
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  
በቤተ ክርቲያን የተዘጋጀ ታላቅ ሪትሪት 

 

አንዳንድ ማሳሰቢያዎች: 

 ከችካጎ የምንለቀው July 4 at 10 a.m. ይሆናል:: 

 ቦታው በ 1p.m. ለመድረስ እናስብለን:: 

 አድራሻ: W2511 WI-23, Green Lake, WI 54941 

 ሁላችንም በየራሳችን መኪና እንመጣለን:: 

 ትራንስፓርት የምትፈልጉ አስታውቁን:: 

 መጫወቻወች እንደ ኳስ የመሳሰሉ ይዛችሁ ለመምጣት የምትችሉ ለእህት ዲቦራ አስታውቁ:: 

 

የአርብ ፕሮግራም 

 በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎትና የትምህርት ጊዜ እየሰጠን ነው። በዚህ 

የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎትና ቃሉን በመማር እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን 

ታሳስባለች። እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ ወገኖችም መሪዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ። 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? 
 በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካፈላሉ? 
 ማገልገል ይፈልጋሉ? 
 Yeec.org App ጭነዋል? 
 http://www.yeec.org/ ይጎበኛሉ? 

ሽማግሌዎችን ለማግኝት፦ 
773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ) 
773-507-0147 (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 

June 22, 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. 

    ሰኔ 16፣ 2011 ዓ.ም. 

“እግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት 
መንፈስ አልሰጠንምና።” (2ጢም. 1:7)  

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



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

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

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

ፕሮግራም መሪ ……….     እሕት ሰናይት ከበደ 

ቃል .............              ወ/ም ረድኤቱ ግርማ ካሳ 

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

 

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 
  

“አንተ ግን እስከ ፍጻሜው 

ድረስ ሂድ፤ አንተም ታርፋለህ፥ 

በቀኑም መጨረሻ በዕጣ ክፍልህ 

ትቆማለህ።” (ዳን. 12:13) 

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 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 

እምነታችሁ የት ነው? 
 “.......ወደ ባህር ማዶ እንሻገር አላቸው ….... አውሎ ነፋስም በባህር ላይ ወረደ ፣ ውኃም ታንኳይቱን ይሞላ 

ነበርና ይጨነቁ ነበር። እርሱም ነቅቶ ነፋሱንና የውኃውን ማዕበል ገሰጻቸው ተውም፣ ጸጥታም ሆነ። እርሱም 
'እምነታችሁ የት ነው? አላቸው። …...” ሉቃስ 8፡ 22-25 

 ይህ ጥያቄ የቀረበው የነበራቸውን ነገር ሁሉ በመተው ኢየሱስ ክርስቶስን የተከተሉ፣ በየስፍራው 
ያደረጋቸውን ድንቅና ታምራቶች የተመለከቱ፣ ጌታም ለአገልግሎቱ የለያቸውና በሓዋሪያነት የሾማቸው 
ደቀመዛሙርቱ ነበር። ጌታም ደቀመዛሙርቱን ለአገልግሎት ከሚያዘጋጅበት መንገዶች አንዱ እምነትን 
ማለማመድ ነበር። ምክንያቱም እምነት ለመንፈሳዊ ህይወትም ሆነ ለአገልግሎት ዋነኛና የመጀመሪያው 
ቁልፍ ነውና። ታዲያ እምነትን የሚያለማምዳቸው በቃል ስለእምነት ከማስተማር ባሻገር በሚያደርጋቸው 
ታምራትና ድንቆችም በተግባር በማሳየት፣ እንዲሁም የነሱንም እምነት በመፈትን ነበር። ስለዚህም ከላይ 
በተጠቀሰው ክፍል ውስጥ የምንመለከተው የደቀመዛሙርቱ እምነት ተፈትኖ ሲወድቅና ከወዴት 
እንደጣሉት ሲጠየቁ ነው።  እንግዲህ እምነት የምንጥለውና የምናነሳው ሲሆን ስንጥለውም ሆነ ስናነሳው 
በህይወታችን የሚከሰቱ ነገሮች እንዳሉ ከክፍሉ  የምንማረው ነገር አለ። 
 እምነት ስንል ታዲያ በተፈጥሮ በምናያቸው ነገሮች ላይ የተመሰረተውን እምነት፣ ለምሳሌ- ሰኞ 
ላይ ሆነን ማክሰኞ እንደሚመጣ፣ የቆምንበት መሬት ችሎ እንደሚሸከመን፣ ወይንም የተቀመጥንበት ወንበር 
እንደማይጥለን የምናምነው አይነት እምነት ሳይሆን፣ በማይታየውና መነሻው ከእግዚአብሄር አፍ 
በሚወጣው ቃል ላይ የተመሰረተውን እምነት ማለታችን ነው። ምክንያቱም መጽሓፍ “እምነት ከመስማት 
ነው መስማትም በእግዚአብሄር ቃል ነው” ሮሜ 10፤17 በማለት በእግዚአብሄር ላይ የምንታመንበት እምነትና 
መገኛውም የእግዚአብሄርን ቃል በመስማት ብቻ እንደሆነ ይነግረናል።  
 በጠቀስነው ክፍል ጌታ ኢየሱስ ከደቀመዛሙርቱ ጋር ወደ ታንኳ ከገባ በኋላ “ወደ ባህር ማዶ 
እንሻገር” የሚልን ቃል ሲነግራቸው እንመለከታለን። እርሱ የሚያምነው “እንሻገር” ይሚለውን ቃሉን ስለሆነ 
በመንገድ ላይ ሊገጥማቸው ስለሚችለው ችግርና ስለጥፋት ከቶ አያሳስበውም። ስለዚም እንደሚሻገሩ 
አምኖ በታንኳው ውስጥ ተደላድሎ ተኝቶአል። ወደመሃል ሲደርሱ ግን እምነታቸውን የሚፈትን ታላቅ 
ነፋስና ማዕበል ተነሳ፤ ይህም ማዕበልና ነፋስ ከግዙፍነቱም የተነሳ ለኃዋሪያቱ ሞትንና ጥፋትን ይሰባክቸው 
ጀመር። የድምጹም ብዛት “እንሻገር” የሚለውን የኢየሱስን ቃልና አብሮአቸው ያለውን ብዙ ትላላቅ 
ታምራቶችን በፊታቸው ያደረገውን ኢየሱስን አስረሳቸው። ስለዚህም ከመሻገር ይልቅ ጥፋትና ሞት 
ታያቸው። “እንሻገር” በሚለው ቃሉ ላይ የተመሰረተውን ይዘውት የተነሱትን እምነታቸውን ነፋሱና ማዕበሉ 
አስጣላቸው። ከዚህ የተናሳ በውስጣቸው ፍርሃትና ተስፋ መቁረጥ በመፈጠሩ ጸሎታቸው “ወየው ጠፋን፣ 
ስንጠፋ አይገድህም ወይ!!” የሚል ሆነ። ጌታ ግን አስቀድሞ ማዕበሉንና ነፋሱን ከገሰጸው በኋላ በመቀጠል 
የገሰጸው ደግሞ ደቀመዛሙርቱን “እምነታችሁ የት ነው?” በማለት ነበር። ምክንያቱም ይህ ነፋሱንና 
ማዕበሉን የመገሰጽና የማቆም ስራ የጌታ ሳይሆን የነርሱ ነበርና። ጌታ ኢየሱስ የፈለገው እርሱን በፍርሃት 
ተሞልተው ከመቀስቀስ ይልቅ የተነሳውን ወጀብ በእጃቸው ያለውንና በመጀመሪያ ሲነሱ ይዘውት የነበሩትን 
እምነታቸውን ተጠቅመው ራሳቸው ጸጥ እንዲያደርጉት፣ እምነታቸውንም ሲለማመዱት ማየት ነበር። ነገር  
ግን ከዚያ ይልቅ በተነሳው ወጀብ እምነታቸውን ሲጥሉና ፈተናውን ሲወድቁ እንመለከታለን። ጌታም 
የጣሉትንም እምነት እንደገና ከጣሉበት ፈልገው እንዲያነሱት አስገነዘባቸው።  
 እንግዲህ ወገኖቼ እኛም የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀመዛሙርቶች እንደመሆናችን ሁል ጊዜ በቃሉ ላይ 
በተመሰረተው እምነታችን ልንመላለስ ይገባናል። ክርስትና ደግሞ ከእምነት የጀመረ የመውጣት ጉዞ ነው። 
ይህ ጉዞ ደግሞ ተሻግረን የምንደርስበት መድረሻ ያለው የክብር ተስፋ የሚወረስበት ጉዞ ነው። ይህን ጉዞ 
ስንጓዝ ታዲያ አልጋ በአልጋ በሆነ ጎዳና ሳይሆን በመንገድ ላይ የተለያዩ አስቸጋሪ ሁኔታዎ ሊገጥሙን 
ይችላሉ፤ የዚህን ጊዜ ታዲያ “ተሻገሩ” ባለን ጌታና በነገረን ቃል ላይ ያለንን፣ በጉዞው መጀመሪያ ላይ ይዘነው 
የወጣነውን የእምነት በትራችንን መዥረጥ በማድረግ “አትሻገሩም፣ ትሞታላችሁ” እያለ መማጓራት 
በሚሰብከን ማዕበል ልይ በመዘርጋት እምነታችንን ስንጠቀምበት ማየት ጌታችንን ከምንም በላይ 
ያስደስተዋል። እምነትን መጣል ግን በእኛ ላይ ፍርሃትንና ጭንቀትን፣ ተስፋ መቁረጥን ከማስከተሉም በላይ 
ጌታንም ያሳዝነዋል። ስለዚህ እምነታችንን በማዕበሉ ላይ የምናነሳ እንጂ ማዕበሉ እምነታችንን የሚያስጥለን 
ልንሆን አይገባንም። እምነታቸውን ከሚያነሱ ጋር ጌታም ይነሳልና እምነታችሁን አንሱ።   

 
ወ/ም  ብርሃኑ አንበሴ 


