
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 

February 23, 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 15፣ 2012 ዓ.ም. 

“እናንተም ከቅዱሱ ቅባት ተቀብላችኋል፥ ሁሉንም ታውቃላችሁ።”  
(1ዮሐ. 2:20)  

“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 መስፍን ባፋ 

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

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

 

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “ሳሙኤልም የዘይቱን ቀንድ ወስዶ በወንድሞቹ 
መካከል ቀባው። የእግዚአብሔርም መንፈስ ከዚያ 

ቀን ጀምሮ በዳዊት ላይ በኃይል መጣ።”  
(1 ሳሙ. 16:13) 

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 -- ራሴን በዘይት ቀባህ። 
መዝሙረኛው ዳዊት እግዚአብሔር እረኛዬ ስለሆነ እራሴን በዘይት ቀባኝ በማለት 

ይዘመራል። ዳዊት በተደጋጋሚ በእግዚአብሔር የተቀባ ሰው ነው። ገና በብላቴናነቱ 
እግዚአብሔር ሳዖልን የእስራኤል ንጉስ እንዳይሆን ከናቀው በኋላ ሳሙኤልን ቀንዱን በዘይት 
ሞልቶ ወደ እሰይ ቤት እንዲሄድ አዘዘው። ሳሙኤል ዘለግ ያሉትን የእሰይን ልጆች ሊቀባ 
ወዶ ነበር እግዚአብሔር ግን ሰው እንደሚያይ አያይምና ከሰባቱም የእሰይ ልጆች የሚቀባው 
አልተገኘም ነበር። ዳዊት የቀረ ልጅ የለም ወይ ተብሎ ተፈልጎ ከእረኝንቱ ስፍራ ተጠርቶ 
ተቀባ (1 ሳሙ. 16:13)። በመቀጠልም በይሁዳ ይነግስ ዘንድ ተቀባ (2 ሳሙ. 2:4)። ለሶስተኛ 
ጊዜም በእስራኤል ሁሉ ላይ ሲነግስ ተቀብቷል (2 ሳሙ. 5:3)። ዳዊት እረኛ በጎቹን በዘይት 
እንደሚቀባ ሁሉ መቀባቱን ከእግዚአብሔር እረኝነት ጋር አያይዞ ይዘምራል።  

የዳዊት መቀባት የሚያሳየው ለንጉስነት መለየቱን ብቻ ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስን 
አብሮነት ነው። በተለይም በአባቱ በእሰይ ቤት በተቀባ ጊዜ ይህንን ሃሳብ በቀጥታ 
እናገኘዋለን። የእግዚአብሔር ቃል “ሳሙኤልም የዘይቱን ቀንድ ወስዶ በወንድሞቹ መካከል 
ቀባው። የእግዚአብሔርም መንፈስ ከዚያ ቀን ጀምሮ በዳዊት ላይ በኃይል መጣ” ይለናል (1 
ሳሙ. 16:13)። ዳዎት መቀባቱን ተከትሎ ወዲያውኑ (“ከዚያን ቀን ጀምሮ”) በእርሱ ላይ 
የእግዚአብሔር መንፈስ መጣ። ዳዊት ከዛ በኋላ የተመላለሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል 
ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ከርሱ ጋር ስለነበር በሚያደርገው ነገር ሁሉ የተከናወነ ነበር። 
በእረኝነቱ ስራ ላይ በመንፈስ ኃይል ሆኖ በጎቹን ከጠላት እየነጠቀ ያድን ነበር። የተለየ 
የእግዚአብሔር ሞገስ በእርሱ ላይ ስለነበር የሳዖል አገልጋዮች እንኳን “መልካም አድርጎ በገና 
የሚመታ… ጽኑዕ ኃያል… በነገርም ብልህ፥ መልኩም ያማረ…  እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር 
[የሆነ]” በማለት መስክረዋል። ይህ ሁሉ የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ በእርሱ ላይ 
ከመምጣቱ የተነሳ ነው። 

በዘይት መቀባት ለእግዚአብሔር መለየትና በከበረ የእግዚአብሔ ሞገስ ውስጥ 
መሆንንም ያመለክታል። እግዚአብሔር በክህነት እንዲያገለግሉት ሌዊንና ልጆችን ሲለይ 
በከበረ ዘይት እንዲቀቡ አዘዘ። ይህ ቅባት በእግዚአብሔር ፊት ያማረና መልካም መአዛ 
ያለው ነው። ለዚህ ነው በመዝሙር 133 ላይ የወንድሞች ሕብረት በአሮን ራስ ላይ 
በሚፈሰው የከበረ ዘይት የተመሰለው። ይህ የቅባት ዘይት በአሮን ራስ ላይ ወርዶ፣ በጺሙ 
አልፎ በልብሱ መደረቢያ ላይ ይወርዳል። አሮን በሚያልፍበትም ሁሉ መአዛው ይወጣል። 
መዝሙረኛው “ራሴን በዘይት ቀባህ” እግዚአብሄር የሰጠውን በመንፈስ ቅዱስ የሆነውን 
የከበረ ሞገስ፣ ሃይልና ሕይወት የሚገልጽ ነው።  

ወገኖቼ፦ እረኛችን እራስን በዘይት የሚቀባ ነው። ስለዚህ ነው በአዲስ ኪዳን 
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ “የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፥ ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ 
ቀብቶኛል” (ሉቃ. 4:17) ያለው። አሁን ሁላችንም በመንፈስ ቅዱስ ተቀብተናል። ስለዚህም 
ቃሉ “እናንተም ከቅዱሱ ቅባት ተቀብላችኋል፥ ሁሉንም ታውቃላችሁ” (1ዮሐ. 2:20) 
እንዲሁም “እናንተስ ከእርሱ የተቀበላችሁት ቅባት በእናንተ ይኖራል፥ ማንም 
ሊያስተምራችሁ አያስፈልጋችሁም፤ ነገር ግን የእርሱ ቅባት ስለ ሁሉ እንደሚያስተምራችሁ፥ 
እውነተኛም እንደ ሆነ ውሸትም እንዳልሆነ፥ እናንተንም እንዳስተማራችሁ፥ በእርሱ 
ኑሩ” (1ዮሐ. 2:27) የሚለን። ከቅዱሱ ቅባት ተካፍለናል። እግዚአብሔር አምላክ በሰጠን 
በመንፈስ ቅዱስ ተቀብተናል። ስለዚህም እንደ ዳዊት በሞገስና በኃይል እንዲሁም እንደ አሮን 
በተቀደሰ ሕይወት እድንኖር ተጠርተናል።    


