
ሕሊና - conscience



ጥያቄ? እውነት/ውሸት

1. በጌታ ያልሆነ ሰው ህሊና አለው።

2. በጌታ ያልሆነ ሰው መንፈስ የለውም።

3. አንድ ሰው በሕሊና ክስ ውስጥ መሆኑ ሰውየው ያደረገውን
ድርጊት ሃጢአትነት ያረጋግጣል።

4. ከሕሊና ክስ ነጻ መሆናችን ከበደል ነጻ መሆናችንን
አያረጋግጥም።



የሰው ሶስትነት

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



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 - የሰው ልጅ ዋነኛ ማንነቱ 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 ማንነቱ 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



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



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።

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



ሕሊና ምንድን ነው? (የቀጠለ)

• 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



ሕሊናና የግብረ ገብ አቋም

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



ሕሊናና የግብረ ገብ አቋም (የቀጠለ)

•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። 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።



ማጠቃለያ …የሕሊና ክስ

•በሕሊና ክስ ውስጥ መሆናችን 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። …

•ከሕሊና ክስ ነጻ መሆናችን ደግሞ ከበደል ነጻ መሆናችንን
አያረጋግጥም።
• «ሕሊናዬ ንፁሕ ነው፤ ይህ ግን ጥፋት አልባ መሆኔን አያረጋግጥም፤ በእኔ ላይ
የሚፈርድ ጌታ ነው።» (1ቆሮ 4፣4 አመት) 


