
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያዎች 

1. ዛሬ ከአምልኮ በኋላ ወላጆችን ሁሉ የልጆች አገልግሎት ክፍል ለስብሰባ ስለሚፈልገን 

እንድንገኝ በጌታ ፍቅር ይጠይቃሉ። 

2. ጁን 3/2018 የቃል አገልጋዮች አስቸካይ ስብሰባ ይኖረናል። ቦታው፦ በቤተክርስቲያኒቱ 

ቅጥር ግቢ፤ ሰአት፦ 12፤30 ጀምሮ 

3.  በተለያየ ምክኒያት ወደኋላ የተመለሱ ወገኖችን ለመፈለግና ለመጎብኘት ሽማግሌዎች እቅድ 

አውጥተው እየተንቀሳቅሱ ስልሆን የምናውቀውና መጎብኘት አለበት የምትሉትን ስም ለወንድም 

ጌቱ እንድትሰጡ እናሳስባለን።   

4.  በቤተክርስቲያናችን በለዪ ልዩ አገልግሎት ውስጥ ያላችሁ አገልጋዮች በሙሉ ቀጥሎ 

በተገለጹት ቀናት ከእሁድ አምልኮ ፕሮግራም በኋላ ከሽማግሌዎች ጋር ስብሰባ ስለሚኖረን በጊዜ 

ሰሌዳችሁ መሰረት እንድትገኙ በጌታ ፍቅር እናሳስባለን። 

 ሜይ27/218 ዲያቆናት    

 ጁን3/2018 ህንጻ ኮሚቴ 

 ጁን10 /2018 ወንጌል ስርጭት  

 ጁን17 /2018 ዃየር በሙሉ  

 ጁን24/2018 ከጸሎት አገልጋዮች  

 ጁላይ1 /2018 የቤት ለቤት ህብረት መሪዎች  

 ጁላይ8/2018 የልጆች አገልግሎት  

 ጁላይ15/2018 ኮሚኒኬሽን ሚዲያ 

 ጁላይ22/218 የእህቶች አገልግሎት  

 ጁን29/2018 ርህራዬ አገልግሎት  

 

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) 

Chicago 

Yemsrach   

Evangelical 

Church 

May 27, 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 19፣ 2010 ዓ.ም. 

“አካሄድን እንደ ቃልህ አቅና፤ ኃጢአትም ሁሉ አይግዛኝ።”  
(መዝ. 119:133)  



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

ጸሎት መሪ.................           ወንድም ጌቱ ጳውሎስ 

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

ፕሮግራም መሪ ……….          ወንድም ጌቱ ጳውሎስ 

ቃል .............                   ዶ/ር ተረፈ አንሼቦ 

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

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍህ 

አይለይ፥ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ 

ትጠብቅና ታደርግ ዘንድ በቀንም 

በሌሊትም አስበው፤ የዚያን ጊዜም 

መንገድህ ይቀናልሃል 

ይከናወንልሃልም።” (ኢያ. 1:8) 

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? — ሶስት 

 ባለፉት ሳምንታት እንዳየነው እግዚአብሔር ምስጉን የሚለው ሕዝብ አንደኛ በእርሱ 

የዳነውን ሕዝብ ነው። እንድዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ምስጉን የሚለው ሰው በክፉዎች ምክር 

እንደማይሄድ፣ በኃጢያተኞች መንገድ እንደማይቆም፣ በዋዘኞች ወንበርም እንደማይቀመጥ 

አይተናል። ይህንኑ ሃሳብ በመቀጠል ምስጉን ደስ የሚሰኝበትን ደግሞ እናያለን።  

 በመዝሙር አንድ ላይ እንደምናነበው ምስጉን  በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል። (ቁ. 2) 

ይህ ቃል የቀረበው ከቁጥር አንድ ጋር ተነጻጽሮ ነው። በቁጥር አንድ ላይ እንዳየነው ምስጉን 

በሃጢያተኞች ምክር፣ በመገዳቸውም እንዲሁም በዋዘኞች ወንበር ደስ አይሰኝም። ይልቁንም 

እግዚአብሔር ምስግጉን፣ ብሩክ የሚለው ሰው ደስታው በእግዚአብሔር ቃል ነው። ቃሉን ሲሰማ 

ደስ ይለዋል፣ ቃሉን ሲያነብ ደስ ይለዋል፣ በቃሉ ምክር ደስ ይሰኛል። ልክ ዳዊት “ቃልህ ለጕሮሮዬ 

ጣፋጭ ነው፤ ከማርና ከወለላ ይልቅ ለአፌ ጣፈጠኝ” (መዝ. 119፡ 103) እንዳለ እንዲሁ 

እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ከምንም ነገር በላይ ቃሉን ይወዳል። ቃሉ የውስጥ ደስታና እርካታ 

ይሰጣል፤ ቃሉ ይፈውሳል። እግዚአብሔር የሰጠንም ውድ ነገር ቃሉ ነው።  

 ምስጉን በቃሉ ደስ ይሰኛል ደግሞም ቃሉን “በቀንና በሌሊት ያስባል።” (ቁ. 2) ቃሉን 

ማሰብ ቃሉን የመውደድ ውጤት ነው። ቃሉን ከወደድነው ቃሉን እንመገባለን። የተመገብነውን 

ደግሞ በውስጣችን አስቀምጠን እናስበዋለን። ማሰብ የምንችለው ያስገባነውን ነው። በውስጣችን 

የሌለውን ለማሰብ አንችልም። ቃሉን ማሰላሰል የጽድቅ መንገድ ነው። ንጉስ ዳዊት በመዝሙሩ 

“ጕልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል? ቃልህን በመጠበቅ ነው” ይላል። (መዝ. 119፡ 9) እንዲሁም 

“አንተን እንዳልበድል፥ ቃልህን በልቤ ሰወርሁ” ይላል። (ቁ. 11) ጎልማሳ መንገዱ ንጹህ እንዲሆን 

(በጽድቅ እንዲመላለስ) ማድረግ ያለበት ቃሉን መመገብና ማሰላሰል ነው። እግዚአብሔር አምላክ 

በሙሴ እግር ተተክቶ የሕዝቡ መሪ ለሆነው ለኢያሱ የሰጠውም ትህዛዝ ተመሳሳይ ነው። ታላቅ 

ኃላፊት የተሰጠው ኢያሱ የተሰጠው መምሪያ አንድና ግልጽ ነው። እግዚአብሔር ለኢያሱ የሰጠው 

ትእዛዝ “የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይ፥ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ትጠብቅና ታደርግ ዘንድ 

በቀንም በሌሊትም አስበው፤ የዚያን ጊዜም መንገድህ ይቀናልሃል ይከናወንልሃልም” የሚል ነው። 

(ኢያ. 1:8) እንግዲህ ኢያሱ መንገዱ ሁሉ እንዲከናወንለት የተባለው ቃሉን ሁልጊዜ እንዲበላና 

እንዲያሰላስል ነው። በዚያ ውስጥ በጽድቅ መሄድ አለ፣ በዛ ውስጥ መታዘዝ አለ። በእግዚአብሔር 

ቃል መንገድ ስንሄድ ደግሞ መንገዳችን የመከናወን መንገድ ይሆናል።  

 በመዝሙር አንድ ላይም በእግዚአብሔር ቃል ደስ የሚሰኘውና ቃሉን በቀንና በሌሊት 

የሚስበው ምስጉን “በውኃ ፈሳሾች ዳር እንደ ተተከለች፥ ፍሬዋን በየጊዜዋ እንደምትሰጥ፥ 

ቅጠልዋም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል፤ የሚሠራውም ሁሉ ይከናወንለታል” (ቁ. 3) ተብልዋል። 

በእግዚአብሔር ቃል ደስ የሚሰኝ ሰው፣ ቃሉንም ሁልጊዜ የሚያሰላስል ሰው ፍሬያማ ነው። 

በእግዚአብሔር ወንዝ ይረሰርሳል። ምንጭ ከውስጡ ይፈልቃል። ከዚህም የተነሳ የመንፈስ ፍሬ 

ሁልጊዜ ያፈራል፣ ደግሞም ሁልጊዜ ደስተኛ ነው። ልምላሜን አያጣም። ወገኖቼ፦ እኛም በቃሉ ደስ 

እየተሰኘን፣ ቃሉን እየበላንና እያሰላሰልን ፍሬያማዎች እንሁን። ጌታ ከኛ ጋር ነው። አሜን! 

 
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ 


