
የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያ 
የአዲስ አመት ዋዜማ 

 የአዲስ አመት ዋዜማን December 31 ከ 5 p.m. ጀምሮ እናከብራለን። ምግብ ይኖረናል፣ 

የጸሎትና የአምልኮ ጊዜ ይኖረናል፤ ቲሸርት ይዘጋጃል፤ የስነ-ጽሐፍ ጊዜ ይኖረናል። ስነ-ጽሑፍ 

ለማቅረብ የምትፈልጉ ለረድኤቱ አስታውቁ። ስዎችን ጋብዙ። ጌታ ይባርካችሁ። 

የሽማግሌ ምትክ ምርጫ 

 የሽምግልና አገልግሎት ዘመኑን በሚጨርሰው በወንድማችን ሲሳይ መሸሻ ምትክ ሽማግሌ 

ለመምረጥ በJanuary 5 ጥቆማ ይደረግና በJanuary 19 ምርጫ ይደረጋል። እንዲሁም የሽማግሌዎች 

ሰብሳቢ ከሽማግሌች መካከል ይመረጣል። በዚሁ ቀንም የ2019 የቤተ ክርሲትያን ሪፖርት የሚቀርብ 

ይሆናል። ለዚህ ፕሮግራም እየጸልየን እንድንቆይ አናሳስባለን።  

የእሁድ ፕሮግራም መርሃ-ግብር 

 ህይንን ቤተ ክርስቲያን እንድንገለገልበት የፈቀዱልንን የሬቭንስ ውድ ባብቲስት ቤተ 

ክርስትያን የእሁድ ከሰአት አምልኮ ፕሮግራም እንዳናስተጓጉል የእሁድ ፕሮግራማችን 

በተመደበለት ሰአት ማስኬድ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ሽማግሌዎች የሚከተለው የሰአት 

አጠቃቀም በጥብቅ እንዲተገበር ወስነዋል። ጌታ ይባርካችሁ! 

 

1. ጸሎት፡ 1:30-2፡00          2. አምልኮ፡ 2፡00-2:30               3. ማስታወቂያ/መባ፡ 2:30-2:45 

4. ቃል፡ 2:45-3:45           5. የፕሮግራም ፍጻሜ፡ 4፡00        6. የህብረት ጊዜ 4፡00– 5፡00 

 

 

 

 

 

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? 
 በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካፈላሉ? 
 ማገልገል ይፈልጋሉ? 
 Yeec.org App ጭነዋል? 

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 

December 15, 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. 
አርብ 7፡00 p.m. -- 9፡00 p.m. 

 

    ታህሳስ 5፣ 2012 ዓ.ም. 

“ርኆቦት… አሁን እግዚአብሔር አሰፋልን፥ በምድርም እንበዛለን።” 
(ዘፍ. 26:22) 

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

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

 



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

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

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

ፕሮግራም መሪ ...……….     ወንድም ጸደቀ ጴጥሮስ 

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

ማጠቃለያ .....................     ወንድም ጸደቀ ጴጥሮስ 

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 

“ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን 
የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ።”  

(ኤፌ. 4:16)  

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች 

መሪ ቀን አድራሻ 

ወ/ም አያሌው አስፋው ማክሰኞ  5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640 

እህት ሰናይት ከበደ ማክሰኞ 7319 N Oakley Ave, Chicago, IL 60645 

ወ/ም ጌቱ ጳውሎስ 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 ሰኞ 7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631 

ወ/ም ሳሚ  ኃብተየስ ሰኞ  9107 Laramie St. Skokie, IL 60077 

ወ/ም ሲሳይ መሸሻ  5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640 

ወ/ም ኮከቤ አስረስ   

ወ/ም ዘሪሁን/ዮሐንስ   

ወ/ም አያሌው/ጸደቀ   

መልዕክተ ሰንበት 

  

 

  

 
   ወ/ም ረድኤቱ ካሳ 

መንፈስ ቅዱስ እንኳን ደህና መጣህ! 

ወንጌላዊ ቤን ሂን ከጻፋቸው መጽሃፍት መካከል “Welcome Holy Spirit” – 

“መንፈስ ቅዱስ እንኳን ደህና መጣህ” እና “Good morning Holy Spirit” – “መንፈስ 

ቅዱስ እንደምን አደርክ” የሚሉት ይገኙበታል። በነዚህ መጽሐፍቱ ወንጌላዊው ከመንፈስ 
ቅዱስ ጋር ያለውን የእለት ተለት ቅርርብ አንጸባርቋል። መንፈስ ቅዱስ ስብእና 
(personality) ያለው አምላክ ነው። ከአብና ከወልድ ጋር ትክክል የሆነ ከስላሴ አንዱ 

ነው። መንፈስ ቅዱስ የኃይል መንፈስ እንጂ ኃይል ብቻ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ መንፈስ 
ቅዱስን “እርሱ” እየለ በሰው መደብ ነው የገለጸው። (ዮሐ 14፡ 16-17፣25፣ 15፡26፣ 16፡ 5-15) 
መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ነው። በፍጥረት ውስጥ ከአብና ከወልድ ጋር ተካፍሏል። (ዘፍ 1፡2) 
ልክ ዶሮ እንቁላሎቿን እንደምትታቀፍ የእግዚአብሔር መንፈስም በፍጥረት ጌዜ ባዶ 
የነበረውን ሊሞላ፣ ጭለማውን ሊገልጥ፣ ቅርጽ አልባ የነበረውን ቅርጽ ሊሰጥ በውሆች ላይ 
ይረብብ ነበር። ይህም ስራው ዛሬም የቀጠለ ነው። ዛሬም መንፈስ ቅዱስ ይፈጥራል፣ 
ጭለማውን ይገልጣል፣ ባዶውን ይሞላል፣ ቅርጽ የሌለውን ቅርጽ ይሰጣል። እዮብ 
“የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጥሮኛል፤ ሁሉን የሚችለውም አምላክ እስትንፋስ ሕይወት 
ሰጥቶኛል” (እዮብ 33፡4) እንዳለ የተፈጠርነው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው።
 መንፈስ ቅዱስ ስሜት አለው። በኤፌሶን 4፡30 ላይ “ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን 
ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ” በማለት ሐዋሪያው ቅዱስ ጳውሎስ 
ይመክረናል። ክፍሉን ስንመለክተው የሚያንጽና የሚጠቅም ቃል እንጂ የማይረባ ቃል 
ከውስጣችን እንዳይወጣ ነው የሚያስተምረው። መራርነትን፣ ቁጣን፣ ንዴትን፣ ጭቅጭቅን፣ 
ስድብን፣ ክፋትን እንድናስወግድ ይነግረናል። ይቅር እንድንባባል ያሳስበናል። ይህ 
በማይሆንበት ቢዜ -- ይቅር መባባል ሳንችል ስንቀር፣ ረብ የለሽ ቃል ከኛ ሲወጣ፣ የስጋ ፍሬ 
ሲሰለጥንብን -- የታተምንበት መንፈስ ቅድስ (በውስጣችን ያለው) ያዝናል። ማዘን የስብእና 
ምልክት (የስሜት ምልክት) ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚያዝነው ስለሚወደን ነው። ምክንያቱም 
ማዘን የፍቅር ቋንቋ ነውና። ብዙ ጊዜ እንደሚሆነው የምትወዱት ሰው ቢበድላችሁ 
ስሜታችሁ በዋናነት የሚገለጠው በማዘን ነው። መንፈስ ቅዱስ ስለሚወደን   ስንበድለው 
ያዝናል። 
 መንፈስ ቅዱስ በአንድ ጌዜ ሁሉም ቦታ የሚገኝ ነው (He is Omnipresent) ከኛ 

ጋር ነው፣ በኛም ውስጥ ነው። አሁን በዚህ ሰአት በአለም ሁሉ አለ። መንፈስ ቅዱስ ሁሉን 
ቻይ ነው (He is almighty) ጌታ የምድር አገልግሎቱን ያካሄደው በምንፈስ ቅዱስ ኃይል 

ተቀብቶ ነበር። ጌታ ኢየሱስም ይህንኑ እውነት “የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፥ ለድሆች 
ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና፤ ለታሰሩትም መፈታትን ለዕውሮችም ማየትን እሰብክ 
ዘንድ፥ የተጠቁትንም ነጻ አወጣ ዘንድ የተወደደችውንም የጌታን ዓመት እሰብክ ዘንድ 
ልኮኛል” (ሉቃ 4፡17) በማለት አረጋግጦልናል። ወገኖቼ፦ እኛም ለወንጌል ምስክሮች መሆን 
የምንችለው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። መንፈስ ቅዱስ የሃይል፣ የፍቅርና ራስን የመግዛት 
መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስን ሁልጌዜ “መንፈስ ቅዱስ ሆይ እንኳን ወደ ሕይወቴ፣ ወደ 
ቤቴ፣ ወደ አገልግሎቴ… ደህና መጣህ” እያልን እውቅና እየሰጠን እንቀበለው። አሜን። 


