
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  
 

አጭር የአገልጋዮች ስብሰባ 

 ዛሬ ከአምልኮ ጊዜ በኋላ በጣም አጭር ስብሰባ ከአገልጋዮች ሁሉ ጋር ለሚኖረን 

አገልጋዮች ሁሉ በሰብሰባው ላይ እንድትገኙ ሽማግሌዎች በማክበር ይጠይቃሉ። 

 

 የእሁድ 1:30 ጸሎት 

 እሁድ ልክ 1:30 ላይ ተገናኝተን በጸሎት እንድንተጋ ቤተ ክትርስትያን አጥብቃ 

ታሳስባለች። በተከታታይ በዚህ ሰአት በእግዚአብሔር ፊት የምንጸልይባቸው ጉዳዮች ስላሉን ልክ 

በሰዓቱ እንድንገኝ እናሳስባለን።  

የአርብ ፕሮግራም 

 በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎትና የትምህርት ጊዜ እየሰጠን ነው። 

በተለይም ደግሞ አሁን እስከ አመቱ መጨረሻ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እንጸልያለን። አመቱን 

እንዋጃለን። 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 

January 20, 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. 

    ጥር 5፣ 2011 ዓ.ም. 

“ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ።”   
(ሐዋ. 1:8) 

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



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

ጸሎት መሪ.................      ወ/ም ጌቱ ጳውሎስ 

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

ፕሮግራም መሪ ……….     እሕት ሰናይት ከበደ 

ቃል .............              ወ/ም ዘሪሁን ዳዊት 

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

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ 

በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም 

እያጠመቃችኋቸው፥ ያዘዝኋችሁንም ሁሉ 

እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት 

አድርጓቸው፤ እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ 

ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ።” 
(ማቴ. 28:19-20)  

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 

የጌርጌሴኖኑ ምስክር 

ጌርጌሴኖን በሚባል ከተማ የሚኖር አንድ በአጋንት እስራት ውስጥ የነበረ ሰውን ታሪክ በማርቆስ 

5 ላይ እናነባለን። ይህ ሰው በታላቅ ስቃይ ውስጥ ነበር። የሚኖረው ከሰው ተለይቶ በመቃብር ስፍራ 

ነበር። በሰንሰለትና በእግር ብረት ሊታሰር አልቻለም። በውስጡ ባለው አጋንታዊ ኃይል የታሰረበትን 

ሰንሰለት ይበጥሳል፤ የእግር ብረቱንም ይሰባብራል። ስለዚም ማንም ሰው የማይቀርበው ኃይለኛ ነበር። 

ይህም ብቻ ሳይሆን በርሱ ያለው አጋንንት ሌትና ቀን ያስጮኸው ነበር። ሰውነቱንም በድንጋይ ይጭር 

ነበር።  

ይህ በዚህ ታላቅ እስራት የነበረ ሰው ጌታ ወደዚች ከተማ ሲመጣ ሮጦ ሰገደለት። በውስጡም 

ያለው አጋንንት መለፍለፍ ጀመረ። አጋንቱ ስሙን በተጠየቀ ጊዜ ብዙ በመሆኑ ሌጌዎን ነን በማለት መለሰ። 

ከታሪኩ እንደምናነበው ጌታ አጋንቱን ወደ እርያዎች መንጋ እንዲገቡ ሲያዛቸው ቁጥራቸው ሁለት ሺህ 

የሚሆን የእርያ መንጋ እየተጣደፉ ወደ ባሕር ገብተው ሞቱ። በዚህ ሰው ውስጥ ለካ ከሁለት ሺህ በላይ 

አጋንት ሰፍረው ኖሯል ያስጨንቁት የነበሩት። ጌታ ሲደርስለት ግን ከእስራቱ ተፈታ። እንደ ሰው ልብስ 

ለበሰ። ልቡም ተመለሰለት።  

ይህ ታላቅ መፈታትን ያገኘ ሰው ያደረገው ነገር አስደናቂ ነው። የከተማው ሰዎች የሆነውን ነገር 

ሰምተው በፍርሃት ጌታን ከከተማቸው እንዲወጣ ለመኑት። ጌታ እንደ ጥያቄአቸው ከከተማቸው 

ለመውጣት “ወደ ታንኳይቱም በገባ ጊዜ አጋንንት አድረውበት የነበረው ሰው ከእርሱ ጋር እንዲኖር 

ለመነው” ቁ. 18። ይህ ሰው የሚገርም ነገር ነበር የገባው። በምንም ሁኔታ ከጌታ መለየትን አልወደደም። 

ከመከራው ካሳረፈው፣ ከሰው ከቀላቀለው ጋር መሆንን ፈለገ። ምናልባትም እንደ ሰው ቆጥሮ ያዘነለት ጌታ 

ብቻ ነበር። በመቃብር የተጣለ፣ ለሰንሰለትና ለእግር ብረት ያልተበገረ፣ ሳያቋርጥ የሚጮህና ራሱን 

በድንጋይ እየባጠጠ ለሚኖር ለዚህ አሳዛኝ ሰው ጌታ ነጻነትን ሰጠው። ሌጌዎን በጌታ ፊት መቆም 

አልቻለምና እየተጣደፉ በባህር ሰጠሙ። ኢየሱስ ጌታ ነው!  

ጌታ ግን ይህ ሰው አብሮት እንዲሄድ አልፈቀደለትም። ይልቁንም ስራ ሰጠው። ጌታ “ወደ ቤትህ 

በቤተ ሰዎችህ ዘንድ ሄደህ ጌታ እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገልህ እንዴትስ እንደ ማረህ አውራላቸው 

አለው” ቁ. 19። ይህ ሰውም ጌታ እንዳዘዘው ሄዶ “ኢየሱስ እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገለት አሥር 

ከተማ በሚባል አገር ይሰብክ ጀመር፥ ሁሉም ተደነቁ” ቁ. 20። ይህ ሰው የተደረገለትን አስደናቂ ምስክርነት 

እየተናገረ መስበክ ጀመረ። ምስክር ሆነ። እንዴት ያለ ድንቅ ሽግግር ነው። ስብከቱ ሌላ ነገር አልነበረም ጌታ 

ለእርሱ ያደረገለትን ታምራትና ድንቅ መናገር፤ የተቀበለውንም ምህረት ማውራት ነበር። በከተሞች እየዞረ 

ኢየሱስ አድኖኛል እያለ መሰከረ። ብዙዎችንም ደረሰ። 

ወገኖቼ፦ እኛም ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራንን የጌታንን በጎነት እንድንናገር የተመረጠ 

ትውልድ፥ የንጉሥ ካህናት፥ ቅዱስ ሕዝብ፥ ለርስቱ የተለየ ወገን ነን (1ጴጥ. 2፡ 9)። ለእያንዳንዳችን 

የተደረገውን ድንቅ ነገር እየተናገርን ምስክሮች ለመሆን ተጠርተናል። ምስክር ያየውንና የቀመሰውን ነበር 

ይናገራል። እኛም ጌርጌሴኖኑ ሰው ጌታ ያደረገልንን እንናገር። ጌታ ይባርካችሁ።  

 
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ 


