
የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያ 
የእሁድ ፕሮግራም መርሃ-ግብር 

 ህይንን ቤተ ክርስቲያን እንድንገለገልበት የፈቀዱልንን የሬቭንስ ውድ ባብቲስት ቤተ 

ክርስትያን የእሁድ ከሰአት አምልኮ ፕሮግራም እንዳናስተጓጉል የእሁድ ፕሮግራማችን በተመደበለት 

ሰአት ማስኬድ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ሽማግሌዎች የሚከተለው የሰአት አጠቃቀም በጥብቅ 

እንዲተገበር ወስነዋል። ጌታ ይባርካችሁ! 

• ጸሎት፡ 1:30-2፡00 

• አምልኮ፡ 2፡00-2:30 

• ማስታወቂያ/መባ፡ 2:30-2:45 

• ቃል፡ 2:45-3:45 

• የፕሮግራም ፍጻሜ፡ 4፡00 

• የህብረት ጊዜ 4፡00– 5፡00 

 የአዲስ አመት ዋዜማ 

 የአዲስ አመት ዋዜማን December 31 ከ 5 p.m. ጀምሮ እናከብራለን። ምግብ ይኖረናል፣ 

የጸሎትና የአምልኮ ጊዜ ይኖረናል፤ ቲሸርት ይዘጋጃል፤ የስነ-ጽሐፍ ጊዜ ይኖረናል። ስነ-ጽሑፍ 

ለማቅረብ የምትፈልጉ ለረድኤቱ አስታውቁ። ስዎችን ጋብዙ። 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? 
 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) 

Chicago 

Yemsrach   

Evangelical 

Church 

November 24, 2019 

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. 

 

    ሕዳር 14፣ 2012 ዓ.ም. 

“በመንፈሱ ሰማያት ውበትን አገኙ፥ እጁም በራሪይቱን እባብ ወጋች።”  
(እዮብ 26:13) 

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

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

 



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

ጸሎት ...........................       ወንድም ተረፈ አንሼቦ 

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

ፕሮግራም መሪ ...……….     ወንድም ተረፈ አንሼቦ 

ቃል ...............................     ወንድም ብርሃኑ አንበሴ 

ማጠቃለያ .....................     ወንድም ተረፈ አንሼቦ 

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 

“ነገር ግን ኢየሱስን ከሙታን ያስነሣው የእርሱ 
መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር፥ ክርስቶስ ኢየሱስን 

ከሙታን ያስነሣው እርሱ በእናንተ በሚኖረው 
በመንፈሱ፥ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ 

ሕይወትን ይሰጠዋል።” (ሮሜ 8:11)  

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 

መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪው መንፈስ 

“መንፈስህን ትልካለህ ይፈጠራሉም፥ የምድርንም ፊት ታድሳለህ።” (መዝ. 104:30)  

መጽሐፍ ቅዱስ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሲያስተዋውቀን እርሱ ከአብና ከወልድ ጋር 
በመፍጠር ስራ ላይ ነበር። በፍጥረት ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ “በውኃ ላይ ሰፍፎ” ነበር። 
መንፈስ ቅዱስ ባዶ ለነበረች፣ አንዳችም ላልነበረባት፣ በጨለማ ለነበረች ምድር ሙላት፣ 
ቅርጽ፣ ብርሃንና ውበት ሲያበጅ እናያለን። ስለዚም መዝሙረኛው “መንፈስህን ትልካለህ 
ይፈጠራሉም፥ የምድርንም ፊት ታድሳለህ” በማለት ተቀኝቷል (መዝ. 104:30)። መንፈስ 
ቅዱስ ለሰማያት ውበትን የሰጠ እርሱ ነው። እዮብ ይህንኑ ሲገልጽ “በመንፈሱ ሰማያት 
ውበትን አገኙ፥ እጁም በራሪይቱን እባብ ወጋች” (እዮብ 26:13) ይላል። 

መንፈስ ቅዱስ ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው። እኛም አዲስ ልደት ያገኘነው 
ሙት የነበረውን ማንነታችንን መንፈስ ቅዱስ ሕይወት ስለሰጠው ነው። ለዚህ ነው ጌታችን 
ለኒቆዲሞስ ዳግም ስለ መወለድ ሲገልጽለት “ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ 
እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም” ያለው (ዮሐ. 3:5)። ዳግመኛ የተወለድነው 
በእግዚአብሔር ቃልና በመንፈስ ቅዱስ ነው። ውሃ የቃሉ ምሳሌ ነው። ውሃ እንደሚያነጻና 
የሕይወት መሰረት እንደሆነ ሁሉ ቃሉም እንዲሁ ነው። ስለዚህ ዳግመኛ የተወልድነው 
በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በእግዚአብሔር ቃል ነው። ይህንኑ ሐዋሪያው ጴጥሮስ “ዳግመኛ 
የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም፥ በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል 
ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ” (1ጴጥ. 1:23) በማለት ያጸናልናል። በቲቶም ላይ ይንንኑ 
እናነባለን፡ “እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ 
በመታደስ አዳነን” (3:5)።  

እንዲሁም ደግሞ በንትሳኤ በአዲስ ሰውነት የሚያስነሳን መንፈስ ቅዱስ ነው። 
ስለዚህ ጉዳይ ሐዋሪያው ጳውሎስ ሲያስተምር “ነገር ግን ኢየሱስን ከሙታን ያስነሣው የእርሱ 
መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር፥ ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሣው እርሱ በእናንተ 
በሚኖረው በመንፈሱ፥ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ሕይወትን ይሰጠዋል” (ሮሜ 8:11) 
ብሏል። አሁን በኛ ውስጥ ያለው ቅዱሱ መንፈስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው መንፈስ 
ነው። ለእኛም ሟች ስጋ ደግሞ ሕይወትን የሚሰጠው እርሱ ነው። ለዚህም በመንፈስ ቅዱስ 
የዘላለም ሕይወት ዋስትናን አግኝተናል። ለቤዛ ቀን የታተምነው በዚሁ መንፈስ ነው። 
አሁንም የመንፈስን ጥንካሬ የሚሰጠን፤ ሞት ሞት የሸተተውን ሕይወታችንን በሕይወት 
ጠረን የለወጠው እርሱ ነው። 

ወግኖቼ፦ ቅዱሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጣሪ ነው። ለምድር ቅርጽ፣ ውበትና 
ሙላት የሰጠ እርሱ ነው። ለኛም ሙት ለነበርነው ሕይወትን የሰጠን እርሱ ነው። ዛሬም ወደ 
እርሱ የበለጠ ስንቀርብ ሕይወታችንን ያስውባል፣ በስጦታዎቹ ይሞላናል፣ አቅጣጫን 
ይሰጠናል። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የእግዚአብሔርም ፍቅር የመንፈስ ቅዱስም ኅብረት 
ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን።    


