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ፓስተር ክሪስ ሲክስ

ከዛሬ ሶስት ሳምንት በኋላ የትንሳኤ በዓልን እናከብራለን። ፋሲካ በክርስቲያን የቀን መቁጠሪያ ውስጥ በጣም አስፈላጊው በዓል ነው። ምክንያቱም

በፋሲካ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ በጣም አስፈላጊ የሆነውን ክስተት እናከብራለን። ከዛሬ 2,000 ዓመታት በፊት በፋሲካ ማለዳ፣ ኢየሱስ ለሦስት

ቀናት ከሞተ በኋላ ከመቃብር ተነሳ። ሞትን ድል ስላደረገ፣ በስሙ ስናምን በእኛ ኃጢአትንና ሕማምን ሞትንም ድል ያደርጋል። ኢየሱስ ከመሞቱ

በፊት በነበረው ምሽት ለተከታዮቹ ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን ተናግሯል። ዛሬ ስብከት ከመስበክ እና በቀጥታ የኢየሱስን ቃል እንድትሰሙ

እፈልጋለሁ። ስለዚህ ከመሞቱ በፊት ሐሙስ ምሽት ከተናገራቸው ነገሮች መካከል ጥቂቶቹን አነባለሁ። 

ከዮሐንስ ወንጌል አነባለሁ። ማንበብ ከመጀመሬ በፊት እባካችሁ ከእኔ ጋር ጸልዩ። በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስለ ቃልህ ስጦታ

አመሰግንሃለሁ። እባካችሁ መንፈስ ቅዱስን ወደ ልባችን እና አእምሯችን ላክ፣ እንድንሰማ እና እንድንረዳ ይረዳናል። በየእለቱ እንድንከተልህ እና

እንድንታመንህ በቅዱስ ቃልህ ባርከን። ይህንን በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን። 

ኣሜን። 

ዮሐንስ 14፡1-21 

1 ልባችሁ አይታወክ፤ በእግዚአብሔር ታመኑ፥ በእኔም ደግሞ እመኑ። 

2 በአባቴ ቤት ከበቂ በላይ ቦታ አለ። ይህ ባይሆን ኖሮ ቦታ እንዳዘጋጅልህ እነግርህ ነበር? 

3 ሁሉ ነገር በተዘጋጀ ጊዜ እኔ ባለሁበት ከእኔ ጋር ትሆኑ ዘንድ መጥቼ እወስድሃለሁ። 

4 እኔም የምሄድበትን መንገድ ታውቃለህ። 

5 ቶማስም። ጌታ ሆይ፥ አናውቅም አለ። ”የት እንደምትሄድ አናውቅምና መንገዱን እንዴት እናውቃለን?” 

6 ኢየሱስም እንዲህ አለው፡— እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ ሊመጣ የሚችል የለም። 

7 እኔንም ብታውቁኝ አባቴ ማን እንደ ሆነ ባወቃችሁ ነበር። ከአሁን ጀምሮ ታውቀዋለህ አይተኸውም!” 

8 ፊልጶስ። ጌታ ሆይ፥ አብን አሳየንና እንጠግባለን አለ። 

9 ኢየሱስም መልሶ። ፊልጶስ ሆይ፥ በዚህ ዘመን ሁሉ ከአንተ ጋር ስኖር እኔ ማን እንደ ሆንሁ አታውቅምን? እኔን ያየ አብን አይቷል፤ ታዲያ ለምን

እንዳሳይህ ትጠይቀኛለህ?



10 እኔ በአብ እንዳለሁ አብም በእኔ እንዳለ አታምንምን? እኔ የምናገረው የራሴ አይደለም ነገር ግን በእኔ የሚኖረው አባቴ በእኔ በኩል ሥራውን

ይሠራል።

11 እኔ በአብ እንዳለሁ አብም በእኔ እንዳለ እመኑ። ወይም ቢያንስ ስሰራ ስላየኸው ስራ እመን። 

12 እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ በእኔ የሚያምን እኔ ያደረግሁትን ሥራ ያደርጋል፥ ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል፥ እኔ ከአብ ጋር እሆናለሁና። 

13 ማናቸውንም ነገር በስሜ ትለምናላችሁ እኔም አደርገዋለሁ ወልድም አብን ያከብረው ዘንድ ነው። 

14 አዎን ማንኛውንም ነገር በስሜ ለምኑኝ እኔም አደርገዋለሁ። 

15 “ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። 

16 እኔም አብን እለምናለሁ የማይተዋችሁም ሌላ ጠበቃ ይሰጣችኋል። 

17 ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ መንፈስ ቅዱስ ነው። ዓለም አይቀበለውም, ምክንያቱም እርሱን አይፈልግም እና ስለማያውቀው. አሁን ግን

ከእናንተ ጋር ስለሚኖር በኋላም በእናንተ ውስጥ ስለሚሆን ታውቃላችሁ።

18 እንደ ድሀ ልጆች አልተዋችሁም፤ ወደ እናንተ እመጣለሁ። 

19 በቅርቡ ዓለም አያየኝም፤ እናንተ ግን ታዩኛላችሁ። እኔ ሕያው ነኝና እናንተ ደግሞ በሕይወት ትኖራላችሁ። 

20 ዳግመኛም ሕያው ሆኜ በተነሣሁ ጊዜ እኔ በአባቴ እንዳለሁ እናንተም በእኔ እንዳላችሁ እኔም በእናንተ እንዳለሁ ታውቃላችሁ። 

21 ትእዛዜን የሚቀበሉና የሚታዘዙት የሚወዱኝ ናቸው። እኔንም ስለሚወዱኝ አባቴም ይወዳቸዋል። እኔም እወዳቸዋለሁ እናም ራሴን

ለእያንዳንዳቸው እገልጣለሁ።

ዮሐንስ 14፡27-29 

27 “የአእምሮና የልብ ሰላምን እተውላችኋለሁ፤ የምሰጠውም ሰላም ዓለም ሊሰጥ የማይችለው ስጦታ ነው፤ ስለዚህ አትደንግጡ ወይም አትፍሩ። 

28 እኔ እሄዳለሁ ነገር ግን ወደ እናንተ ደግሞ እመለሳለሁ የነገርኋችሁን አስቡ። በእውነት ብትወዱኝስ ከእኔ የሚበልጥ ወደ አብ በመሄዴ ደስ

ባላችሁ ነበር።

29 በሆነ ጊዜ እንድታምኑ ይህን እነርሱ አስቀድመው ነግሬአችኋለሁ። 

ዮሐንስ 15፡1-17 

1 እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፤ አትክልተኛውም አባቴ ነው። 

2 የማያፈራውን የቅርንጫፉን ቅርንጫፍ ሁሉ ይቈርጣል፤ ፍሬ የሚያፈሩትንም ቅርንጫፎች ይቈርጣል፤ ከዚያም አብዝቶ እንዲያፈሩ ያደርጋል። 

3 በሰጠኋችሁ መልእክት ቀድሞ ተቈርጣችኋልና አንጽታችኋል። 

4 በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ እኖራለሁ። ቅርንጫፍ ከወይኑ ግንድ ቢቆረጥ ፍሬ ሊያፈራ አይችልምና፥ በእኔ ባትኖሩም ፍሬያማ ልትሆኑ

አትችሉም።

5 አዎን፥ እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ፤ በእኔ የሚቀሩ እኔም በእነርሱ ውስጥ ብዙ ፍሬ ያፈራሉ፤ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ

አትችሉምና።

6 በእኔ የማይኖር እንደ የማይጠቅም ቅርንጫፍ ተጥሎ ይደርቃል። እንደነዚህ ያሉት ቅርንጫፎች ለማቃጠል ወደ ክምር ይሰበሰባሉ. 

7 ነገር ግን በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ የፈለጋችሁትን ማንኛውንም ነገር ለምኑ፥ ይፈጸምማል። 



8 ብዙ ፍሬ ስታፈሩ እውነተኛ ደቀ መዛሙርቴ ናችሁ። ይህ ለአባቴ ታላቅ ክብርን ያመጣል። 

9 እኔ ደግሞ አብ እንደ ወደደኝ ወደድኋችሁ፤ በፍቅሬ ኑሩ። 

10 እኔ የአባቴን ትእዛዝ እንደ ታዘዝሁ በፍቅሩም እንድኖር፥ ትእዛዜን ስትጠብቁ በፍቅሬ ኑሩ። 

11 ደስታዬ ትሞሉ ዘንድ ይህን ነግሬአችኋለሁ። አዎን, ደስታችሁ ሞልቶ ይወጣል! 

12 ትእዛዜ ይህች ናት፡ እኔ እንደ ወደድኋችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ። 

13 ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የለም። 

14 እኔ ያዘዝሁትን ብታደርጉ እናንተ ወዳጆቼ ናችሁ። 

15 ከእንግዲህ ወዲህ ባሮች አልላችሁም፤ ጌታ ለባሮቹ አይታመንም። አብ የነገረኝን ሁሉ ስለነገርኋችሁ አሁን እናንተ ወዳጆቼ ናችሁ። 

16 አንተ አልመረጥከኝም። መረጥኩህ። አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ እንዲሰጣችሁ ሄዳችሁ ዘላቂ ፍሬ እንድታፈሩ ሾምኋችሁ። 

17 ትእዛዜ ይህች ናት፡ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ። 
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16 ለጥቂት ጊዜ አታዩኝም፤ ነገር ግን ከጥቂት ጊዜ በኋላ ታዩኛላችሁ። 

17 ከደቀ መዛሙርቱም አንዳንዶቹ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ አታዩኝም ነገር ግን ታዩኛላችሁ እኔም ወደ አብ እሄዳለሁ ሲል ምን ማለቱ ነው? 

18 ጥቂት ጊዜ ሲል ምን ማለቱ ነው? አልገባንም።” 

19 ኢየሱስም ስለዚህ ነገር ሊጠይቁት እንደ ፈለጉ አውቆ። ምን ለማለት እንደ ፈለግሁ ራሳችሁን ትጠይቃላችሁን? እኔ ጥቂት ጊዜ አታዩኝም

አልሁ፤ ነገር ግን ከጥቂት ጊዜ በኋላ ታዩኛላችሁ።

20 እውነት እላችኋለሁ፥ በእኔ ላይ ስለሚሆነው ነገር ታለቅሳላችሁ፥ ታዝናላችሁም፤ ዓለም ግን ደስ ይለዋል። ታዝናላችሁ፣ ነገር ግን ሀዘናችሁ

በድንገት ወደ አስደናቂ ደስታ ይለወጣል።

21 ምጥ እንደምትሠቃይ ሴት ይሆናል። ልጇ በተወለደች ጊዜ ጭንቀቷ ደስታን ይሰጣል ምክንያቱም አዲስ ሕፃን ወደ ዓለም አምጥታለች. 

22 እንግዲያስ አሁን ታዝናላችሁ ነገር ግን እንደ ገና አያችኋለሁ; በዚያን ጊዜ ደስ ይላችኋል, እናም ያንን ደስታ ማንም ሊነጥቃችሁ አይችልም. 

23 በዚያን ጊዜ ምንም አትጠይቁኝም። እውነት እላችኋለሁ፣ እናንተ አብን በቀጥታ ትለምናላችሁ፣ እርሱም ስሜን ስለምትጠራችሁ ልመናችሁን

ይፈጽማል።

24 ይህን ከዚህ በፊት አላደረግህም። በስሜ ለምኑ፥ ትቀበላላችሁም፥ ደስታም ታገኛላችሁ። 

25 ስለዚህ ነገር በምሳሌ ተናግሬአለሁ፤ ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ በምሳሌያዊ አነጋገር አቆማለሁ፤ ስለ አብም ሁሉንም ነገር በግልጥ እነግራችኋለሁ። 

26 በዚያን ጊዜ በስሜ ትለምናላችሁ። አብን በእናንተ ስም እለምናለሁ እያልኩ አይደለም። 

27 ስለምትወዱኝ ከእግዚአብሔርም እንደ ወጣሁ ስላመናችሁ አብ ራሱ ይወዳችኋልና። 

28 አዎን ከአብ ወደ ዓለም መጥቻለሁ፤ አሁንም ዓለምን እተወዋለሁ ወደ አብም እመለሳለሁ። 

29 ደቀ መዛሙርቱም። በመጨረሻ የምትናገሩት በግልጥ ነው እንጂ በምሳሌ አይደለም። 

30 አሁን ሁሉንም ነገር እንደምታውቅ ተረድተናል እናም አንተን መጠየቅ አያስፈልግም። ከዚህ ተነስተህ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደ መጣህ

እናምናለን።

31 ኢየሱስም፣ “በመጨረሻ ታምናለህን? 

32 ነገር ግን የምትበታተኑበት ጊዜ ይመጣል፤ እንዲያውም አሁን ነው፥ እኔንም ትተህ እያንዳንዱ በራሱ መንገድ ይሄዳል። ነገር ግን አብ ከእኔ ጋር

ስለሆነ ብቻዬን አይደለሁም።



33 በእኔ ሳላችሁ ሰላም እንዲሆንላችሁ ይህን ሁሉ ነግሬአችኋለሁ። እዚህ ምድር ላይ ብዙ ፈተናዎች እና ሀዘኖች ይኖሩዎታል። እኔ ዓለምን

አሸንፌአለሁና አይዞአችሁ።
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1 ኢየሱስም ይህን ሁሉ ከተናገረ በኋላ ወደ ሰማይ አሻቅቦ እንዲህ አለ፡— አባት ሆይ፥ ሰዓቱ ደርሶአል፤ ያከብርህ ዘንድ ልጅህን አክብረው። 

2 በሁሉም ላይ ሥልጣን ሰጥተኸዋልና። ለሰጠሃቸው ለእያንዳንዳቸው የዘላለም ሕይወትን ይሰጣል። 

3 እናም ይህ የዘላለም ሕይወት የሚገኝበት መንገድ ነው—እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንህ አንተን እና ወደ ምድር የላክኸውን ኢየሱስ ክርስቶስን

ለማወቅ።

4 ላደርገው የሰጠኸኝን ሥራ ፈጽሜ በዚህ ምድር አከበርሁህ። 

5 አሁን፣ አባት ሆይ፣ ዓለም ሳይፈጠር ወደ ተጋራነው ክብር አግባኝ። 

6 እኔ ከዚህ ዓለም ለሰጠኸኝ ገለጥሃቸው፤ ሁልጊዜ የአንተ ናቸው አንተ ሰጠሃቸው፥ ቃልህንም ጠብቀዋል። 

7 አሁን ያለኝ ሁሉ ከአንተ የተገኘ ስጦታ እንደ ሆነ ያውቃሉ፤ 

8 የሰጠኸኝን መልእክት አሳልፌአቸዋለሁና። እነሱም ተቀብለው ከአንተ ዘንድ እንደ መጣሁ አወቁ አንተም እንደ ላክኸኝ አመኑ። 
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20 እኔ የምጸልየው ስለ እነዚህ ደቀ መዛሙርት ብቻ ሳይሆን በመልእክታቸውም በእኔ ለሚያምኑ ሁሉ ነው። 

21 እኔና አንተ አንድ እንደ ሆንህ ሁሉም አንድ እንዲሆኑ እጸልያለሁ - አንተ በእኔ እንዳለህ አባት ሆይ እኔም በአንተ እንዳለሁ። አንተ እንደ ላክኸኝ

ዓለም ያምን ዘንድ በእኛ ውስጥ ይሁኑ።

22 እኛ አንድ እንደ ሆንን አንድ ይሆኑ ዘንድ የሰጠኸኝን ክብር ሰጥቻቸዋለሁ። 

23 እኔ በእነርሱ ውስጥ ነኝ አንተም በእኔ ውስጥ ነህ። አንተ እንደላከኝ አለም እንዲያውቅ እና አንተ እንደምትወዳቸው አንተም እንደምትወዳቸው

እንዲህ አይነት ፍጹም የሆነ አንድነት ይኑራቸው።

24 አባት ሆይ፥ እነዚህ የሰጠኸኝ እኔ ባለሁበት ከእኔ ጋር ይሆኑ ዘንድ እወዳለሁ። ከዚያም ዓለም ሳይፈጠር ስለወደድከኝ የሰጠኸኝን ክብር ሁሉ

ያዩታል!

25 ጻድቅ አባት ሆይ፥ ዓለም አያውቃችሁም፤ እኔ ግን አደርጋችኋለሁ እነዚህም ደቀ መዛሙርት አንተ እንደ ላክኸኝ ያውቃሉ። 

26 አንተን ለእነርሱ ገልጬላቸዋለሁ፤ አሁንም አደርገዋለሁ። ያን ጊዜ ለእኔ ያለህ ፍቅር በእነርሱ ውስጥ ይሆናል እኔም በእነርሱ እሆናለሁ። 

አንድ ላይ ኢሳይያስ 40: 8 ን እናነባለን

ሣሩ ይደርቃል አበባውም ይረግፋል፥ የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች።

አብረን እንጸልይ። 

ኢየሱስ ሆይ፣ ከመሞትህ በፊት ለተከታዮችህ ስለተናገርከው የማበረታቻ እና የእውነት ቃል እናመሰግንሃለን። አንተን ማመን እና መታዘዝ



ያቃተንን ብዙ ጊዜ ስናስታውስ ልባችን ይከብዳል። ነገር ግን ከአንተ የተቀበልነውን ይቅርታና ሕይወት ስናስብ፣ በስምህ ስናምን ልባችን በደስታ

ይሞላል። በሙሉ ልባችን፣ ነፍሳችን፣ ሃይላችን እና ሃሳባችን እንድንወድህ እርዳን። እናም ሁሉም ሰው ለራሱ የኢየሱስን ፍቅር እንዲለማመድ

ባልንጀሮቻችንን አንተ እንደ ወደዳችሁልን እርዳን። ይህንን ሁሉ በቅዱስ ስምህ እንጸልያለን። 

አሜን

One Voice Fellowship


