
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

የአርብ ፕሮግራም 

1. በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎት ጊዜ እየሰጠን ነው። በዚህ 

የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎት እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች። 

እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ ወገኖችም መሪዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ 

ይባርካችሁ።  

 

2. በተለያየ ምክኒያት ወደኋላ የተመለሱ ወገኖችን ለመፈለግና ለመጎብኘት 

ሽማግሌዎች እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቅሱ ስልሆን የምናውቀውና መጎብኘት 

አለበት የምትሉትን ስም ለወንድም ጌቱ እንድትሰጡ እናሳስባለን።   

 

3. በቤተክርስቲያናችን በለዪ ልዩ አገልግሎት ውስጥ ያላችሁ አገልጋዮች በሙሉ 

ቀጥሎ በተገለጹት ቀናት ከእሁድ አምልኮ ፕሮግራም በኋላ ከሽማግሌዎች ጋር 

ስብሰባ ስለሚኖረን በጊዜ ሰሌዳችሁ መሰረት እንድትገኙ በጌታ ፍቅር እናሳስባለን። 

 ጁላይ22/218 የእህቶች አገልግሎት  

 ጁን29/2018 ርህራዬ አገልግሎት  

 

 

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? 

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 

July 29, 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. 

  ሐምሌ 22፣ 2010 ዓ.ም. 

 



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

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

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

ፕሮግራም መሪ ……….     ወንድም ጌቱ ጳውሎስ 

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

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

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “በመዝሙርና በዝማሬ 

በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ 

ተነጋገሩ፤ ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና 

ዘምሩ።” 
(ኤፌ. 5: 19) 

 

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 

ሙት አያመሰግን 

 እፍ ያለብህ እስትንፋስ 

 ከስጋህ ሳትገሰስ 

 ህያው ነፍስ 

 አምልክ ፈጣሪን 

ሙትማ አያመሰግን:: 

ውደድ እያለህ 

 ሳይሰበሰብ ገመድህ 

 አፈር ሳይቀምስ ኣፈር 

 እያሉ ነው ማፍቀር:: 

(ረድኤቱ፤ 2018) 

 

ተከፍቷል ሰማይ 

ለአዳም ልጆች አርነት 

 ወልድ ሲሰቃይ  

 በሰው ልጅ መስዋእት 

 ተከፍቷል ሰማይ:: 

(ረድኤቱ፤ 2018) 

 

(አዎ ጌታችን በመስቀል ሲውል ሰማይ ከፍቶት ነበር:: ፀሃይ ጨለመች:: ደግም እርሱ 
የሃጢያት መስዋእት ሆኖ ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ላመኑት የሰማይን በር ከፍቷል::) 

 
 


