
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  
 

በቤተ ክርቲያን የተዘጋጀ ታላቅ ሪትሪት 

 ቀን፡  7/4 - 7/6/2019  

 ስልክ፡ (920) 294-3323 Booking ID number= 14589 or Yemsrach 

 በዚህ ፕሮግራም ፓስተር አሳየኸኝ በርሄ ያገለግለናል። 

 እሳካሁን 58 አዋቂዎችና 60 ልጆች ተመዝግበዋል። ሪዘርቭ ያደረግናቸውን ክፍሎችን በMay 3 

ስለምንለቅ ያልተመዘገባችሁ ተመዝገቡ።  

 በዚህ ፕሮግራም ጨዋታዎችን በማቀድና በማስተባበር ለማገልግል የምትፈልጉ ስማችሁን 

ለረድኤቱ እንድትሰጡ እንጠይቃለን። 

 

 

የአርብ ፕሮግራም 

 በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎትና የትምህርት ጊዜ እየሰጠን ነው። በዚህ 

የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎትና ቃሉን በመማር እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን 

ታሳስባለች። እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ ወገኖችም መሪዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ 

ይባርካችሁ።  

 

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) 
773-507-0147 (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 

May 5, 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. 

    ሚያዚያ 27፣ 2011 ዓ.ም. 

“እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው።”  
(ሮሜ 10፡17)    

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



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

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

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

ፕሮግራም መሪ ……….     ዶ/ር ተረፈ እንሼቦ 

ቃል .............              እህት ሰናይት ከበደ 

የጌታ እራት…………..          ዶ/ር ተረፈ እንሼቦ 

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

 

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “እምነትም ተስፋ ስለምናደርገው 

ነገር የሚያስረግጥ፥ የማናየውንም ነገር 

የሚያስረዳ ነው። 

ለሽማግሌዎች የተመሰከረላቸው 

በዚህ ነውና።” (ዕብ. 11:1-2)  

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 ሃሙስ 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 

አብርሃም የእምነት ሰው  

 አብርሃም በኖረበት ዘመን እንደ ማንኛውም ሰው በዑር ከለዳውያን አገር የሚኖርና እንደ አባቱም 
ጣዖትን የሚያመልክ ሰው ነበረ (ኢያሱ 24፡2)። በዚያን ዘመን አንድን አምላክ ሳይሆን ብዙ ጣዖታትን 
ከሚያመልኩት ሰዎች ጋር አብሮ እያለ የእግዚአብሔር ጥሪ ወደ አብርሃም መጣ። “እግዚአብሔርም 
አብርሃምን አለው፦ ከአገርህ ከዘመዶችህም ከአባትህም ቤት ተለይተህ እኔ ወደማሳይህ ምድር ውጣ ታላቅ 
ህዝብም አደርግሃለሁ፤ እባርክሃለሁ፤ ስምህንም አከብረዋለሁ፤ ለበረከትም ሁን፤ የሚባርኩህንም 
እባርካለሁ፤ የሚረግሙህንም እረግማለሁ፤ የምድር ነገዶችም ሁሉ በአንተ ይባረካሉ። አብርሃምም 
እግዚአብሔር እንደ ነገረው ሄደ።” (ዘፍ 12፡1-3)  

 ከዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ሶስት መሠረታዊ የሆኑ ነገሮችን ማየት እንችላለን። 
የመጀመሪያው፡- አብርሃም በእግዚአብሔር ለመመረጥ ያደረገው ምንም ነገር አልነበረም። ከማንኛውም 
ሰው የተሻለ መልካም ሥራ ያልነበረውም፤ በጣዖት አምልኮ የታሠረ፤ በጨለማው ገዥ በዲያቢሎስ ቁጥጥር 
ሥር የሚኖር ተስፋ ያልነበረው ምስኪን ሰው ነበረ። ነገር ግን በምህረቱ ባለጠጋ የሆነው እግዚአብሔር 
አብርሃምን የመረጠው በዘላለም ፍቅሩ ስለ ወደደው ብቻ ነው።  

 እኔና እናንተም በበደላችንና በኃጢአታችን ሙታን የነበርን፤ በዚህ ዓለም ገዥ እንዲሆን ጌታ 
ስልጣን በሰጠው በዲያቢሎስ ቁጥጥር ሥር የነበርን፤ ወደ ሞት የምንነዳ ተስፋ ያልነበረን ሰዎች ነበርን። 
ነገር ግን ሃሌሉያ! እግዚአብሔር በምህረቱ ባለ ጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሣ በበደላችን 
ሙታን በሆንን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን። (ኤፌ 2፡1-5)። የኔ አባት ልጅ እያለ ከአያቴና 
ከመላው ቤተሰብ ጋር በመሆን ጣዖትን ያመልኩና ለዲያቢሎስ መስዋዕት በማቅረብ በጨለማ ይመላለሱ 
ነበር። ለሰይጣን የሚቀርበውን መስዋዕት በትክክል አላቀረባችሁም በማለት ሴት አያቴን ገድሎ አባቴንና 
መላውን የቤተሰብ አባላት አንድ በአንድ እገላችኋለሁ ብሎ በመዛት ላይ እያለ ነበር ከአሜሪካና ካናዳ ወደ 
ኢትዮጽያ በሄዱት ሚስዮናውያን አማካይነት ወንጌልን ሰምተው በኢየሱስ በማመን ከጨካኙ ዲያቢሎስ 
እጅ አምልጠው ነጻ በመውጣት የወንጌል አገልጋዮች የሆኑት። ምናልባት ዛሬም ጠላት ዲያቢሉስ ሞትን 
እያወጀባችሁ በፍርሃት የምትመላለሱ ሰዎች ካላችሁ የምሥራች ልንገራችሁ እግዚአብሔር ይወዳችኋል። 
እግዚአብሔር እኛ ሳንወደውና ሳናውቀው በኃጢአታችን ስንበድለውና ስናሳዝነው እያለን አንዲያ ልጁን 
ኢየሱስን ስለ እኛ በመስቀል እንዲሞት አሳልፎ በመስጠት ፍቅሩን በተግባር አሳየን። ስለዚህ ኢየሱስን 
በማምን ብቻ ከዘላለም ሞት ፍርሃት ነጻ በመውጣት በሰላምና በደስታ ለመኖር ትችላላችሁ።   

 ሁለተኛው፦ እግዚአብሔር አብርሃምን የጠራው ለበረከትና ለትልቅ የከበረ ዓላማ ነበረ። ከጥሪው 
ጋር አንድ ላይ እግዚአብሔር በራሱ አነሳሽነት  ታላቅ ህዝብ አደርግሃለሁ፤ እባርክሃለሁ፤ አከብርሃለሁ፤ 
የምድር ወገኖች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ…እያለ ለአብርሃም ቃል ኪዳን ሲገባለት እናያለን። ይህ የሚያሳየን 
የእግዚአብሔር ጥሪ ለማይረባ፤ ለጊዜያዊና ለምድራዊ ነገር እንዳልሆነ ነው። አንድም ልጅ የሌለውን 
አብርሃምን ታላቅ ህዝብ ለማድረግና የምድር ወገኖችን ሁሉ በርሱ ለመባረክ ቃል ሲገባለት እናያለን። 
ወገኖቼ ዛሬም እግዚአብሔር የጠራን ለጊዜያዊው የምድር ኑሮ ተድላና ምቾት ሳይሆን ዘላለማዊ የሆነውና 
የከበረው የእርሱ አጀንዳ በኛ እንዲፈጸም ሊጠቀምብን ነው! ዛሬ ያለንበትን ትንሽ ሥፍራ ሳይሆን 
እግዚአብሔር ያየልንን ትልቅ ነገር በእምነት እያየን ልንጓዝ ይገባናል። 

 ሶስተኛው፦ አብርሃም እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል አመነ ታዘዘም። በዓይን የሚታይ ምንም 
ነገር በሌለበት እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል አብርሃም አመነ። አብርሃም ከእግዚአብሔር የተቀበለውና 
ያመነው የከበረውን የእግዚአብሔርን ቃል ነው። እግዚአብሔር ከተናገረ እንደሚያደርገው በማመን 
አብርሃም እግዚአብሔርን ታዘዘ። እምነትና መታዘዝ አብረው የሚሄዱ ናቸው። እኔና እናንተም 
ለእግዚአብሔር ቃል ዋጋ በመስጠት የቃሉን ኃይልና ክቡርነት በማመን እራሳችንን አሳልፈን ልንሰጥና 
ልንታዘዝ ይገባናል። በተለይም ባለንበት በዚህ የመጨረሻ ዘመን እግዚአብሔርን ማመንና መታዘዝ በተለያየ 
አቃጣጫ ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል። እንደ አብርሃም በፍቅሩ ለከበረና ትልቅ ዓላማ የጠራንን 
እግዚአብሔርን በማመንና በመታዘዝ ማንኛውንም ዋጋ ለመክፈል ተዘጋጅተናል?  

 
ዶ/ር ተረፈ አንሼቦ 


