታ የለውም። አንድ ሰው የከፋ ወንጀል ከሰራ ስነልቦናዊ በሽተኛ
ስለሆነ ነው። የአዕምሮ ቴራፒ ሊያገኝ ይገባዋል ይላሉ።

• ፈላስፋዎቹም ቢሆን የሰውን የሃጢአት ተፈጥሮ ይክዳሉ አልያም በተለያየ መንገድ
ለማብራራት ይሞክራሉ። ለአብነት የ18ኛው ክፍለ ዘመን ፈላስፋ፣ ጸሃፊ እና
ኮምፖዘር ጂን ጃኩወስ- ሰው በተፈጥሮው መልካም ነው እያንዳንዱም ሰው በልደት
innocent/የዋህ፣ ፍጹም፣ ንጹህ ሆኖ ይወለዳል ይላል።



ናቹራሊዝም (naturalism) …የቀጠለ

የዚህ አስተሳሰብ ሥነ አመክንዮ ግድፈቶች

• ሰው innocent/የዋህ፣ ፍጹም፣ ንጹህ ሆኖ ከተወለደ በሰው መካከል ያለው ይህ
ሁሉ ክፋት ከየት መጣ? ለሚለው ጥያቄ የጂን መልስ ‘’ማሕበረሰቡ ፈጠረው’’ የሚል
ነው። እዚህ ላይ ማህበረሰብ የግለሰቦች ድምር ውጤት መሆኑን አንባቢ ልብ
ይሉዋል።

• ሰው መልካም ከሆነ መጥፎ ማህበረሰብ ከየት መጣ?

• ክፋት ከማህበረሰብ የሚቀዳ ከሆነ፣ የ2 አመት ሕጻን ንፉግነትን፣ ራስ ወዳድነትን፣
አለመታዘዝን/እንቢተኝነትን ከየት አመጣው? 





4. አንዳንድ የስነመለኮት ምሁራን (ቲዮሎጂያን)

• አንዳንድ የስነመለኮት ምሁራንም ጭምር የሰውን የሃጢአት ተፈጥሮ ይክዳሉ። ሰው
ሲወለድ innocent/የዋህ፣ ፍጹም፣ ንጹህ ነው ሲሉ ከሚናገሩቱ አንዱና ታዋቂው
ፐልጊስ ነው። የፐልጊስ ቲዮሎጂ በቀደመቺው ቤተ ክርስቲያን በአውጊስቲን
አማካኝነት ብርቱ ተቃውሞ የደረሰበት ቢሆንም ዛሪም ይህ አስተምህሮ አለ።



አንዳንድ የስነመለኮት ምሁራን (ቲዮሎጂያን)…የቀጠለ

ሰዎች በፍጥረታቸው መልካሞች ከሆኑ ባሕሪያቸውን ለማረቅ ለምን ሰፊ ጊዜ
እናጠፋለን?

• ከአንድ ሕጻን ጋር ጥቂት ጊዜ ብታጠፋ፣ በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት የሌላቸውን
ተግባራት ሲፈጽም ትመለከታለህ፣ ንፉግነት፣ ቁጣ፣ ራስ ወዳድነት፣ ወዘተ። እናም
ተቀባይነት ያላቸውን ምግባራት ማለትም - አትማታ፣ አትናከስ፣ አካፍል፣ ወዘተ
እያልን እናስተምረዋለን። መልካምነት ማንነታቸው ከሆነ ለምን እንዴት መሆን
እንዳለባቸው ሰፊ ጊዜ ወስደን ልናስተምራቸው ተገደድን?



አንዳንድ የስነመለኮት ምሁራን (ቲዮሎጂያን)…የቀጠለ

• ለመኖር የሚደረግ ትግል

• በሕይወት ለመቆየት የሚደረግ ደመነፍሳዊ ትንቅንቅ እና ለግብአቶች (resources) 
የሚደረግ ሽሚያ የሚጀመረው ገና በእናት ማሕጸን ውስጥ ሳለን እንደሆነ በመንቶች
ላይ የተደረገ ጥናት ያሳያል። በቅርቡ መንቶች በእናታቸው ማሕጸን ውስጥ ሆነው
የተሻለ ቦታ ለማግኘት ወንድማቸውን/እህታቸውን ከአካባቢያቸው ለማራቅ
ሲራገጡ፣ ሲማቱ፣ ሲጋፉ የሚያሳይ የ MRIs ምስል ለእይታ ቀርቧል። 





አንዳንድ የስነመለኮት ምሁራን (ቲዮሎጂያን) …የቀጠለ

• ሰው innocent/የዋህ፣ ፍጹም፣ ንጹህ ነው ከሚለው ማጠቃለያ ይልቅ የሰው ልጅ
የሃጢአት ባሕሪ በምግባሮቹ ተገልጦ መታየቱ ይበልጥ ስለሰው ማንንት ይናገራል
ይላል ሬይንሆል። ሬይን ሆል፣ ጥንተ አብሶ (original sin) የክርስትና እምነት
አሳማኝ ዶክትሪን ነው ይላል። 

• ይህ ሰው እነዚህን ጥያቄዎች ያነሳል፡ እያንዳንዳችን ያለ ሃጢአት ተፈጥሮ ተወልደን
ቢሆን፣ እንዴት ሃጢአት አለማቀፋዊ ሆነ? 4 ቢሊየን ሕዝብ ያለሃጢአት ዝንባሌ
ተወልዶ ከሆነ፣ ቢያንስ የተወሰኑቱ ከሃጢአት በላይ ሲኖሩ መታየት ነበረባቸው። ያለ
ልዩነት ሁሉ ወድቀውበት ከተገኙ ግን ለምን ሆነ ለሚለው ምላሽ ተፈጥሯቸው ነው
ከሚለው የተሻለ መልስ ሊኖር አይችልም።



ክፍል 2
የሰው ማንነት

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሰው ማንነት ምን ይላል?



6. መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል?

እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረ። መጀመሪያ የሰው ልጅ ያለ ሃጢአት ማንነት
innocent (መልካም፣ የዋህ፣ ፍጹም፣ ንጹህ) ሆኖ ተፈጠረ::

• ዘፍ. 1፡26-27 እግዚአብሔርም አለ፦ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌአችን 
እንፍጠር …እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው 
ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው።



መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል?…የቀጠለ

እግዚአብሔር የፈጠረው መልካም ነበር። 

• እግዚአብሔር ፍጹም ነው፣ ስራውም እንዲሁ። 

• ማቴ. 7፡18 መልካም ዛፍ ክፉ ፍሬ ማፍራት፥ ወይም ክፉ ዛፍ መልካም ፍሬ 
ማፍራት አይቻለውም።

• 1ዮሐ. 1፡5 እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማም በእርሱ ዘንድ ከቶ የለም

• ዘፍ. 2፡8፣ 16፣ 17። ከፈጠራቸው በኋላ፣ የሚያስፈልጋቸው ሁሉ ባለበት ምሉዕ
አካባቢ አስቀመጣቸው። በፈቃዳቸው ከእርሱ ጋር ሕብረት እንዲያደርጉም ትዕዛዝ
ሰጣቸው።



መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል?…የቀጠለ

እግዚአብሔር የፈጠረው መልካም ነበር…የቀጠለ

• ዘፍ. 3፡1-24 ሰው ይህን ትዕዛዝ ተላለፈ። ጦሱ ለአለም ተረፈ (ቁ. 17-18)። ያለመታዘዙ
መዘዝ፣ በሰው ዘር ሁሉ ላይ፦ ቅስበታዊ የሆነ መንፈሳዊ ሞት እና በሂደት የሚገለጥ አካላዊ
ሞት።

• ሮሜ 5፡12 (አ.መ.ት.) ስለዚህ ሃጢአት በአንድ ሰው በኩል ወደ አለም እንደገባ ሁሉ፣
ሞትም በሃጢአት በኩል ገብቷል፤ በዚሁ መንገድ ሞት ወደ ሰዎች ሁሉ መጣ።

• ሮሜ 5፡14 በአዳም መተላለፍ ምሳሌ ኃጢአትን ባልሠሩት ላይ እንኳ፥ ከአዳም ጀምሮ 
እስከ ሙሴ ድረስ ሞት ነገሠ



መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል?…የቀጠለ

• ውድቀት በሰው ያለውን የእግዚአብሔር መልክ (አምሳል) አበላሸ (በከለ)። እናም ይህ
የተበላሸ መልክ በሰው ዘር ውስጥ ሲወርድ ሲዋረድ እዚህ ደረሰ።

• በሰው ልጅ ዘር ውስጥ የእግዚአብሔር መልክ ብቻ ሳይሆን የሃጢአት መልክም
መተላለፍ ጀመረ።

• ልክ ከወላጆቻችን አካላዊ መልክን እንደምንወርስ ማለት ነው።

• አዳምና ሔዋን ልጅን በወለዱ ጊዜ የሃጢአት ማንነታቸውን/ባሕሪይ ወደ ልጃቸው
አስተላለፉ።



መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል?…የቀጠለ

• ዘፍ. 5፡3 አዳምም ሁለት መቶ ሠላሳ ዓመት ኖረ፥ ልጅንም በምሳሌው እንደ መልኩ ወለደ 
ስሙንም ሴት ብሎ ጠራው።

• መዝ. 51፡5 ስወለድ ጀምሮ በደለኛ፣ ገና እናቴም ስትጸንሰኝ ሃጢአተኛ ነኝ። @

ይህ፣ ለ2 አመት ልጅ ስርዓተ አልበኝነት በቂ መልስ ነው።

• በአንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደ ሆኑ፥ እንዲሁ ደግሞ በአንዱ 
መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ።

• በአንዱም በደል ሞት በአንዱ በኩል ከነገሠ…
የውድቀት ታሪክ፣ ለምን የሰው ልጅ ክፉ እንደሆነ እና ለምን ያለ ልዩነት ሃጢአት
እንደሚያደርግ የማይጠራረስ ማብራሪያ ይሰጠናል።



መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል?…የቀጠለ

• በአንዱ ሰው አለመታዘዝ በፍጥረታችን ሃጢአተኞች ሆንን።

• ችግሩ ከዝርያችን ወይም ከተፈጥሯችን እንጂ ከምግባራችን አይደለም

• ራሳችንን ሳይሆን የሰራነውን ሃጢአት እጅግ አስከፊ አድርጎ የማየት ዝንባሌ አለብን።

• ዛፉ ወይስ ፍሬው

• ያዕ. 3፥12 …በለስ ወይራን ወይስ ወይን በለስን ልታፈራ ትችላለችን? ከጨው ውኃም 
ጣፋጭ ውኃ አይወጣም።

• ሃጢአተኛ የሆንኩት በግሌ ሃጢአትን ስላደረኩ ሳይሆን አዳም ሃጢአትን ባደረገ ጊዜ
በእርሱ ውስጥ ስለነበርኩ ነው። እኛ ሁላችን በአዳም ሃጢአት ተባብረናል።



መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል?…የቀጠለ

• ሰው ሃጢአተኛ የሆነው ሃጢአተኛ ሆኖ ስለተወለደ እንጂ ሃጢአትን ስለሰራ አይደለም።

• ሃጢአተኛ የሆነው በተፈጥሯችን እንጂ በምግባራችን አይደለም።

• ሃጢአተኛ የሆነው በአዳም አለመታዘዝ ምክንያት እንጂ እኛ በሰራነው ስራ አይደልም።

• ሮሜ. 5፡14 ነገር ግን በአዳም መተላለፍ ምሳሌ ኃጢአትን ባልሠሩት ላይ እንኳ፥ ከአዳም 
ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ሞት ነገሠ

• ይህ ባህሪያዊ ሳይሆን ተፈጥሯዊ የሆነው ችግራችን መፍትሄ የሚያገኘው ቤተሰብ በመለወጥ

ነው።



መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል?…የቀጠለ

• ውጫዊ ነገራችንን ለማሻሻል ይበልጥ በሞከርን ቁጥር ውስጣዊ ችግራችን ምን ያህል ስር
የሰደደ እንደሆነ እንገነዘባለን

• ሉቃ. 11፡39 ጌታም እንዲህ አለው፦ አሁን እናንተ ፈሪሳውያን የጽዋውንና የወጭቱን 
ውጭ ታጠራላችሁ፥ ውስጣችሁ ግን ቅሚያና ክፋት ሞልቶበታል

• ማቴ. 23፡28 እንዲሁ እናንተ ደግሞ በውጭ ለሰው እንደ ጻድቃን ትታያላችሁ፥ 
በውስጣችሁ ግን ግብዝነትና ዓመፀኝነት ሞልቶባችኋል።

• ሉቃ. 12፡34 እናንተ የእፉኝት ልጆች፥ ክፉዎች ስትሆኑ መልካም ለመናገር እንዴት 
ትችላላችሁ? በልብ ሞልቶ ከተረፈው አፍ ይናገራልና።



መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል?…የቀጠለ

የሃጢአት ባሕሪይ በውስጣችን የመኖሩ ማስረጃዎች

የብሉይ ኪዳን ማስረጃ

• ዘፍ. 6፡5 እግዚአብሔርም የሰው ክፉት በምድር ላይ እንደ በዛ፥ የልቡ አሳብ ምኞትም 
ሁልጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደ ሆነ አየ።

• ዘፍ. 6፡5 (አ.መ.ት.) እግዚአብሔር አምላከ የሰው ዐመጽ በምድር ላይ የበዛ እና የልቡም
ሃሳብ ዘወትር ወደ ክፋት ብቻ ያዘነበለ መሆኑን ተመለከተ

• መዝ. 51፡5 እነሆ፥ በዓመፃ ተፀነስሁ፥ እናቴም በኃጢአት ወለደችኝ።

• (አ.መ.ት.) ስወለድ ጀምሮ በደለኛ፣ ገና እናቴም ስትጸንሰኝ ሃጢአተኛ ነኝ።

• መዝ. 58፡3 (አ.መ.ት.) ክፉዎች በማኅፀን ሳሉ ከመንገድ የወጡ ናቸው። ሲወለዱ ጀምሮ
የተሳሳቱና ውሸታሞች ናቸው።



መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል?…የቀጠለ

የሃጢአት ባሕሪይ በውስጣችን የመኖሩ ማስረጃዎች …የቀጠለ

የብሉይ ኪዳን ማስረጃ …የቀጠለ

• መክ. 7፡20 በምድር ላይ መልካምን የሚሠራ ኃጢአትንም የማያደርግ ጻድቅ አይገኝምና።

• ኤር. 17፡9 የሰው ልብ ከሁሉ ይልቅ ተንኰለኛ እጅግም ክፉ ነው ማንስ ያውቀዋል?

• ኤር. 17፡9 (አ.መ.ት.) የሰው ልብ ከሁሉ ይልቅ ተንኰለኛ ነው፤ ፈውስም የለውም፣ ማንስ
ሊረዳው ይችላል?

• ኢሳ. 64፡6 ሁላችን እንደ ርኩስ ሰው ሆነናል፥ ጽድቃችንም ሁሉ እንደ መርገም ጨርቅ 
ነው ሁላችንም እንደ ቅጠል ረግፈናል፥ በደላችንም እንደ ነፋስ ወስዶናል።

• ኢዮብ 25፡4 ሰውስ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ይሆን ዘንድ፥ ከሴትስ የተወለደ ንጹሕ 
ይሆን ዘንድ እንዴት ይችላል?



መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል?…የቀጠለ

የሃጢአት ባሕሪይ በውስጣችን የመኖሩ ማስረጃዎች …የቀጠለ

የአዲስ ኪዳን ማስረጃ

• ሮሜ. 7፡17 እንደዚህ ከሆነ ያን የማደርገው አሁን እኔ አይደለሁም፥ በእኔ የሚያድር 
ኃጢአት ነው እንጂ።

• ሮሜ 7፡20 የማልወደውን የማደርግ ከሆንሁ ግን ያን የማደርገው አሁን እኔ 
አይደለሁም፥ በእኔ የሚኖር ኃጢአት ነው እንጂ።

• 1ዮሐ 1፡8 ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን፥ እውነትም በእኛ ውስጥ 
የለም።



የሃጢአት ተፈጥሮ ምንድን ነው?
• ሃጢአት እንድንሰራ ተጽዕኖ የሚያሳድርብን ተፈጥሮ። 

• ሮሜ 7፡14 ሕግ መንፈሳዊ እንደ ሆነ እናውቃለንና፤ እኔ ግን ከኃጢአት በታች ልሆን 
የተሸጥሁ የሥጋ ነኝ።

• ሮሜ. 7፡19 የማልወደውን ክፉን ነገር አደርጋለሁና ዳሩ ግን የምወደውን በጎውን ነገር 
አላደርገውም።

• ሮሜ. 7፡20 የማልወደውን የማደርግ ከሆንሁ ግን ያን የማደርገው አሁን እኔ 
አይደለሁም፥ በእኔ የሚኖር ኃጢአት ነው እንጂ።

• የሃጢአት ተፈጥሮ ሌሎች መጠሪያዎች፡ ስጋ፣ የስጋ ባሕሪይ፣ ስጋዊ ምኞት፣ አሮጌው ሰው፣
የሃጢአት መሻት፣ ምድራዊ ፍጥረት፣ የስጋ ሰውነት፣ የሃጢአት ሰውነት

• ሃጢአት የምንሰራ ሰዎች ብቻ ሳንሆን፣ ሃጢአት መስራት ተፈጥሯችንም ጭምር ነው። 
(ይህ አባባል ለምን ሃጢአት እንደምንሰራ ይገልጻል)። 



የሃጢአት ተፈጥሮ ምንድን ነው? …የቀጠለ

• ባሪያ አድርጎ የሚገዛ (ጌታ) ሃይል

• ሮሜ 6፥16 ለመታዘዝ ባሪያዎች እንድትሆኑ ራሳችሁን ለምታቀርቡለት፥ ለእርሱ 
ለምትታዘዙለት ባሪያዎች እንደ ሆናችሁ አታውቁምን? ወይም ለሞት የኃጢአት 
ባሪያዎች ወይም ለጽድቅ የመታዘዝ ባሪያዎች ናችሁ።

• ሮሜ. 6፥17-18 ነገር ግን አስቀድማችሁ የኃጢአት ባሪያዎች ከሆናችሁ፥ 
ለተሰጣችሁለት ለትምህርት ዓይነት ከልባችሁ ስለ ታዘዛችሁ፥ …

• ሮሜ. 6፥20 የኃጢአት ባሪያዎች ሳላችሁ ከጽድቅ ነፃ ነበራችሁና።

• ሮሜ. 7፡14 …እኔ ግን ከኃጢአት በታች ልሆን የተሸጥሁ የሥጋ ነኝ።



የሃጢአት ተፈጥሮ ምንድን ነው? …የቀጠለ

• ከእግዚአብሔር ጋር ጠላት የሆነ ተፈጥሮ፤ በእግዚአብሔር እና በጽድቁ ላይ የሚያምጽ፣
አመጸኛ ባሕሪይ።
• ሮሜ 5፡10 ጠላቶች ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ከታረቅን፥ ይልቁንም 

ከታረቅን በኋላ በሕይወቱ እንድናለን፤
• ያዕ. 4፡4 አመንዝሮች ሆይ፥ ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል እንዲሆን 

አታውቁምን? እንግዲህ የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ ሁሉ የእግዚአብሔር ጠላት 
ሆኖአል።

• ቆላ. 1፡21-22 እናንተንም ነውርና ነቀፋ የሌላችሁና ቅዱሳን አድርጎ በእርሱ ፊት 
ያቀርባችሁ ዘንድ፥ በፊት የተለያችሁትን ክፉ ሥራችሁንም በማድረግ በአሳባችሁ 
ጠላቶች የነበራችሁትን አሁን በሥጋው ሰውነት በሞቱ በኩል አስታረቃችሁ።

• ሃጢአታዊ እርካታን የሚሻ ባሕሪይ።



የሃጢአት ተፈጥሮ ምንድን ነው? …የቀጠለ

• ሰው፣ እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኝ እንዳይችል የሚያደርገው በብልቶቹ ውስጥ የሚሰራ
የውድቀት ሕግ/built-in law of failure። የሃጢአት ሕግ።

• ሮሜ 7፡23 ነገር ግን በብልቶቼ ከአእምሮዬ ሕግ ጋር የሚዋጋውንና በብልቶቼ ባለ 
በኃጢአት ሕግ የሚማርከኝን ሌላ ሕግ አያለሁ።

• ሮሜ. 7፡21 እንግዲያስ መልካሙን አደርግ ዘንድ ስወድ በእኔ ክፉ እንዲያድርብኝ 
ሕግን አገኛለሁ።

• ሮሜ 7፡25 እንግዲያስ እኔ በአእምሮዬ ለእግዚአብሔር ሕግ፥ በሥጋዬ ግን ለኃጢአት 
ሕግ እገዛለሁ።

• ሮሜ 8፡2 በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሕይወት መንፈስ ሕግ ከኃጢአትና ከሞት ሕግ
አርነት አውጥቶኛልና።



የሃጢአት ተፈጥሮ ምንድን ነው? …የቀጠለ

• ለሃጢአት የሚያባብል/የሚያታልል/የሚያማልል እና የሚስብ ውስጣዊ ሃይል።

• ያዕ. 1፡14 ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል።



ስለሃጢአት ተፈጥሮ የተሳሳቱ አመለካከቶች

• 1. የሃጢአት ተፈጠሮ የሰውን ልጅ ፍጹም እንስሳዊ እና አረመኔያዊ እንዲሆን ያደርገዋል። 

• ከመንፈሳዊ እይታ አንጻር በእርግጥ ይህ አባባል ያስኬዳል። እያንዳንዱ ሰው በመንፈስ
ምዉት ነው፤ ከእግዚአብሔርም ሕይወት ተቆርጦ ይኖራል። ሆኖም ግን የአንዱ ሰው
የክፋት መጠን ከሌላው ይለያል።

• ሰው በደመ ነፍስ (instinctively) ክፉውን ከመልካሙ መለየት እንዲችል
እግዚአብሔር ሕሊናን ለሁሉ ሰቷል።

• ሮሜ. 2፡14-15 ሕግ የሌላቸው አሕዛብ ከባሕርያቸው የሕግን ትእዛዝ ሲያደርጉ፥ 
እነዚያ ሕግ ባይኖራቸው እንኳ ለራሳቸው ሕግ ናቸውና፤ እነርሱም ሕሊናቸው 
ሲመሰክርላቸው፥ አሳባቸውም እርስ በርሳቸው ሲካሰስ ወይም ሲያመካኝ በልባቸው 
የተጻፈውን የሕግ ሥራ ያሳያሉ።



ስለሃጢአት ተፈጥሮ የተሳሳቱ አመለካከቶች…የቀጠለ

• 2. አንዳንድ ክርስቲያኖች ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝና ጌታቸው አድርገው በተቀበሉት
ወቅት፣ የሃጢአት ተፈጥሮ ከውስጣቸው እንደሚወገድ ያስባሉ።

• ይህ ተፈጥሮ ጌታን ከተቀበልንም በኋላ በትንሳኤ እስክንከብር ድረስ በውስጣችን
ይኖራል። ከአዲሱ ተፈጥሮ ጋር ጦርነት ያደርጋል።

• ሮሜ 7፡15፣20 የማደርገውን አላውቅምና፤ የምጠላውን ያን አደርጋለሁና ዳሩ ግን 
የምወደውን እርሱን አላደርገውም።…የማልወደውን የማደርግ ከሆንሁ ግን ያን 
የማደርገው አሁን እኔ አይደለሁም፥ በእኔ የሚኖር ኃጢአት ነው እንጂ።

• ይህ ጦርነት በመንፈስ ዳግም ልደት ባገኘ ሰው ሕይወት ውስጥ የሚታይ እውነታ ነው። 
ይህ ጦርነት ዳግም ልደት በሌላቸው ሰዎች ውስጥ የለም። በመንፈሳቸው ሙታን ናቸው። 
ለሃጢአትም ክርስቲያኖች እንዳላቸው አይነት ንቃት የላቸውም። 

ምሳሌ፡ የሃጢአት ሸክም..ሬሳ



ስለሃጢአት ተፈጥሮ የተሳሳቱ አመለካከቶች…የቀጠለ

• 1ቆሮ. 3፡1-3 እኔም፥ ወንድሞች ሆይ፥ የሥጋ እንደ መሆናችሁ፥ በክርስቶስም ሕፃናት
እንደ መሆናችሁ እንጂ መንፈሳውያን እንደ መሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልሁም። ገና 
ሥጋውያን ናችሁና እስከ አሁን ድረስ ገና አትችሉም። ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ 
ሥጋውያን መሆናችሁ አይደላችሁምን? እንደ ሰው ልማድስ አትመላለሱምን?



ስለሃጢአት ተፈጥሮ የተሳሳቱ አመለካከቶች…የቀጠለ

• 3. በርካታ ክርስቲያኖች የአማኝ መልካም ምግባር ምንጭ መንፈስ/መንፈስ ቅዱስ ብቻ
እንደሆነ ያስባሉ።

• ማቴ. 7፡9-11 ወይስ ከእናንተ፥ ልጁ እንጀራ ቢለምነው፥ ድንጋይን የሚሰጠው ከእናንተ 
ማን ሰው ነው? ዓሣስ ቢለምነው እባብን ይሰጠዋልን? እንኪያስ እናንተ ክፉዎች 
ስትሆኑ (who are evil) ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠትን ካወቃችሁ፥ 
በሰማያት ያለው አባታችሁ ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መልካም ነገርን ይሰጣቸው?

• ገላ. 3፡3 እንዲህን የማታስተውሉ ናችሁ? በመንፈስ ጀምራችሁ አሁን በሥጋ 
ትፈጽማላችሁን?



ስለሃጢአት ተፈጥሮ የተሳሳቱ አመለካከቶች…የቀጠለ

• 3. በርካታ ክርስቲያኖች የአማኝ መልካም ምግባር ምንጭ መንፈስ/መንፈስ ቅዱስ ብቻ
እንደሆነ ያስባሉ …የቀጠለ

• ሰዎች የሃጢአት ተፈጥሮን ይዘው መልካም ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ። 

• በዚህ ፍጥረታዊ ማንነት ውስጥ አንጻራዊ መልካም ነገሮች ባይኖር ኖሮ፣ በስጋ አይን
መልካም የምንላቸው ሰዎች ባልኖሩ ነበር። ለጋሶች፣ ታማኞች፣ ሰአት አክባሪዎች፣ 
ትጉዎች፣ ወዘተ

• ሃጢአተኛ- ክፉ ወይም መልካም፣ ምግባረ ሰናይ ወይም ምግባረ ብልሹ ሊሆን ይችላል።

• የሰው ልጅ መሰረታዊ ችግር ያለው በቀዳሚነት ከዝርያው ወይም ከተፈጥሮው ላይ እንጂ
ከምግባሩ ላይ አይደለም።



ክፍል 3
የሰው ማንነት

የሃጢአት ሰውነት

የሰው ጠላቱ ማን ነው?



የውስጥ ጦርነት

• ሮሜ 7፥23 ነገር ግን በብልቶቼ ከአእምሮዬ ሕግ ጋር 

የሚዋጋውንና በብልቶቼ ባለ በኃጢአት ሕግ 

የሚማርከኝን ሌላ ሕግ አያለሁ።





የውስጥ ጦርነት…የቀጠለ

• ገላ. 5፡17 ሥጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በሥጋ ላይ ይመኛልና፥ እነዚህም እርስ 
በርሳቸው ይቀዋወማሉ፤ ስለዚህም የምትወዱትን ልታደርጉ አትችሉም።

• 1ጴጥ. 2፡11 ወዳጆች ሆይ፥ ነፍስን ከሚዋጋ ሥጋዊ ምኞት ትርቁ ዘንድ እንግዶችና 
መጻተኞች እንደ መሆናችሁ እለምናችኋለሁ፤

• ያዕ. 4፡1 በእናንተ ዘንድ ጦርና ጠብ ከወዴት ይመጣሉ? በብልቶቻችሁ ውስጥ 
ከሚዋጉ ከእነዚህ ከምቾቶቻችሁ አይደሉምን?



የውስጥ ጦርነት…የቀጠለ

• እግዚአብሔርን የሚያገለግል ሰው ሁሉ ሳይውል ሳያድር የአገልግሎቱ ቀንደኛ ጠላት ሌላ
ማንም ሳይሆን እሱ ራሱ እንደሆነ ይረዳል።

• አንድ ደንባራ፣ ተነስቶ ስራ እንዲሰራ እስካልተጠየቀ ድረስ፣ ደንባራነቱ አይታወቅም።
እንዲሰራ ካልተጠየቀ ዋጋቢስ ቢሆንም/ጠቃሚ ሰው ባይሆንም እንኳ፣ ጉዳት ግን
አያደርስም።

• ‘ስራፈት አትሁን ተነስና ስራ’ ብትሉት፣ ወዲያውኑ ችግሮች መከሰት ይጀምራሉ። ወንበሩን
ከወንበሩ ያላትማል፣ ዕቃ ይጥላል፣ የሰብራል፣ ይደነቃቀፋል፣ ወዘተ። ለስራ
መጋበዙ/መጠየቁ በራሱ ችግር አይደለም። ችግሩ ሰውየው ነው። ስራፈት ሆኖ ሳለም ይሁን
በስራ ተጠምዶ፣ ሰውየው ያው ደንባራ ነው። ደንባራነቱ የተገለጠው ግን፣ እንዲሰራ
ስለተጠየቀ ነው።



የውስጥ ጦርነት…የቀጠለ
• በተፈጥሯችን/በፍጥረታችን ሁላችን ሃጢአተኞች ነን። እግዚአብሔር አንድም

የአድርግ/አታድርግ ጥያቄ ባያቀርብልን ኖሮ ሁሉ ሰላም ይመስል ነበር። ጥያቄ አቀረበልን
እኛም ጥያቄውን በመቃረናችን፣ ስውሩ የውስጣችን ሃጢአታዊ ባሕሪይ ተገለጠ። ጥያቄው
ሕግ ይባላል። እግዚአብሔር ሕግን የሰጠን፣ ሃጢአት ሃጢአት
እንዲሆን/እንዲገለጥ/በደልም እንዲበዛ እንጂ ፈጽመነው እንድንጸድቅበት አይደለም።

• ሮሜ. 5፡20-21 በደልም እንዲበዛ ሕግ ጭምር ገባ፤ (አ.መ.ት. - ሕግ በመምጣቱ
መተላለፍ በዛ

• ሮሜ. 7፡13 …ኃጢአትም በትእዛዝ ምክንያት ያለ ልክ ኃጢአተኛ ይሆን ዘንድ፥ 
ኃጢአትም እንዲሆን ይገለጥ ዘንድ በጎ በሆነው ነገር ለእኔ ሞትን ይሠራ ነበር።

• (አ.መ.ት.) ሃጢአት በሃጢአትነቱ ይታወቅ ዘንድ…ሃጢአት በትዕዛዝ በኩል ይብሱኑ
ሃጢአት ይሆን ዘንድ…



የውስጥ ጦርነት…የቀጠለ

• እግዚአብሔር ከራስ ጸጉሬ እስከ እግር ጥፍሬ በሃጢአት የተሞላሁና የተበከልኩ
እንደሆንኩ ያውቃል። የሱን ጥያቄ ለማሟላት የማልችል ምሲክን እንደሆንኩም
ያውቃል። ችግሩ ግን፣ አኔ ይህን አላውቅም። ያወቅሁ የመሰለኝ ጊዜ እንኩዋን ገና
ብዙ አላወቅሁም።

• እግዚአብሔር እሱን እኛን በሚያይበት ሁኔታ ራሳችንን እንድናይ ይፈልጋል። ይህንን
ምስኪንነታችንን፣ ተስፋቢስነታችንን እና ጉስቁልናችንን እንድናውቅ በተለያየ
ልምምዶች ውስጥ ይከተናል። መሳሪያው ሕጉ ነው።  



እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ! ከዚህ ለሞት ከተሰጠ ሰውነት 
ማን ያድነኛል? ሮሜ. 7፡24



የውስጥ ጦርነት…የቀጠለ

• ይህ ልምምድ የመንፈሳዊ በሽታ ምልክት ሳይሆን የመንፈሳዊ ጤንነት ምልክት ነው።



የሃጢአት ባሕሪይ የተለያዩ ስሞች

• ስጋ/The flesh
• ገላ. 5፡17 ሥጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በሥጋ ላይ ይመኛልና፥ እነዚህም እርስ 

በርሳቸው ይቀዋወማሉ፤ ስለዚህም የምትወዱትን ልታደርጉ አትችሉም።

• የስጋ ባሕሪይ/Sinful flesh

• ሮሜ 8፡3 ሕግ ከስጋ ባሕሪይ የተነሳ ደክሞሊፈጽም ያልቻለውን፣ እግዚአብሔር
የገዛ ልጁን በሃጢአተኛ ሰው አምሳል የሃጢአት መስዋዕት እንዲሆን በመላክ
ፈጸመው

• ስጋዊ ምኞት/fleshly lusts
• 1ጴጥ. 2፡11 ወዳጆች ሆይ፥ ነፍስን ከሚዋጋ ሥጋዊ ምኞት ትርቁ ዘንድ 

እንግዶችና መጻተኞች እንደ መሆናችሁ እለምናችኋለሁ፤



የሃጢአት ባሕሪይ የተለያዩ ስሞች…የቀጠለ

• አሮጌው ሰው/The old man

• ቆላ. 3፡9-10 እርስ በርሳችሁ ውሸት አትነጋገሩ፥ አሮጌውን ሰው ከሥራው ጋር 
ገፋችሁታልና፥ የፈጠረውንም ምሳሌ እንዲመስል እውቀትን ለማግኘት የሚታደሰውን 
አዲሱን ሰው ለብሳችሁታል።

• የሃጢአት መሻት/Motions of sins

• ሮሜ. 7፡5 በሥጋ ሳለን በሕግ የሚሆን የኃጢአት መሻት ለሞት ፍሬ ሊያፈራ 
በብልቶቻችን ይሠራ ነበርና፤

• ምድራዊ ፍጥረት /Earthly nature

• ቆላ. 3፡5 ስለዚህ ምድራዊ ምኞቶቻችሁን ግደሉ



የሃጢአት ባሕሪይ የተለያዩ ስሞች…የቀጠለ

• የስጋ ሰውነት/The body of the flesh

• ቆላ 2፡11 የሥጋንም ሰውነት በመገፈፍ፥ በክርስቶስ መገረዝ፥ በእጅ ባልተደረገ መገረዝ 
በእርሱ ሆናችሁ ደግሞ ተገረዛችሁ። (የስጋን ሃጢአታዊ ባሕሪይ አ.መ.ት)

• የሃጢአት ሰውነት/The body of sin

• ሮሜ 6፡6 ከእንግዲህስ ወዲያ ለኃጢአት እንዳንገዛ የኃጢአት ሥጋ/የሃጢአት ሰውነት
ይሻር ዘንድ አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደ ተሰቀለ እናውቃለን፤ የሞተስ 
ከኃጢአቱ ጸድቋልና።

• በእኔ የሚያድር/የሚኖር ኃጢአት

• ሮሜ 7፡17፣20 እንደዚህ ከሆነ ያን የማደርገው አሁን እኔ አይደለሁም፥ በእኔ 
የሚያድር ኃጢአት ነው እንጂ።…የማልወደውን የማደርግ ከሆንሁ ግን ያን የማደርገው 
አሁን እኔ አይደለሁም፥ በእኔ የሚኖር ኃጢአት ነው እንጂ።



የሃጢአት ባሕሪይ የተለያዩ ስሞች…የቀጠለ

• ልብ

• ኤር. 17፡9 የሰው ልብ ከሁሉ ይልቅ ተንኰለኛ እጅግም ክፉ ነው ማንስ ያውቀዋል?

• ማር. 7፡21-23 ከውስጥ ከሰው ልብ የሚወጣ ክፉ አሳብ፥ ዝሙት፥ መስረቅ፥ 
መግደል፥ ምንዝርነት፥ መጐምጀት፥ ክፋት፥ ተንኰል፥ መዳራት፥ ምቀኝነት፥ ስድብ፥ 
ትዕቢት፥ ስንፍና ናቸውና፤ ይህ ክፉው ሁሉ ከውስጥ ይወጣል ሰውን ያረክሰዋል።

• ጥንተ አብሶ



የሃጢአት ባሕሪይ መገለጫዎች

• የሥጋ ሥራም የተገለጠ ነው እርሱም ዝሙት፥ ርኵሰት፥ መዳራት፥ ጣዖትን ማምለክ፥ 
ምዋርት፥ ጥል፥ ክርክር፥ ቅንዓት፥ ቁጣ፥ አድመኛነት፥ መለያየት፥ መናፍቅነት፥ ምቀኝነት፥ 
መግደል፥ ስካር፥ ዘፋኝነት፥ ይህንም የሚመስል ነው። አስቀድሜም እንዳልሁ፥ እንደዚህ 
ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም።



የሃጢአት ተፈጥሮ ውጤቶች / Consequences

• ሁሉ ሰው በመንፈስ ሙት ሆኖ እንዲወለድ ያደርጋል። ከመንፈሳዊ ሕይወትም ሆነ
የእግዚአብሔርን ነገር ከመፈለግ የራቅን እንድንሆን ያደርጋል። 

• ማቴ 8፡22 ተከተለኝ፥ ሙታናቸውንም እንዲቀብሩ ሙታንን ተዋቸው አለው።

• ኤፌ. 2፡1 በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፤…

• ከሰው ውስጥ መንፈሳዊ ሕይወት አለመኖሩ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ጠበኛ ባሕሪ
እንዲኖረውና ለእግዚአብሔር እውነት መሃይም እንዲሆን ያደርገዋል።

• ሮሜ. 8፡6-7 ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና፥ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ሕይወትና ሰላም 
ነው። ስለ ሥጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነውና፤ ለእግዚአብሔር ሕግ 
አይገዛምና፥ መገዛትም ተስኖታል፤



የሃጢአት ተፈጥሮ ውጤቶች / Consequences …የቀጠለ

• 1ቆሮ. 2፡14 ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነውና አይቀበለውም፤ 
በመንፈስም የሚመረመር ስለ ሆነ ሊያውቀው አይችልም።

• የሃጢአት ተፈጥሮ የመጨረሻው ውጤት ዘላለማዊ ሞት ነው። ከእግዚአብሔር ለዘላለም
መለየት። ዳግም ባለተወለዱት ላይ ሁሉ የእግዚአብሔር ቁጣ ይኖራል።

• ዮሐ. 3፡36 በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፤ በልጁ የማያምን ግን 
የእግዚአብሔር ቍጣ በእርሱ ላይ ይኖራል እንጂ ሕይወትን አያይም።

• መጨረሻቸውም በራዕይ ላይ እንደተገለጠው የእሳት ባሕር ነው። ሞትና ሲኦልም በእሳት 
ባሕር ውስጥ ተጣሉ። ይህም የእሳት ባሕር ሁለተኛው ሞት ነው።



የሃጢአት ተፈጥሮ መፍትሄ

• ሃጢአተኛ ተፈጥሮ አይሻሻልም፣አይስተካከልም።

• 1. ከዚህ ሕግ ማምለጫው ብቸኛ መንገድ ሞት ብቻ ነው።

• 2. ከዛም በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ሕይወት።

• ሮሜ 6፡6 ከእንግዲህስ ወዲያ ለኃጢአት እንዳንገዛ የኃጢአት ሥጋ ይሻር ዘንድ 
አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደ ተሰቀለ እናውቃለን፤ የሞተስ ከኃጢአቱ ጸድቋልና።

• ገላ. 5፡24 የክርስቶስ ኢየሱስም የሆኑቱ ሥጋን ከክፉ መሻቱና ከምኞቱ ጋር ሰቀሉ።

• ሮሜ. 6፡11 እንዲሁም እናንተ ደግሞ ለኃጢአት እንደ ሞታችሁ፥ ግን በክርስቶስ 
ኢየሱስ በጌታችን ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ሕያዋን እንደ ሆናችሁ ራሳችሁን ቁጠሩ።



የሃጢአት ተፈጥሮ መፍትሄ…የቀጠለ

• ዮሐ. 3፡3-8 ኢየሱስም መልሶ፦ እውነት እውነት እልሃለሁ፥ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ 
በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም አለው። ኒቆዲሞስም። ሰው ከሸመገለ 
በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ሁለተኛ ወደ እናቱ ማኅፀን ገብቶ ይወለድ ዘንድ 
ይችላልን? አለው። ኢየሱስም መለሰ፥ እንዲህ ሲል፦ እውነት እውነት እልሃለሁ፥ ሰው 
ከውኃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም።
ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው፥ ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው። ዳግመኛ ልትወለዱ 
ያስፈልጋችኋል ስላልሁህ አታድንቅ። ነፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል፥ ድምፁንም ትሰማለህ፥ 
ነገር ግን ከወዴት እንደ መጣ ወዴትም እንዲሄድ አታውቅም፤ ከመንፈስ የተወለደ ሁሉ 
እንዲሁ ነው።



የሃጢአት ተፈጥሮ መፍትሄ…የቀጠለ

• 2ቆሮ. 5፡17 ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፤ አሮጌው ነገር 
አልፎአል፤ እነሆ፥ ሁሉም አዲስ ሆኖአል።

• የእግዚአብሔር መንፈስ ዳግም በተወለዱ አማኞች ሕይወት ውስጥ ያድራል። የሃጢአት
ተፈጥሮ ውጤቶችን (ሃጢአትን) እና ሃጢአት የማድረግ ዝንባሌን ለመዋጋት ሃይልን
ይሰጣል።

• ገላ. 5፡16-17 እንግዲህ በመንፈስ ኑሩ እላለው። የስጋንም ምኞት አትፈጽሙም።


