
የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያ 
የአባላት ሁሉ ስብሰባ 

 በሚቀጥለው ሳምንት በMarch 15 ከፕሮግራም በኋላ አጭር አጠቃላይ የቤተ ክርስቲያን 
አባላት ሁሉ ስብሰባ ይኖረናል። አባላት ሁሉ ለአጭር ጊዜ ወደ ኋላ እንድትቀሩ በማክበር 
እንጠይቃለን። 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 

March 8, 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 29፣ 2012 ዓ.ም. 

“እኔ ግን በቸርነትህ ታመንሁ፥ ልቤም በመድኃኒትህ ደስ ይለዋል።”  
(መዝ. 13:5) 

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

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

 



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

ጸሎት ...........................      ዶ/ር  ተረፈ አንሼቦ 

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

ፕሮግራም መሪ ...……….     ዶ/ር ተረፈ አንሼቦ 

ቃል ...............................     ፓ/ር ጌሪ ሮኸርማየር (ፕሬዚዳንት —ኮንቨርጅ ሚድአሜሪካ) 

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

 

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “ነገር ግን እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለ ጠጋ ስለ ሆነ፥ 
ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሣ በበደላችን ሙታን እንኳ በሆንን ጊዜ 

ከክርስቶስ ጋር ሕይወት ሰጠን፥ በጸጋ ድናችኋልና፥ 
በሚመጡ ዘመናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ 

የሚበልጠውን የጸጋውን ባለ ጠግነት ያሳይ ዘንድ፥ ከእርሱ ጋር 
አስነሣን በክርስቶስ ኢየሱስም በሰማያዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር 

አስቀመጠን።” (ኤፌ. 2፡ 4-7) 

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 -- ቸርነትህና ምሕረትህ ይከተሉኛል። 
ንጉስ ዳዊት በተደጋጋሚ በዝማሬው ከሚያነሳቸው ሃሳቦች መካከል የእግዚአብሔር 

ምህረትና ቸርነት ዋንኞቹ ናቸው። በመዝሙር 23 ላይም የእግዚአብሔር ቸርነትና ምሕረት 
በሕይወት ዘመኑ ሁሉ እንደሚከተሉት በእምነት ያውጃል። ዳዊት በእግዚአብሔር ምህረትና 
ቸርነት ይታመናል። በመዝሙር 6:4 ላይ “አቤቱ … ስለ ቸርነትህም አድነኝ” እያለ ይጸልያል። 
በመዝሙር 26:6 ላይ ደግሞ “አቤቱ፥ ምሕረትህንና ቸርነትህን አስብ፥ ከጥንት ጀምሮ 
ናቸውና” በማለት ይማጸናል። በመዝሙር 51:1 ላይ ደግሞ “አቤቱ፥ እንደ ቸርነትህ መጠን 
ማረኝ፤ እንደ ምሕረትህም ብዛት መተላለፌን ደምስስ” በማለት በንስሃ ይቀርባል። 
እንደዚሁም እግዚአብሔር ከምህረቱ የተነሳ ምድርን እንደሚመግባት በማስተዋል “ቸርነትህ 
ዓመትን ታቀዳጃለህ፥ ምድረ በዳውም ስብን ይጠግባል” ይላል (መዝ. 66:11)። ከነዚህ 
ዝማሬዎች የምናስተውለው ቸርነትና ምህረት የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ባህሪይ እንደሆኑና 
ፍጥረቱንም በቸርነቱና በምህረቱ እንደሚያስብ ነው። 

በመጽሐፍ ቅዱሳችን ብዙ ጊዜ ቸርነት (lovingkindness) የሚለው ቃል ከቃል-
ኪዳን ጋር በተያያዘ መልኩ በኪዳን የሆነን በጎነት ለመግለጽ ውሏል። ከዚህ አንጻር ቃሉ 
ታማኝነትን የሚገልጽ ነው። ከእግዚአብሔር አንጻር ቸርነት ከፍቅሩ የተነሳ የሚያደርገውን 
ደግነት የሚያመለክት ነው። እግዚአብሔር በባህሪው ቸር ነው። እግዚአብሔር የወደዳቸውን 
ሁሉ ከቸርንነቱ ያጠግባቸዋል። እግዚአብሔር ከችርነቱ የተነሳ ሕዝቡን ያስባል (መዝ. 25:7)፤ 
ሕዝቡን ይጠብቃል (መዝ. 25:7)፤ አመታትን ያቀዳጃል (እድሜን ይሰጣል) (መዝ. 65:11)፤ 
ድሆችን ያስባል (መዝ. 68:10)፤ ስርዓትን ያስተምራል (መዝ. 119:68) እንዲሁም በሕይወት 
ያኖራል (መዝ. 119:77)። ባጠቃላይ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ቸርነት እግዚአብሔር ለህዝቡ 
ያለውን በጎነት የሚገልጽ ነው።  

የእግዚአብሔር ምህረት (mercy) ደግሞ ይቅር ባይነቱን የሚገልጽ ነው። 
እግዚአብሔር የምህረት አምላክ ነው። የእግዚአብሔር ምህረት በህይወት ታኖራለችና ዳዊት 
“ምሕረትህ ከሕይወት ይሻላልና ከንፈሮቼ ያመሰግኑሃል” በማለት ይቀኛል (መዝ. 63:3)። 
እግዚአብሔር ፍጹም ቅዱስ አምላክ ስለሆነ በፊቱ መቆም የምንችለው ከምህረቱ ብዛት 
ያተነሳ ነው (መዝ. 5:7)። እግዚአብሔር ሲገለጽ ሁልጊዜ መኃሪ መሆኑ ይታሰባል። በዘጸአት 
20:6 ላይ እግዚአብሔር ማንነቱን ሲገልጽ “ትእዛዜንም ለሚጠብቁ እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ 
ምሕረትን የማደርግ” በማለት ምሕረት ባሕሪው እንደሆነ ተናግሯል።   

የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት የማይነጣጠሉና የማይለወጡ የዘላለም ባህሪያቱ 
ናቸው። በብሉይ ኪዳይ በሕዝቡ ላይ እግዚአብሔር ምህረቱንና ቸርነቱን ገልጿል። በአዲስ 
ኪዳንም በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር አስደናቂ ምህረትና ቸርነት ተገልጧል። 
እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ በበደላችን ሙታን በሆንን ጊዜ ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ 
ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን (ኤፌ. 2:5)። እንዲሁም በኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ 
የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከክርስቶስ ጋር አስነሳን፤ ከእርሱም ጋር 
በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጠን።  

ወገኖቼ፦ መዝሙረኛው ዳዊት የእግዚአብሔር ቸርነትና ምህረት በሕይወት ዘመኑ 
ሁሉ እንደሚከተሉት እንደዘመረ ሁሉ እኛም የእግዚአብሔር ፍቅር መገለጫ የሆኑት ቸርነቱና 
ምህረቱ በየእለቱ ያኖሩናል። ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር በእምነት ስንቀርብ ቸርነቱንና 
ምህረቱን ያበዛልናል። በያንዳንዱ ቀንም በቸርነቱና በምህረቱ እንታመናለን። የእግዚአብሔር 
ስም የተባርከ ይሁን። አሜን! 


