
የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያ 
የአዲስ አመት ዋዜማ 

 የአዲስ አመት ዋዜማን December 31 ከ 5 p.m. ጀምሮ እናከብራለን። ምግብ ይኖረናል፣ 

የጸሎትና የአምልኮ ጊዜ ይኖረናል፤ ቲሸርት ይዘጋጃል፤ የስነ-ጽሐፍ ጊዜ ይኖረናል። ስነ-ጽሑፍ 

ለማቅረብ የምትፈልጉ ለረድኤቱ አስታውቁ። ስዎችን ጋብዙ። ጌታ ይባርካችሁ። 

የሽማግሌ ምትክ ምርጫ 

 የሽምግልና አገልግሎት ዘመኑን በሚጨርሰው በወንድማችን ሲሳይ መሸሻ ምትክ ሽማግሌ 

ለመምረጥ በJanuary 5 ጥቆማ ይደረግና በJanuary 19 ምርጫ ይደረጋል። እንዲሁም የሽማግሌዎች 

ሰብሳቢ ከሽማግሌች መካከል ይመረጣል። በዚሁ ቀንም የ2019 የቤተ ክርሲትያን ሪፖርት የሚቀርብ 

ይሆናል። ለዚህ ፕሮግራም እየጸልየን እንድንቆይ አናሳስባለን።  

የእሁድ ፕሮግራም መርሃ-ግብር 

 ህይንን ቤተ ክርስቲያን እንድንገለገልበት የፈቀዱልንን የሬቭንስ ውድ ባብቲስት ቤተ 

ክርስትያን የእሁድ ከሰአት አምልኮ ፕሮግራም እንዳናስተጓጉል የእሁድ ፕሮግራማችን 

በተመደበለት ሰአት ማስኬድ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ሽማግሌዎች የሚከተለው የሰአት 

አጠቃቀም በጥብቅ እንዲተገበር ወስነዋል። ጌታ ይባርካችሁ! 

1. ጸሎት፡ 1:30-2፡00          2. አምልኮ፡ 2፡00-2:30               3. ማስታወቂያ/መባ፡ 2:30-2:45 

4. ቃል፡ 2:45-3:45           5. የፕሮግራም ፍጻሜ፡ 4፡00        6. የህብረት ጊዜ 4፡00– 5፡00 

 

 

 

 

 

 

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? 

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 

December 29, 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. 
አርብ 7፡00 p.m. -- 9፡00 p.m. 

 

    ታህሳስ 19፣ 2012 ዓ.ም. 

“…ለአሕዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ለሕዝብህም ለእስራኤል ክብር…” 
(ሉቃ. 2:32) 

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

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

 



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

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

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

ፕሮግራም መሪ ...……….     ወንድም ሲሳይ መሸሻ 

ቃል ...............................     ወንድም ጸደቀ ጴጥሮስ 

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

 

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “በእርሱ ሕይወት ነበረች፥ ሕይወትም 
የሰው ብርሃን ነበረች። ብርሃንም በጨለማ 

ይበራል፥ ጨለማም አላሸነፈውም።”  
(ዮሐ. 1፡ 4-5) 

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 

ጨለማችን በርቷል! 
ሁላችንም እንደምናስተውለው በገና ወቅት ከቀናት በፊት በየቤቱና በየአካባቢው 

ልዩ ልዩ መብራቶች ይሰቀላሉ። መብራቶቹ ደማቅና በልዩ ልዩ ቀላማት ያሸበረቁ ሆነው 
ለምሽቱ ጨለማ የተለየ ውበት ያጎናጽፉታል። በእውቀትም ሆነ በልማድ መብራቶቹ 
የሚያስተላልፉት መልእክት አለ። መልእክቱ ብርሃን ወደ አለም መጥቷል የሚል ነው። ይህ 
ወደ እኛ ከላይ የመጣው ብርሃን ለተቀበሉት ሁሉ ሕይወት የሚሰጥ የሰዎችን ጨለማ 
የሚገፈው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። 

ነብያትና ሐዋሪያት ስለዚህ አስደናቂ ብርሃን መስክረዋል። ኢሳያስ “ነገር ግን 
ተጨንቃ ለነበረች ጨለማ አይሆንም... በጨለማ የሄደ ሕዝብ ብርሃን አየ፤ በሞት ጥላ 
አገርም ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው” (ኢሳ. 9:1-2) በማለት ኢየሱስ በጨለማ ላሉት፣ 
ለተጨነቁት፣ በሞት ጥላ ለኖሩት የሚያበራ ብርሃን እንደሆነ ምስክሯል። ይህ ብርሃን ለኛ 
ሰው ሆኖ የተወለደልን እንደ እግዚአብሔር ልጅ ደግም የተሰጠን፣ አለቅነት ለዘላለም 
በጫንቃው ላይ የሆነው፣ ድንቅ መካር፥ ኃያል አምላክ፥ የዘላለም አባት፥ የሰላም አለቃ ብለን 
የምንጠራው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው (ቁ. 6)። ማቴዎስ ኢሳያስን ጠቅሶ በሞት ጥላና በጨለማ 
ለተቀመጠ ሕዝብ የሚያበራ “ታላቅ ብርሃን” ይለዋል(4:14-16)። በሉቃስ ወንጌል ይህ 
ኢየሱስ “ከላይ የመጣ ብርሃን”፣ “በሞትና በጨለማ ላይ የሚያበራ ብርሃን” ደግሞም “ሁሉን 
የሚገልጥ ብርሃን” ተብሏል (1:78-79፤ 2:32)። ዮሐንስ በወንጌሉ “ለሰው ሁሉ የሚያበራው 
እውነተኛው ብርሃን” ይለዋል (1:9)። ለዋሪያው ጳውሎስ ከፀሃይ ብሩህነት የበለጠ የሚያበራ 
ብርሃን ሆኖ ተገለጠለት (ሐዋ. 26:13)። ዮሐንስ በክብሩ ሲያየው ፊቱ እንደ ፀሃይ ያበራ 
ነበርና በፊቱ መቆም አልቻለም። ወደ እኛ የመጣው ሰማያዊ ብርሃን ተጨንቀው ላሉ፣ 
በጨለማ ላሉ፣ በሞት ጥላ ለተቀመጡ የሚያበራ፤ ደስታን የሚሰጥ፣ የአስጨናቂውን ዘንግ 
የሚሰብር ታላቅ ብርሃን ነው።  

ወደ እኛ የመጣው ጌታ ብርሃን ነው። በጨለማ ላለች አለም ብርሃን ሆኖ መጣ። 
ወገኖቼ የብርሃን ምንጭ አንድ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ብቻ ነው በራሱ ብርሃን የሆነ። 
ብርሃን የሚወጣው፣ በጨለማው ላይ በቃሉ ለማብራት ስልጣን ካለው ከእግዚአብሔር ብቻ 
ነው። በዘፍጥረት 1:1-3 እንደምናነበው “በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን 
ፈጠረ” (ቁ.1)። ነገር ግን እግዚአብሔር ከፈጠራት በኋላ (ምናልባትም ከሰይጣን መጣል ጋር 
ሳይገኛኝ አይቀርም) ምድር “ባዶ ነበረች፥ አንዳችም አልነበረባትም፤ ጨለማም በጥልቁ ላይ 
ነበረ...” (ቁ.2)። በዚህች ባዶ በነበረችው፣ አንዳች ባልነበረባት፣ በጨለማ ተውጣ ለነበረች 
ምድር እግዚአብሔር መጥቶ ቃልን ተናገረ። እግዚአብሔር “ብርሃን ይሁን አለ፤ ብርሃንም 
ሆነ” (ቁ.3)። የግዚአብሔር ቃል ጨለማን የሚገፍ ነው። እግዚአሔር ሲናገር ጨለማው 
ከምድር ላይ ለቀቀ። ብርሃን የሆነው ፀሃይና ጨረቃ ስለተፈጠሩ ሳይሆን እግዚአብሔር 
ብርሃን ይሁን ስላለ ነው። ቃል በሆነው በክርስቶስም በኃጢያት ጨለማ ላለች አለም ብርሃን 
ይሁን አለ። ብርሃንም ሆነ። እናም በሞት ጥላ ያሉ፣ ተስፋን የቆረጡ ብርሃን 
ወጣላቸው።እርሱ የሕይወት ብርሃን ነውና በክርስቶስ ያሉ በብርሃን እንጂ በጨላማ 
ደይደሉም። እግዚአብሔር በጨለማችን ላይ “ብርሃን ይብራ” ስላለ ጨለማችን በርቷል።   


