
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

የአርብ ፕሮግራም 

1. በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎት ጊዜ እየሰጠን 

ነው። በዚህ የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎት እንድንተጋ 

ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች። እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ 

ወገኖችም መሪዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ።  

 

2. በተለያየ ምክኒያት ወደኋላ የተመለሱ ወገኖችን ለመፈለግና 

ለመጎብኘት ሽማግሌዎች እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቅሱ ስልሆን 

የምናውቀውና መጎብኘት አለበት የምትሉትን ስም ለወንድም ጌቱ 

እንድትሰጡ እናሳስባለን።   

 

 

 

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 

August 5, 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 29፣ 2010 ዓ.ም. 

“በቅዱስ ስሙ ተጓደዱ፤ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው።”  
(1ዜና 16፡10) 



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

ጸሎት መሪ.................        ወንድም ረድኤቱ ግርማ ካሳ 

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

ፕሮግራም መሪ ……….     ወንድም ኣያሌው አስፋው 

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

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

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 8 እግዚአብሔርን አመስግኑ፥ ስሙን ጥሩ፤ ለአሕዛብ 

ሥራውን አውሩ። 

9 ተቀኙለት፥ ዘምሩለት፤ ተአምራቱንም ሁሉ 

ተናገሩ። 

10 በቅዱስ ስሙ ተጓደዱ፤ እግዚአብሔርን የሚፈልግ 

ልብ ደስ ይበለው። 

11 እግዚአብሔርን ፈልጉት፥ ትጸናላችሁም፤ ሁልጊዜ 

ፊቱን ፈልጉ። 

(1ዜና 16፡ 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 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 

ኢያሱ -- በእግዚአብሔር ፊት የማይታጣ አገልጋይ 
“ሙሴም ድንኳኑን እየወሰደ ከሰፈር ውጭ ይተክለው ነበር፤ ከሰፈሩም ራቅ ያደርገው ነበር፤ 

የመገናኛውም ድንኳን ብሎ ጠራው። እግዚአብሔርንም የፈለገ ሁሉ ከሰፈር ውጭ ወዳለው ወደ 
መገናኛው ድንኳን ይወጣ ነበር… ነገር ግን ሎሌው ብላቴና የነዌ ልጅ ኢያሱ ከድንኳኑ አይለይም 

ነበር።” (ዘጸ. 33፡ 7፣11) 

 የሙሴ ሎሌ የነበረው ኢያሱ እጅግ ብዙ አስደሳች የሕይወት ልቀቶች የነበሩት 

የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው። ኢያሱ እስራኤል ከአማሌቅ ጋር ሲዋጋ የእስራኤልን ጦር የመራ 

ብርቱ የጦር ጀኔራል ነው። ሙሴ ከንዓንን እንዲሰልሉ ከላካቸው 12 የነገድ አለቆች መካከል አንዱ 

ነው። ይህም ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ሃሳብ ተርድቶ ሕዝቡ ወደ ተስፋይቱ ምድር ገብቶ 

መውረስ እንዲሚችል የእመነትን አዋጅ ከተናገርው ከካሌብ ጋር አብሮ የቆመ ብቸኛ መሪ ነው። 

ደግሞም እስራኤልን መርቶ ነገስታትን ድል ነስቶ ህዝቡን በድል የተስፋይቱን ምድር ያወረሰ ነው። 

ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ የኢያሱን ሕይወት መልካም አርአያ የሚያደርገው ትልቁ ነገር ኢያሱ 

ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ፊት መገኘቱና እግዚአብሔርን ሁልጊዜ መፈለጉ ነው።  

 ኢያሱ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው ነበር። ከላይ በሰፈረው ክፍል 

እንደተገለጸው የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ የመገናኛውን ድንኳን ከሰፈር ውጭ፣ ከሰፈሩም ራቅ 

አድርጎ ይተክለው ነበር። እግዚአብሔርንም የሚፈልግ ሰው ከሰፈር ወጥቶ ወደ መገናኛው ድንኳን 

ይሄድ ነበር። የመገናኛው ድንኳን የእግዚአብሔር መገኘትና ክብሩ የሚገለጥበት ስፍራ ነው። 

ስለዚህም እግዚአብሔር ለማግኘት የሚፈልግ ሰው ከሰፈር ወጥቶ ወደ ድንኳኑ ይሄዳል። በዚያም 

የአምልኮ ስርአትን ይፈጽማል። ሙሴ ወደ መገናኛው ድንኳን ሲሄድ ግን የተለየ ነገር ይሆናል። 

እስራዔላዊያን ሙሴ ከሰፈሩ ተነስቶ ወደ መገናኛው ድንኳን እሲኪገባ ድረስ በሩቅ ሆነው 

የመለከቱታል። ሙሴ ወደ ድንኳኑ ሲገባ የዳመና አምድ በድንኳኑ ደጃፍ ይቆማል። ሕዝቡን ያንን 

የእግዚአብሔርን ክብርና መገኘት ሲመለከት እያንዳንዱ እግዚአብሔርን በማክበር ይሰግዳል። 

የእግዚአብሔር ድምጽም ወደ ሙሴ በግልጽ ይመጣል። ሙሴም በመገናኛው ድንኳን 

ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሮ ወደ ሰፈሩ ይመለሳል። ኢያሱ ግን ክብሩና መገኘቱ ካለበት ከድንኳኑ 

ምንጊዜም አይለይም። ውሎውና አዳሩ በመገኘቱና በክብሩ ውስጥ ነበር። ሰፈርተኛው ከሩቅ አይቶ 

ሲሰግድ እርሱ ግን ተገኝቶ ያመልክ ነበር። ሰው እግዚአብሔርን ሲፈልግ ወደ መገናኛው ድንኳን 

ሲወጣ ኢያሱ ግን ጉዳይ ኖረውም አልኖረውም ከመገናኛው ድንኳኑ አይታጣም ነበር።  

 የኢያሱን ሕይወትና አገልግሎት ስኬታማ ያደረገው ዋንኛው ነገር በእግዚአብሔር ፊት 

አለመታጣቱ ይመስለኛል። ኢያሱ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን እየፈለገ፤ እርሱም ደግሞ እየተገኘለት 

በክብር ኖሮ ያለፈ ታላቅ የእምነት አርበኛ ነው። የሱ ሕይወት ዛሬ ለኛ ትልቅ ምሳሌ ሊሆን 

የሚችል ነው። እግዚአብሔርን የምንፈልገው እንደ ባለ ጉዳይ ጉዳያችን ሲጎድል ብቻ ነው ወይንስ 

ሁልጊዜ እንፈልገዋለን። በማንኛውም ሁኔታ እርሱን ለመፈለግ እንተጋ ይሆን?  

 
በረድኤቱ ካሳ 


