
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

 

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) 

Chicago 

Yemsrach   

Evangelical 

Church 

September 15, 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. 

 

    መስከረም 4 ፣ 2012 ዓ.ም. 

“ወንድሞች በኅብረት ቢቀመጡ፥ እነሆ፥ መልካም ነው፥ እነሆም፥ ያማረ ነው።” 
(መዝ. 133:1) 

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

የሚልዋኪና ችካጎ አካባቢ አብያተ ክርስቲያናት ኮንፈረስ።  

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

ጸሎት ...........................       ወንድም ረድኤቱ ካሳ 

አምልኮ..........................      ዘማሪ ተስፋዮ ጫላ እና MFG Band 

ፕሮግራም መሪ ...……….     ወንድም ሲሳይ መሸሻ 

ቃል ...............................     ፓስተር እሸቱ ሆርዶፋ 

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

 

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 
 

“ለፍቅርና ለመልካምም ሥራ እንድንነቃቃ እርስ 
በርሳችን እንተያይ፤ 

በአንዳንዶችም ዘንድ ልማድ እንደ ሆነው፥ 
መሰብሰባችንን አንተው እርስ በርሳችን እንመካከር 

እንጂ፤ ይልቁንም ቀኑ ሲቀርብ እያያችሁ አብልጣችሁ 
ይህን አድርጉ።”     (ሮሜ. 10:24-25) 

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 ሃሙስ 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 

   

መልዕክተ ሰንበት 

  

 

  

 
    

ሕብረት 

እንደ አባቶች ፈለግ እንደ ሐዋሪያት፣ 

በፊቱ እንደ ተጉት በአንድ ልብ ጸሎት፣ 

የመንፈስን ሙላት እንደ ተቀበሉት፣ 

በግልጽ እንደ ናኙት የወንጌሉን ብስራት፣ 

በኃይል እንደ ሮጡት ለገባቸው እውነት፣ 

እንዳለቆማቸው ሰይፍና እስራት፣ 

እንደ ገሰገሱት በአላማ ጽናት፣ 

 እኛም ስንጋጠም ስንቆም በሕብረት፣ 

 ልዩነት ደብዝዞ ሲፈካ አንድነት፣ 

 ለአምላክ ደስ የሚያሰኝ የሚያውድ መስዋዕት፣ 

 በመንፈስ ተሳስረን ስናቀርብ በውበት፣ 

 ሽታችን ይወጣል ይማርካል ነፍሳት። 

 ከራስ እንደ ’ሚወርድ እንደ አሮን ዘይት፣ 

 ይገለጣል በኛ የክርስቶስ ሕይወት፣ 

 ጨለማን የሚገፍ የብርሃን ፍካት። 

እኛ ስንያያዝ የአንድ አባት ልጆች፣ 

ለዘላለም ንጉስ ሲከፈቱ ልቦች፣ 

እንደ አሴር በረከት ዘይት ሲጠልቁ እግሮች፣ 

በኃይል እንቆማለን ሆነን ምስክሮች፣ 

ፊታችን አይቆሙም የገሃነብ ደጆች። 

(ረድኤቱ ካሳ፤ 9/15/19) 


