
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

ማስታወቂያ  

የአርብ ፕሮግራም 

 በአርብ ፕሮግራም ዘወትር አርብ ከ7 p.m. ጀምሮ እየተገናኘን እንጸልያለን። ቃሉንም 

እንማራለን። በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘት የበረከቱ ተካፋዮች እንድንሆን ሁላችንም 

እንድንሳተፍ ቤተ ክርስቲያን ታበረታታለች። በተለያየ ጉዳይ እንዲጸለይላችሁ የምትሹም 

አገልጋዮችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ!   

 

የሕንጻ ፈንድ 

 የሕንጻ ፕሮግራማችን ላይ አሁንም ተሳትፎአችን እንዲቀጥል ቤተ ክርስቲያን 

ታበረታታለች። ስለዚህ አገልግሎት እየጸለይን አሁንም ጌታ እንደሚያሳስበን ለሕንጻ የሚሆን 

ስጦታን በመስጠት መትጋታችንን እንድንቀጥል በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። ጌታ ይባርካችሁ! 

 

በዚህ አመት እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን መንፈሳዊ ተሃድሶን እንዲያደርግ በጸሎትና 

በቃሉ እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች።  
 

 

 

 

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) 
773-507-0194 (ወ/ም አያሌው) 
773-910-0485 (ወ/ም ፒተር) 
773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ) 
773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን) 

“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 25, 2018 

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

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. 

 መጋቢት 16፣ 2010 ዓ.ም. 

“መንፈሴንም በውስጣችሁ አሳድራለሁ፥ እናንተም በሕይወት ትኖራላችሁ።”  
(ሕዝ. 37፡14) 



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

ጸሎት መሪ.................           ወንድም ብርሃኑ አንበሴ 

አምልኮ.......................           ወንድም ጌታያውቃልና እሕት ብሩክታይት 

ፕሮግራም መሪ ……….          ወንድም ጌቱ ጳውሎስ 

ቃል .............                   ወንድም ጌታያውቃል 

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

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “ወይስ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር 

የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው 

የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደ ሆነ 

አታውቁምን?” (1ቆሮ 6፡19) 

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 ሐሙስ 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 

ወ/ም ሰለሞን ወመጎ ቅዳሜ 549 Sheridan Rd., Apt. 3, Evanston, IL 60202 

መልዕክተ ሰንበት 

መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር፤ መንፈስ ቅዱስ በኛ ውስጥ። 

“እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል … ነገር ግን 

ከእናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውሥጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ።” (ዮሐ. 14፡ 15-17)   

 መንንፈስ ቅዱስ በአንድ ጊዜ ሁሉም ስፍራ የሚገኝ (“omnipresent”) አምላክ ነው። 

በመሆኑም ቃሉ እንደሚያስተምረን መንፈስ ቅዱስ አብሮን ያለ ብቻ ያለ ሳይሆን በውስጣችንም 

ይኖራል። ይህ አስደናቂ እውነት ነው። አለምን የፈጠረ አምላክ (መንፈስ ቅዱስ) ሁልጊዜ 

በውስጣችን አለ። በዚያው ቅጽበት በአለም ሁሉ ነው። ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ በውስጣችን 

ያለውን ጌታ መንፈስ ቅዱስ በጉባኤችንም እንዲመጣ የምንጸልየው።  

 ይህ “እግዚአብሔር ከኛ ጋር” መሆኑ የአዲስ ኪዳን ልምምድ ነው። በብልይ ኪዳን ግን 

እንደዚህ አልነበረም። በቡሉይ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ በተለዩ ሰዎች ላይ መጥቶ ኃይል ይሰጣቸውና 

የእግዚአብሔርን ኃሳብ እንዲያገልገሉ/እንዲፈጽሙ ይረዳቸው ነበር። ለምሳሌ እግዚአብሔር 

መንፈሱን በሰባዎቹ የእስራኤል አለቆች ላይ ባደረገ ጊዜ ሰባዎቹ ትንቢት ተናገሩ፤ ካዛ በኋላ ግን 

አልተናገሩም (ዘሑ 11፡25)። ሳምሶንንም “የእግዚአብሔርም መንፈስ በጾርዓና በኤሽታኦል መካከል 

ባለው በዳን ሰፈር ውስጥ” ያነቃቃው ነበር። (መሳ 13፡25)። በሳኦል ላይ መንፈስ ቅዱስ በመጣበት 

ጊዜ ከነበያት ጉባዔ ጋር ተቀላቅሎ ትንቢት እንደተናገረ እናነባለን።  

 በአዲስ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ ሁልጊዜ እስከ አለም ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋራና በኛ ውስጥ 

ነው። ይህ ነብያት አስቀድመው የተነበዩት እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን በኩል የፈጸመው የአዲስ 

ኪዳን እውነታ ነው። በሕዝቅኤል 36፡ 27 ላይ ቃሉ “መንፈሴንም በውስጣችሁ አኖራለሁ 

በትእዛዜም አስሄዳችኋለሁ፥ ፍርዴንም ትጠብቃላችሁ ታደርጉትማላችሁ” በማለት ይህንን እውነት 

ከብዙ ዘመን በፊት አረጋግጦልናል። እንዲሁም በሕዝቅኤል 37፤14 ላይ “መንፈሴንም በውስጣችሁ 

አሳድራለሁ፥ እናንተም በሕይወት ትኖራላችሁ” ይለናል። በኛ ውስጥ ያለውንና ከኛ ጋር ያለውን 

ቅዱሱን መንፈስ የምናውቀው ጌታን አንዳኛችን አድርገን የተቀበልን ብቻ ነን። አለም ግን 

ስለማያየውና ስለማያውቀው ሊቀበለው አይችልም። እኛ ግን ህልውናውን፣ ማጽናናቱን፣ 

አብሮነቱን፣ አጋዥነቱን፣ ሃይሉን፣ ፍቅሩንና ምሪቱን እንረዳለን።  

 ወገኖቼ፤ እኛ የግዚአብሔር መንፈስ የሚኖርብን የርሱ ቤተ መቅደሶች ነን። ሓዋሪያው 

ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ጉዳይ ሲያስተምረን “ወይስ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት 

በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደ ሆነ አታውቁምን?” (1ቆሮ 6፡19) በማለት 

ይጠይቀናል። ስለሆነም ሁልጊዜ ክብሩን ይዘን የምንቀሳቀስ እንደሆንን ልናስተውል ይገባናል። 

ይህንን እውነት ስንረዳም የምንፈሱ ማደሪያ የሆነውን መቅደስ እንዴት በቅድስና መጠበቅ 

እንዳለብን እንገነዘባለን።  

 
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ 


