
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

የአርብ ፕሮግራም 

፩. ዛሬ የታዳጊ ወጣቶች የጥምቀት ስነ-ስረአት ይከናወናል። ክብር ለግዚአብሔር ይሁን። 

ሁላችንም እንኳን ደስ አለን።  

፪. በOctober 13 የመክሊት ለክርስቶስ አመታዊ የድጋፍ ማሰባሰብ ፕሮግራም  ከ3:30 

p.m. ጀምሮ በብርሃነ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ይካሄዳል። በዚህ ፕሮግራም ተገኝተን 

እንድንተባበር በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። 

፫. በOctober 26፣ 27 እና 28 የመነቃቂያ ኮንፈረንስ ይኖረናል። በተለይም የቅዳሜው 

ፕሮግራም ለባለትዳሮች የተዘጋጀ ነው። በዚህ ፕሮግራም ለመካፈል ሁላችንም ጊዜአችንን 

እንድናመቻች በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን።   

፬. በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎት ጊዜና የትምህርት ጊዜ ጌታ እየሰጠን 

ነው። በዚህ የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎት እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን 

ታሳስባለች። እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ ወገኖችም መሪዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ 

ይባርካችሁ።  

፭. በተለያየ ምክኒያት ወደኋላ የተመለሱ ወገኖችን ለመፈለግና ለመጎብኘት ሽማግሌዎች 

እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቅሱ ስልሆን የምናውቀውና መጎብኘት አለበት የምትሉትን 

ስም ለወንድም ጌቱ እንድትሰጡ እናሳስባለን።   

 

 

 

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) 
773-507-0194 (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 

October 7, 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. 

    መስከረም 27፣ 2011 ዓ.ም. 

“ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ 
እንደ ተጠመቅን አታውቁምን? እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደ ተነሣ እንዲሁ እኛም በአዲስ 
ሕይወት እንድንመላለስ፥ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበርን።” ሮሜ 6፡ 3-4 



 የታዳጊ ወጣቶች የውኃ ጥምቀት ልዩ ፕሮግራም 

ጸሎት መሪ.................        ወንድም ጸደቀ ጴጥሮስ 

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

ፕሮግራም መሪ ……….     ወንድም ጴጥሮስ መኩሪያ 

የጥምቀት ስነ-ሥርአት .............     ፕሮግራም መሪ ወንድም ረድኤቱ ካሳ 

አጭር የቪዲዮ ጊዜ ………… አስተባባሪ ወንድም ኤልያስ ዘውዴ 

የተጠመቁ ወጣቶች …….. አንድ በአንድ ወደ መድረክ እየወጡ ጌታን መከተል ለእርሱ/ 

   ለእርሷ ምን ማለት እንደሆነ እየተናገሩ ስፍራቸውን ይይዛሉ። 

   (አስተባባሪ ኤልያስ ዘውዴ) 

የተጠመቁ ወጣቶች …….. ሁሉም ቦታቸውን ከያዙ በኋላ “የጌታን መንገድ እከተላለሁ”  
   የሚለውን ዝማሬ በአማርኛና በእንግሊዘኛ ይዘምራሉ።  
   (አስተባባሪ ኤልያስ ዘውዴ/ ጺዮን ኮኮቤ) 

የተጠመቁ ወጣቶች ባንድ …… ዝማሬዎችን ያቀርባሉ። (አስተባባሪ ኤልያስ) 

የጥምቀት ምስክር ወረቀት ….. ወንድም ሲሳይ ለተጠመቁት የጥምቀት ምስክር ወረቀት  
   ይሰጣል። ልጆች ምስክር ወረቀታቸውን ይዘው መድረኩ ላይ 
   ይቆያሉ። 

ልጆቹ በአንድነት ይጸለይላቸዋል …… አስተባባሪ ወንድም ሲሳይ 

የፕሮግራሙን ፍጻሜ ተከትሎ የምግብ መስተንግዶ ጊዜ ይሆናል።  

 

 

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 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 

   

 

መልዕክተ ሰንበት 

 

 በዛሬው እለት የሚከተሉት ታዳጊ ወጣቶች በጌታ በኢየሱስ ማመናቸውን ለማወጅ 
በሕዝብ ፊት በይፋ የውኃ ጥምቀት ስነ-ሥርዓት ይፈጽማሉ። በዚህ ስርአት ታዳጊ ወጣቶቹ በጌታ 
በኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ ማመናቸውን፤ እንዲሁም በጥምቀት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በሞቱ 
መተባበራቸውንና በትንሳኤውም ተባብረው በአዲስ ሕይወት መነሳታቸውን በይፋ ይመሰክራሉ። 
ልጆቹ ለአንድ አመት ያህል የደህንነትና ሌሎች ትምህርቶችን ተምረዋል። እንዲሁም 
ከአስተማሪዎቻቸው ጋር አንድ ለአንድ ተገንኝተው መረዳታቸውን አረጋግጠዋል። ኪዚም የተነሳ 
እያንዳንዳቸው የውሃ ጥምቀትን በማድረግ ይህንኑ እምነታቸውን በእግዚአብሔርና በሕዝቡ ፊት 
ያውጃሉ። እንኳን ደስ አለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን! 

Abigail Bolteno Terefe 

Abigail Elias 

Bemnet Samuel 

Birukty Digafe Fekade 

Ruth Teshale 

Tehtina Tsedeke 

Yael Redeatu 

Yididiya Alemayehu Geda 

Yididiya Seyifu 

 

Boaz Bekele Berhanu 

Ezra Redeatu 

Hebron Abel 

Kaleb Zelalem 

Nehmiah Bekele Berhanu 

Obsa Abaomer 

Tadele Daniel 

 
 


