
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያዎች 

1. በጁላይ 14 (ቅዳሜ) አጠቃላይ የወንጌል ስርጭት ፕሮግራም ስለሚኖረን 

የቤተክርስቲያን አባላት ሁሉ ጠዋት 10 ኤ.ም. ላይ በቤተክርስቲያን ተገናኝተን 

ጸልየን እንድንወጣ የአገልግሎቱ አስተባባሪዎች በማክበር ይጠይቃሉ። 

 

2. በተለያየ ምክኒያት ወደኋላ የተመለሱ ወገኖችን ለመፈለግና ለመጎብኘት 

ሽማግሌዎች እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቅሱ ስልሆን የምናውቀውና መጎብኘት 

አለበት የምትሉትን ስም ለወንድም ጌቱ እንድትሰጡ እናሳስባለን።   

 

3. በቤተክርስቲያናችን በለዪ ልዩ አገልግሎት ውስጥ ያላችሁ አገልጋዮች በሙሉ 

ቀጥሎ በተገለጹት ቀናት ከእሁድ አምልኮ ፕሮግራም በኋላ ከሽማግሌዎች ጋር 

ስብሰባ ስለሚኖረን በጊዜ ሰሌዳችሁ መሰረት እንድትገኙ በጌታ ፍቅር 

እናሳስባለን። 

 ጁላይ1 /2018 የቤት ለቤት ህብረት መሪዎች  

 ጁላይ8/2018 የልጆች አገልግሎት  

 ጁላይ15/2018 ኮሚኒኬሽን ሚዲያ 

 ጁላይ22/218 የእህቶች አገልግሎት  

 ጁን29/2018 ርህራዬ አገልግሎት  

 

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) 

Chicago 

Yemsrach   

Evangelical 

Church 

July 8, 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 

መደበኛ ፕሮግራሞች 
 

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

  ሐምሌ 1፣ 2010 ዓ.ም. 

“ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን እጠራለሁ፥ ከጠላቶቼም እድናለሁ።” 
(መዝ. 18:3) 



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

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

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

ፕሮግራም መሪ ……….     ወንድም ሲሳይ መሸሻ 

ቃል .............              እሕት ሰናይት ከበደ 

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

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ 

ለአብ በመንፈስና በእውነት 

የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል አሁንም 

ሆኖአል፤ አብ ሊሰግዱለት እንደ 

እነዚህ ያሉትን ይሻልና::”  
(ዮሐ. 4:23) 

 

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 

አምልኮ -- በመንፈስና በእውነት ማምለክ (ሁለት) 

 ባለፈው ሳምንት እንዳየነው የሰማሪያቷ ሴት ከነበራት መንፈሳዊ ጥያቄ ዋንኛው የአምልኮ ጥያቄ 

ነበር። ምድንድን ነው ማምለክ? የት ነው የሚመለከው -- በተቀደሰ ተራራ ነው ወይንስ በቅድስቲቱ 

ኢየሩሳሌም፣ እንዴት ነው የሚመለከው? የሚሉ ጥያቄዎች ነበራት። አምልኮ እግዚአብሔርን ከመውደድ 

ተነስተን ብሕይወታችን ለእርሱ የምንሰጠው ስፍራ እንደሆነ አይተናል። በሕይወታችን እግዚአብሔር 

አንደኛ ሌላው ሁሉ ተከታይ ከሆነ እግዚአብሔርን እያመለክን ነው።  

 የሰማሪያቷ ሴት ዋንኛ የምልኮ ጥያቄ እግዚአብሔር የት ነው የሚመለከው የሚል ነበር። 

አይሁዶች ለእግዚአብሔር ለመስገድ ወደ ቅድስቲቱ ከተማ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዱ ነበር። ሰማሪያውያን 

ደግሞ እግዚአብሔር እነርሱ ቅዱስ በሚሉት በገሪዛን ተራራ ይመለካል ይሉ ነበር። አይሁድም ሆኑ ሰማሪያን 

አምልኮን የተረዱበት መንገድ ውስን ነበር። ጌታ ግን ለሴቲቱ እንዲህ አላት፦ “አንቺ ሴት፥ እመኚኝ፥ በዚህ 

ተራራ ወይም በኢየሩሳሌም ለአብ የማትሰግዱበት ጊዜ ይመጣል።” (ዮሐ. 4፡ 21) አምልኮ ስፍራ 

ተወስኖለት በተወሰነ ጊዜ የሚከናወን አይደለም። አምልኮ በይትኛውም ስፍራ፣ በየትኛውም ሁኔታ 

ይከናወናል። የምናደርገውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ካደረግነው አምልኮ ነው። ስራችንን 

ስንሰራ እግዚአብሔርን እያሰብን እርሱን ደስ ለማሰኘት ከሰራን አምልኮ ነው። ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት 

እግዚአብሔር በመፍራትና በማክበር ከሆነ አምልኮ ነው። ለእግዚአብሔር ካለን ፍቅር ተነስተን ሌሎችን 

ስንወድ አምልኮ ነው። ለዚህ ነው ቃሉ “እግዚአብሔር አብን በእርሱ እያመሰገናችሁ፥ በቃል ቢሆን ወይም 

በሥራ የምታደርጉትን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አድርጉት” የሚለን። (ቆላ. 3:17) 

 ጌታ እንዳስተማረን እግዚአብሔር የሚመልከው በመንፈስና በእውነት ነው። ለሴቱቱ እንዲህ 

አላት፦ “ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል አሁንም 

ሆኖአል፤ አብ ሊሰግዱለት እንደ እነዚህ ያሉትን ይሻልና” (ቁ. 23)። እግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ 

በየትኛውም ስፍራ ይገኛል። ስለሆነም ዋናው ጥያቄ እግዚአብሔር የት ነው የሚመለከው ሳይሆን እንዴት 

ነው የሚመለከው የሚል መሆን አለበት። እግዚአብሔር የሚወደውና የሚቀበለው አምልኮ በመንፈስና 

በእውነት የሆነን አምልኮ ነው። ሁለቱ የአምልኮ መሰረቶች እግዚአብሔርን በእውነት ማምለክ እና 

እግዚአብሔርን በመንፈስ ማምለክ ናቸው። በእውነት ላይ ካልቆምን ወደ እግዚአብሔር ልንደርስ 

አንችልም። እውነት ክርስቶስ ነው። (ዮሐ. 1:16) ወደ አለም የመጣውም እውነተኛ ብረሃን ክርስቶስ ነው። 

(ዮሐ. 1:9) በመካከላችንም ያደረው ጸጋና እውነትን ተሞልቶ ነው። (ዮሐ. 1:14) እውነትም በእርሱ እንዳለ 

እናውቃለን። (ኤፊ. 4:21) እግዚአብሔር የሚቀበለውን አምልኮ ለማቅረብ አስቀድመን በክርስቶስ መሆን 

አለብን። እግዚአብሔር ደስ የተሰኘው በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። እኛንም የሚቀበለን በልጁ በኩል 

ነው። እግዚአብሔርንም ለማምልክ በልጁ በኩል መቅረብ አለብን።  

 ሌላው መሰረታዊ ነጥብ እግዚአብሔር መንፈስ ነውና ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኘው 

በመንፈሳችን በኩል ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈሳችንን ሕያው አድርጎ እግዚአብሔርን 

እንድናመለክ ያስችለናል። ያለ መንፈስ ቅዱስ እርዳታ እግዚአብሔርን ለማምለክ አንችልም። መንፈስ ቅዱስ 

ስለ እግዚአብሔር ይገልጥልናል። መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ፍቅር በልባችን ያፈሳል። መንፈስ ቅዱስ 

በመንፈሳችን ወደ እግዚአብሔር እንድቀርብ ያስችለናል። ወገኖቼ፦ እግዚአብሔርን ማምለክ ማለት እውነት 

የሆነውን ክርስቶስን ወደ ህይወታችን ጋብዘን በዛ ሕይወት ትኩስነት እየተመላለስን መንፈስ ቅዱስ ስለ 

እግዚአብሔር በሚሰጠን መገለጥ ለእርሱ መኖር፣ ለእርሱ መገዛት፣ እርሱን ማወደስ፣ ለእርሱ ክብር 

መስጠት፣ እርሱን ማመስገንና በእርሱ ደስ መሰኘት ነው። አሜን!  

 
ወ/ም ረድኤቱ ግርማ ካሳ 


