
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

ማስታወቂያ  

የባርቢኪው ፕሮግራም 

 የቤተ ክርስቲናችንን 7ኛ የምስረታ አመት ምክንያት በማድረግ 

በSeptember 10 (የፊታችን እሁድ) ከፕሮግራም በኋላ በFoster Beach እናደርጋለን። 

ሁላችንም የበረከቱ ተካፋዮች እንድንሆን ተጋብዘናል።  

የገንዘብ ማሰባሰቢያ ቅጽ 

 ለሕንጻ ግዢ የገንዘብ ማሰባሰቢያ የተዘጋጀውን ቅጽ ሞልታችሁ 

ያልመለሳችሁ ወገኖች እባካችሁ ሞልታችሁ ለዲያቆናት ስጡልን። የህንጻ ኮሚቴ 

አስተባባሪዎች። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። 

የአርብ ፕሮግራም 

 የአርብ ፕሮግራም የምጸልይበት፣ የምንንቃቃበትና የምንማርበት ፕሮግራም 

ነው። የምንችል ሁሉ እንድንካፈል እናበረታታለን። እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ 

ወገኖች ለፕሮግራም መሪዎች እንድታሳውቁ እናሳስባለን። 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 (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) 

Chicago 

Yemsrach   

Evangelical 

Church 

September 3, 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. 

 ነሃሴ 29፣ 2009 ዓ.ም. 

“እርሱ ስለ እናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት።”  
(1ጴጥ. 5፡7) 



 የእለቱ ፕሮግራም መርሃ-ግብር 

ጸሎት መሪ.................           ወንድም ብረሃኑ አንበሴ 

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

ፕሮግራም መሪ ……….          ወንድም  ብረሃኑ አንበሴ 

ቃል ............................          ፓስተር ዮሐንስ ባሰና 

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

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “በእርሱ ሕይወት ነበረች፥ ሕይወትም 
የሰው ብርሃን ነበረች። 

ብርሃንም በጨለማ ይበራል፥ 
ጨለማም አላሸነፈውም።”  

(ዮሐ. 1፡4-5) 

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  6602 N. Damen Ave., Chicago IL 60626 

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ ማክሰኞ 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 ዴሌቦ 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 -- አባታችን ሆይ (ክፍል ሁለት) 

“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 …” (ሉቃ. 11፡1-2) 

 ባለፈው ሳምንት ይህንን ክፍል ስንመለከት ሁለት መሰረታዊ ነጥቦችን አንስተናል። 

አንደኛ የምንጸልየው ጠይቀን ለመቀበል ብቻ ሳይሆን፤ ጸሎት ወደ አባታችን የምንቀርብበትና ፊቱን 

የምንሻበት መንገድ ነው። በመሆኑም ጸሎት የአባትና የልጅ ግንኙነት፣ አብሮነት፣ ንግግር እንደሆነ 

ተመልክተናል። ሁለተኛ ስንጸልይ የእግዚአብሔርን አባትነት በመረዳትና እርሱ የአባትነት ሁሉ 

መሰረት መሆኑን በማመን እንደሆነ አይተናል። ምድራዊ አባት ሁልጊዜ ለልጁ መልካም ነገር 

እንደሚያስብ እንዲሁ የሰማዩ አባታችን ይልቁን ለልጆቹ ሁልጊዜ የሚበልጥ መልካም ነገርን 

ያስባል። ዛሬም በዚሁ ሃሳብ ዙሪያ ተጨማሪ ነጥቦችን እናነሳለን።   

 በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ብለን ስንጸልይ አንዱ የሚገለጸው ሃሳብ 

የእግዚአብሔር ቅርበት ነው። እግዚአብሔር ሰማይ ዙፋኑ ነው፤ ምድርም የእግሩ መረገጫ ነች። 

(ኢሳ. 66፡1) እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። በሰማያት የምትኖር ስንል ትልቅነቱን፣ 

ቅድስናውን፣ ምጡቅነትና ልዕልናውን እንናገራለን። ይሁን እንጂ ይህ ትልቁ አምላክ፤ ይህ አለሙን 

ሁሉ የፈጠረ አምላክ ለኛ አባታችን ነው። እግዚአብሔር አባታችን ብለን ስንጸልይ እርሱ የቅርብ 

አምላክ እንደሆነ በመረዳት ነው። እርሱ ራሱ በቃሉ “እኔ የቅርብ አምላክ ነኝ እንጂ የሩቅ አምላክ 

አይደለሁም” (ኤር. 23፡23) እንዳለ እርሱ ከስትንፋሳችን ይልቅ ቅርብ ነው። አምላካችን ቅርብ፣ 

የሚሰማ፣ ፈጥኖም የሚደርስ ነው። ስለዚህም እርሱ በሰማያት የሚኖር ታላቅ አምላክ ቢሆንም ለኛ 

ግን እንደ አባት ቅርብ ነው። አባታችን ነው።  

 ሌላው አባታችን ሆይ ብለን ስንጸልይ በውስጣችን ታላቅ መተማመን (confidence) 

የሚያመጣ ጸሎት ነው። ጌታ ባስተማረው ጸሎት ላይ እንደገለጸው የምድር አባቶች እንኳ 

ከሃጢያት በህርይ የተነሳ ክፉዎች ቢሆኑም እንኳ ለልጆቻቸው ጥያቄ የክፋት መልስ አይሰጡም። 

የሰማዩ አባታችን ለመንጠይቀው ልጆቹ እጅግ አብልጦ መንፈስ ቅዱስን እንደሚሰጠን ቃሉ 

ያጸናልናል። መንፈስ ቅዱስ ደግም ለሁሉ ነገር መልስ የሚሆን ብቃትን ይሰጠናል። ብርታት 

ለጎደለን ኋይል ይሰጠናል። እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ወደ አባታችን ስንቀርብ በልጅ 

የመተማመን እምነት ነው። በፍጹም አይተወንም፣ አይረሳንም፣ አያጎድለንም በሚል መተማመን። 

እርሱ ለኛ ያለው ሃሳብ መልካም ነው፤ ከመልካምነቱ ያጠግበናል በሚል መተማመን። እርሱ 

የቅርብ አምላክ ነው፤ ስንጠራው ፈጥኖ ከተፍ ይላል በሚል መተማመን። አባት ለልጁ ሁልግዜም 

መልካም ነው በሚል መተማመን። የሰማዩ አባታችን ቅርብና መታመኛ ነው። (ይቀጥላል)   

 
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ 


