
የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያ 
የአርብ ፕሮግራም 

 በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎትና የትምህርት ጊዜ እየሰጠን ነው። በዚህ 

የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎትና ቃሉን በመማር እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን 

ታሳስባለች።  

የአገልግሎት ጥሪ 

 በተለያየ መስክ ለማገልግለ የምትፈልጉ ሽማግሌዎችን አነጋግሩ።  

 እርስ በርስ እንተያይ 

 የጀምርነውን ለሌሎች ወገኖቻችን የመደወል እና እርስ-በእርስ የመጠያየቁን ነገር 

አጥብቀን እንድቀጥል ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች። በዚህ አገልግሎት እየተጋችሁ ያላችሁ ወገኖች 

እግዚአብሔር 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? 
 በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካፈላሉ? 
 ማገልገል ይፈልጋሉ? 
 Yeec.org App ጭነዋል? 
 http://www.yeec.org/ ይጎበኛሉ? 

ሽማግሌዎችን ለማግኝት፦ 
773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ) 
773-507-0147 (ወ/ም  ጸደቀ) 
630-677-0293 (ዶ/ር ተረፈ) 
773-910-0486 (እ/ት ሰናይት) 
773-556-5345 (ወ/ም ረድኤቱ) 

“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) 
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Yemsrach   

Evangelical 

Church 

February 2, 2020 

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. 

 

    ጥር 24፣ 2012 ዓ.ም. 

“ሞት ሆይ፥ መውጊያህ የት አለ? ሲኦል ሆይ፥ ድል መንሣትህ የት አለ?” 
(1ቆሮ. 15:55) 

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

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

 



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

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

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

ፕሮግራም መሪ ...……….     ወንድም ጸደቀ ጴጥሮስ 

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

የጌታ እራት .....................    ፕሮግራም መሪ 

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

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “እንግዲህ ልጆቹ በሥጋና በደም ስለሚካፈሉ፥ እርሱ ደግሞ 
በሞት ላይ ሥልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር፥ ይኸውም 
ዲያብሎስ ነው፥ በሕይወታቸውም ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት 
በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነጻ እንዲያወጣ፥ በሥጋና 

በደም እንዲሁ ተካፈለ።” 
(ዕብ. 2:14-15) 

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች 

መሪ ቀን አድራሻ 

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

እህት ሰናይት ከበደ ማክሰኞ 7319 N Oakley Ave, Chicago, IL 60645 

ወ/ም ጌቱ ጳውሎስ 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 ሰኞ 7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631 

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

ወ/ም ሲሳይ መሸሻ  5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640 

ወ/ም ኮከቤ አስረስ   

ወ/ም ዘሪሁን/ዮሐንስ   

ወ/ም አያሌው/ጸደቀ   

መልዕክተ ሰንበት 

  

 

  

 
   ወ/ም ረድኤቱ ካሳ 

 እግዚአብሔር እረኛዬ ነው -- በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከእኔ ጋር 
ነህና ክፉን አልፈራም። 

በዚህ ክፍል ዳዊት ሞት እንደማያስፈራው ይዘምራል። በመሰረቱ ሞት በክርስቶስ 
የመስቀል ስራ አምኖ ከእግዚአብሔር ጋር ላልታረቀ ሰው አስፈሪ ነው። በጌታ ያልሆነ ሰው 
ምንም ጀግና ቢሆን ከሞት ጋር ሲፋጠጥ ይፈራል። ለዚህ ነው አጋግ የተባለው የአማሌቅ 
ንጉስ ሳሙኤል ፊት ሲቀርብ “በውኑ ሞት እንደዚህ መራራ ነውን?” ያለው (1 ሳሙ. 15:32)። 
በክርስቶስ የሆንን ቅዱሳን ግን ከሞት ፍርሃት ነጻ ወጥተናል።  

ሞት አስፈሪ የማይሆነው የመውጊያ ኃይሉ ሲወሰድ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ 
እንደሚያስተምረን የሞት መውጊያ ኃጢያት ነው። ሞት በኃጢያት አማካኝነት ይነድፍና 
ይገድላል። በኃጢያት የሚመጣው ሞት ደግሞ መንፈሳዊ ሞትን፣ ስጋዊ ሞትንና የዘላለም 
ሞትን የሚጠቀልል ነው። ሰው በኃጢያት ሲወጋ በመጀመሪያ የደረሰበት የመንፈስ ሞት 
ነው። ይህም ከእግዚአብሔር ጋር መለየት ሲሆን የተገለጸውም በውስጥ ማንነታችን 
(በመንፈሳችን) መሞት ነው። ስለዚህም ነው መጽሐፍ ቅዱስ አስቀድሞ ስለነበርነበት ሁኔታ 
ሲናገር “በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ” የሚለን (ኤፌ. 2:1)። ይህም ሞት 
ከእግዚአብሔር ፍቃድ ይልቅ በዲያቢሎስ ፍቃድና በስጋችን ፍቃድ በመኖር የሚገለጥ ነው። 
አዳሞ በኃጢያት በተነደፈ እለት መንፈሳዊ ሞትን ሞተ። ያንንም ተከትሎ በስጋ መሞት 
በእርሱና በዘሩ ገባ። በክርስቶስም ሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር ካልታረቀ ደግሞ መጨረሻው 
የዘላለም ሞት -- ለዘላለም ከእግዚአብሔር መለየት ይሆናል። 

ዳዊት በመዝሙር 23 ላይ “በሞት መካከል እንኳ ቢሄድ” ሳይሆን የሚለው “በሞት 
ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ” ነው  የሚለው (ቁ. 4)። “ጥላ” አካል አይደለም። በእርግጥ “ጥላ” 
መኖሩ “አካል” እንዳለ ይገልጻል። ነገር ግን የሞት ኃይል ወደ እኛ ሊቀርብ አይችልምና 
“ጥላው” አያስፈራንም። ስለዚህ ዳዊት በትንቢታዊ መረዳት በክስቶስ ላሉት ሞት ኃይሉ 
ተወስዶ ጥላው ብቻ የቀረ አስፈሪነቱ የተሻረ እንደሆነ ዘመረ። መዝሙሩ በመጀመሪያ 
የሚያስተምረን አሁን በኛ ላይ ሞት ኃይል ያለው ሳይሆን ጥላው ብቻ የቀረ ኃይሉ የተገፈፈ 
እንደሆነ ነው። ሞት በኛ ላይ ሊሰለጥን አይችልም። “ሞት ሆይ፥ መውጊያህ የት አለ? ሲኦል 
ሆይ፥ ድል መንሣትህ የት አለ?” (1 ቆሮ. 15:55) ተብሎ እንደተጻፈ ሞት መውጊያው ተወስዶ 
ያለ መንደፊያ የቀረ “ጥላ” ብቻ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱ በሞት ላይ ስልጣን 
የነበረውን ዳቢሎስን ሽሮታል (ዕብ. 2:14-15)። ስለዚህም ለኛ ሞት ወደ ክርስቶስ 
የምንሻገርበት ነው እንጂ የሚያስፈራን አይደለም። ስለዚህ ዳዊት “በሞት ጥላ መካከል እንኳ 
ቢሄድ” አልፈራም ይላል። ሌላው የምንገነዘበው ነጥብ ዳዊት “በሞት ጥላ መካከል እንኳ 
ብሄድ” ክፉን አልፈራም ለማለት ያስደፈረው በሞት ላይ ስልጣን ያለው አረኛ ከርሱ ጋር 
በመሆኑ ነው። ስለዚህም “አንተ ከእኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም” ይላል። እግዚአብሔር ከኛ 
ጋር ስለሆነ የሞት ኃይል አያስፈራንም። ከኛ ጋር ያለው አምላካችን የሞትን ኃይል የሻረ፣ ሞት 
ሊይዘው ያልቻለ፣ የሞትን ኃይል አጥፍቶ በኃይል የተነሳ ስለሆነ ክፉን አንፈራም።  

ወገኖቼ፦ ዳዊት ከብዙ ዘመናት በፊት አሻግሮ አይቶ እንደዘመረው ሞትን 
የማንፈራው በሁለት ምክንያቶች ነው። አንደኛ ሞት እኛን ሊወጋ የሚችልበት የኃጢያት 
መውጊያው ስለተወሰደ ሞት በኛ ላይ አሁን ስልጣን የለውም። ጌታችን ሰው ሆኖ በመስቀል 
በመዋል በሞት ላይ ስለጣን የነበረውን ዳያቢሎስን ሽሮታል። ሁለተኛ ደግሞ ይህ ዲያቢሎስን 
እና መሳሪያውን ሞትን ድል የነሳው ጌታ ከኛ ጋር ነው። ስለዚህ እንደ ንጉስ ዳዊት “በሞት ጥላ 
መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከእኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም” እያልን እንጓደዳለን። አሜን! 


