
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

የአርብ ፕሮግራም 

የአርብ ፕሮግራም 

በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎትና የትምህርት ጊዜ እየሰጠን ነው። 

በተለይም ደግሞ ከፊታችን አርብ ጀምሮ ወንድም ሲሳይ “የእግዚአብሔር 

መንግስት” በሚል ርእስ ትምህርት ማስተማር ይጀምራል። በዚህ የጸሎት 

ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎትና ቃሉን በመማር እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን 

ታሳስባለች። እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ ወገኖችም መሪዎችን ማነጋገር 

ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ።  

 

ወገኖችን ማግኘት 

 

በተለያየ ምክኒያት ወደኋላ የተመለሱ ወገኖችን ለመፈለግና ለመጎብኘት 

ሽማግሌዎች እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቅሱ ስልሆን የምናውቀውና መጎብኘት 

አለበት የምትሉትን ስም ለወንድም ጌቱ እንድትሰጡ እናሳስባለን።   

 

 

 

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 

November 11, 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. 

    ሕዳር 2፣ 2011 ዓ.ም. 

“ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደ ሆነ፥ ለመዳን በእርሱ እንድታድጉ አሁን እንደ 
ተወለዱ ሕፃናት ተንኰል የሌለበትን የቃልን ወተት ተመኙ።” (1ጴጥ. 2:2-3) 



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

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

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

ፕሮግራም መሪ ……….     ወንድም አያሌው አስፋው 

ቃል .............              ወንድም ፍቅሩ ቴንሶ  

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

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ 

ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱን በጎነት 

እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ፥ የንጉሥ 

ካህናት፥ ቅዱስ ሕዝብ፥ ለርስቱ የተለየ ወገን 

ናችሁ”   

(1 ጴጥ. 2:9) 

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 ማክሰኞ 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 

ስምህ ማነው?  

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ስሞች ብዙ ትርጉም ያላቸው እንደሆኑ ማየት እንችላለን። 

ለምሳሌ እግዚኣብሔር ዮሴፍን በብዙ መከራ ኣሳልፎት በልጅ ሲባርከው ልጁን ስም ሲያወጣለት 

እግዚኣብሔር መከራዬን ሁሉ የኣባቴንም ቤት ኣስረሳኝ ሲል ምናሴ ብሎ ጠራው። ሁለተኛ ልጁን 

ደግሞ እግዚኣብሔር በመከራዬ ኣገር ኣፈራኝ ሲል ኤፍሬም ብሎ ጠራው (ዘፍ. 41፡ 51-52)። 

ዛሬም የኔንና የናንተን መከራ ያስረሳንና በተቸገርንበትና መከራን ባየንበት ኣገር ፍሬያማዎች 

ያደረገን ጌታ ስሙ ይባረክ። 

ስም ትርጉም ያለው ሲሆን ብዙ ጊዜ ደግሞ ከሰው ባህርይም ጋር የሚሄድ ነው።  

ለምሳሌ እግዚኣብሔር የኣብርሃምንና ሣራን ስማቸውን ሲለውጥላቸው የብዙዎች ኣባት እና 

የብዙዎች እናት የሚል ትርጉም ሰጥቶ ነው የቀየረላቸው (ዘፍ. 17:5)። እግዚኣብሔር እንደተናገረው 

ኣብርሃምና ሣራ የብዙዎች ኣባትና እናት በመሆን እንደተባረኩ እኛም በክርስቶስ በኩል የኣብርሃም 

ልጆች ስለሆንን ህያው ምስክሮች ነን። 

ሌላው ስሙ የተቀየረለት ሰው ያዕቆብ ነው። በዘፍጥረት 32:27 ላይ እንደምናነበው 

ስምህ ማነው ብሎ ይጠይቀዋል። እርሱም ያዕቆብ ነኝ ኣለው። ያዕቆብ ማለት ኣታላይ ማለት ነው። 

ያዕቆብ እንደስሙም በባህርይውም ኣታላይ እንደነበረ እናውቃለን። ወንድሙን ዔሣውን በምስር 

ወጥ ኣታሎ በኩርናውን ከመውሰዱም በላይ ኣባቱን ይስሃቅንም ኣታሎ የወንድሙን በረከት የቀማ 

ሰው ነው። የትም ፍጭው ዱቄቱን ኣምጪው እንደተባለው ኣባባል በረከት ይሁን እንጂ 

በማንኛውም መንገድ ማግኘት ኣለብኝ ብሎ በማመን በራሱ ጥበብና መንገድ በመጓዝ ላይ ያለ ሰው 

ነው። ይሁን አንጂ ይህ ማታለሉ ብዙ ዋጋ ኣስከፍሎታል እንጂ ሊያረካው ኣልቻለም። ከዚህም 

የተነሳ ለብቻው ባለበት እግዚኣብሔር ኣገኘውና ሌሊቱን ሙሉ ሲታገለው አንደቆየ እናነባለን (ዘፍ 

32፡ 24)። ከዚህ በኋላ ነው ስምህ ማነው ሲለው ስሜ ያዕቆብ ነው። ኣታላይ ነኝ። ብሎ እውነቱን 

ሲመልስለት ልክ ነህ እስካሁን የኖርከው ኑሮ የማታለል ነበር ካሁን በኋላ ግን ስምህ እስራኤል 

ይባል ከእግዚኣብሔር ከሰውም ጋር ታግለህ ኣሸንፈሃልና። በማታለል መንገድ ሳይሆን እውነተኛ 

በረከትን የሚባርከው እግዚኣብሔር እንደሆነ በመገንዘብ ሳይታከት ሌሊቱን በሙሉ ከጌታ ጋር 

ሲታገል ወይም ሲጸልይ እንዳሳለፈና ካልባረከኝ ኣልለቅ ህም ብሎ ሲያመር እናያለን።  

እንግዲህ እውነተኛ በረከት የሚመጣው በጽድቅ መንገድ በመጓዝ ከኣምላክ ዘንድ እንጂ 

በራሳችን ጥበብና ለሥጋ በሚመች በኃጢኣት መንገድ እንዳይደል ልንገነዘብ ይገባናል። ስምህ 

ማንው ብሎ ጌታ ሲጠይቀን ባህርያችንን ሳንደብቅ ልንነግረው ይገባናል። ኃኪም ቤት ሄዶ 

ለኃኪሙ በሽታውን የደበቀ ሰው ትክክለኛ መድኃኒት እንደማያገኝ ሁሉ እኔና እናንተም ባምላካችን 

ፊት ማንነታችንን በግልጽ በመናገር የነፍስ ፈውስ እንድናገኝ ጌታ ይርዳን። (ይቀጥላል) 

 
ዶ/ር ተረፈ አንሼቦ 


