
ክፍል አንድ
የሰው መንፈስ



ሰው የተለየ ፍጥረት ነው

• የሰው ልጅ እግዚአብሔር ከፈጠረው ፍጥረት ሁሉ የተለየ ፍጥረት
ነው፡፡ በምድር ላይ ካሉ ፍጥረታት የእግዚአብሔር ሕይወት ያድርበት
ዘንድ ‹‹መንፈስ›› የተሰጠው፣ የሰው ልጅ ብቻ ነው፡፡

•«እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው፣ 
በአፍንጫውም የሕይወት እስትንፋስ እፍ አለበት፣ ሰውም ሕያው 
ነፍስ ያለው ሆነ፡፡» ዘፍጥረት 2፡7



የሰው ሶስትነት

•«የሰላምም አምላክ ራሱ ሁለንተናችሁን ይቀድስ፤ መንፈሳችሁም 
ነፍሳችሁም ሥጋችሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያለ 
ነቀፋ ፈጽመው ይጠበቁ።» 2ተሰ 5፣23

• የብሉይ ቤተ መቅደስ ክፍሎች
1. አደባባይ(the outer court)
2. ቅድስት(holy/the middle court)
3. ቅድስተ ቅዱሳን(holy of holies)

•ስላሴ



የሰው ሶስትነት (የቀጠለ)

•መንፈስ - ስለ እግዚአብሔር እውቀት (God awareness) እንዲኖረን
የሚያደርገን ነው፡፡

• ነፍስ - ስለ ራሳችን እውቀት (Self awareness) እንዲኖረን
የሚያደርግ ነው፡፡ ስብዕና፣ አመክኗዊ አስተሳሰብ፣ ስሜት፣ አእምሮ፣
ፈቃድ፣ ወዘተ፡፡

•ሰውነት (አካል) - ስለ አካባቢያችን እውቀት (World awareness)   
እንዲኖረን የሚያደርግ ነው፡፡ ከግዑዙ አለም ጋር በስሜት ሕዋሶቻችን
እንግባባለን፡፡



የሰው ሶስትነት (የቀጠለ)
▪ ሰው መንፈስ ነው፤ ነፍስ

አለው፤ በስጋ ውስጥ
ያድራል።

▪ መንፈሳችን ማንነታችን
ነው። ነፍሳችን
ስብዕናችን ነው።
ስጋችን ማደሪያችን
ነው።



የሰው መንፈስ - የግንኙነት መስመር

• የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ማንኛውንም ግንኙነት
የሚያደርገው በመንፈሱ በኩል ስለሆነ ስለ መንፈሱ በቂ ግንዛቤ
ሊኖረው ይገባዋል።

•ስለ ገዛ መንፈሱ ግንዛቤ የሌለው ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ጋር
ውጤታማ ሕብረት ለማድረግ አይችልም። የነፍሱን ሃሳብና ስሜት
የመንፈሱ እንደሆነ በማሰብም ይስታል።

•ከመንፈሳዊው አለም ጋር ተግባቦት ለማድረግም ይቸገራል።



የሰው መንፈስ - የሕይወት እስትንፋስ እፍታ ውጤት

•ሰው የሁለት ነገሮች ውሁድ ነው።
• የምድር አፈር

• የሕይወት እስትንፋስ

•«እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው፤ 
በአፍንጫውም የሕይወት እስትንፋስን እፍ አለበት ሰውም ሕያው 
ነፍስ ያለው ሆነ።» ዘፍ 2፣7



የሰው መንፈስ - የእግዚአብሔር አስደናቂ ስራ

•«ሰማያትን የዘረጋ፥ ምድርንም የመሠረተ፥ የሰውንም መንፈስ
በውስጡ የሠራ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፦» ዘካ 12፣1



የሰው መንፈስ - የሰው ልጅ ዋነኛ ነገሩ ነው

•ልደት - «ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው፥ ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ 
ነው።» ዮሐ 3፣6

•ልጅነት - «አባ አባት ብለን የምንጮኽበትን የልጅነት መንፈስ
ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነትን መንፈስ 
አልተቀበላችሁምና። የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ 
ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል።» ሮሜ 8፣16

•አብሮነት - «ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመንፈስህ ጋር ይሁን።» 2ጢሞ
4፣22



የሰው መንፈስ - የሰው ልጅ ዋነኛ ነገሩ ነው (የቀጠለ)

•አምልኮ - «ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት 
የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል አሁንም ሆኖአል፤ አብ ሊሰግዱለት እንደ 
እነዚህ ያሉትን ይሻልና፤ እግዚአብሔር መንፈስ ነው፥ የሚሰግዱለትም 
በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል።» ዮሐ 4፣23-24



የሰው መንፈስ፣ ከዳግም ልደት በፊት

•«የሰው መንፈስ የእግዚአብሔር መብራት ነው የሆዱን ጕርጆች ሁሉ 
የሚመረምር።» ምሳሌ 20፣27

•«ከእነርሱም ሰው ሁሉ ልቡ እንዳነሣሣው መንፈሱም እሺ እንዳሰኘው 
ለመገናኛው ድንኳን ሥራ ለማገልገያውም ሁሉ ለተቀደሰውም ልብስ 
ለእግዚአብሔር ስጦታ አመጡ።» ዘፀ 35፣21

•«ባሪያዬ ካሌብ ግን ሌላ መንፈስ ከእርሱ ጋር ስለ ሆነ ፈጽሞም 
ስለተከተለኝ እርሱ ወደ ገባባት ምድር አገባዋለሁ፤ ዘሩም 
ይወርሳታል።» ዘኍ 14፣24



የሰው መንፈስ፣ ከዳግም ልደት በፊት (የቀጠለ)

•«በኤርምያስም አፍ የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ 
በፋርስ ንጉሥ በቂሮስ በመጀመሪያው ዓመት እግዚአብሔር የፋርስን 
ንጉሥ የቂሮስን መንፈስ አስነሣ፤» ዕዝራ 1፣1

•«የይሁዳና የብንያም የአባቶች ቤቶች አለቆችም፥ ካህናቱም፥ 
ሌዋውያኑም፥ በኢየሩሳሌም ያለውን የእግዚአብሔርን ቤት ለመሥራት 
ይወጡ ዘንድ እግዚአብሔር መንፈሳቸውን ያነሣሣው ሁሉ ተነሡ።» 
ዕዝራ 1፣5



ክፍል ሁለት
የሰው መንፈስ፣ በዳግም ልደት



የሰው መንፈስ፣ በዳግም ልደት

•ዳግም ልደት (የዘላለም ሕይወት) ማለት የእግዚአብሔር ሕይወት
በመንፈሳችን ውስጥ መኖሩ/ማደሩ ነው።

•በራሳችን የዘላለም ሕይወት የለንም። ይህ ሕይወት የእግዚአብሔር
ነው።

•«እግዚአብሔርም የዘላለምን ሕይወት እንደ ሰጠን ይህም ሕይወት 
በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው። ልጁ ያለው ሕይወት አለው፤ 
የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ሕይወት የለውም።» 1ዮሐ 5፣11-12



የሰው መንፈስ፣ በዳግም ልደት (የቀጠለ)

•«እግዚአብሔር አምላክም ለማየት ደስ የሚያሰኘውን፥ ለመብላትም 
መልካም የሆነውን ዛፍ ሁሉ ከምድር አበቀለ፤ በገነትም መካከል 
የሕይወትን ዛፍ፥ መልካምንና ክፉን የሚያስታውቀውንም ዛፍ 
አበቀለ።» ዘፍ 2፣9

•እነሆ አዳም መልካምንና ክፉን ለማወቅ ከእኛ እንደ አንዱ ሆነ፤ 
አሁንም እጁን እንዳይዘረጋ፥ ደግሞም ከሕይወት ዛፍ ወስዶ 
እንዳይበላ፥ ለዘላለምም ሕያው ሆኖ እንዳይኖር፤ ዘፍ 3፣22



የሰው መንፈስ፣ በዳግም ልደት

• ዳግም ልደት ከውድቀታችን ጋር በቀጥታ አይገናኝም። ሰው ወደቀም
አልወደቀም ዳግም ልደት ያስፈልገው ነበር።
• ውድቀት - የኢየሱስ የቤዛነት ስራ - መታጠብ
• ድነት - ልደት

• ‘‘ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት
ሊገባ አይችልም። ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው፥ ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ
ነው’’ ዮሐ 3፡5-6

•መንፈሳችን ከእግዚአብሔር መንፈስ ዳግም መወለድ አለበት። «ከመንፈስም 
የተወለደ መንፈስ ነው።» ዮሐ 3፣6



የሰው መንፈስ፣ በዳግም ልደት (የቀጠለ)

• ‘‘እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ
ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ፥ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለ ነበረው
ሥራ አይደለም’’ (ቲቶ 3፡5) 

•«እግዚአብሔርም የዘላለምን ሕይወት እንደ ሰጠን ይህም ሕይወት 
በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው። ልጁ ያለው ሕይወት አለው፤ 
የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ሕይወት የለውም።» 1ዮሐ 5፣11-12



የሰው መንፈስ፣ በዳግም ልደት (የቀጠለ)

•ከእግዚአብሔር የተወለደው መንፈሳችን ነው።

•«ከዚህም በላይ የቀጡን የሥጋችን አባቶች ነበሩን እናፍራቸውም 
ነበር፤ እንዴትስ ይልቅ ለመናፍስት አባት (The Father of our 
spirits) አብልጠን ልንገዛና በሕይወት ልንኖር በተገባን?» ዕብ 12፣9

•«አባ አባት ብለን የምንጮኽበትን የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ 
እንደገና ለፍርሃት የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁምና።
የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር 
ይመሰክራል።»  ሮሜ 8፣15-16



ክፍል ሶስት
የመንፈስ ሶስት ክፍሎች



የመንፈስ ሶስት ክፍሎች

•ይህ የሰው መንፈስ ከነፍስም ሆነ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ተመሳሳይ
አይደለም። እግዚአብሔርን የምናመልከው በመንፈሳችን ነው። ይህ
የሰው መንፈስ ሶስት ነገሮችን ያቅፋል/ያካትታል። እነዚህም

•ሕሊና - conscience
•ደመ ነፍስ - intuition
•«የሕብረት ሕዋስ» - communion



1. ሕሊና - conscience



ሕሊና ምንድን ነው?

የማይጨበጥ• (የማይዳሰስ)ክፉና ደጉን የምንለይበት የሰው ማንነት

የግብረ• ገብ ኮምፓስ (አቅጣጫ መለያ መሳሪያ)
ሕሊና• የሰው ልጅ ማንነቱን ማለትም ሃሳቡን፣ ቃሉን እና ተግባሩን
እንዲመዝንበት ከእግዚአብሔር የተሰጠው የግለ ሂስ መሳሪያው ነው።

•ከ28 ጊዜ በላይ በአዲስ ኪዳን ተገልጿል

ይህን• ቃል ለመግለጽ በግሪክ ጥቅም ላይ የዋለው ቃል «suneidēsis» 
ሲሆን ትርጉሙም ንቃተ ግብረ ገብ (moral consciousness or 
awareness) ማለት ነው።



ሕሊና ምንድን ነው? (የቀጠለ)

•ሕሊና ትክክለኛውን ከስህተቱ የምንለይበት የመንፈሳችን ክፍል ነው።
በአእምሮ ውስጥ የተከማቸውን እውቀት መሰረት ሳያደርግ በዋናነት
በግብታዊ ፍርድ (spontaneous judgment) ላይ በመመስረት
ትክክል የሆነውን ካልሆነው ይለያል። ይህ ማለት ግን እውቀትና ህሊና
ምንም አይነት ግንኙነት የላቸውም ማለት አይደለም።

• የሕሊና ፍርድ ገለልተኛና በውጪ ካለ አስተያየት ተፅዕኖ ውጪ ነው።
ሰው ስህተት ሲሰራ ሕሊናው የወቀሳ ድምፅ ማሰማት ይጀምራል።



ሕሊና ምንድን ነው? (የቀጠለ)

•ሕሊና ክፉን ስናደርግ የጥፋተኝነት ስሜት፣ መልካም ስናደርግ ደግሞ
የደስታ ስሜትን በውስጣችን ይፈጥራል።

• ሃሳባችን፣ ቃላችን እና ተግባራችን ከመንፈስ ቅዱስ አቋም (ከግብረ ገብ
አቋማችን) ጋር ግቡብ ሲሆን (ሲስማማ) የደስታና የእርካታ ስሜትን
እንደገፀ በረከት በውጣችን ያፈሳል።

• የክፉና መልካም መለኪያችን (moral standard/standard of 
right and wrong) ከሃሳባችን፣ ከቃላችን ወይም ከተግባራችን
በአንዱ ሲጣስ ሕሊናችን ወዲያውኑ የተቃውሞ ምላሽ ይሰጣል



ሕሊና ምንድን ነው? (የቀጠለ)

•ቅዱስ ጳውሎስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ስፍራ ላይ ስላራሱ ሕሊና
«መልካም» እና «ንፁ» መሆን ተናግሯል

•«ጳውሎስም ሸንጎውን ትኵር ብሎ ተመልክቶ፦ ወንድሞች ሆይ፥ እኔ
እስከዚች ቀን ድረስ በመልካም ሕሊና ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት
ኖሬአለሁ አለ።» ሐዋ 23፣1

•«ስለዚህ እኔ ደግሞ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ሁልጊዜ ነውር
የሌለባት ሕሊና ትኖረኝ ዘንድ እተጋለሁ።» ሐዋ 24፣16



ሕሊና ምንድን ነው? (የቀጠለ)

ጳውሎስ• ቃሉንና ተግባሩን ከግብረ ገብ አቋሙ አንፃር መዝኖ
ከሕሊናው ነቀፋ ነፃ መሆኑን ይመሰክራል።



ሕሊና እንደ ምስክር

•«ሕግ የሌላቸው አሕዛብ ሕግ የሚያዘውን ነገር በተፈጥሮ ሲያደርጉ፣
ሕግ ባይኖራቸውም እነርሱ ለራሳቸው ሕግ ናቸው። ሕሊናቸው
ስለሚመሰክር፣ ሐሳባቸው ስለሚከሳቸው፣ ደግሞም ስለሚከለክላቸው
የሕግ ትእዛዝ በልባቸው የተጻፈ መሆኑን ያሳያሉ።» ሮሜ 2፣14-15 
አመት

•«ብዙ ኀዘን የማያቋርጥም ጭንቀት በልቤ አለብኝ ስል በክርስቶስ ሆኜ
እውነትን እናገራለሁ፤ አልዋሽምም፤ ሕሊናዬም በመንፈስ ቅዱስ
ይመሰክርልኛል።» ሮሜ 9፣1-2



ሕሊና እንደ ምስክር

•«እንግዲህ ትምክህታችን ይህ ነው፤ በዚህ ዓለም በተለይም ከእናንተ
ጋር ባለን ግንኙነት፣ ከእግዚአብሔር በሆነ ቅድስናና ቅንነት እንደኖርን
ሕሊናችን ይመሰክራል፣» 2ቆሮ 1፣12 አመት

•ሕሊና የግለሰቡ የግብረ ገብ አቋም አገልጋይ ነው። የግለሰቡ የሕሊና
አቅም ግለሰቡ ባለው (በደረሰበት) የግብረ ገብ አቋም ይለካል።
በመሆኑም፣ ያልበሰለ ወይም ደካማ የግብረ ገብ አቋም ያለው ግለሰብ
ደካማ ሕሊና ይኖረዋል።



ሕሊና እንደ ምስክር

• በበቂ የእግዚአብሔር ቃል ላይ ያልተመሰረተ የግብረገብ አቋም ተገቢ ባልሆነ
መንገድ የበደለኝነት ስሜት እንዲሰማን ሊያደርግ ይችላል። የበሰለና በቂ መረጃ
ላይ የተመሰረተ የግብረ ገብ አቋም ደግሞ ብርቱ ሕሊናን ይፈጥራል።

• 1ቆሮ 8፣4 እንግዲህ ለጣዖት የተሠዋውን ሥጋ ስለ መብላት፥ ጣዖት ሁሉ 
በዓለም ከንቱ እንደ ሆነ ከአንዱም በቀር ማንም አምላክ እንደሌለ 
እናውቃለን። 7 ነገር ግን ይህ እውቀት በሁሉ ዘንድ አይገኝም፤ አንዳንዶች 
ግን ጣዖትን እስከ አሁን ድረስ ስለ ለመዱ፦ ለጣዖት የተሠዋ ነው ብለው 
ይበላሉና ሕሊናቸው ደካማ ስለ ሆነ ይረክሳል።



የደነዘዘ ሕሊና

•«በሁዋለኞች ዘመናት አንዳንዶች እምነትን ክደው አታላይ መናፍስትንና
የአጋንንትን ትምሕርት እንደሚከተሉ መንፈስ በግልጥ ይናገራል።
እንዲህ ያለው ትምሕርት የሚመጣው ሕሊናቸው በጋለ ብረት
የተጠበሰ ያህል ከደነዘዘባቸው ግብዝ ውሸተኞች ነው።» (1ጢሞ 4፣1-
2 አመት)



የሕሊና ክስ

•ከሕሊና ክስ ነጻ ሆነናል ማለት በሁሉ ነገር ከተጠያቂነት ነጻ ነን ማለት
ላይሆን ይችላል።

•«ሕሊናዬ ንፁሕ ነው፤ ይህ ግን ጥፋት አልባ መሆኔን አያረጋግጥም፤
በእኔ ላይ የሚፈርድ ጌታ ነው።» (1ቆሮ 4፣4 አመት)

•በሕሊና ክስ ውስጥ መሆናችን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የነገሩን ሃጢአትነት
ላያረጋግጥ ይችላል።

•«ነገር ግን ይህ እውቀት በሁሉ ዘንድ አይገኝም፤ አንዳንዶች ግን ጣዖትን
እስከ አሁን ድረስ ስለ ለመዱ፦ ለጣዖት የተሠዋ ነው ብለው ይበላሉና
ሕሊናቸው ደካማ ስለ ሆነ ይረክሳል። …



2. ደመ ነፍስ - intuition



ደመ ነፍስ

• የመንፈሳችን የስሜት ሕዋስ ነው። ደመ ነፍስ ልክ እንደ ሕሊና ሁሉ
ገለልተኛና በውጪ ካለ አስተያየት ተፅዕኖ ውጪ ነው። ከአእምሮአችን፣
ከስሜታችን ወይም ፈቃዳችን ውጪ የሚመጣ እውቀት የሚመጣው
ከደመ ነፍሳችን ነው።

•በአእምሮአችን እንረዳለን፤ በደመ ነፍሳችን እናውቃለን።
ከእግዚአብሔር ወደ እኛ የሚመጣ መገለጥና የመንፈስ ቅዱስ
እንቅስቃሴዎች በደመ ነፍሳችን ይታወቃል። ስለዚህ አማኝ ለሕሊናው
ድምጽ እና ለደመ ነፍሱ ትምሕርቶች ትኩረት ሊሰጥ ይገባዋል።



3. «የሕብረት ሕዋስ» - communion



«የሕብረት ሕዋስ»

• የሕብረት ሕዋስ አምልኮአችንን ለእግዚአብሔር የምናቀርብበት
የመንፈሳችን ክፍል ነው።

• የነፍችን ሕዋሳት አምልኮን ማድረግ አይችሉም። እግዚአብሔር ራሱን
በመንፈሳችን በኩል ስለሚገልጽ በሃሳባችን ወይም በስሜታችን
ልንገነዘበው አንችልም።

•ለእግዚአብሔር የምናቀርበው አምልኮአችንም ሆነ እግዚአብሔር ከእኛ
ጋር የሚያደርገው ግንኙነት በቀጥታ በመንፈሳችን በኩል ነው። ይህ
የሚከናወነው በውስጡ ሰውነታችን እንጂ በውጩ ሰውነት ወይም
በነፍችን አይደለም።



ማጠቃለያ



ሶስቱም እንደ አንድ በቅንጅት ይሰራሉ

•እነዚህ ሶስቱም የመንፈሳችን ክፍሎች እርስ በእርሳቸው በቅንጅት ነው
የሚሰሩት። ሕሊና ፍርድ የሚሰጠው ከደመ ነፍስ በሚያገኘው ምሪት
ላይ በመመስረት ነው።

•ደመ ነፍስ እና የሕብረት ሕዋሳችን ያላቸው ቅንጅት ደግሞ ከዚህ
እንደሚከተለው ይገለጻል - እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ራሱን
የሚገልጠውና ፈቃዱን የሚያሳውቀው በሰው ደመ ነፍስ በኩል ሲሆን
በዚህ ሕዋስ የተገለጠው እውቀት ላይ በመመስረት ደግሞ የሕብረት
ሕዋሳችን ለእግዚአብሔር የሚገባውን አምልኮ ይፈጽማል።



የመንፈሳችን ሕሊና ተግባራት

•«የሐሴቦን ንጉሥ ሴዎን ግን ያሳልፈን ዘንድ አልፈቀደም፤ እንደ ዛሬው
ሁሉ በእጅህ አሳልፎ ይሰጠው ዘንድ አምላክህ እግዚአብሔር መንፈሱን
አደንድኖታልና፥ ልቡንም አጽንቶታልና።» ዘዳ 2፣30

•«እግዚአብሔር ልባቸው ለተሰበረ ቅርብ ነው፥ መንፈሳቸው
የተሰበረውንም ያድናቸዋል።» መዝ 34፣18

•«አቤቱ፥ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ፥ የቀናውንም መንፈስ በውስጤ
አድስ።» መዝ 51፣10 (አመት - ቀና የሆነውን መንፈስ በውስጤ አድስ)

•«ኢየሱስ ይህን ብሎ በመንፈሱ ታወከ መስክሮም፦ እውነት እውነት
እላችኋለሁ፥ ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል አለ።» ዮሐ 13፣21



የመንፈሳችን ሕሊና ተግባራት (የቀጠለ)

•«ጳውሎስም በአቴና ሲጠብቃቸው ሳለ፥ በከተማው ጣዖት መሙላቱን
እየተመለከተ መንፈሱ ተበሳጨበት።» ሐዋ 17፣16

•«የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር
ይመሰክራል።» ሮሜ 8፣16

•«እኔ ምንም እንኳ በሥጋ ከእናንተ ጋር ባልሆን፥ በመንፈስ ከእናንተ ጋር
ነኝ፥ ከእናንተም ጋር እንዳለሁ ሆኜ ይህን እንደዚህ በሠራው ላይ
በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ፈርጄበታለሁ፤ እናንተና
መንፈሴም ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ጋር ተሰብስበን፥» 1ቆሮ
5፣3-4



የመንፈሳችን ሕሊና ተግባራት (የቀጠለ)

•«ስለ ክርስቶስም ወንጌል ወደ ጢሮአዳ በመጣሁ ጊዜ፥ ለጌታ ሥራ በር
ምንም ቢከፈትልኝ፥ ቲቶን ወንድሜን ስላላገኘሁት መንፈሴ ዕረፍት
አልነበረውም፥» 2ቆሮ 2፣12

•«እግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ
የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንምና።» 2ጢሞ 1፣7



የመንፈሳችን ደመ ነፍስ ተግባራት

•«ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ፤ መንፈስስ ተዘጋጅታለች ሥጋ ግን
ደካማ ነው አለው።» ማቴ 26፣41

•«ወዲያውም ኢየሱስ በልባቸው እንዲህ እንዳሰቡ በመንፈስ አውቆ
እንዲህ አላቸው፦ በልባችሁ ይህን ስለ ምን ታስባላችሁ?» ማር 2፣8

•«በመንፈሱም እጅግ ቃተተና፦ ይህ ትውልድ ስለ ምን ምልክት
ይፈልጋል? እውነት እላችኋለሁ፥ ለዚህ ትውልድ ምልክት አይሰጠውም
አለ።» ማር 8፣12



የመንፈሳችን ደመ ነፍስ ተግባራት (የቀጠለ)

•«አሁንም፥ እነሆ፥ እኔ በመንፈስ ታስሬ ወደ ኢየሩሳሌም እሄዳለሁ፥
በዚያም የሚያገኘኝ ምን እንደ ሆነ አላውቅም፤» ሐዋ 20፣22

•«በእርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ
ሰው ማን ነው? እንዲሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር
ለእግዚአብሔር ያለውን ማንም አያውቅም።» 1ቆሮ 2፣11



የመንፈሳችን ደመ ነፍስ ተግባራት (የቀጠለ)

•«በእስጢፋኖስና በፈርዶናጥስ በአካይቆስም መምጣት ደስ ይለኛል፥
እናንተ ስለሌላችሁ የጎደለኝን ፈጽመዋልና፤ መንፈሴንና መንፈሳችሁን
አሳርፈዋልና።» 1ቆሮ 16፣17

•«በመጽናናታችንም ስለ ቲቶ ደስታ አብልጦ ደስ አለን፥ መንፈሱ
በሁላችሁ ዐርፎአልና፤» 2ቆሮ 2፣13



የመንፈሳችን የሕብረት ሕዋስ ተግባራት

•«ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች፥ መንፈሴም በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት
ታደርጋለች፤» ሉቃስ 1፣47

•«ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት
የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል አሁንም ሆኖአል፤ አብ ሊሰግዱለት እንደ
እነዚህ ያሉትን ይሻልና፤» ዮሐ 4፣23

•«በልጁ ወንጌል በመንፈሴ የማገለግለው እግዚአብሔር ምስክሬ ነውና» 
ሮሜ 1፣9



የመንፈሳችን የሕብረት ሕዋስ ተግባራት (የቀጠለ)

•«አሁን ግን ለእርሱ ለታሰርንበት ስለ ሞትን፥ ከሕግ ተፈትተናል፥
ስለዚህም በአዲሱ በመንፈስ ኑሮ እንገዛለን እንጂ በአሮጌው በፊደል ኑሮ
አይደለም።» ሮሜ 7፣6

•«አባ አባት ብለን የምንጮኽበትን የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ
እንደገና ለፍርሃት የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁምና።» ሮሜ 8፣15

•«የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር
ይመሰክራል።» ሮሜ 8፣16

•«ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው።» 1ቆሮ 6፣17



የመንፈሳችን የሕብረት ሕዋስ ተግባራት (የቀጠለ)

•«እንግዲህ ምንድር ነው? በመንፈስ እጸልያለሁ በአእምሮም ደግሞ
እጸልያለሁ፤ በመንፈስ እዘምራለሁ በአእምሮም ደግሞ እዘምራለሁ።» 
1ቆሮ 14፣15

•«እንዲያማ ካልሆነ፥ አንተ በመንፈስ ብትባርክ ባልተማሩት ስፍራ
የተቀመጠው የምትለውን ካላወቀ እንዴት አድርጎ ለምስጋናህ አሜን
ይላል?» 1ቆሮ 14፣16

•«በመንፈስም ወደ ታላቅና ወደ ረጅም ተራራ ወሰደኝ፥
የእግዚአብሔርም ክብር ያለባትን ቅድስቲቱን ከተማ ኢየሩሳሌምን
ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አሳየኝ፤» ራዕ 21፣10



ዳግም ያልተወለዱ መንፈስ አላቸውን? (የቀጠለ)

•ዳግም ያልተወለዱ ሰዎች ሕይወት አይኑራቸው እንጂ መንፈሳቸው
እንደማንኛውም አማኝ ሶስቱም ተግባራት ይኖሩታል። መንፈሳቸውም
ክፉውን ያመልካል። አንዳንድ ሰዎች ከሌሎች ይልቅ ይህንን
የመንፈሳቸውን ተግባር ይበልጥ ተግባራዊ ያደርጋሉ።

•ከዳግም ልደት በፊት መንፈሳችን ከእግዚአብሔር ሕይወት ተለይቶ
ሕይወት አልባ ነበር።



ዳግም ያልተወለዱ መንፈስ አላቸውን?

• የነፍሱን ተግባራት ከመንፈሱ ተግባራት ጋር ተቀይጠዋል። የመንፈሱ
አንዱ ተግባር የሆነው የአምልኮ ክፍሉ የሞተ ስለሆነ እግዚአብሔርን
ሊያመልክ አይችልም። በዚህ ምክንያት መንፈሱ የነፍሱ መጠቀሚ
ሆኗል።

•አእምሮው፣ ስሜቱና ፈቃዱ እያደገና እየጠነከረ በመጣ ቁጥር የመንፈስ
ሕልውና እስካይሰማ ድረስ በነፍስ ተግባራት ውስጥ የተሰወረ ይሆናል።
ለዚህ ነው አማኝ ዳግም ልደት ካገኘ በሁዋላ በመንፈሱና በነፍሱ
መካከል ልዩነት ለማምጣት የእግዚአብሔር ቃል ስራውን የሚሰራው።



ዳግም ያልተወለዱ መንፈስ አላቸውን?

•«የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና፥ የሚሠራም፥ ሁለትም አፍ ካለው 
ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው፥ ነፍስንና መንፈስንም ጅማትንና 
ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል፥ የልብንም ስሜትና አሳብ 
ይመረምራል፤» ዕብ 4፣12



በዳግም ልደት መንፈሳችን ምን ይሆናል?

በዳግም• ልደት መንፈሳችን የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ ይሆናል፤
የእግዚአብሔርን ሕይወት ይካፈላል።

የመንፈስ• ቅዱስ መሳሪያ ለመሆን ይነቃል። አዲስ ሕይወት የሚጀምረው
እዚህ መንፈሳችን ላይ ነው። እግዚአብሔር የሚያስተምረንና ወደ
እረፍቱ የሚመራን ይህንን መንፈሳችንን በመጠቀም ነው።



መንፋሳዊነትና ነፍሳዊነትን ለይቶ ማወቅ

•መንፈሳችን ለዘመናት የነፍሳችን እስረኛ ሆኖ ስለኖረ ክርስቲያኖች
ስለመንፈሳቸው ያላቸው እውቀት አናሳ ነው። በመንፋሳዊነትና
ነፍሳዊነት መካከል ያለውን ልዩነትን እንዲገልጽልን እግዚአብሔር
አብዝተን ልንጠይው ይገባል።

• የአማኝ መንፈስ ከዳግም ልደት በፊት በነፍሱ የተከበበና ተሰመጠ ነው።
በዚህ ምክንያት አንድ ነገር የመነጨው ከነፍሱ ይሁን ከመንፈሱ መለየት
አይችልም።



ተፈጸመ



ይህ አስተሳሰብ ላይ ምርምር አድርግ

•ሕሊና ትክክለኛውን ከስህተቱ የምንለይበት የመንፈሳችን ክፍል ነው።
በአእምሮ ውስጥ የተከማቸውን እውቀት መሰረት ሳያደርግ በግብታዊ
ፍርድ (spontaneous judgment) ትክክል የሆነውን ካልሆነው
ይለያል።

• የአእምሮ ምክኒያታዊነት ሕሊናችን የሰጠውን ፍርድ ለማስረዳት
ከመጥቀም ውጪ በሕሊና ፍርድ ውስጥ ድርሻ አይኖረውም። የሕሊና
ፍርድ ገለልተኛና በውጪ ካለ አስተያየት ተፅዕኖ ውጪ ነው። ሰው
ስህተት ሲሰራ ሕሊናው የወቀሳ ድምፅ ማሰማት ይጀምራል።


