
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  
በቤተ ክርስቲያን የወጣቶች አገልግሎት የተዘጋጀ ወንጌል ስርጭት 

 በሚቀጥለው ቅዳሜ (May 25 @ 11 a.m.) በቤተ ክርስቲያን የወጣቶች አገልግሎት 
የተዘጋጀ ወራዊ የወንጌል ስርጭት ፕሮግራም አለን። የምንችል ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ተገናኝተን 
እንድንወጣ የአገልግሎቱ መሪዎች ያሳስባሉ። 

በቤተ ክርቲያን የተዘጋጀ ታላቅ ሪትሪት 

 ቀን፡  7/4 - 7/6/2019  

 ስልክ፡ (920) 294-3323 Booking ID number= 14589 or Yemsrach 

 በዚህ ፕሮግራም ፓስተር አሳየኸኝ በርሄ ያገለግለናል። 

 እሳካሁን 58 አዋቂዎችና 60 ልጆች ተመዝግበዋል። ሪዘርቭ ያደረግናቸውን ክፍሎችን በMay 3 

ስለምንለቅ ያልተመዘገባችሁ ተመዝገቡ።  

 በዚህ ፕሮግራም ጨዋታዎችን በማቀድና በማስተባበር ለማገልግል የምትፈልጉ ስማችሁን 

ለረድኤቱ እንድትሰጡ እንጠይቃለን። 

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 

May 19, 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. 

    ግንቦት 11፣ 2011 ዓ.ም. 

“ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? መከራ፥ ወይስ ጭንቀት፥ ወይስ ስደት፥ 
ወይስ ራብ፥ ወይስ ራቁትነት፥ ወይስ ፍርሃት፥ ወይስ ሰይፍ ነውን?”  

(ሮሜ 8፡35) 

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



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

ጸሎት .................            ወንድም ፍቅሩ ካዮ 

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

ፕሮግራም መሪ ……….     ወንድም ጸደቀ  ጴጥሮስ 

ቃል .............              ወንድም ብርሃኑ አንበሴ 

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

 

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 

“ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት 

ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም 

የለውም።” (ዮሐ. 15፡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 

ሁሉን የሚያስጥል ፍቅር 
  “ታንኳዎችንም ወደ ምድር አድርሰው ሁሉን ትተው ተከተሉት።" ሉቃስ 5፡11 

 ታሪኩን ስንመለከት ስፍራው "ጌንሳሬጥ" የተባለ ሲሆን ኢየሱስ በባህሩ ዳር ቆሞ እጅግ ብዙ ህዝብ 
እያስተማረ እንደነበር፣ በባህሩ ዳር ግን በዓሣ ማጥመድ ሥራ የሚተዳደሩ ሰዎች፣ በዚያን እለት ግን ምንም 
እንኳን የአሣ ማጥመድ የረጅም ጊዜ ልምዱ ቢኖራቸውም ሌሊቱን ሙሉ ደክመው አንድም ዓሣ መያዝ ያልቻሉ፣ 
ከዚህም የተነሳ ተስፋ ቆርጠውና ባዶውን ታንኳቸውን ከዳር ላይ በማቆም መረባቸውን በማጠብ ላይ እንደነበሩ 
ይናገራል። ከድካማቸው የተነሳ ይመስላል በባህሩ ዳር የሚደረገውን ግርግር፣ የህዝቡን ግፊያና ህዝቡን 
የሚያስተምረውንም መምህር ከቁብ አልቆጠሩትም ነበር። ኢየሱስ ግን ከነዚህ ባዶ ታንኳዎች ወደ አንዲቱ ወደ 
ስምኦን (በኋላ ጴጥሮስ ወደተባለው) ወደ ሆነችው በመግባት ጥቂት ከምድር ራቅ እንዲሉ ጠየቀው። ባዶነት 
በኢየሱስ ሲሞላ፣ ማለትም ኢየሱስ ሲገባበትና ስፍራውን ሲቆጣጠረው፣ ተስፋ የቆረጠ የነበረ ህይወት ከአፉ 
በሚወጣው ቃል ዘወትር በበረከቱ እየታጨቀ፣ እየተሞላና እየበዛ ይኖራል። በታንኳችን ውስጥ ያለው  ጌታ 
ማንነትና ፍቅር የመታወቁ መጠን እየጨመረ ሲመጣ ደግሞ ከእጁ የተቀበልነውን የሥጋ በረከቶች እንኳን ወዲያ 
በማሥቀመጥ ሁሉን ትቶ እርሱን ብቻ ለመከተል ያስወስናል። 
 ወደ ክፍሉ ስንመለስ ታድያ ጌታ ኢየሱስ ማስተማሩን ከጨረሰ በኋላ የተመለሰው ወደ እነ ስምኦን 
ችግር ነበር። "ወደ ጥልቁ ፈቀቅ በል መረቦቻችሁንም ለማጥመድ ጣሉ..." በማለት ምሪትንና ቃልን ሰጠው። ጌታ 
ይህንን ሲናገር ታድያ እነ ስምኦን ዓሣን ለመያዝ ሌሊቱን ሙሉ እንደደከሙና ሲነጋም ተስፋን ቆርጠው ባዶ 
መረባቸውን እያጠቡ እንደነበር ያውቃል። ነገር ግን በዚህ ተስፋ በቆረጡበትና በባዶው ነገራቸው ላይ ቃልን 
ሲያወጣበት ስምኦን “...በቃልህ መረቦቹን እጥላለሁ አለው። ይህንንም ባደረጉ ጊዜ እጅግ ብዙ ዓሣ ያዙ 
መረቦቻቸውም ተቀደዱ” በማለት ጌታ የተናገረውን ቃል በእምነት በመቀበልና እንደ ቃሉም በማድረግ 
የተትረፈረፈና የተጨቆነ በረከትን በቃሉ እንደተሞላ እናያለን። ይህ ያደረገው ተዓምራት ደግሞ አብሮት ያለው 
ጌታ በእርግጥ ጌታ እንደሆነ እንዲያውቅና በህይወቱ ታላቅ ውሳኔን እንዲያደርግ አድርጎታል።   
 ከውሳኔዎቹም የመጀመሪያው ኃጢያተኛ መሆኑን በመናዘዝ በእውነተኛ ንስሓ በጌታ ፊት ራሱን 
ማዋረድ ነበር። ስምኦን ጴጥሮስ አሁን ከእርሱ ጋር ያለው በእርግጥ ጌታ እንደሆነ በማወቅ እራሱን በጌታ ፊት 
በማዋረድ ፣ ኃጢያተኛ እንደሆነ ተናዘዘ። እንደውም ጌታ ከእርሱ ጋር ሊሆን እንደማይገባውና ከእርሱም 
እንዲለይ ለመነው። “ጌታ ሆይ እኔ ኃጢያተኛ ነኝና ከኔ ተለይ አለው” ይላል። ሁል ጊዜ ከእኛ ጋር በውስጣችንም 
ያለው የተቀበልነው ጌታ ማንነት በደንብ እየገባንና እያወቅነው ስንመጣ ነው እውነተኛ ማንነታችንን በፊቱ 
በማዋረድ፣ የተሰጠን ህይወት እንደኛ ማንነት ቢሆን የማይገባን እንደነበረና ጌታ ግን ከታላቅ ፍቅሩና ከምህረቱ 
የተነሳ ይህንን ህይወት እንደሰጠን በማወቅ በትህትና የምንገዛለት። ስምኦንም ወደዚች ባዶዋን ውኃው ዳር 
በሥሱ ማዕበል ትንገዋለል ወደነበረችውና ዓሣ ዓሣ ወደምትሸተው ታንኳው ውስጥ ገብቶ፣ ተስፋ ቆርጦና ደክሞ 
ከነበረው ሰው ጋር የተቀመጠው ጌታ ፍጥረታትን ሁሉ የፈጠረና ሁሉም ደግሞ የሚታዘዙለት ጌታ መሆኑን 
ሲያውቅ በእውነተኛ ንስኃ በፊቱ ለመውደቅ ወሰነ። ይህን እውነተኛ ውሳኔ በስምኦን ጴጥሮስ ላይ የተመለከተው 
ጌታ ታዲያ ለታላቁ የእግዚአብሄር መንግስት ሥራ ስምኦንን “አትፍራ ከእንግዲህ ወዲያ ሰውን የምታጠምድ 
ትሆናለህ...” በማለት ፍቅር በተሞላበት ቃና ሲጠራው  እንመለከታለን። ይህ ደግሞ በእለታዊ ኑሮ ላይ 
የሚያስጨክን ትልቅ ውሳኔን የሚጠይቅ ጉዳይ ቢሆንም የጌታ ፍቅር የገባው ሰው ግን እንደታላቅ እድል 
በመቁጠር ሁሉንም ትቶ ለመከተል አይከብደውም።  
 ስለዚህ የስምኦን ቀጣይ ውሳኔ የነበረው ያለውን ሁሉ ጥሎ ጌታን መከተል ነበር። የጌታ ፍቅርና 
ታላቅነት ስለገባው ይህን ውሳኔ ለመወሰን ጊዜ ቀጠሮ አላስፈለገውም። ነገር ግን ሁሉንም፣ ማለትም ጌታ 
አትረፍርፎ የሰጠውን በረከት ጨምሮ ለዘመናት ይተዳደርባት የነበረችውን ታንኳውንም ሆነ መረቡን፣ የዓሣ 
ማጥመድ ሥራውን ሳይቀር ትቶ ጌታን ተከተለው። እንግዲህ ወገኖቼ ሰማይንና ምድርን፣ በውስጣቸው ያለውን 
ሁሉ የፈጠረ፣ ሁሉ በቃሉ የሚታዘዙለት አምላክ ወደ እኛ በሃጢያት ተለውሰንና ውስጣችን በባዶነት፣ ተስፋ 
በመቁረጥ  ተሞልቶ ወደ ነበረው ህይወታችን ትሁት ሆኖ ያን ክብሩን ሁሉ ትቶ በመምጣት  ህይወታችንን 
ቀይሮ፣ ሁለንተናችንን ተቆጣጥሮ፣ ባዶነታችንን በቃሉ እየሞላና በበረከቱ እያትረፈረፈ የሚያኖረን ጌታ ፍቅሩን 
ምን ያህል ተረድተነው ይሆን! ከዚህም በላይ የመንግስቱ አገልይ ካህናቶቹ ያደረገን የማያልፍንም የዘላለም 
እርስት ያዘጋጀልን ጌታ የፍቅሩን መጠን ታላቅነት ያሳየናል። ታድያ ይህ ፍቅሩ በእውነት ሲገባን ልክ እንደ 
ጴጥሮስ ራሳችንን በእውነተኛ ንሰሃ በጌታ ፊት በማዋረድና ያለንንም ሁሉ በፊቱ በመጣል ሁሉንም ትተን 
እንከተለዋለን።  

 
ወ/ም ብርሃኑ አንበሴ 


