
አጋንንታዊ ክስ

መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ

ፀፀት

ሐዘን

ቍጭት

ኩነኔ



እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ኀዘን እና የዓለም ኀዘን ልዩነት

• እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ኀዘን ጸጸት የሌለበትን፥ ወደ መዳንም 
የሚያደርሰውን ንስሐ ያደርጋልና፤ የዓለም ኀዘን ግን ሞትን ያመጣል። 2ቆሮ
7፣10



ክስ ምንድን ነው?

ክስ
• ፀፀት - 2ቆሮ 7፣10

• ዓለማዊ ሐዘን - 2ቆሮ 7፣10

• አጋንንታዊ ክስ - ዘካ 3፣1 (ራዕ 12፥10)

• ኩነኔ - ሮሜ 8፣1

• ቍጭት



ክስ ምንድን ነው? (የቀጠለ)

ክስ
• ኢዮብ 31፣35 …ከባላጋራዬ የተጻፈው የክስ ጽሑፍ ምነው በተገኘልኝ!

• ሐዋ 23፥29 …በሕጋቸውም ስለ መከራከር እንደ ከሰሱት አገኘሁ እንጂ ለሞት 
ወይም ለእስራት የሚያደርስ ክስ አይደለም።

• ራዕ 12፥10 …ቀንና ሌሊትም በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው የወንድሞቻችን 
ከሳሽ ተጥሎአልና።

• ዘካ 3፣1 እርሱም ታላቁን ካህን ኢያሱን በእግዚአብሔር መልአክ ፊት ቆሞ 
አሳየኝ፥ ሰይጣንም ይከስሰው ዘንድ በስተ ቀኙ ቆሞ ነበር።



• “No one is more pro-choice on the way into an abortion 
clinic than Satan and no one is more pro-life on the way out 
of an abortion clinic than Satan because he thrives on 
hopeless accusation.”

ክስ ምንድን ነው? (የቀጠለ)



ወቀሳ ምንድን ነው? 

ወቀሳ
• ዮሐ 16፣8 እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት ስለ ጽድቅም ስለ ፍርድም ዓለምን 

ይወቅሳል፤ (reprove/ይገሥጻል)

• ማቴ 18፥15 ወንድምህም ቢበድልህ፥ ሄደህ አንተና እርሱ ብቻችሁን ሆናችሁ 
ውቀሰው። ቢሰማህ፥ ወንድምህን ገንዘብ አደረግኸው፤

• ሉቃ 17፥3-4 ለራሳችሁ ተጠንቀቁ፦ ወንድምህ ቢበድልህ ገሥጸው፥ ቢጸጸትም (if 
he repents) ይቅር በለው። በቀንም ሰባት ጊዜ እንኳ ቢበድልህ በቀንም ሰባት 
ጊዜ፦ ተጸጸትሁ እያለ ወደ አንተ ቢመለስ፥ ይቅር በለው።

• ኢሳ 1፥18 ኑና እንዋቀስ (let us reason together) ይላል እግዚአብሔር፤ 
ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ብትሆን እንደ አመዳይ ትነጻለች፤ እንደ ደምም ብትቀላ 
እንደ ባዘቶ ትጠራለች።



ንጽጽር

• ክስ ተስፋ ቢስ ያደርጋል። ወቀሳ ተስፋ ይሰጣል።

• ክስ እድል ይነሳል። ወቀሳ ዳግመኛ እድል ይሰጣል።

• ክስ ይገድላል። ወቀሳ ያድናል።

• ክስ የጠላት ነው። ወቀሳ የወዳጅ ነው።



የክስ ምንጮች

• ዋንኛው የወንድሞች ከሳሽ ሰይጣን ቢሆንም ሰዎችና ሕሊናችንም ከሳሾቻችን
ሊሆኑ ይችላሉ።

1. ሰይጣን

2. ሰዎችና

3. ደካማ ሕሊናችን

• ራዕ 12፤10 ታላቅም ድምፅ በሰማይ ሰማሁ እንዲህ ሲል፦ አሁን የአምላካችን 
ማዳንና ኃይል መንግሥትም የክርስቶስም ሥልጣን ሆነ፥ ቀንና ሌሊትም 
በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጥሎአልና።



በምን ርዕሶች ላይ ይከሱናል?

• ሰይጣንና ሰዎችና ደካማው ሕሊናችን

1. በተናዘዝነው ሀጢአት ይከሱናል

2. በራሱ ሀጢአት ባልሆነ ነገር ይከሱናል (መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የሌለው
ክስ)



1. በተናዘዝነው ሀጢአት ክስ

• የተናዘዝንበትን ሃጢአት እግዚአብሔር ይቅር ብሎናል።

• 1ዮሐ 1፤9 በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከዓመፃም ሁሉ
ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው።

• ሰዎችን በድለን ከሆነ፣ ይቅርታቸውን ስንጠይቅ ይቅር ሊሉን ወይም ላይሉን
ይችላሉ። ይቅር ባይሉንም ይቅርታቸውን ከጠየቅን በሁዋላ ከተጠያቂነት ነጻ
ነን።

• ሉቃ 17፥3 ለራሳችሁ ተጠንቀቁ፦ ወንድምህ ቢበድልህ ገሥጸው፥ ቢጸጸትም 
ይቅር በለው።



1. በተናዘዝነው ሀጢአት ክስ (የቀጠለ)

• ይቅርታ በጠየቅንበት ጉዳይ በክስ ታስረን መኖር የለብንም።

• የሰይጣንን ክስ ማስተናገድን ጀመርን መለት መውጫ ወይም ማብቂያ የሌለውን
መንገድ ጀመርን መለት ነው።

ወቀሳ እንጂ፣ ክስ በኑዛዜ መፍትሄ አያገኝም!!!! 

• ይህ አይነቱ ክስ ነው ሰዎችን ለተናዘዙበት ሃጢአት በተደጋጋሚ ይቅርታ
እንዲጠይቁ የሚያደርጋቸው። ይህ ሁኔታ የጌታን ደም ማቃለላችንን ወይም
ተግባሩን አለማወቃችንን ያሳያል።

• 1ዮሐ 1፤9 በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከዓመፃም ሁሉ
ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው።



2. በራሱ ሀጢአት ባልሆነ ነገር ክስ

• ሰራተኛን ከስራ ማባረር

• ልጅን መቅጣት

• በአመጋገብ፣ በአለባበስ፣ በስብዕና፣ ከለሌች ተለይቶ መታየት

• እስቲ እነ ዕከሌን ተመለከት የት እንደደረሱ? አነተ ምን እየሰራህ ነው?

• ይህን ልታደርግ አትችልም። የማትረባ ነህ። የማትጠቅም ነህ። ቆንጆ
አይደለሽም። ውጤታማ አይደለህም። አልተሳካልህም። አይሳካልህም። ዘመድ
ወዳጅ የለህም። የሌሎች ሸክም ነህ።



ከክስ እንዴት ላምልጥ?

• ከክስ የማምለጫው ብቸኛ መንገድ ንስሃ መግባት ሳይሆን እውነትን ማወቅና ለዛ
እውነት በእምነት መታዘዝ ነው።

• ዮሐ 8፣32 እውነትንም ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋል አላቸው።

• ክስ መሰረቱ ውሸት ነው። የውሸት መፍትሄው ደግሞ እውነት ነው። እውነት
ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ነው።



ከክስ እንዴት ላምልጥ? (የቀጠለ)

• እግዚአብሔር ያነጻውን አንተ አታርክሰው ሐዋ 10፣15
• ምሳሌ 29፥17 ልጅህን ቅጣ ዕረፍትንም ይሰጥሃል፤ ለነፍስህም ተድላን 
ይሰጣታል።

• 1ቆሮ 7፥23 በዋጋ ተገዝታችኋል፤ የሰው ባሪያዎች አትሁኑ።

• ዕብ 8፥12 ዓመፃቸውን እምራቸዋለሁና፥ ኃጢአታቸውንም ደግሜ 
አላስብም።

• የእግዚአብሔር ቃል ከሕሊናችን በላይ ልናምነው ይገባል።

• የክርስቶስን ደም ከህሊናችን በላይ ልናምነው ይገባል ።



ተፈፀመ


