
Ma� Kasowski • Uyghur Team | English

1 Who has believed what he has heard from us? And to whom has
the arm of the Lord been revealed?

2 For he grew up before him like a young plant, and like a root
out of dry ground; he had no form or majesty that we should look
at him, and no beauty that we should desire him.

3 He was despised and rejected by men, a man of sorrows and
acquainted with grief;

and as one from whom men hide their faces he was despised,
and we esteemed him not.

4 Surely he has borne our griefs and carried our sorrows; yet we
esteemed him stricken, smi�en by God, and afflicted. 5 But he was
pierced for our transgressions; he was crushed for our iniqui�es;
upon him was the chas�sement that brought us peace, and with
his wounds we are healed.

6 All we like sheep have gone astray; we have turned—every one
—to his own way; and the Lord has laid on him the iniquity of us
all.

7 He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his
mouth; like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that
before its shearers is silent, so he opened not his mouth.

8 By oppression and judgment he was taken away; and as for his
genera�on, who considered that he was cut off out of the land of
the living, stricken for the transgression of my people?

9 And they made his grave with the wicked and with a rich man in
his death, although he had done no violence, and there was no
deceit in his mouth.

Jill Kasowski • Uyghur Team | English

Praise Team | English

Light of the world, You stepped down into darkness 
Opened my eyes, let me see 
Beauty that made this heart adore You 
Hope of a life spent with You

Chorus 
Here I am to worship 
Here I am to bow down 
Here I am to say that You're my God 
You're altogether lovely 
Altogether worthy 
Altogether wonderful to me

Bridge 
I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross

(Repeat Chorus)

I give myself away

I give myself away 
I give myself away 
So You can use me

I give myself away 
I give myself away 
So You can use me

And here I am to worship

Kashif & Sana • Urdu/Punjabi Team | Urdu

1 ጲላጦስም ኢየሱስን ወስዶ አስገረፈው። 2 ወታደሮችም የእሾህ አክሊል
ጐንጒነው በራሱ ላይ አደረጉ፤ ሐምራዊ ልብስም አለበሱት፤ 3
እየተመላለሱም፣ “የአይሁድ ንጉሥ ሆይ፤ ሰላም ለአንተ ይሁን” አያሉ በጥፊ
ይመቱት ነበር።

One Voice Worship Service April 4, 2021

Call to Worship | Isaiah 53:1-9

Opening Prayer

Songs of Praise | Here I am to worship & I give
myself away

Scripture Reading | John 19:1-7;16-24

Worship Service
April 4, 2021

— Amharic —

∙ 1 ∙



4 ጲላጦስም እንደ ገና ወደ ውጭ ወጥቶ፣ “እንግዲህ ወደ እናንተ ያወጣሁት
ለክስ የሚያደርስ ወንጀል እንዳላገኘሁበት እንድታውቁ ነው” አላቸው። 5

ኢየሱስ የእሾህ አክሊል ደፍቶ ሐምራዊ ልብስም ለብሶ ወጣ፤ ጲላጦስም፣
“እነሆ፤ ሰውየው!” አላቸው።

6 የካህናት አለቆችና ሎሌዎቻቸውም ባዩት ጊዜ፣ “ስቀለው! ስቀለው!” እያሉ
ጮኹ።

ጲላጦስ ግን፣ “እናንተ ወስዳችሁ ስቀሉት፤ በእኔ በኩል ለክስ የሚያደርስ
ወንጀል አላገኘሁበትም” አላቸው።

7 አይሁድም፣ “እኛ ሕግ አለን፤ ራሱን የእግዚአብሔር ልጅ ስላደረገ በሕጋችን
መሠረት መሞት አለበት” አሉ።

16 በመጨረሻም ጲላጦስ እንዲሰቅሉት አሳልፎ ሰጣቸው።

ወታደሮቹም ኢየሱስን ይዘው ወሰዱት፤ 17 እርሱም የራሱን መስቀል ተሸክሞ
በአራማይክ ‘ጎልጎታ’ ተብሎ ወደሚጠራው ‘የራስ ቅል’ ወደተባለው ቦታ
ወጣ። 18 በዚያም ሰቀሉት፤ ከእርሱም ጋር ሁለት ሰዎች፣ አንዱን በዚህ በኩል፣
ሌላውን በዚያ በኩል፣ ኢየሱስንም በመካከል አድርገው ሰቀሉ።

19 ጲላጦስም ጽሑፍ ጽፎ በመስቀሉ ላይ አንጠለጠለው፤ ጽሑፉም፣
‘የናዝሬቱ ኢየሱስ፣ የአይሁድ ንጉሥ’ የሚል ነበር። 20 ኢየሱስ የተሰቀለበት
ቦታ ከከተማው አጠገብ ስለ ነበር ብዙዎቹ አይሁድ ጽሑፉን አነበቡት፤
ጽሑፉም፣ በአራማይክና በላቲን፣ በግሪክም ነበር። 21 የአይሁድ የካህናት
አለቆች ጲላጦስን በመቃወም፣ “እርሱ፣ ‘የአይሁድ ንጉሥ ነኝ’ እንዳለ ጻፍ
እንጂ ‘የአይሁድ ንጉሥ’ ብለህ አትጻፍ” አሉት።

22 ጲላጦስም፣ “በቃ፤ የጻፍሁትን ጽፌአለሁ” ብሎ መለሰ።

23 ወታደሮቹ ኢየሱስን ከሰቀሉ በኋላ፣ እጀ ጠባቡ ሲቀር፣ ልብሱን ወስደው
ለእያንዳንዱ አንድ አንድ እንዲዳረስ ለአራት ተከፋፈሉት፤ እጀ ጠባቡም ከላይ
እስከ ታች አንድ ወጥ ሆኖ ያለ ስፌት የተሠራ ነበር።

24 ስለዚህ፣ “ዕጣ ተጣጥለን ለሚደርሰው ይድረስ እንጂ አንቅደደው”
ተባባሉ። ይህም የሆነው፣

“ልብሴን ተከፋፈሉት፤ 
በእጀ ጠባቤም ላይ ዕጣ ተጣጣሉ” የሚለው የመጽሐፍ ቃል እንዲፈጸም
ነው።

ወታደሮቹ ያደረጉትም ይህንኑ ነው።

Yaovi Kodjo • French Team | All Languages

Praise Team | English

Chorus 
Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher 
Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher 
Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher

    All: For you’re worthy of my praise 
Jesus, I li� Your name higher

- 1 - 
When I look back through the years 
There is nothing I can compare  
To the grace and mercy I’ve been shown  
Except to sing of your greatness 
You are my Redeemer, my all in all

(Repeat Chorus) 

I li� your name higher

Chris Sicks • pastor | English

A transcript of the sermon will be in your language on page 4.

Praise Team | Many Languages

Shucran شكرا 
Gam-sa-hae 감사해  
Gracias 
Asante

For everything you give us  |  Thank you, Lord 
For people who surround us  |  Thank you, Lord 
For everlas�ng kindness  |  Thank you, Lord 
And for your faithful presence  |  Thank you, Lord

(Spanish) 
Por nuestro pan diario  |  Gracias, Dios 
Por los que nos rodean  |  Gracias, Dios 
Por Tu misericordia  |  Gracias, Dios 
Y por Tu fiel presencia  |  Gracias, Dios

(French) 
Pour tout ce que Tu nous donne  |  Merci, Dieu 
Pour les gens qui nous entourent  |  Merci, Dieu 
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Praying Together as a Family

Songs of Praise | Jesus, I lift Your name Higher

Sermon | It is Finished, So I am Sending You

Respond in Song | Multilingual Grace
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Pour Ton amour précieux  |  Merci, Dieu 
Et pour Ta présence fidèle  |  Merci, Dieu

(Kiswahili) 
Kwa Kila unacho tupa  |  Asante 
Kwa wanaotuzunguka  |  Asante 
Wema Wako wa milele  |  Asante 
Uwepo Wako waminifu  |  Asante

(Urdu) 
�ل�� �  خداوند تراشک��ا �ر :چ��

Khu-da-wand tayra har cheez kay-lia  |  Shukria 
Tayra shukria har fard kay-lia  |  Shukria 
Khu-da-wand tayra shukria taayra raham kay-lia  |  Shukria 
Khu-da-wand tayra shukria haa-zoo-ree kay-lia  |  Shukria

(Uyghur) 
  Reh - met  |  (Sen Ata Kil-ghan-lar-gha) س�ن ئاتا قىلغانالرغا، رەھم�ت
غا، رەھم�ت   Reh - met  |  (Kirin-dash-liri-miz-gha) ق�ىنداشل�ىم��
  Reh - met  |  (Mëhri-shep-ki-�ng-ge) مېھرى-ش��قى�ى���، رەھم�ت
Reh - met  |  (Chek-siz Sa-da-ki-�ng-ge) چ�كس�� ساداقى�ى���، رەھم�ت

Praise Team | English

- 1 - 
Of this I am sure 
I will see God’s goodness 
My soul will rest in 
the land of the living 
Be strong in the Lord

Chorus 
The Lord is my light and my salva�on 
Whom shall I fear? Shall I be afraid?
The Lord is my light and my salva�on 
Whom shall I fear? Shall I be afraid?
The Lord is my life

- 2 - 
One thing I need 
One thing I ask you 
To dwell in your house 
Each day of my life 
Deligh�ng in you

- 3 - 
In troubled �mes 

He keeps me secure 
He covers me 
He li�s my head 
Above the storm

Patricia Kodjo • French Team | Ewe

Chris Sicks • pastor | English

ALL: By the power of the Holy Spirit,  
we live in harmony with our brothers and sisters in Christ’s Body. 
We worship and glorify God the Father together with one voice. 
And we welcome our neighbors as Christ welcomed us, for the
glory of God.

Chris Sicks • pastor | English

Praise Team | Swahili

Hakuna Mungu kama wewe
Hakuna Mungu kama wewe
Kakuna Mungu kama wew,
Hakuna na hatakuweko

Nimezunguka pote pote
Nimetafuta pote pote
Nimezunguka pote pote
hakuna na hatakuweko

(English)
There is no one, there is no one like Jesus
There is no one, there is no one like Him
There is no one, there is no one like Jesus
There is no one, there is no one like Him

One Voice Worship Service April 4, 2021

Songs of Praise | Psalm 27

Prayer of Thanks

We Respond, Rejoice, and Reach 
Our promise as a church

Benediction

Dismissal Song | Hakuna Mungu Kama Wewe
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የትንሳኤ መልዕክት
ተጽሟል ስለዚህ እልካችኋለሁ
የሚቀርብ መልዕክት:

መልዕክት አቅራቢዉ መጋቢ ክሪስ ሲክስ

በዚህ ማለዳ አስቀድመን የዮሐንስ 19 ኝን ምንባብ አድምጠናል፡፡ ይኸዉም
ስለኢየሱስ ስቅለት የሚናገር ነበር፡፡ ክስተቱ የተፈፀመዉ በዕለተ አርብ ነዉ፡፡
አብዛኛዉን ጊዜ መልካሙ ዓርብ በሚል እጠራለን፡፡ ነገር ግን ኢየሱስ በሞተ
ዕለት ቤተሰቡና ተከታዮቹ ግን ዕለቱ መልካም እንደሆነ እያሰቡ አልነበረም፡፡
የተስፋቸዉና የሕልማቸዉ ሁሉ ፍፃሜ ነበር፡፡ በጣም አሳዛኝ የነበረ ሞት
ነዉ፡፡ የተስፋቸዉና የህልማቸዉ ሁሉ በመጨረሻ ነበር፡ ነገር ግን
የእግዚአብሔር እቅድ መጨረሻ አይደለም፡፡ እቅዱም ተከታዮቹና የኢየሱስ
ቤተሰቦች ካሰቡት ከየትኛዉም ነገር የሚሻል ነዉ፡፡ ዛሬ በዮሐንስ 19 ላይ
ያሉትን የተቀሩ ነገሮችና ከምዕራፍ ሃያም እንደዚሁ ትንሽ ነገር ወስደን
እንመለከታለን፡፡  አሁን ጥቅሶቹን በሙሉ አነባለሁ ስለነዚያም አንዳንድ
ሃሳቦችን ያጋሩናል፡፡

አስተዉሉ፡ ሃሳቡ ግልጽ ካልሆነላችሁ እባካችሁ እጃችሁን አንሱ፡፡ በዚህ ቌንቌ የመልዕክቱን
ትርጉም አዘጋጅተናል፡ በአማርኛ፣ በአረቢኛ፣ በፈረንሳይኛ፣ በእስፓኒኛ፣ በማንደሪን፣ በአርዱ ቢባለ
በዩርጉ፡፡ ከእነዚህ በአንደኛቸዉ ቌንቌ መልእክቱን የምታነቡ ከሆነ መልእክቱን በእንግሊዘኛ
በማቀርብበት ጊዜ እንድትከታተሉት ልረዳችሁ እፈልጋለሁ፡፡ በመልዕክቴ ጥቅሶቹን አንድ ጊዜ
ሊሄድባቸዉ እፈልጋለሁ፡፡ በምታዳምጡበት ጊዜ በሚታየዉ መሳሪያ ላይ ያሉት ቁጥሮች
ለመከታተል ያግዟችኋል፡፡  

ነጥብ ቁ.1 - ተፈጸመ ዮሐ. 19፡28-30

ነጥብ 2 ባዶዉ መቃብር  ዮሐ. 19፡41-20፡1

ነጥብ 3 - የተነሳዉ አዳኝህ 㙀እየላከህ ይገኛል

እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ወልድን በርካታ ነገሮችን እንዲፈጽም
ላከዉ፡፡ ኢየሱስ በሽተኞችን ለመፈወስ፣ እዉነቱንም ለማስተማር፣
የመታዘዝንም ሕይወት ለመምራት መጥቷል(የእግዚአብሔርን ሕግ
በፍጹምነት ለመታዘዝ)፡፡  ይሄ ማንም ያላደረገዉ እንግዳ ነገር ነዉ፡፡ ነገር ግን
አሁን በምድር ያለዉ ሥጋዊ ኑሮ አብቅቷል፡፡ ያ የሕምም ስሜት አለዉ
ምክያቱም ኢየሱስ ሊፈጽም የመጣበት ዋና የሚባለዉ ነገር ለኃጢአታችን
በመስዋዕትነት የመሞቱ ጉዳይ ነበር

ለምን? ኃጢአት የእግዚአብሔር ልጅ ሊሞት ያስፈለገበት ትልቅ የሚባል
ምክኒያት ነዉ ወይ? ወገኖቼ ዛሬ በዓለም ዙሪያ ያለዉን ነገር ተመልከቱ
እስቲ፡፡ በዓለም ያለዉን ሕመምና ስብራት አስቡ እስቲ፡፡ በአንዳንድ ያገራችሁ
ክፍል መንግስት ብፁሃን ሰዎችን ያሳድዳል፡፡ በዓለም ዙሪያ አዋቂዎችና ልጆች
በባርነት ታገታሉ፣ እንደዕቃም ይሸጣሉ፡፡ በዚህ አገር ድግሞ ሰዎች ከሥጋቸዉ
ቀለም የተነሳ ወይም ከሚመርጡት ሰዉ የተነሳ እርስ በርስ ይጠላላሉ

በቤታችንም እንደዚሁ አብረን ለምንኖራቸዉ ሰዎች እንኳን ቸርነት የለንም፡፡
እርስ በርሳችን እንዋሻለን፡፡ እንቆጣለን ትዕግስትም የለንም፡፡ለወላጆቻችን፣
ለባሎቻችንና ለሚስቶቻችን አክሮት የለንም፡፡ ሁላችንም በበደለኛነት መንፈስ
ተሞልተናል፣ አይደለም እንዴ? ግንኙነታችን ከሌሎች ሰዎችና ከእግዚአብሔር
ጋር እንደተቌረጠ እናዉቃለን፡፡  ይህም ከብዙ ኃጢአቶች የተነሳ ነዉ፡፡

አንድ ሰዉ ለኃጢአቴ እንደዚሁም በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ኃጢአተኞች ሲል
ዋጋ መክፈል ይኖርበታል፡፡  ለዚያም ወይ እኛ ነን ወይም ደግሞ ኢየሱስ ነዉ፡፡
እግዚአብሔር አምላክ እኛን በጣም ከመዉደዱ የተነሳ እኛን ከኃጢአታችን
ለማዳን ሲል ልጁን ልኮታል፡፡ ነገር ግን  ከኃጢአት ጋር ያለን ቁርኝት የከፋ
ከመሆኑ የተነሳ የርሱም ቅጣት ደግሞ በዚያዉ መጠን የከፋ ነዉ፡፡ ስቅለት
አንድን ሰዉ ለመቅጣት ከምንጠቀማቸዉ የከፉ መንገዶች አንዱ ነዉ፡፡
ከዚህም የተነሳ ነዉ ሮማዉያን የተጠቀሙት፡፡ ሰዎች በቄሳር ላይ እንዳይነሱ
ወይም የሮምን ሕግ እንዳይጥሱ  በዚህ ሊያስፈራሩዋቸዉ ተመኝተዋል፡፡
እንዲህ ዓይነቱ የማስወገጃ ዘዴ በጣም የተንዛዛ የማሰቃያ ዘዴ ነዉ፡፡ አንዳንድ
ጊዜ በመስቀል ላይ የዋለ ሰዉ ለመሞት ቀናት ይወስዱበታል፡፡

ጌታ ኢየሱስ ለስድስት ሰዓት ያህል ነዉ በመስቀል ላይ የዋለዉ፡፡ ከክንዳችን
ተለይቶ ሰዉነታችን በሚንጠለጠልበት ጊዜ  ለመተንፈስ በጣም አስቸጋሪ
ይሆናል፡፡ ነገር ግን ያ በጣም ይጎዳል፡፡ ከዚህም የተነሳ ትንፋሽ
እስከሚያስፈልግህ ድረስ ዳግም ከእጅህ እንድትንጠለጠል ይደረጋል፡፡  እነዚህ
ሁሉ ሥራዎች በጣም ከባድና የሚያሙ ሥራዎች ናቸዉ፡፡ መጠማቱ በጣም
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ዮሐንስ 19: 28-30

 ከዚህ በኋላ ይኸንን ሁሉ አዉቆ ቃሉ ይፈጸም ዘንድ ኢየሱስ አሁን ሁሉም
ተከናዉኗል አለ ፡፡ "ጠማኝ" አለ 29 በኢሶፕ ቅርንጫፍ የተዘጋጀም ቆምጣጣ
ወይን በጽዋ ሞልተዉ ወደአፉ አስጠጉ 30 ኢየሱስ ኮምጣጣዉ ወይን
በደረሰዉ ጊዜ እንዲህ አለ "ተፈጸመ" ከዚህም በኋላ ከጭንቅላቱ አጎነበሰ
ነፍሱንም ሰጠ፡፡ 

ዮሐንስ 19: 41-42

አሁን በተሰቀለበት ቦታ የአትክልት ሥፍራ ነበር በዚያም ሥፍራ አዲስ
የመቃብር ቦታ ሰዎች የተቀበሩበት ቦታ ነበር 42 የአይሁዶች የመዘጋጃ ቀን
በመሆኑ መቃብሩም በአቅራቢያም ስለነበር፡ ኢየሱስን በዚያ አኖሩት ፡፡ አሁን
ከሳምንቱ በመጀመሪያ ቀን፣ 

ዮሐንስ 20: 1

ጨለማዉ እያለ የመቅደላዊቷ ማሪያም በማለዳ ሳይነጋ ወደመቃብሩ
መጣች፣ በድኑም እንደተወሰደ ተመለከተች፡፡

ዮሐንስ 20: 19-22

በዚያ እለት ምሽት ከሳምንቱም በመጀመሪያ ቀን አይሁዶችን
ከመፍራታቸዉ የተነሳ ደቀመዛሙርቱ የነበሩበት ሥፍራ በሩ ዝግ ነበር፡፡
ኢየሱስም መጥቶ በመካላቸዉ ቆመ እንዲህም አላቸዉ "ሠላም ለእናንተ
ይሁን " 20 ይሄን እየተናገረ እያለ እጆቹንና ጎኑን አሳያቸዉ፡፡ ደቀ መዛሙርቱ
ጌታንም ባዩት ጊዜ ደስ አላቸዉ 21  ኢየሱስም እንደገና "ሠላም ለእናንተ
ይሁን" ሲል ተናገራቸዉ፡፡ 22 ይህንንም ከተናረ በኋላ እፍ አለባቸዉ እንዲህ
ሲልም ተናገረ "መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ" 

አስተዋፅዖ

ነጥብ ቁ.1 - ተፈጸመ ዮሐ. 19፡28-30

28 ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ሁሉም እንደተጠናቀቀ ካወቀ በኋላ
ቃሉ ይፈጸም ዘንድ "ተጠማሁ" አለ 

∙ 4 ∙



የሚያስደንቅ አይደለም፡፡ ቁጥር .........የኢየሱስ ቃሎች የትንቢት ፍፃሜ
ናቸዉ፡፡

የሮንማዉያን ሰቃዮዮች ከመሞቱ በፊት ከዚያ ይጠጣ ዘንድ የመጨረሻዉን
ሙከራ አድርገዋል፡፡ እርሱም በጣም መራር የሆነዉን  ወይን ተጠቅሟል፡፡
ከዚያ በፊት ባለዉ ምሽት ጌታ ኢየሱስ በምድር ላይ መልካሙን ወይን
እየጠጣ ከጓደኞቹ ጋር የማሳለፍ ዕድል ነበረዉ፡፡ በማቴ. 26፡28

እግዚአብሔር በመላዉ ቃሉ የኪዳን ተስፋዎችን ፈጽሟል፡፡   እንዲህም ሲል
ተናግሯል እኔ አምላካችሁ እሆናለሁ እናንተ ደግሞ ሕዝቤ ትሆናላችሁ፡፡
እግዚአብሔር የቃል ኪዳን አምላክ ነዉ፡፡ እኛ ደግሞ ቃል ኪዳኑን የምናፈርስ
ሰዎች ነን፡፡ እርሱም አምላካችን ለመሆን ተስፋ ገብቶልናል፣ እኛ ግን
በርካቶቹን ሌሎች ሐሰተኛ አማልክት በመከተል ላይ እንገኛለን፡፡ ቃል
ኪዳኑንም እናፈርሳለን፣ የእግዚአብሔርንም ልብ እንሰብራለን፡፡ በጌታ ራት ጊዜ
የበረከቱን ጽዋ ተካፋይ መሆን እንችል ዘንድ ኢየሱስ በመስቀል ላይ
የእግዚአብሔርን የቁጣ ጽዋ ጠጥቷል፡፡

ጌታ ጽዋዉን የጠየቀበት ሌላዉ ምክኒያት አፉ ከመድረቁ የተነሳ ሊከብደዉ
ከመቻሉ የተነሳ ነዉ፡፡ ስቅለቱም በአስከፊ ሁኔታ የሰዉን አካል ያደርቃሉ፡፡ ነገር
ግን ኢየሱስ ሊናገር የፈለገዉ በጣም ጠቃሚ ነገር አለ፣ ሕዝቡም እንዲሰማዉ
ይፈልጋል፡፡ ስለዚህም የሚጠጣ ነገር አስፈለገዉ፡፡

ይሄ ኢየሱስ ሊናገር የተገባዉ ጠቃሚ ነገር ነዉ፡፡ ተፈጸመ በግሪኩ በአንድ ቃል
ተለስቲያ የሚለዉ ነዉ፡፡ ይሄ ከ215 ዓመት የተወሰደ የደረሰኝ ስዕል ነዉ፡፡
ለአንዳንድ የሰዉ ተጓዦችና ለአምስት ግመሎች  የትራሰፖርት ግብር
ተከፍሏል ይላል፡፡ ግብሩም ሙሉ በሙሉ ከመከፈሉ የተነሳ በደረሰኙ ላይ
የተፃፈዉ የመጀመሪያዉ ቃል ተሌስቲያ (ተፈጽሟል) የሚለዉ ነዉ፡፡
ክፍያዉም የተሟላ ነዉ ተጠናቌል፡፡

ስለዚህ በመስቀሉ ላይ ተፈጽሟል ሲል ምን ነበር የተፈጸዉ ? ጥቂት ነገሮች፡

እርሱም በዉሰት በተገኘ ግርግም ለአንዲት ደሃ ሴት ተወልዶ ነበር፡፡
ተቀባይነት የሌለዉ ኑሮና የተቃዉሞ ኑሮ ሲመራ ነበር፡፡ በህይወቱ
የመጨረሻዉ ዘመን በጭካኔ መንፈስ ተደብድቧል፣ የእሾህ አክሊል
ተደርጎለታል፣ በመስቀል ላይ ተሰቅሏል፡፡ ነገር ግን አሁን መከራዉ አብቅቷል፡፡

ዮሐ. 3፡16-17

ኢየሱስ በአባቱ የተሰጠዉ ተልዕኮ በሞቱ በኩል የዘላለም ሕይወትና
ደህንነትን ሊሰጥህ ነዉ፡፡ ወታደር ኃላፊዉ የተናገረዉን ነገር በሚፈጽምበት
ጊዜ ተመልሶ  ጌቶች ተክዕኮዉ ተፈጽሟል ፣ በመስቀሉም ላይ ኢየሱስ ለአባቱ
ይኸን ብሏል፡፡ ተፈጸመ ወደዚህ የላከኝ ተልዕኮ ሰጥተኸኝ ነበር፣ ያ
ተፈጽሟል፡፡
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መዝሙር 69: 21

"መርዝን ለምግብነት እንደዚሁም ለጥሜ እጠጣ ዘንድ ኮምጣጣ ወይን
ሰጡኝ፡፡ "

29 በኮምጣጣ ወይን የተሞላ እንስራ በዚያ ተቀምጧል፣
ያንንም ከአስፖንጅ ቅርንጫፍ የተዘጋጀምዉን ሂሶፕ ወደአፉ
ለማድረስ ይመች ዘንድ ነዉ

ማቴዎስ 26: 28
28 ላይ ይሄ ለብዙዎች የኃጢአት ይቅርታ ይሆን ዘንድ የሚፈሰዉ የአዲስ
ኪዳም ደሜ ነዉ፡፡

30 ኢየሱስ ኮምጣጤዉን ወይን በተቀበለ ጊዜ "ተፈጸመ"
በማለት አንገቱን አጎንብሶ ነፍሱን ሰጠ፡፡

1. የክርስቶስ ስቃይ ተፈጽሟል

2. የክርስቶስ ተልዕኮ ተጠናቌል

ዮሐንስ 3: 16-17
16 ላይ በእርሱ የሚያምነ ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረዉ እንጂ
እንዳይጠፋ ችግዚአብሔር አንድያ ልጁን እሰከሚሰጥ ድረስ ዓለሙን እዲሁ
ወዷልና፡፡
17 ዓለም በልጁ እንዲድን ነዉ እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር
ወደኣለም አላከዉምና፡፡

3. ስለኃጢአታችን የነበረብን ዕዳ  ተከፍሏል
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ለመሆኑ የባንክ ዕዳ ከፍላችሁ ታዉቃላችሁ ወይ? እጃችሁን አዉጡ እስቲ
ብድራችሁን ከፍላችሁ ስትጨርሱ ክፍያችሁን ወደባንኩ መላክ ትቀጥላላችሁ
ወይ? በርግጥ አይሆንም፣ ባንኩ ገንዘቡን ወደእናንተ መልሶ ዕዳችሁን
ክፍላችሁ ጨርሳችኋል ይላችኋል፡፡ ኢየሱስ ዕዳችሁን እንደከፈለ ታዉቃላችሁ
ወይ? ሮሜ 6፡23 

ኃጢአታችን በመልካም ስራችን መመለስ የማንመልሰዉ ዕዳ አይደለም፡፡
ሕሊናህ የበደለኝነት ስሜት ሲሰማዉ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ ሲል ይናገራል
"ተጠናቌል ደህንነት የነፃ ስጦታ ነዉ፡፡ ምክኒያቱም ኢየሱስ ያንን አማልቶ
አከናዉኖታል፡፡ ዕዳችሁ ተከፍሏል፡፡

መልካም ሥራ አንድንሠራ እግዚአብሔር መፈለጉ እዉነት ነዉ፡፡ ያንን በነጥብ
3 ላይ እናነሳለን፡፡ ነገር ግን በጣም የተቀደሰና የተሰጠዉ የክርስቶስ ተከታይ
እንኳን በደህንነቷ ላይ ምንም ነገር መጨመር አትችልም፡፡ አንተ ወይም
ማድረግ ያልቻልከዉ ነገር አባት ለአንተ ያለዉን ፍቅር እንዲለዉጥ
አያደርጉትም፡፡  ምክያቱም ላንተ ያለኝ ፍቅር በኢየሱስ በተጠናቀቀዉ ሥራ
ላይ  የተመሠረተ ነዉ፡፡

ተፈጸመ የሚሉትን እነዚህን ማህተሞች አዘጋጅቻለሁ፡፡ ወደዚህ መጥታችሁ
ይሄንን በእጃችሁ ወይም በክንዳችሁ ላይ እንድታሙት እፈልጋለሁ፡፡
ቅጣታችሁና ዕዳችሁ በኢየሱስ ለኃጢአታችሁ እንደተከፈለ ከተረዳችሁና
ካመናችሁ አሁን ወደዚህ ኑ፡፡ በደላችሁና እፍረታችሁ በመስቀሉ ላይ
ወደእርሱ እንደተላለፈ ታምናላችሁ? የርሱ ፍጹም መረጃና ጽድቅ ወደእናንተ
እንደተላለፈ ታምናላችሁ ወይ? ምክኒያቱም ለደህንነታችሁ በርሱ ብቻ
ታምናላችሁ፡፡  
ከሆነ ና !

እስካሁን እነዚህ ነገሮች ካልገቡህ ወይም ካላመንህ ምንም አይደሉም፡፡ያ
ምንም ማለት አይደለም፡፡ የግድ በዚህ መሣተፍ የለብህም ፡፡ ነገር ግን
ኢየሱስን ካመንህ በሕይወትም እንደሚኖር፣ እንደሞተና ከሞትም
እንደተነሳና እንዳዳነህ ካመንህ ከዚያም ይህንን ማህተም በእጅህ ወይም
በክንድህ ላይ  እንደማስታወሻ አኑር፡፡

ስለዚህ ሊነገረን ይገባል ምክኒያቱም ወንጌሉን በየቀኑ ስለምረሳ ነዉ፡፡
ዲያቢሎስ ለበደለኛዉ ሕሊናችን ያንሾካሹካል፡፡ አስካሁን በዕዳ ዉስጥ ነዉ
ያላችሁት፡፡ ሰይጣን እግዚአብሔር ማፍቀር እንደማይችል እንድናምን
ይፈልጋል፡፡ ሌሎች ሰዎች በርግጥ ከቶ ሊወዱን አይችሉም፡፡ ምክኒቱም
ኃጢአታችን በጣም ከማስቀየሙ የተነሳ፡፡ ነገር ግን እዚህ ላይ
በምትወቀስበት ጊዜ  ለዲያቢሎስ ወይም ለህሊናህ መናገር ያለብህ ነገር፡
ብድሩ ተጠናቌል፡፡ እኔ ይቅር ተብያለሁ፣ የጌታ ልጅ ነኝ፡፡ ያንን ማንም ሰዉ
ሊወስድብኝ አይችልም፡፡

ሮሜ 8፡34 እንዲህይላል፡

ዕብ. 7፡25፡ "ስለእነርሱም ሊያማልድ ዘወትር በሕይወት ይኖራልና፡፡ "

የተነሳዉና፣ በህይወት የሚኖረዉ ኢየሱስ ተስፋና እርዳ ሊሰጠን የሚችለዉ፡፡
ስለዚህ ትንሳኤዉን እንመልከት አሁን፡፡

ኢየሱስ በዕለተ ዓርብ እንደተሰቀለ አስታዉስ፡፡ ሰንበት  ፀሐይ ስትጠልቅ
በዕለተ ዓርብ ይጀምራል፡፡ በዚሁ ቀን በሙታን ላይ መሥራት አይፈልጉም፡፡
ከዚህም የተሳ ነዉ በአቅራቢያ ባለዉ መቃብር  የቀበሩት፡፡ አሁን የዮሐንስን
ወንጌል ምዕራፍ 20ን ቁጥር 1 እንመልከት

የሳምንቱ የመጀመሪያዉ ቀን እሁድ ነዉ፡፡ ኢየሱስ ከኣርብ ጀምሮ በከተማ
ነዉ፡፡ ሜሪም ከቅርብ ጓደኞቿ አንደኛዉና ተከታዮቷ ፀሐይ ከመጥለቌ በፊት
መጣች፡፡ ማቴ. 28 እና ሉቃስ 24ን በማንበብ የምድር መናወጥ እንዳለ
መወቅ ይቻላል፡፡ መላዕክትም መጥቶ በመቃብሩ መግቢያ ፊት ላይ ያለዉን
ድንጋይ አንከባለለዉ፡፡

ማርያምና ሌላዎቹ ሴቶች ወደመቃብሩ ሄዱ ባዶም ሆኖ አገኙት? ኢሱስ
በዚያ አልነበረም! ሴቶችም ሄደዉ ለደቀ መዛሙርቱ ተናገሩ፣ ነገር ግን
ሊያምኗቸዉ አልቻሉም፡፡ እናም ያንን መረዳት እችላለሁ፡፡ የሞተ ሰዉ
እንደገና ወደሕይወት መምጣቱን ማመን በጣም ይከብዳል፡፡ ሆኖም
ማናቸዉም የእርሱ ተከታዮች ትንሳኤን ከዚያ በፊት ተመልክተዋል፡፡ ኢየሱስ
አልአዛርን ከአንድ ሣምንት በፊት ከሞት አስነስቶታል፡፡ አልዓዛር ከመቃብር
ተራምዶ ወጥቷል፣ ሕያዉ ሆኖም ተገልጧል ልክ በትንሳኤዉ ጠዋት ኢየሱስ
እዳደረገዉ፡፡ ነገር ግን ኢየሱስ የርሱን ትንሳኤ ለመረዳት እንደሚከብድ
ተገንዝቧል፡፡ ከዚህም የተነሳ ነዉ በእሁድ ምሽት ደቀ መዛሙርቱን
ለመጎብኘት የመጣዉ፡፡

ሠላም ለእናንተ ይሁን ማለት በዕብራዉያን ሻሎም አለኬም ማለት ነዉ፡፡
እስላም ጎረቤቶቻችን እርስ በርሳቸዉ ከዚህ ተመሳሳይ በሆነ ምንገድ "ሠላም
አሌኩም " ሠላም ለእናንተ ይሁን ይባባላሉ፡፡ ከተዘጋ በር በኋላ ለሚኖሩት
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ሮሜ 6: 23
23 የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነዉ፡፡ ነገር ግን የእግዚአብሔር ነፃ ስጦታ
በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ሕይወት ነዉ፡፡

ሮሜ 8: 34
34 የሞተዉ፣ ይልቁንም ከሙታን የተነሳዉ በእግዚአብሔር ቀኝ ያለዉ፣
ደግሞ ስለእኛ የሚማልደዉ ክርስቶስ ኢየሱስ ነዉ፡፡

ነጥብ 2 ባዶዉ መቃብር  ዮሐ. 19፡41-20፡1

41 አሁን በተሰቀለበት ቦታ አትክልት ነበረ፣ በአትክልቱም
ማንም ገና ያልተቀበረበት አዲስ መቃብር ነበር፡፡

42 ስለዚህ መቃብሩ ቅርብ ነበርና ስለአይሁድ ማዘጋጃ ቀን
ኢየሱስን በዚያ አኖሩት፡፡

1 ከሣምንቱ በፊተኛዉ ቀን መግደላዊት ማሪያም ገና ጨለማ
ሳለ ማለዳ ወደመቃብር መጣች ድንጋዩም ከመቃብሩ
ተፈንቅሎ አየች፡፡

ነጥብ 3 - የተነሳዉ አዳኝህ 㙀እየላከህ ይገኛል

19 ያም ቀን እርሱም ከሣምንቱ ፊተኛዉ በመሸ ጊዜ፣
ደቀመዛሙርቱ ተሰብስበዉ በነበሩበት፣ አይሁድን ስለፈሩ
ደጀቹ ተዘግተዉ ሣሉ ኢሱስ መጣ፣ በመካከላቸዉም ቆሞ፣
ሠላም ለእናንተ ይሁን አላቸዉ፡፡
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በዚህ በር መቅረብ ቦታ የሚሰጠዉ ነገር ነዉ፡፡ ምክኒያቱም ፍርሃት
ሞልቶባቸዉ ነበርና፡፡ ነገር ግን ኢየሱስ ይህን ለነርሱ ማለት ነበረበት፡፡
ምክኒያቱም ለእነርሱ ሠላምን እዉነተኛ ማድረግ ይችል ነበርና፡፡ ከእናንተ ጋር
ከመሆኔ የተነሳ ሠላም ለእናንተ ይሁን ይል ነበር፡፡ ከእናንተ ጋር በምሆንበት
ማንኛዉን ጊዜ ሠላም ከእናንተ ጋር ይሆናል፡፡ ያንን ታዉቃላችሁ? ያንን
ታምናላችሁ? ከቶ እንዳትረሱት! በማዕበሎቹና በተግዳሮቶቹ ዉስጥ ሁሉ
በምንፈራበትና በምንጠራጠርበት ጊዜ ለማለፍ እንዲያስችለን የክርስቶስን
ሠላም እንሻለን፡፡

ደስ አላቸዉ፡፡ በእርግጥም ነበሩ፡፡ ኢየሱስ ሕያዉ ነዉ:: በአካሉ ላይ ያለዉን
ቁስል እንዲነኩትና እንዲዳስሱት ያደርግ ነበር፡፡ ትንሳኤዉ በርግጥ
እንደተከናወነ ድፍረትን ሰጣቸዉ፡፡ ያ ድፍረት ያስፈልጋቸዋል፡፡ ምክያቱም
ብዙዎቹ ወደፊት ባሉት ጊዜያት በአሰቃቂና በጣም በሚያም ነገር ዉስጥ
ያልፋሉ፡፡ የክርስቶስን የትንሳኤ  እዉነታ እያወጁ ወደሞታቸዉ ያቀናሉ፡፡
ታማኝ ሰዎ ናቸዉ፡፡

ወንጀልን ለመፈጸም ወንጀለኞች በኅብረት ሲሠሩ አንዳቸዉ ሌላዉን
ለመጠበቅ ለመዋሸት ቃል ይገባባሉ፡፡ ነገር ግን ሲያዙ ፖሊስ ጥያቄን
ለማንሳት ይለያያቸዋል፡፡ ወጀለኞች ሁልጊዜ እርስ በራስ ይካካዳሉ፡፡
ወንጀለኛዉ በተናገረዉ ነገር ወደወይኒ መሄድ አይፈልጉም፡፡ ራሳቸዉን
ለማደን ጓደኞቻቸዉን  ይክዳሉ፡፡ 

ትንሳኤዉ በትክክል እንደተከሰተ ድፍረት እንዲኖረኝ ካስቻለዉ ነገር አንደኛዉ
ነዉ፡፡ የኢየሱስ ተከታዮች በሚያምና ለስቃይ በሚዳርጋቸዉ ሁኔታ ቅጣት
ተቀብለዋል፡፡ ነገር ግን እያንዳንዳቸዉ ከትንሳኤዉ ጋር በመቆማቸዉ ለሞት
ተዳርገዋል፡፡ ለዉሸት ለመሞት ፈቃደኞች አይደሉም፡ነገር ግን ከአዳኛቸዉ ጋር
በተገናኘ ለእዉነት ለመሞት ፈቃደኞች ናቸዉ፡፡ እርሱም ሊያድናቸዉ
ሕይወቱን የሠዋላቸዉ ነዉ፡፡

እግዚአብሔር አብ ኢየሱስን ተልእኮ በመስጠት ልኮታል፡ እርሱም ፍፁም
የሆነዉን ሕይወት ለመኖር ነዉ፡፡ አለቀ! ነገር ግን እግዚአብሔር ይህን
የተሰባበረ ዓለም ለማገዝ፣ እንደእኛ ያሉትን የጠፉ ኃጢአተኞች ለማዳንና
በጣም ያበላሸነዉን ፍጥረት ለማደስ በቃኝ አላለም፡፡

የእኛ ትንሿ የቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ ትልቅ ተልዕኮ አላት፡፡ እኛ የመጣነዉ
ከተለያዩ ሃገራት ብዙ ዓይነት ቌንቌ ከሚናገሩት ሕዝብ ነዉ፡፡ እነዚያን ሁሉ
ቌንቌዎች አልናገርም፡፡ በማህበረሰባችን ዉስጥ ያሉትን ባሕሎች በሙሉ
አልረዳቸዉም፡፡ እኔ መጋቢያችሁ ነኝ፡፡ እናንተ ሁሉ ግን መሪዎች ናችሁ፡፡ እኔ

ወደፓኪስታናዉያን ወይም ወደኢትዮጵያዉያን ወይም ዩጎራዉያን  ጎረቤቶች
እተላኩ ኤደለሁም፡፡ እናንተ ግን ናችሁ፡፡ ይህንን ተልዕኮ ለመፈጸም እርስ
በራስ እንፈላለጋለን፡፡ እያንዳንዳችሁ ባህላችሁንና ቌንቌችሁን የሚጋሩትን ሰዎ
በወንጌል የመድረስ እድል አላችሁ፡፡ ልጆቻችሁ እንደዚሁ ይላካሉ፡፡
ጓደኞቻችሁን ከት/ ቤት ለማምጣት ወይም የስፖርት ቡድናችሁን በዚህ
እንዲጎበኙን ጋብዟቸዉ፡፡ አዉቃለሁ ያ የሚያስፈራ ነዉ፡፡  ሰዎን ጋብዘን
እምቢታ ሲሳዩን ወይም በምናዉነዉ ነገር ላይ ተቺ ሆነዉ ሲቀርቡብን ፍርሃት
ይሰማናል፡፡ ኢየሱስ በተልዕኮዉ ዙሪያ በርካታ ስደቶችን ተቌቁሟል፡፡ ክርስቶስ
ራሱ ሳይቀር በአባቱና በመንፈስ ቅዱስ ላይ በየዕለቱ መደገፍ ነበረበት፡፡
ተልዕኳችን  አብዳንድ ጊዜ በጣም ከባድ ነዉ፡፡ ስለዚህ እግዚአብሔር
የሚጠይቀንን ለማድረግ ለማድረግ በርሱ ላይ መደገፍ አለብን፡፡ ቁጥር 22 ን
ተመልከቱ

የክርስቶስ ስጋዊ አካል በአሁኑ ጊዜ በሰማይ ነዉ፡፡ ለእኛ ያለእረፍት በመፀለይ
ከአባቱ ጋር ነዉ ያለዉ፡፡ በዚህ ምድር ደግሞ የክርስቶስ አካል የሆነዉ
እንደዚሁ፡፡ የርሱን ተልዕኮ ለማስቀጠል ተልከናል፡፡ ነገር ግን ብቻችሁን
አትሂዱ፡፡ ከመሞቱ ቀደም ባለዉ ምሽት ኢየሱስ ይህን ተናገረ

ኢየሱስ የሰላሙ ንጉስ  ከተልዕኮዉ ሰላም ይሰጠናል፡፡ እርሱም እናንተንም
ሆነ እኔን ወደዚህ ማህበረሰብ ይልከናል ለጎረቤቶቻችን ወንጌል እንድናካፍል፡፡
ከዚህም የተነሳ ይህንን ሠላም ለማወቅ ይቻላቸዋል፡፡ ብቻችሁን አትሄዱም
መንፈስ ቅዱስን ተቀብላችኋል፡፡ እርሱም በእያንዳችን ዉስጥ ሆኖ ከእኛ ጋር
ይሄዳል፡፡

በሰማይ ያለኸዉ አባታችን ሆይ በእኛ ዉስጥ በሚኖረዉ በመንፈሱ
አማካኝነት ወደአንተ እንተ አንፀልያለን. ናዳነንና በላከን በጌታ ኢየሱስ ስም
እንፀልያለን፡፡ ይህንን ተልዕኮ ለመፈፀም ለሚያስፈልገን ተስፋና ድፍረት
እንፀልያለን፡፡ ስለተሰጠዉ ሰላም ጎረቤቶቻችን፣ ጓደኞቻችንና ቤተሰቦቻችን
እንዲያዉቁ እንፈልጋለን፡፡ የተጠራንበትን የወንድና ሴት ልጅነት ደስታ
ለማወቅ እንፈልጋለን፡፡ እንደዚያም ደግሞ ነን፡፡ ስለዚህ እንደቤተክርስቲያን
ቤተሰብ በፍቅርህ አስተሳስረን፡፡ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አማካኝነት ያንን
ፍቅር ለማካፈል ላከን፡፡ ከሞት በተነሳዉ በአዳኛችን ኢየሱስ ስም እንፀልያለን፡፡
አሜን!!
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20 ህንንም ብሎ እጆቹንም ጎኑንም አሳያቸዉ፡፡
ደቀመዛሙርቱም ጌታን ባዩ ጊዜ ደስ አላቸዉ፡፡

21 ኢየሱስም ዳግመኛ ሠላም ለእናንተ ይሁን፣ አብ እንደላከኝ
ዳግመኛ እኔ ደግሞ እልካችኋለሁ አላቸዉ፡፡

22 ዮሐ. ይህንንም ብሎ እፍ አለባቸዉመንፈስ ቅዱስን
ተቀበሉ፡፡

ዮሐንስ 14: 26-27
26 ነገር ግን አባቴ በስሜ በሚልከዉ በረዳቱ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት
ሁሉንም ነገር ያስተምራችኋል፣ የነገርኳችሁንም ሀሉ ያስታዉሳችኋል፡፡
27 ሠላሜን እተዉላችኋለሁ፣ እኔ የምሰጣችሁን ሠላም ነዉ፡፡ ልባችሁ
አይታወክ፣ ፍርሃትም አይሰማችሁ፡፡

አሁን በሕብረት እንፀልይ

∙ 7 ∙




