
የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያ 
የሕቶች የሕብረትና የጸሎት ጊዜ 

 የህቶቾ አገልግሎት ክፍል በMarch 7 ከ 3p.m. ጀምሮ በቤተ ክርስቲያን የሕብረትና 
የጸሎት ጊዜ አዘጋጅተዋል። በዚህ ፕሮግራም እህቶች ሁሉ እንዲገኙ አስተባባሪዎች ያሳስባሉ። 
ወንድሞች ደግሞ ልጆችን በመጠበቅ እንተባበር። ጌታ ይባርካችሁ።  

የልጆች የአምልኮ ምሽት 
 የልጆች ፕሮግራም የአምልኮ ምሽት በተጋባዥ አገልጋዮች አዘጋጅቶልና ሁላችንም በዚህ 
ፕሮግራም ተገኝተን የበረከቱ ተካፋዮች እንድንሆን በፍቅር እናሳስባለን። ፕሮግራሙ March 27 
(ከ7-9p.m.) በቤተ ክርስርስቲያን ኦዲቶሪየም ይሆናል። 

ግሬስ ኮንፈራንስ 
 በዚህ አመት የሚደረገውን የግሬስ ኮንፈራንስ እንድንካፈል ቤተ ክርስቲያን ታበረታታለች።  
ፕሮግራሙ June እና 25 June 26 ይሆናል። ለመጀመሪያ ጊዜ የሚካፈሉ የመመዝገቢያ 
አይከፍሉም። ድጋሚ የምንካፈል እስከ April 30 ከተመዘገብን ለአንድ ሰው $60 (ለልጆች እስከ 7 
አመት $10 ከ8-18 አመት $20) በመክፈል መመዝገብ እንችላለን። እንዲሁም ለአንድ ቀን ሆቴል 
መያዝ ይኖርብናል። ስንመዘገብ Grace Conference በማለት Marriot ($87), Holiday Inn 
($90) ወይንም Hampton ($119) ቅናሽ እናገኛለን።  
ለመመዝገብ (847) 438-4494 መደወል እንችላለን። 
አድራሻ፡ Quentin Road Bible Baptist Church, 60 Quentin Rd, Lake Zurich, IL 60047  
https://graceconference.com/ 

  

 

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) 

“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 

March 1, 2020 

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. 

 

    የካቲት 22፣ 2012 ዓ.ም. 

“ጫማህ ብረትና ናስ ይሆናል፤ እንደ ዕድሜህ እንዲሁ ኃይልህ ይሆናል።”  
(ዘዳ. 33:25) 

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

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

 



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

ጸሎት ...........................      እሕት ሰናይት ከበደ 

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

ፕሮግራም መሪ ...……….     እሕት ሰናይት ከበደ 

ቃል ...............................     ወንድም ፍቅሩ ካዩ 

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

 

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “ብላቴኖች ይደክማሉ ይታክቱማል፥ ጐበዛዝቱም ፈጽሞ 
ይወድቃሉ፤ 

እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን 
ያድሳሉ፤ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፤ ይሮጣሉ፥ 

አይታክቱም፤ ይሄዳሉ፥ አይደክሙም።”  
(ኢሳ. 40፡ 30-31) 

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 ሰኞ 7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631 

ወ/ም ሳሚ  ኃብተየስ ሰኞ  9107 Laramie St. Skokie, IL 60077 

ወ/ም ሲሳይ መሸሻ  5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640 

ወ/ም ኮከቤ አስረስ   

ወ/ም ዘሪሁን/ዮሐንስ   

ወ/ም አያሌው/ጸደቀ   

መልዕክተ ሰንበት 

  

 

  

 
   ወ/ም ረድኤቱ ካሳ 

 እግዚአብሔር እረኛዬ ነው -- ጽዋዬም የተረፈ ነው። 
ንጉስ ዳዊት በመዝሙር 23 ከእግዚአብሔር እረኝነት ጋር አያይዞ እግዚአብሔር 

የተትረፈረፈን ሕይወት የሚሰጥ አምላክ እንደሆነ ይቀኛል። ይህንን ሃሳብ የሚገልጸው 
“ጽዋዬም የተረፈ ነው” በማለት ነው። በዚህ ስፍራ አግባብ “ጽዋዬ” በማለት ዳዊት 
የሚገልጸው ከእግዚአብሔር የተቀበለውን በረከትና ሕይወት ነው። በሌላም ስፍራ 
እግዚአብሔር እድል ፋንታው መሆኑን በመግለጽ “እግዚአብሔር የርስቴ እድል ፈንታና 
ጽዋዬ ነው፥ ዕጣዬንም የምታጠና አንተ ነህ” በማለት ያመሰግናል (መዝ. 16:5)። 
እግዚአብሔር ለዳዊት የሰጠው ጽዋ የሞላ ብቻ ሳይሆን ሞልቶ የተረፈ ነው።  

እግዚአብሔር በክርስቶስ የሰጠን ሕይወት እንዲሁ የተትረፈረፈ ነው። ጌታ ኢየሱስ 
ይህንን ጉዳይ በአዲስ ኪዳን ሲያስተምር “እኔ ሕይወት እንዲሆንላቸው እንዲበዛላቸውም 
መጣሁ” (ዮሐ. 10:10) በማለት ገልጾታል። ጌታችን ይህንን የተናገረው ከእረኝንቱ ጋር አያይዞ 
ነው። ዳዊት በመዝሙሩ እግዚአብሔር እረኛዬ ስለሆነ የተትረፈረፈ ሕይወት ይሰጠኛል 
እንዳለ ሁሉ ጌታችን ደግሞ እረኛ ለሆነላቸው በጎቹ የሚበዛ ሕይወትን እንደሚሰጣቸው 
አስተምሯል። በተለይም ይህንን ጌታችን የገለጸው ሌባው (ማለትም ዳቢሎስ) ከሚያደርገው 
ጋር በማነጻጸር ነው። ሌባው ዳቢሎስ “ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋም እንጂ ስለ ሌላ 
አይመጣም” (የሐ. 10:10)። ሌባው እየጨመረ ለሚሄድ ክፋት ይመጣል። ማለትም 
መጀመሪያ በማታለል ይሰርቃል፣ ከዚያም የሰረቀውን ይገድለዋል መጨረሻው ደግሞ 
የዘላለም ጥፋት ይሆናል። በአንጻሩ ጌታችን ደግሞ እርሱ የሕይወት እራስ ስለሆነ ከሞት ወደ 
ሕይወት አሻግሮ ሕይወትን ይሰጣል። ይህ ሕይወት ደግሞ እየበዛና እየጨመረ ይሄዳል። 

እግዚአብሔር ለልጆቹ ያለው አላማ መብዛት ነው። የእግዚአብሔር ነገር የሚበዛና 
የሚያሸንፍ እንደሆነ ሁሉ እግዚአብሔር በእርሱ ለሚደገፉት ያለው አላማም መብዛት ነው። 
ገና በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው ሰው እንዲበዛና ፍሬያማ እንዲሆን 
ባርኮታል (ዘፍ. 1:28)። ይህ መብዛት በቁጥር ማደግን ብቻ የሚገልጽ ሳይሆን በነገር ሁሉ 
ተጽንኖ አምጪ መሆንን የሚያሳይ ነው። በእግዚአብሔር የሚታመኑ ሁልጊዜ ኃይላቸው 
እየታደሰ ይሄዳል እንጂ አይደክሙም (ኢሳ. 40:31)። እንዲሁም ቃሉ “የጻድቃን መንገድ ግን 
እንደ ንጋት ብርሃን ነው፥ ሙሉ ቀን እስኪሆንም ድረስ እየተጨመረ ይበራል” እንደሚል 
(ምሳሌ 4:18) ብርሃናቸው እየጨመረ ይሄዳል። የእግዚአብሔር ሰዎች የተመላሱት በዚህ 
መርህ ነው። ቃሉ ስለ አሴር በረከት “ጫማህ ብረትና ናስ ይሆናል፤ እንደ ዕድሜህ እንዲሁ 
ኃይልህ ይሆናል” ይላል (ዘዳ. 33:25)። አሴር ጫማው የሚያደቅ ነው። እድሜው ሲጨምር 
ደግሞ ኃይሉ ይጨምራል። ዳዊትም በሌላ መዝሙር “በቤትህ የሚኖሩ ሁሉ የተመሰገኑ 
ናቸው… ከኃይል ወደ ኃይል ይሄዳሉ” (መዝ 84:4፣7) በማለት እግዚአብሔር የሰጠን 
ሕይወት የተትረፈረፈ እንደሆነ ዘምሯል። ካሌብም “ሙሴም በላከኝ ጊዜ እንደ ነበርሁ፥ ዛሬ 
ጕልበታም ነኝ፤ ጕልበቴም በዚያን ጊዜ እንደ ነበረ፥ እንዲሁ ዛሬ ለመዋጋት ለመውጣትም 
ለመግባትም ጉልበቴ ያው ነው” (ኢያሱ 14:21) በማለት በሚጨምር የመንፈስ ብርታት 
እንደኖረ በእመነት ተናግሯል። 

ወገኖቼ፦ ዘማሪው “የኔ ነገር ይበዛል” እንዳለ በክርስቶስ ያለን ሕይወት እየበዛ፣ 
እያደገ፣ እየተትረፈረፈ የሚሄድ እንጂ የሚያንስ አይደለም። በኛ ያለው መንፈስ ቅዱስ 
ተጽኖው በየጊዜው እየጨመረ የሚሄድ ነው። (ሕዝ. 47) የተጠማን የነበርን እኛ ወደ 
ክርስቶስ መጥተን ወንዞች የሚፈልቁብን ሆነናል። ጽዋችን የተረፈ ነው። የእግዚአብሔር ስም 
ለዘላለም የተባረክ ይሁን። አሜን! 


