
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

ማስታወቂያ  

የአርብ ፕሮግራም 

 በአርቡ ፕሮግራማችን ወንድማችን ሲሳይ ስለ ጸጋ እያስተማረን ነው። እንዲሁም 

በልዩ ልይ ጉዳዮች ላይ እንጸልያለን። የምትችሉ ሁሉ እንድትካፈሉ እናበረታታለን። ጌታ 

ይባርካችሁ! 

የሕንጻ ፈንድ ማሰባሰብ ፕሮግራም 

 ለሕንጻ ግዢ ለመስጠት ቃል የገባነውን ገንዘብ በNovember 19 ወይንም እስክ 

አመቱ መጨረሻ (ወይንም ቃል በገባነው መሰረት) እንድንሰጥ እናበረታታችኋለን። ፎርሙን 

ሞልታችሁ ያልመለሳችሁ ወገኖች ደግም እባካችሁ ሞልታችሁ ለዲያቆናት ስጡልን። 

የህንጻ ኮሚቴ አስተባባሪዎች። እግዚአብሔር 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 (ሲሳይ) 
773-865-6102 (ብረሃኑ) 
773-507-0194 (ጋሽ አያሌው) 
773-910-0485 (ፒተር) 
773-961-5332 (ጌቱ) 

“በሚመጣው ዘመን ያዕቆብ ሥር ይሰድዳል፥ እስራኤልም ያብባል 

ይጨበጭብማል፤ በፍሬያቸውም የዓለሙን ፊት ይሞላሉ።” (ኢሳ. 27፡6) 

“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 

October 29, 2017 

“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. 

 ጥቅምት 19፣ 2010 ዓ.ም. 

“...በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናልና...” 
(ዮሐ. 1፡16) 



 የእለቱ ፕሮግራም መርሃ-ግብር 

ጸሎት መሪ.................           ወንድም ሰለሞን ወመጎ 

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

ፕሮግራም መሪ ……….          ወንድም ጌቱ ጳውሎስ  

ቃል ............................          ወንድም ዘሪሁን ዳዊት 

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

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጦአልና፤ 
ይህም ጸጋ፥ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊን ምኞት ክደን፥ 

የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንንና 
የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ 

እየጠበቅን፥ ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ 
እግዚአብሔርንም በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር 

ያስተምረናል። (ቲቶ 2፡ 11-13) 

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 

ወ/ም መስፍን ጌታቸው ዕሮብ 4631 N. Beacon St., Chicago, IL 60640  

መልዕክተ ሰንበት 

ጸሎት አስተምረን -- መንግስትህ ትምጣ —ጽድቅ (ክፍል ሰባት) 

“እርሱም በአንድ ስፍራ ይጸልይ ነበር፥ በጨረሰም ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ፦ ጌታ ሆይ፥ 

ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቱን እንዳስተማረ እንጸልይ ዘንድ አስተምረን አለው። አላቸውም፦ ስትጸልዩ 

እንዲህ በሉ፦ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ... መንግስትህ ትምጣ …” (ሉቃ. 11፡1-2) 

 የእግዚአብሄር መንግስት አንደኛ የእግዚአብሔር ጽድቅ ናት። ሁለተኛ የእግዚአብሔር 

ሰላም ናት። ሶስተኛ በመንፈስ ቅዱስ የሚሆን ደስታ ናት። (ሮሜ 14፡17) እንግዲህ የእግዚአብሔርን 

መንግስት ስንፈልግና መንግስትህ ትምጣ ስንል እየፈልግን ያለነው የግዚአብሔርን ጽድቅ፣ ሰላምና 

በመንፈስ ቅዱስ የሚሆንን ደስታ ነው። ባለፈው ሳምንት  የግዚአብሔር መንግስት የጽድቅ 

መንግስት ናት የሚለውን ሃሳብ አይተናል። የግዚአብሔር መንግስት ዜጎች እግዚአብሔር 

የሚቀበለውን ጽድቅ ያገኙ ናቸው። ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ሰላም 

እንደሆነ እናያለን።  

 እግዚአብሔር ሆይ መንግስትህ ትምጣ ብለን ስንጸልይ በአንድ መልኩ በመንግስቱ ውስጥ 

ያለውን ሰላም መፈለጋችን ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል ሰላም ይሰጣል። ጌታ ኢየሱስ 

በቃሉ “ሰላምን እተውላችኋለሁ፥ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፤ እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጥ 

አይደለም። ልባችሁ አይታወክ አይፍራም” ብሎናል። እዚህ ላይ እንደምናያየው ሁለት አይነት 

ሰላም አለ። አለም የሚሰጠው በጊዚያዊ ነገሮችን ላይ የተመሰረተ ሰላም አለ። ሁለተኛ ጌታ 

የሚሰጠው ሰላም አለ። አለም የሚሰጠው ሰላም ውጪያዊ ነው። ከውጭ ባሉ ነገሮች ሁኔታ 

የሚወሰን ነው። የጌታ ሰላም ግን ከውስጥ የሆነ ሰላም ነው። በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ በእርጋታ 

እንድንቀመጥ የሚያደርገን የእግዚአብሔር ሰላም ነው። ስለሆነም የእግዚአብሔር ሰላም በአለም 

እንዳለው ሰላም የነውጥ አለመኖር ብቻ ሳይሆን ዙሪአችንም ነውጥ ቢኖርም እንኳ በእርጋታ 

መቀመጥ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሰላም ሲኖረን ልባችን አይታወክም፣ አይፈራም። ስለዚህ 

ነው ዘማሪው “ስለዚህ ምድር ብትነዋወጥ፥ ተራሮችም ወደ ባሕር ልብ ቢወሰዱ አንፈራም” 

ያለው። (መዝ. 46፡2) የሰላማችን ምንጭ እግዚአብሔር እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። በማንኛውም 

ሁኔታ በጸሎትና በልመና ከምስጋናም ጋር ወደ እርሱ ስንቀርብ እርሱ አእሞሮን ሁሉ በሚያልፍ 

ሰላም ልባችንና ሃሳባችንን ይጠብቃል። በመከራ መኃል፣ በችግር መኃል አዕሞሮአችን በሰላም 

የተጠበቀ ነው። ጌታችን የሰላም አለቃ ነው። እውነተኛ ሰላምና እረፍት ያለው ከርሱ ዘንድ ብቻ 

ነው። ወደ ህይወታችን ስንጋብዘው “ሰላም ለናንተ ይሁን” ብሎ በሰላሙ ያሳርፈናል።  

 እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ትምጣ ብለን ስንጸልይ በንድ መልኩ የምንጸልየው 

የእግዚአብሔር ሰላም እንዲመጣ ነው። የግዚአብሔር ሰላም ልብን ይጠብቃል፤ የእግዚአብሔር 

ሰላም አእሞሮን ያሳርፋል። የሰላም አምላክ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አሜን። 

 
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ 


