
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!   

 

የአገልግሎት ሪፖርት 

 የአገልግሎት መሪዎች የ2017 የአገልግሎት ሪፖርትና የ2018 እቅዶችን ለሽማግሌዎች 

በጽሑፍ እንድታቀርቡ በጌታ ፍቅር ሽማግሌዎች ያሳስባሉ። 

 

አገልግሎት 

 የድምጽና የምዚቃ መሳሪያዎችን በማስተካከል ለማገልገል የምትፈልጉ ዔሊያስን ወይንም 

ሽማግሌዎችን እንድታነጋግሩ እንጠይቃለን። በሌሎች አገልግሎቶችም ለማገልገል የምትፈልጉ 

ሽማግሌዎችን እንድታነጋግሩ እናበራታታለን። 

 

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 

February 4, 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. 

 ጥር 27፣ 2010 ዓ.ም. 

“እስራኤል ሆይ፥ ምስጉን ነህ፤ በእግዚአብሔር የዳነ ሕዝብ እንደ አንተ ማን ነው?”  
(ዘዳ.33፡29) 



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

ጸሎት መሪ.................           እህት ሒሩት ተስፉ 

አምልኮ.......................           የቤተክርስቲያን አምልኮ ቡድን 

ፕሮግራም መሪ ……….          ወንድም ሰለሞን ወመጎ 

ቃል .............                   እሕት ሰናይት ከበደ 

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

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “ሀያ አራቱ ሽማግሌዎች በዙፋን ላይ 

በተቀመጠው ፊት ወድቀው፥ ከዘላለም እስከ ዘላለም 

በሕይወት ለሚኖረው እየሰገዱ፦ ጌታችንና አምላካችን 

ሆይ፥ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለ ፈቃድህም ሆነዋልና 

ተፈጥረውማልና ክብር ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል 

ይገባሃል እያሉ በዙፋኑ ፊት አክሊላቸውን ያኖራሉ።”  
(ራዕ. 4፡ 10-11) 

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 

ጸሎት አስተምረን -- ክብር ለዘላለም የእግዚአብሔር ነው (ክፍል አስራ-ስምንት) 

“እንግዲህ እናንተስ እንዲህ ጸልዩ፦ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ... መንግሥት ያንተ ናትና 

ኃይልም ክብርም ለዘለዓለሙ፤ አሜን።” (ማቴ. 6፡13) 

ባለፈው ሳምንት እንዳየነው የአባታችን ሆይ ጸሎት የግዚአብሔርን ስም በመቀደስና 

መንግስቱን በመፈለግ ይጀምራል። ደግሞም የግዚአብሔርን ዘላለማዊ መንግስት፣ ዘላለማዊ ኃይልና 

ዘላለማዊ ክብር በማወጅ ይጠቃለላል። በምድር ብዙ የተከበሩ ሰዎች አሉ። እንዳንድ ሰዎች 

ለአገራቸው በሚሰሩት የጀግነት ስራ የሚከበሩ አሉ። ሌሎች ደግሞ ከራሳቸው አልፈው ብዙ 

ሰዎችን በመርዳት የሚታወቁ የተከበሩ ሰዎች አሉ። በስፓርትም አኩሪ ተግባር በመፈጸም የከበሬታ 

ስፍራ የሚሰጣቸው ብዙ ናቸው። በመጽሐፍ ቅዱሳችንም ብዙ የተከበሩ የእምነት አርበኞችን 

እናነባለን። ከብሉይ ኪዳን እነ አብረሃምን፣ ኖህን ዳዊትና የመሳሰሉትን ማሰብ እንችላለን። ከአዲስ 

ኪዳን ደግም እነ ዮሴፍን፣ ቅድስት ማሪያምን፣ ሐዋሪያው ጳውሎስን ሌሎችንም የተከበሩ ቅዱሳንን 

አስበን በኖሩት ኑሮ እንባረካለን። የእግዚአብሔር ሰዎች ክብራቸው እግዚአብሔር ነው። እርሱ 

ያዳናቸውን ያከብራቸዋል። ሰው ደግሞ ሲበድልና ሲወድቅ የሚጎድለው ከእግዚአብሔር ክብር 

ነው። ክብሩ በመካከላችን ሲሆን ካቦድ ይሆናል። ክብሩ ሲለቅ ደግሞ ኢካቦድ።  

በሰዎች መካከል ምንም ብዙ ክብር የተገባቸው ቢኖሩም በማንነቱ የዘላለም ክብር ያለው 

እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህም በጸሎታችን የእግዚአብሔርን ክብር እናውጃለን። ቅዱሳን 

በአምልኳቸውና በጸሎታቸው የእግዚአብሔርን ክብር ያውጃሉ። የሰማይ አምልኮም ይህንኑ 

የሚያንጸባርቅ ነው። አዳኙ ወደ ምድር ሲመጣ እንኳን የሰማይ መላዕክት እግዚአብሔርን 

እያመሰገኑ የዘመሩት “ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምም በምድር ለሰውም በጎ 

ፈቃድ” በማለት ነው። (ሉቃ. 2፡14) በሰማይም ሃያ አራቱ ሽማግሌዎች ከዘላለም እስከ ዘላለም 

በዙፉኑ ላይ የተቀመጠውን ሲያመልኩት፣ ወድቀው ሲሰግዱለትና አክሊላቸውን በዙፋኑ ፊት 

ሲያኖሩ “ጌታችንና አምላካችን ሆይ፥ ክብር ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል” በማለት ነው። 

(ራዕ. 4፡10-11) እርሱ ሁሉን የፈጠረ ፈጣሪ አምላክ በመሆኑ፤ ሁሉ በርሱ ፍቃድ ሰለተፈጠረ፤ 

ማዳንን ወደ ሰው ልጆች ስላመጣ እርሱ ክብር፣ ውዳሴና ኃይል ለዘላልም ይገባዋል። 

 የእግዚአብሔር ክብር ዘላለማዊና ከማንንቱ የሚወጣ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ምንም 

አይነት ክብር ቢኖረን ምንጩ አባታችን ነው። የከበርነው ከእርሱ ክብር ባለመጉደላችን ነው። 

እርሱ ግን በማንነቱ ለዘላለም ክቡር ነው። እርሱ ብቻ ክፍ ሊል፣ ሊከበር የተገባው ነው። እርሱ 

ብቻ በዙፋኑ ላይ በክብር ይቀመጣል። ፍጥረቱ፤ መላዕክቱና ማዳኑን የቀመሱ ሁሉ ክብር 

የሚገባው ላንተ ብቻ ነው ብለው የራሳቸውን ክብር በፊቱ ይጥላሉ። ንጉስ ዳዊት የነገስታቱን ንጉስ 

ለማክበር በርሱ የሆነለትን የራሱን ክብር ጣለ። ሐዋሪያው ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስን ከማወቅ ጋር 

አመዛዝኖ ምድር የሰጠቸውን ክብር እንደ ፋንድያ ቆጠረው። መሴ የሚበልጠውን በክርስቶስ 

ያለውን ክብር አይቶ የግብጽን ክብር ናቀ። አባታችን ሆይ ክብር ለዘላለሙ ያንተ ነው። አሜን! 

 
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ 


