
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

ማስታወቂያ  

የአርብ ፕሮግራም 

 በአርብ ፕሮግራም ዘወትር አርብ ከ7 p.m. ጀምሮ እየተገናኘን እንጸልያለን። ቃሉንም 

እንማራለን። በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘት የበረከቱ ተካፋዮች እንድንሆን ሁላችንም 

እንድንሳተፍ ቤተ ክርስቲያን ታበረታታለች። በተለያየ ጉዳይ እንዲጸለይላችሁ የምትሹም 

አገልጋዮችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ!   

የሕንጻ ፈንድ 

 የሕንጻ ፕሮግራማችን ላይ አሁንም ተሳትፎአችን እንዲቀጥል ቤተ ክርስቲያን 

ታበረታታለች። ስለዚህ አገልግሎት እየጸለይን አሁንም ጌታ እንደሚያሳስበን ለሕንጻ የሚሆን 

ስጦታን በመስጠት መትጋታችንን እንድንቀጥል በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። ጌታ ይባርካችሁ! 

 

  
 

 

 

 

መደበኛ ፕሮግራሞች 
 እሑድ 1፡30 p.m. -- 4፡30 p.m. 

አርብ 7፡00 p.m. -- 9፡00 p.m. 

 

 
 የእሁድ ፕሮግራም ይካፈላሉ? 
 የአርብ ፕሮግራም ይካፈላሉ? 
 በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካፈላሉ? 
 ማገልገል ይፈልጋሉ? 
 Yeec.org App ጭነዋል? 
 http://www.yeec.org/ ይጎበኛሉ? 
 

ሽማግሌዎችን ለማግኝት፦ 
773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ) 
773-507-0194 (ወ/ም አያሌው) 
773-910-0485 (ወ/ም ፒተር) 
773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ) 
773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን) 

“ወደ ውጭም አውጥቶ፦ ጌቶች ሆይ፥ እድን ዘንድ ምን 
ማድረግ ይገባኛል? ኣላቸው። 
እነርሱም፦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና 
ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16፡ 30-31) 

Chicago 

Yemsrach   

Evangelical 

Church 

May 13, 2018 

“እነሆ፥ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2፡10  

የችካጎ የምስራች 
ወንጌላዊት  

ቤተ  
ክርስቲያን 

 

Chicago Yemsrach Evangelical Church 

4455 N. Seeley Avenue  

Chicago, IL 60625 

መደበኛ ፕሮግራሞች 
 

እሑድ 1፡30 p.m. -- 4፡30 p.m. 
አርብ 7፡00 p.m. -- 9፡00 p.m. 

 ግንቦት 5፣ 2010 ዓ.ም. 

“እነሆ፥ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋምም።”  

(መዝ. 121፡4) 



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

ጸሎት መሪ.................           እህት ሒሩት ተስፉ 

አምልኮ.......................           የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን 

ፕሮግራም መሪ ……….          ወንድም አያሌው አስፋው 

ቃል .............                   ወንድም ሲሳይ መሸሻ 

ማጠቃለያ .................          ፕሮግራም መሪ  

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 
“እስራኤል ሆይ፥ ምስጉን ነህ፤ 

በእግዚአብሔር የዳነ ሕዝብ እንደ አንተ ማን ነው?  

እርሱ የረድኤትህ ጋሻ፥ 
የከፍተኛነትህም ሰይፍ ነው። 

ጠላቶችህም ይገዙልሃል፤ 
አንተም  

ከፍታቸውን ትረግጣለህ።”  

(ዘዳ. 33፡29) 

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች 

መሪ ቀን አድራሻ 

ወ/ም አያሌው አስፋው ማክሰኞ  5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640 

እህት ሰናይት ከበደ ማክሰኞ 7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660 

ዶ/ር ተረፈ አንሼቦ ማክሰኞ 7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645 

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ ሐሙስ 7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631 

ወ/ም ሳሚ  ኃብተየስ ሰኞ  9107 Laramie St. Skokie, IL 60077 

ወ/ም ዮናስ ባህሩ ማክሰኞ 5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640 

ወ/ም ሰለሞን ወመጎ ቅዳሜ 549 Sheridan Rd., Apt. 3, Evanston, IL 60202 

መልዕክተ ሰንበት 

ምስጉን ማን ነው?  

ምስጉን ማን ነው የሚለውን ጥያቄ ከማየታችን በፊት “ምስጉን” ማለት ምን ማለት ነው 

የሚለውን ማየቱ ጠቃሚ ይሆናል። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ “ምስጉን” የሚለውን ቃል ከሰው አንጻር 

“ብጽዕ” በሚል ተነጻጻሪ ቃል የተገለጸ ሲሆን ትርጉሙም  “ደስተኛ የሆነ” ወይንም “የተባረከ” ወይም 

“ብሩክ” ማለት ነው። የእግግሊዘኛ አቻው ደግሞ “blessed” የሚለው ቃል ነው። (ማቴ. 5፡3-10፣ መዝ 1፡1) 

ምስጉን ማለት ከእግዚአብሔር አብሮነት የተነሳ ከእርሱ የሆነ ደስታ የተሰጠው ወይም ያለው ወይም ደግሞ 

በእግዜአብሔር የተባረከ ማለት ነው። እንኪያስ ምስጉን ማን ነው? 

ምስጉን የሆነ ሰው ወይንም ህዝብ የእግዚአብሔርን ማዳን የቀመሰ ነው። ቃሉ ስለዚህ ሲናገር 

“እስራኤል ሆይ ምስጉን ነህ፤ በእግዚአብሔር የዳነ ሕዝብ እንደ አንተ ማን ነው?” (ዘዳ. 33፡29) ይላል። 

በእግዚአብሔር ማዳን ውስጥ ደስታ አለ። በዚህ ማዳን ውስጥ መጠበቅ አለ። “እርሱ የረድኤትህ ጋሻ” ነው 

ይለዋል። ጋሻ መመከቻና መጠበቂያ ነው። በማዳኑ ውስጥ እግዚአብሔር ለእስራኤል ጋሻ ሆኖለታል። 

ስለዚህም አስራኤል የጠላትን ፍላጻ አይፈራም። ፍላጻ ቢወረወርም አያገኘውም። ለእስራኤል እግዚአብሔር 

የሰጠው ተስፋ አስደናቂ የሆነ ጥበቃ  አለበት። እስራኤልን የሚጠብቅ “አይተኛም አያንቀላፋምም።” (መዝ. 

121፡4) በማዳኑ ውስጥ ደግሞ ሌላው ያለው ከፍተኝነት (excellence) ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር 

የእስራኤል የከፍተኛነት ሰይፍ ነው።  ጋሻ ጥበቃን ሲያመለክት፤ ሰይፍ ደግሞ ኃይልን ያመለክታል። 

በእግዚአብሔር የዳነ ህዝብ ኃይሉ (ከፍታው) እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ከርሱ ጋር የሆነን ህዝብ 

የሚቋቋም የለም። ህዝቡ ከእርሱ ጋር ከሆነ እግዚአብሔር ለህዝቡ ይዋጋል። ከእግዚአብሔር ጋርም የሚዋጋ 

ሁሉ ይደቃል። የመውጊያውንም ብረት የሚቃወም ለእርሱ ይብስበታል።  

እግዚአብሔር የህዝቡ ጋሻና ሰይፍ (መከታና ኃይል) ስለሆነ በእግዚአብሔር የዳነ ህዝብ በጠላቶቹ 

ላይ ብርቱ ነው። እንዲያውም ቃሉ እንደሚናገረው በእግዚአብሔር የዳነ ህዝብ ጠላቶቹ ይገዙለታል። 

መገዛትም ብቻ አይደለም በእግዚአብሔር የዳነ ህዝብ የጠላቶቹን ከፍታም ይረግጣል። ማለትም 

የግዚአብሔር ህዝብ ጠላቶች ከፍታ (የኃይላቸው ብርታት) በእግዚአብሔር ሕዝብ ፊት የሚረገጥ ነው። 

ለምን ቢባል እግዚአብሔር ላዳነው ሕዝቡ ኃይል ሰለሆነ ነው። እንዲያውም እግዚአብሔር የሕዝቡን 

ጠላቶች በሕዝቡ ፊት አውጥቶ “አጥፏቸው” ይላል። እግዚአብሔር ሕዝቡን ለውጊያ የሚልከው እርሱ 

ያሸነፈውን፣ የመታውን፣ የጣለውን ጥላት ያሳድድ ዘንድ ነው።  

ወገኖቼ፦ ብጽዕና ወይም ባርኮት ማለትም “ምስጉን መሆን” ያለው በእግዚአብሔር ማዳን ውስጥ 

ነው። የእግዚአብሔርን ማዳን ያልቀመሰ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ምስጉን አይደለም። ቃሉ “ሁሉ 

ኃጢአትን ሠርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሎአቸዋል” (ሮሜ 3፡23) እንደሚል በኃጢያት መስመር 

መጓዝ ከእግዚአብሔር ክብር መጉደል ነው። እግዚአብሔር ሲያድነን ወደ ክብሩ ይመልሰንና “ምስጉን” 

ያደርገናል። ይህም በእርሱ አብሮነት ውስጥ ያለውን ደስታ፣ ጥበቃና ኃይል እንድካፈል ያደርገናል። አሜን! 

 
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ 


