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መደበኛ ፕሮግራሞችመደበኛ ፕሮግራሞችመደበኛ ፕሮግራሞችመደበኛ ፕሮግራሞች    
 እሑድ 1፡30 p.m. -- 4፡30 p.m. 
አርብ 7፡00 p.m. -- 9፡00 p.m. 

     
⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካፈላሉ?የእሁድ ፕሮግራም ይካፈላሉ?የእሁድ ፕሮግራም ይካፈላሉ?የእሁድ ፕሮግራም ይካፈላሉ?    
⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካፈላሉ?የአርብ ፕሮግራም ይካፈላሉ?የአርብ ፕሮግራም ይካፈላሉ?የአርብ ፕሮግራም ይካፈላሉ?    
⇒ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካፈላሉ?በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካፈላሉ?በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካፈላሉ?በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካፈላሉ?    
⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?ማገልገል ይፈልጋሉ?ማገልገል ይፈልጋሉ?ማገልገል ይፈልጋሉ?    
⇒ Yeec.org App ጭነዋል?ጭነዋል?ጭነዋል?ጭነዋል?    
⇒ http://www.yeec.org/ http://www.yeec.org/ http://www.yeec.org/ http://www.yeec.org/ ይጎበኛሉ?ይጎበኛሉ?ይጎበኛሉ?ይጎበኛሉ? 
 

ሽማግሌዎችን ለማግኝት፦ሽማግሌዎችን ለማግኝት፦ሽማግሌዎችን ለማግኝት፦ሽማግሌዎችን ለማግኝት፦    
773773773773----886886886886----0818 (0818 (0818 (0818 (ወ/ም ሲሳይ)ወ/ም ሲሳይ)ወ/ም ሲሳይ)ወ/ም ሲሳይ)    
773773773773----507-0147 ((((ወ/ም ወ/ም ወ/ም ወ/ም  ጸደቀ)ጸደቀ)ጸደቀ)ጸደቀ)    
630-677-0293    ((((ዶዶዶዶ/ርርርር ተረፈ)ተረፈ)ተረፈ)ተረፈ)    
773773773773----910-0486 ((((እእእእ/ትትትት ሰናይት)ሰናይት)ሰናይት)ሰናይት)    
773773773773----556-5345    ((((ወ/ም ረድኤቱ)ወ/ም ረድኤቱ)ወ/ም ረድኤቱ)ወ/ም ረድኤቱ) 

Chicago 
Yemsrach   
Evangelical 

Church 

August 25 2019August 25 2019August 25 2019August 25 2019    

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. 
 

                ነሐሴነሐሴነሐሴነሐሴ    19 19 19 19 ----    2011 2011 2011 2011 ዓ.ም.ዓ.ም.ዓ.ም.ዓ.ም.    

““““ስለዚህ እላቹሃለሁ ፡ የፀለያችሁትን የለመናችሁትንም ሁሉ እንዳገኛችሁት እመኑ ስለዚህ እላቹሃለሁ ፡ የፀለያችሁትን የለመናችሁትንም ሁሉ እንዳገኛችሁት እመኑ ስለዚህ እላቹሃለሁ ፡ የፀለያችሁትን የለመናችሁትንም ሁሉ እንዳገኛችሁት እመኑ ስለዚህ እላቹሃለሁ ፡ የፀለያችሁትን የለመናችሁትንም ሁሉ እንዳገኛችሁት እመኑ 
ይሆንላችሁማል“። ( ማቴ 11:24)ይሆንላችሁማል“። ( ማቴ 11:24)ይሆንላችሁማል“። ( ማቴ 11:24)ይሆንላችሁማል“። ( ማቴ 11:24)    

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

 



 የእለቱ አገልግሎት መርሃየእለቱ አገልግሎት መርሃየእለቱ አገልግሎት መርሃየእለቱ አገልግሎት መርሃ----ግብርግብርግብርግብር 

ጸሎት ........................... ጸሎት ........................... ጸሎት ........................... ጸሎት ...........................                         እህት ተናኘ አለሙእህት ተናኘ አለሙእህት ተናኘ አለሙእህት ተናኘ አለሙ    

አምልኮ..........................አምልኮ..........................አምልኮ..........................አምልኮ..........................                        የቤተየቤተየቤተየቤተ    ክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያን    የአምልኮየአምልኮየአምልኮየአምልኮ    ቡድንቡድንቡድንቡድን    

ፕሮግራም መሪ ...ፕሮግራም መሪ ...ፕሮግራም መሪ ...ፕሮግራም መሪ ...……….……….……….……….                    ወንድም ፅደቀ ጴጥሮስወንድም ፅደቀ ጴጥሮስወንድም ፅደቀ ጴጥሮስወንድም ፅደቀ ጴጥሮስ    

ቃል ...............................     ወንድም  ሲሳይ መሸሻቃል ...............................     ወንድም  ሲሳይ መሸሻቃል ...............................     ወንድም  ሲሳይ መሸሻቃል ...............................     ወንድም  ሲሳይ መሸሻ    

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

 

    

የሳምንቱ ጥቅስ የሳምንቱ ጥቅስ የሳምንቱ ጥቅስ የሳምንቱ ጥቅስ     

     
        በእግዚአብሔር ደስ ይበልህ ፡ በእግዚአብሔር ደስ ይበልህ ፡ በእግዚአብሔር ደስ ይበልህ ፡ በእግዚአብሔር ደስ ይበልህ ፡     

የልብህን መሻት ይሰጥሃል።  የልብህን መሻት ይሰጥሃል።  የልብህን መሻት ይሰጥሃል።  የልብህን መሻት ይሰጥሃል።      
መንገድህን ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ ፡መንገድህን ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ ፡መንገድህን ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ ፡መንገድህን ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ ፡    
በእርሱም ታመን እርሱም ያደርግልሃል።በእርሱም ታመን እርሱም ያደርግልሃል።በእርሱም ታመን እርሱም ያደርግልሃል።በእርሱም ታመን እርሱም ያደርግልሃል።    
                                                                                                    ((((መ.ዳ. 37፡4መ.ዳ. 37፡4መ.ዳ. 37፡4መ.ዳ. 37፡4----5)5)5)5)    

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖችየመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖችየመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖችየመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች    
መሪመሪመሪመሪ    ቀንቀንቀንቀን    አድራሻአድራሻአድራሻአድራሻ    

ወ/ም አያሌው አስፋውወ/ም አያሌው አስፋውወ/ም አያሌው አስፋውወ/ም አያሌው አስፋው    ማክሰኞማክሰኞማክሰኞማክሰኞ     5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640 

ወወወወ/ምምምም ጌቱጌቱጌቱጌቱ ጳውሎስጳውሎስጳውሎስጳውሎስ    ማክሰኞማክሰኞማክሰኞማክሰኞ    7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660 

ዶ/ር ተረፈ አንሼቦዶ/ር ተረፈ አንሼቦዶ/ር ተረፈ አንሼቦዶ/ር ተረፈ አንሼቦ    ማክሰኞማክሰኞማክሰኞማክሰኞ    7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 
60645 

ወ/ም ረድኤቱ ካሳወ/ም ረድኤቱ ካሳወ/ም ረድኤቱ ካሳወ/ም ረድኤቱ ካሳ    ሃሙስሃሙስሃሙስሃሙስ    7252 W. Everell Ave.,,,, Chicago, IL 60631 

ወ/ም ሳሚ  ኃብተየስወ/ም ሳሚ  ኃብተየስወ/ም ሳሚ  ኃብተየስወ/ም ሳሚ  ኃብተየስ    ሰኞሰኞሰኞሰኞ     9107 Laramie St. Skokie, IL 60077 

ወ/ም ዮናስ ባህሩወ/ም ዮናስ ባህሩወ/ም ዮናስ ባህሩወ/ም ዮናስ ባህሩ    ማክሰኞማክሰኞማክሰኞማክሰኞ    5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640 

   

እህት ሰናይት ከበደእህት ሰናይት ከበደእህት ሰናይት ከበደእህት ሰናይት ከበደ    ማክሰኞማክሰኞማክሰኞማክሰኞ    7319 N Oakley Ave, Chicago, IL 60645 

መልዕክተ ሰንበት 
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ባለፈው ሳምንት ዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ ስምንትን መሰረት አድርገን በማንኛውም ባለፈው ሳምንት ዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ ስምንትን መሰረት አድርገን በማንኛውም ባለፈው ሳምንት ዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ ስምንትን መሰረት አድርገን በማንኛውም ባለፈው ሳምንት ዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ ስምንትን መሰረት አድርገን በማንኛውም 
ሰዓት ፈጣሪያችን ያደረገልንን እንድናስታውስ(እንድናስብ) እንድሚገባ ተመልክተናል።በመቀጥልም ሰዓት ፈጣሪያችን ያደረገልንን እንድናስታውስ(እንድናስብ) እንድሚገባ ተመልክተናል።በመቀጥልም ሰዓት ፈጣሪያችን ያደረገልንን እንድናስታውስ(እንድናስብ) እንድሚገባ ተመልክተናል።በመቀጥልም ሰዓት ፈጣሪያችን ያደረገልንን እንድናስታውስ(እንድናስብ) እንድሚገባ ተመልክተናል።በመቀጥልም 
ኢዮሣፊጥና የይሁዳ ሕዝብ በበራቸው የቆመውን ከባድ ፈተና የተወጡትም ጥንት ያዳናቸው ኢዮሣፊጥና የይሁዳ ሕዝብ በበራቸው የቆመውን ከባድ ፈተና የተወጡትም ጥንት ያዳናቸው ኢዮሣፊጥና የይሁዳ ሕዝብ በበራቸው የቆመውን ከባድ ፈተና የተወጡትም ጥንት ያዳናቸው ኢዮሣፊጥና የይሁዳ ሕዝብ በበራቸው የቆመውን ከባድ ፈተና የተወጡትም ጥንት ያዳናቸው 
አምላክ አሁንም ከጠላታቸው እንድሚያስጥላቸው ወደ እርሱ በመጮሃቸው ፈጣሪም አምላክ አሁንም ከጠላታቸው እንድሚያስጥላቸው ወደ እርሱ በመጮሃቸው ፈጣሪም አምላክ አሁንም ከጠላታቸው እንድሚያስጥላቸው ወደ እርሱ በመጮሃቸው ፈጣሪም አምላክ አሁንም ከጠላታቸው እንድሚያስጥላቸው ወደ እርሱ በመጮሃቸው ፈጣሪም 
እንደታደጋቸው አይተናል። ቀጣዩና የመጨረሻው ክፍል እነሆ።እንደታደጋቸው አይተናል። ቀጣዩና የመጨረሻው ክፍል እነሆ።እንደታደጋቸው አይተናል። ቀጣዩና የመጨረሻው ክፍል እነሆ።እንደታደጋቸው አይተናል። ቀጣዩና የመጨረሻው ክፍል እነሆ።    

    
በበረሃው ጉዞ ወቅት እግዚአብሄር እስራኤላዊያንን በሚደንቅ ሁኔታ ሊያስተም ፋልጓል። በበረሃው ጉዞ ወቅት እግዚአብሄር እስራኤላዊያንን በሚደንቅ ሁኔታ ሊያስተም ፋልጓል። በበረሃው ጉዞ ወቅት እግዚአብሄር እስራኤላዊያንን በሚደንቅ ሁኔታ ሊያስተም ፋልጓል። በበረሃው ጉዞ ወቅት እግዚአብሄር እስራኤላዊያንን በሚደንቅ ሁኔታ ሊያስተም ፋልጓል። 

እስራኤላውያን በእግዚአብሄር ብቻ እንዲደገፉና ሌላ ምንም አማራጭ እንደሌላቸው እስራኤላውያን በእግዚአብሄር ብቻ እንዲደገፉና ሌላ ምንም አማራጭ እንደሌላቸው እስራኤላውያን በእግዚአብሄር ብቻ እንዲደገፉና ሌላ ምንም አማራጭ እንደሌላቸው እስራኤላውያን በእግዚአብሄር ብቻ እንዲደገፉና ሌላ ምንም አማራጭ እንደሌላቸው 
እንዲረዱ፤የእግዚአብሄርም አሰራር/መንገድ የተለየ እንደሆነ እንዲያውቁ፤የእግዚአብሄር አቅርቦት እንዲረዱ፤የእግዚአብሄርም አሰራር/መንገድ የተለየ እንደሆነ እንዲያውቁ፤የእግዚአብሄር አቅርቦት እንዲረዱ፤የእግዚአብሄርም አሰራር/መንገድ የተለየ እንደሆነ እንዲያውቁ፤የእግዚአብሄር አቅርቦት እንዲረዱ፤የእግዚአብሄርም አሰራር/መንገድ የተለየ እንደሆነ እንዲያውቁ፤የእግዚአብሄር አቅርቦት 
ምን እንደሚመስል እንዲማሩና እንዲለማመዱ፤እግዚአብሄር አዲስ ነገር መፍጠርም የተፈጠርውን ምን እንደሚመስል እንዲማሩና እንዲለማመዱ፤እግዚአብሄር አዲስ ነገር መፍጠርም የተፈጠርውን ምን እንደሚመስል እንዲማሩና እንዲለማመዱ፤እግዚአብሄር አዲስ ነገር መፍጠርም የተፈጠርውን ምን እንደሚመስል እንዲማሩና እንዲለማመዱ፤እግዚአብሄር አዲስ ነገር መፍጠርም የተፈጠርውን 
ማቆየት እንደሚችል እንዲገነዘቡ፤እግዚአብሄርም ነጻ አውጭና መሪ እንደሆነ እንዲያውቁ በተግባር ማቆየት እንደሚችል እንዲገነዘቡ፤እግዚአብሄርም ነጻ አውጭና መሪ እንደሆነ እንዲያውቁ በተግባር ማቆየት እንደሚችል እንዲገነዘቡ፤እግዚአብሄርም ነጻ አውጭና መሪ እንደሆነ እንዲያውቁ በተግባር ማቆየት እንደሚችል እንዲገነዘቡ፤እግዚአብሄርም ነጻ አውጭና መሪ እንደሆነ እንዲያውቁ በተግባር 
አስተምሯቸዋል። ደግሞም በባህሪያቸውም ትሁት እንዲሆኑና ትህምክት(በራስ መመካት) ከንቱ አስተምሯቸዋል። ደግሞም በባህሪያቸውም ትሁት እንዲሆኑና ትህምክት(በራስ መመካት) ከንቱ አስተምሯቸዋል። ደግሞም በባህሪያቸውም ትሁት እንዲሆኑና ትህምክት(በራስ መመካት) ከንቱ አስተምሯቸዋል። ደግሞም በባህሪያቸውም ትሁት እንዲሆኑና ትህምክት(በራስ መመካት) ከንቱ 
እንደሆነ በሚገባ እንድያጠኑ አድርጓቸዋል።እንደሆነ በሚገባ እንድያጠኑ አድርጓቸዋል።እንደሆነ በሚገባ እንድያጠኑ አድርጓቸዋል።እንደሆነ በሚገባ እንድያጠኑ አድርጓቸዋል።    

 
ለምሳሌ የእ/ር አቅርቦት እለት በእለት እንደሆነ ከመናው አቅርቦት እንረዳለን፤እ/ር አዲስ ለምሳሌ የእ/ር አቅርቦት እለት በእለት እንደሆነ ከመናው አቅርቦት እንረዳለን፤እ/ር አዲስ ለምሳሌ የእ/ር አቅርቦት እለት በእለት እንደሆነ ከመናው አቅርቦት እንረዳለን፤እ/ር አዲስ ለምሳሌ የእ/ር አቅርቦት እለት በእለት እንደሆነ ከመናው አቅርቦት እንረዳለን፤እ/ር አዲስ 

ነገር መፍጠር እንደሚችል በቁጥር 3 በተጠቀሰው “አንተም ሆንክ አባቶችህ የማያውቁትን መና ነገር መፍጠር እንደሚችል በቁጥር 3 በተጠቀሰው “አንተም ሆንክ አባቶችህ የማያውቁትን መና ነገር መፍጠር እንደሚችል በቁጥር 3 በተጠቀሰው “አንተም ሆንክ አባቶችህ የማያውቁትን መና ነገር መፍጠር እንደሚችል በቁጥር 3 በተጠቀሰው “አንተም ሆንክ አባቶችህ የማያውቁትን መና 
መገበህ”�ማየት እንችላለን፤እ/ር ያለህን የማቆየት(መገበህ”�ማየት እንችላለን፤እ/ር ያለህን የማቆየት(መገበህ”�ማየት እንችላለን፤እ/ር ያለህን የማቆየት(መገበህ”�ማየት እንችላለን፤እ/ር ያለህን የማቆየት(sustain) sustain) sustain) sustain) ማድረግ እንደሚችል የለበሱስት ልብስ ማድረግ እንደሚችል የለበሱስት ልብስ ማድረግ እንደሚችል የለበሱስት ልብስ ማድረግ እንደሚችል የለበሱስት ልብስ 
ለአርባ አመታት በላያቸው ላይ ምንም ሳይሆን በመቆየቱን እንረዳለን።  ለአርባ አመታት በላያቸው ላይ ምንም ሳይሆን በመቆየቱን እንረዳለን።  ለአርባ አመታት በላያቸው ላይ ምንም ሳይሆን በመቆየቱን እንረዳለን።  ለአርባ አመታት በላያቸው ላይ ምንም ሳይሆን በመቆየቱን እንረዳለን።      

    
ዛሬ እኛስ ምን እናማርራለን? ፈተናዎች ሲከቡን ጌታ ያደረገልንን እያስታወስን ዛሬ እኛስ ምን እናማርራለን? ፈተናዎች ሲከቡን ጌታ ያደረገልንን እያስታወስን ዛሬ እኛስ ምን እናማርራለን? ፈተናዎች ሲከቡን ጌታ ያደረገልንን እያስታወስን ዛሬ እኛስ ምን እናማርራለን? ፈተናዎች ሲከቡን ጌታ ያደረገልንን እያስታወስን 

እንጽናናልን? ነገሮች በተመቹንና በተሳካልን ሰዓት ሁሉ ባንተ ሆነልኝ ብለን ለእርሱ እንዘክራለን?እንጽናናልን? ነገሮች በተመቹንና በተሳካልን ሰዓት ሁሉ ባንተ ሆነልኝ ብለን ለእርሱ እንዘክራለን?እንጽናናልን? ነገሮች በተመቹንና በተሳካልን ሰዓት ሁሉ ባንተ ሆነልኝ ብለን ለእርሱ እንዘክራለን?እንጽናናልን? ነገሮች በተመቹንና በተሳካልን ሰዓት ሁሉ ባንተ ሆነልኝ ብለን ለእርሱ እንዘክራለን?
የምስጋና በረከት እናቀርብለታልን?                       የምስጋና በረከት እናቀርብለታልን?                       የምስጋና በረከት እናቀርብለታልን?                       የምስጋና በረከት እናቀርብለታልን?                           

    
በአምልኮዋችን ፤ በቤቱ በመገኘት፤ ባልንጀሮቻችንን በመውደድ፤ጌታ ከሰጠን ላይ ለቤቱ በአምልኮዋችን ፤ በቤቱ በመገኘት፤ ባልንጀሮቻችንን በመውደድ፤ጌታ ከሰጠን ላይ ለቤቱ በአምልኮዋችን ፤ በቤቱ በመገኘት፤ ባልንጀሮቻችንን በመውደድ፤ጌታ ከሰጠን ላይ ለቤቱ በአምልኮዋችን ፤ በቤቱ በመገኘት፤ ባልንጀሮቻችንን በመውደድ፤ጌታ ከሰጠን ላይ ለቤቱ 

ስራ የሚያስፈልገው በማደርግ ፤ ጌታ በአሰማራን የአገልጎሎት ዘርፍ በፈቃድና በደስታ በመሰለፍ ስራ የሚያስፈልገው በማደርግ ፤ ጌታ በአሰማራን የአገልጎሎት ዘርፍ በፈቃድና በደስታ በመሰለፍ ስራ የሚያስፈልገው በማደርግ ፤ ጌታ በአሰማራን የአገልጎሎት ዘርፍ በፈቃድና በደስታ በመሰለፍ ስራ የሚያስፈልገው በማደርግ ፤ ጌታ በአሰማራን የአገልጎሎት ዘርፍ በፈቃድና በደስታ በመሰለፍ 
እግዚአብሄር በህይወታችን ፤ በየቤታችንና ክርስቶስ ራስ በሆነባት ቤተክረስቲያን ያደረገውን እግዚአብሄር በህይወታችን ፤ በየቤታችንና ክርስቶስ ራስ በሆነባት ቤተክረስቲያን ያደረገውን እግዚአብሄር በህይወታችን ፤ በየቤታችንና ክርስቶስ ራስ በሆነባት ቤተክረስቲያን ያደረገውን እግዚአብሄር በህይወታችን ፤ በየቤታችንና ክርስቶስ ራስ በሆነባት ቤተክረስቲያን ያደረገውን     

ልለንዘክር ፤ ልናስታው ይገባል።ልለንዘክር ፤ ልናስታው ይገባል።ልለንዘክር ፤ ልናስታው ይገባል።ልለንዘክር ፤ ልናስታው ይገባል።    

    

ያዘዘንን እንድናደርግና ያደርገልንን እንድናስታውስ እርሱ ይርዳን። አሜን!ያዘዘንን እንድናደርግና ያደርገልንን እንድናስታውስ እርሱ ይርዳን። አሜን!ያዘዘንን እንድናደርግና ያደርገልንን እንድናስታውስ እርሱ ይርዳን። አሜን!ያዘዘንን እንድናደርግና ያደርገልንን እንድናስታውስ እርሱ ይርዳን። አሜን!    

    

ጌታ የተባረከ ይሁን።ጌታ የተባረከ ይሁን።ጌታ የተባረከ ይሁን።ጌታ የተባረከ ይሁን።    
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