
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

 

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? 
 http://www.yeec.org/ ይጎበኛሉ? 
 

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) 

Chicago 

Yemsrach   

Evangelical 

Church 

September 01, 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. 

 

    ነሐሴ 26 ፣ 2011 ዓ.ም. 

“አሁንም እግዚአብሔርን ፍሩ ፡ በፍጹምም በእውነተኛም ልብ አምልኩት...” 
                                                     (ኢያሱ 24፡14) 

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

 

ወንጌል ያለንን ውዳሴ ለአምላካችን ከፍ እናድርግ። 



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

ጸሎት ...........................       እህት ሰናይት ከበደ 

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

ፕሮግራም መሪ ...……….     ዶ/ር ተረፈ አንሼቦ 

ቃል ...............................     ወንድም  ጌቱ ጳውሎስ 

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

 

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 
 

“አሜን ፡ በረከትና ክብር ጥበብም ምስጋናም 
ውዳሴም ኃይልም ብርታትም ከዘላለም እስከ ዘላለም 

ድረስ ለአምላካችን ይሁን፡ አሜን አሉ።” 
                            (ራዕይ 7፡12) 

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች 

መሪ ቀን አድራሻ 

ወ/ም አያሌው 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 ሃሙስ 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 

  
ልዩ መንፈስ  - ፈጽሞ መከተል! 

 
“ከእኔ ጋር  የወጡት ወንድሞቼ  ግን የሕዝቡን ልብ አቀለጡት፡ እኔ ግን አምላኬን እግዚአብሔርን 

ፈጽሜ ተ ከተልሁ።” (ኢያሱ 14፡8)   
 የእግዚአብሔር ሰው ካሌብ ልዩ መንፈስ የነበረው ሰው ነው።  ከዚህ በፊት 
እንዳየነው ይህ የልዩነት የዕምነት መንፈስ ነው። ካሌብ በእግዚአብሔር ያመነ ሰው 
ብቻ ሳይሆን እግዚአብሐርን ያመነ ሰው ነው። ይህ የልዩነት  መንፈስ ደግሞ ደግሞ 
በእግዚአብሔር የተፋ ቃል ላይ ፈጽሞ የመደገፍ መንፈስ  እንደሆነም ተመልክተናል።  
ዛሬ ደግሞ ይህ  ልዩ  መንፈስ እግዚአብሔርን ፈጽሞ የመከተል መንፈስ እንደሆነ 
እንመለከታለን።    
  ካሌብ እግዚአብሔርን  ፈጽሞ የተከተለ ሰው ነው። ይህንን ደግሞ ካሌብ 
እራሱ “እኔ ግን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከተልሁ” (ቁ8)  በማለት 
ያረጋግጥልናል። ይህ ደግሞ  ካሌብ  ሰለ እራሱ  ምስክርነት  የሰጠበት  ጉዳይ  ብቻ  
ሳይሆን  በሰውም በእግዚአብሔር  ፊት  የተገለጠ  ነበር።  ካሌብ  እግዚአብሔርን  
ፈጽሞ  በመከተሉ የሚረግጠው ምድር ሁሉ ለእርሱና ለዘሩ ርስት እንደሚሆን ሙሴ 
መስክሯል።  (ቁ9) ሙሴ  ብቻ   ሳይሆን  እግዚአብሐርም  እራሱ ካ ሌብ   ፈጽሞ   
እንደተከተለው መስክሮለታል።  (ዘኅ. 32፡11-12 ፤ ዘዳ. 1፡36) ከዚህም   የተነሳ  
ትውልዱ  ሁሉ በምድረበዳ ሲቀር ካሌብ ግን በሕይወት ቆይቶ ወደ ተስፋይቱ ምድር 
ገባ። ከብሮንንም ርስት አድርጎ ወሰደ። (ቁ.14)  
 ካሌብ  እግዚአብሔርን ፈጽሞ ነበር የተከተለው።  እግዚአብሔርን 
የተከተለው በሙሉ ልቡ ነበር። ሁለንተናውን  ለእግዚአብሔር የሰጠ ሰው ነው። 
ካሌብ ያልፍበት የነበረው ሁኔታና አካባቢው  ልብን  ሊከፍሉና  ማመንታት  ውስጥ 
ሊያስገቡ የሚችሉ ነበሩ። እርሱ ግን  ከአስሩ ወገኖቹ  ጋር ለአሰሳ በወጣ ጊዜ 
የተሰለፈው ከብዙሃኑ ሃሳብ ጋር ሳይሆን ከእግዚአብሔር  ሃሳብ ጋር ነበር። 
አብረውት የወጡት አስሩን አልተከተለም። እንዲሁም ተስፋ የቆረጠውንም ሕዝብ 
አልተከተለም። እርሱ እግዚአብሔርን ተከተለ። 
 መከተል የእራስን ሃሳብ በ እግዚአብሔር ሃሳብ መጠቅለልን የሚጠይቅ ነው። 
በፈቃዱ ውስጥ  መግባትን ይጠይቃል።  ጌታችንም  በወንጌላት  ያስተማረን “እኔን 
መከተል የሚወድ እራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ” በማለት ነው።
(ማቴ. 16፡24) የተጠራነው  ጌታን  እንድንከተል  ነው።  የራሳችንን  ፍቃድ  
እያገለገልን  ጌታን ለመከተል አንችልም። መከተል  መስቀልንም  መሸከም 
ይጠይቃል። ነገር ግን ጌታን በፍጹም  ልብ  ስንከተል  እንደ  ካሌብ  ከመልካም  
ነገር  አንጎድልም። በህይወት እንኖራለን  ፤  ርስታችንን  እንወርሳለን  ፤  በተስፋው  
ቃል  ላይ  እንደገፋለን ፤ ሽምግልነታችን በዘይት ይለመልማል። አሜን!      

 

   ወ/ም ረድኤቱ ካሳ 


