
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

ማስታወቂያ  

የአርብ ፕሮግራም 

 ዘወትር አርብ በሚኖረን የጸሎትና የቃል ፕሮግራም ላይ በመገኘት እንድንካፈል ቤተ 

ክርስቲያን ታበረታታለች። በዚህ ፕሮግራም ላይ ቃሉን እንማራለን፣ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ 

እንጸልያለን። በተለይም ደግሞ በዚህ ሰሞን ስለ አግራችን ኢትዮጲያ ጸሎትና ምልጃ በጥብቅ 

የምናደርግበት ስለሆነ ተገኝተን እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች። 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! 

 

በዚህ አመት እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን መንፈሳዊ ተሃድሶን እንዲያደርግ በጸሎትና 

በቃሉ እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች።  

 

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 

March 3, 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 

www.yeec.org 

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

 የካቲት 25፣ 2010 ዓ.ም. 

“እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፥ የሚያሳጣኝም የለም።”   
(መዝ. 23:1) 

http://www.yeec.org


 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

ጸሎት መሪ.................           ወንድም ሲሳይ መሸሻ 

አምልኮ.......................           የቤተክርስቲያን አምልኮ ቡድን 

ፕሮግራም መሪ ……….          ወንድም ሲሳይ መሸሻ 

ቃል .............                   ወንድም ፍቅሩ ቴንሶ 

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

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ 

ሁሉ፥ ወደ እኔ ኑ፥ እኔም አሳርፋችኋለሁ። 

ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ፥ 

እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና፥ ለነፍሳችሁም 

ዕረፍት ታገኛላችሁ፤ ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም 

ቀሊል ነውና” ይለናል።”  

(ማቴ 11፡28-30) 

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 

የሚያሳጣን የለም! 

 አንድ ጊዜ ቆንጮ ቱጃሩ ጆን ዲ ሮክፌለር “ለአንድ ሰው ምን ያህል ገንዘብ ይበቃዋል -- 

how much money is enough” ተብለው ተጠይቀው ነበር። እሳቸውም “ባለህ ላይ ጥቂት 

ሲጨማር ብለው መለሱ -- just a little bit more” በማለት መለሱ። የቱጃሩ መልስ የሰው 

የፍላጎት ቋት ማብቂያ የሌለው እንደሆነ የሚገልጽ ነው። እርግጥ ነው የሰው ልጅ ፍላጎት ተጓዥ 

ኢላማ ነው -- ደረስኩበት ስንለው ይሸሻል -- አንዱን ያዝኩት ስንል ሌላው ያምረናል። ሰው 

በገንዘቡ ብዛት አይረካም። ዝናም አያጠግብም። ስልጣንም እንደ ጨው ውሃ ነው -- ሲጠጡት 

እየጨመረ ይጠማል። 

 መዝሙረኛው ዳዊት ግን አስደናቂ ቅኔን ተቀኘ። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝ 

የለም አለ። (መዝ፡23) ንጉስ ዳዊት የሚለን እግዚአብሔር ካለኝ ሙሉ ነኝ። እግዚብሔር ካለኝ 

ጠግቤ አድራለሁ ነው። በእርግጥም የሰው የነብስ ጥማት ሊሞላ የሚችለው በእግዚአብሔር ብቻ 

ነው። የማረፋችን ምክንያት እግዚአብሔር ለያንዳንዳችን እረኛችን ሰለሆነ ነው። ማረፍ የሚቻለው 

በእግዚአብሔር ማንነት ላይ ነው። እርሱ ማልካም፣ የሚራራና ብርቱ እረኛ ነው። እርሱ 

የሚመግብ፣ የሚጠብቅና ዋስትና የሚሆን እረኛ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ መልካም እረኛ 

ነኝ አለ። መልካም እረኛ ሕይወቱን ስለበጎቹ ያኖራል። (ዬሐ 10፡ 11) እርሱ “በዘላለም ኪዳን ደም 

ለበጎች ትልቅ እረኛ” ነው። (ዕብ 13፡20)  

 ወገኖቼ፦እርሱ የነብሳችን እረኛና ጠባቂ ነው። (1ጴጥ 2፡25) እረኛችን እግራችንን 

ለመናወጥ አይሰጠውም። የሚጠብቀን አይተኛም፣ አያንቀላፋምም። (መዝ 121፡3-4) እርሱ 

የነብሳችን እንጀራ፣ የሕይወት ውሃችን ነው። እርሱ እርካታችን ነው። ነብሳችንን ስለስሙ በጽድቅ 

መንገድ ይመራል። የራሳችን ጽድቅ የለንም። ስለ ስሙ ሲል (እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ) 

የራሱን ጽድቅ አለበሰን። ሁል ጊዜ ነብሳችንን በቃሉና በመንፈሱ ይመልሳል። በርሱ ላይ 

የሚተማመኑትን ሃይላቸውን ያድሳል። ከክፉ መጠበቂያና ማምለጫችን እርሱ ነው። ከርሱ የተነሳ 

ሞት መውጊያው ተነጥቋል። ሲዖል ድል መንሳት የለውም። 

 ወገኖቼ፦ ክርስትና የሚጀምረው ከማረፍ ነው። ቃሉ እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ 

እወቁ ይለናል። (መዝ 46፡10) አምላካችን የሚያሳርፍ አምላክ ነው። የተጠራነው የኛን ከባድ 

የድካም፣ የሃጢያትና የጭንቀት ሸክም አራግፈን የእርሱን ቀሊል ቀንበር እንድሸከም ነው። ቃሉም 

ሲመክረን “እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ፥ ወደ እኔ ኑ፥ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ቀንበሬን 

በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ፥ እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና፥ ለነፍሳችሁም ዕረፍት 

ታገኛላችሁ፤ ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና” ይለናል። (ማቴ 11፡28-30) በርሱ ላይ ሆነን 

ሸክምን መሸከም አይገባንም፤ ደግሞም የለብንም። እምነትና ጭንቀት ተጓዳኝ አይደሉም። ጌታ 

በአንዳች ነገር አትጨነቁ ይለናል። የሰማይና ይምድር ጌታ እርሱ አባታችን ነው። እርሱ የሚያሳጣን 

የለም። 

 
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ 


