
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 

December 8, 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 28፣ 2012 ዓ.ም. 

“ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል።”  
(ዮሐ. 14:16) 

“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 ...……….     እሕት ሰናይት ከበደ 

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

ማጠቃለያ .....................     ወንድም ጸደቀ ጴጥሮስ 

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 

“መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ 
ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር 

በመንፈሱ በኩል ገለጠው።”  
(1 ቆሮ. 2:10)  

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 — ሌላው አጽናኝ።  

“ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር 
እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል።” ዮሐ. 14፡15-16 

ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የምድር አገልግሎቱን ፈጽሞ ወደ አባቱ ከመሄዱ በፊት 
አንድ ታላቅ ተስፋ ሰጥቶናል። ጌታ እርሱ ከሄደ በኋላ ሌላ አጽናኝ እንደሚመጣልን ተናግሮን 
ነበር። ህይ “ሌላ አጽናኝ” የተባለው መንፈስ ቅዱስ ነው። እርሱ እንደ ኢየሱስ ያለ ሌላ 
አጽናኝ ነው። “ሌላ” የሚለው ቃል አዲስ ኪዳን በተጻፈበት በክሪክ ቋንቋ “allŏs” ማለት 

ሲሆን ትርጉ ደግም “another of the exact, identical, specific kind without one 

single variation” ማለት ነው። ይህ እንግዲህ የሚያመለክተው መንፈስ ቅዱስ ልክ እንደ 

እየሱስ ያለ ሌላ አጽናኝ እንደሆነ ነው። ስለሆነም ኢየሱስ ፊተኛው አጽናኝ ሲሆን መንፈስ 
ቅዱስ ደግም ሌላው አጽናኝ ነው። 

“አጽናኝ” ለሚለው ቃል የእንግሊዝኛው አቻ ቃል “Comforter” የሚለው ሲሆን 

ሁለቱም ቃላት “ፒራቅሊጦስ” ወይንም “Counselor” ለሚለው ቃል የተሰጡ ፍቺዎች 

ናቸው። ይህ ማለት ደግም አማካሪ፣ የሕግ ረዳት፣ በሁሉም ጉዳይ የሚፈለግን ሰው የሚገልጽ 
ነው። እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ በሁሉም ጉዳይ ምንፈልገው፣ የምንጠጋው፣ የምንጠይቀው፣ 
ሁልጊዜም አብሮን የሚቆም ጠበቃችን፣ መሪያችን፣ አማካሪያችን ነው ማለት ነው። ልክ 
ባለጉዳይ በችሎት ፊት በጠበቃው እንደሚናገር ሁሉ መንፈስ ቅዱስም ሁል ጊዜ 
በሚያስፈልገን ነገር ሁሉ አብሮን አለ። ለዚህ ነው ቅዱሳኑ በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ማንም 
በማይቋቋመው ጥበብና ኃይል ይናገሩ የነበሩት። 

ጌታ በምድር በነበረበት ጌዜ የቃሉን ሚስጢር እየገለጠ፣ በአጋንንት የተያዙትን ነጻ 
እያወጣ፣ ድውያንን እየፈወሰ፣ የመንግስቱን ወንጌል እየሰበከ — በአጠቃላይ የአባቱን የአብን 
ፍቃድ እያደረገ ተመላልሷል። ሐዋሪያቱና ደቀ መዛሙርቱ በሁሉ ነገር ዘወር ብለው 
ይመለክቱ የነበረው ጌታን ነበር። እምነታቸው ሲናወጥ ወደ እርሱ ተመልክተው ይጽናናሉ። 
ጥያቄ የሆነባቸውን ነገር ሁሉ ወደ እርሱ ያቀርባሉ። ድውያናቸውንና ሙታናቸውን በእግሩ 
ስር ያስቀምጣሉ። በሰርጋቸው ላይ በመገኘት ጉድለታቸውን ሞልቷል፤ በለቅሶአቸው ላይ 
አብሮ አዝኖ አጽናንቷል፤ የተራቡትን መግቧል። መንፈስ ቅዱስ “ሌላ አጽናኝ” ሆኖ ይህንን 
ጌታ የጀመረውን ስራ ሊቀጥል ነው የመጣው።  

ወግኖቼ፦ ሐዋሪያቱ በነገር ሁሉ ወደ ጌታ ዘወር ይሉ እንደነበር እኛም በነገር ሁሉ 
ወደ መንፈስ ቅዱስ ዘወር እንል ዘንድ ያስፈልገናል። መንፈስ ቅዱስን በጸሎት ስንፈልገው 
ሁልጊዜ በርሱ እንሞላለን። ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ቅርቦች እንሆናለን። እርሱም በሁሉ ነገር 
ጠበብንና ማስተማልን ይሰጠናል፣ እየመከረ ያጽናናል፣ ኃይልን እየሰጠ ያበረታናል። አሁን  
ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያለው ሌላው አጽናኝ መንፈስ ቅዱስ ነው። 


