
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  

የአርብ ፕሮግራም 

፩. እንደ ጌታ ፍቃድ በOctober 7 የሰንበት ተማሪዎች የጥምቀት ስነ-ስረአት ይከናወናል። 

ስለዚህ ፕሮግራም ጌታን እያመሰገናችሁ እንድትቆዩ እናሳስባለን። ደግሞም የምችል 

በባህላዊ አለባበስ ፕሮግራሙን እንድናደምቀው እናበረታታለን። 

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 ጊዜ 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 

September 30, 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 20፣ 2011 ዓ.ም. 

“የእግዚአብሔር ቃል ሕያው... የሚሠራም ... የተሳለ ነው።” (ዕብ. 4:12) 



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

ጸሎት መሪ.................        ወንድም ጌቱ ጳውሎስ 

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

ፕሮግራም መሪ ……….     ወንድም ሲሳይ መሸሻ 

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

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

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “... ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው 

ሁሉ ቤቱን በዓለት ላይ የሠራ ልባም 

ሰውን ይመስላል።”  
(ማቴ. 7፡24) 

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 

የስልጣን ቃል 

“... ቃል ብቻ ተናገር፥ ብላቴናዬም ይፈወሳል...” (ማቴ 8፡9) 

 የማቴዎስ ወንጌል ምእራፍ 8 በታምራት የተሞላ ነው። ክፍሉ የሚጀምረው ጌታ ኢየሱስ 
የተራራውን ትምህርት አስተምሮ ከተራራው በወረደ ጊዜ ብዙ ሕዝብ እንደተከተለው በመግለጽ 
ነው። ባስከተልም ለምጻሙን ሰው ዳስሶ ሲፈውሰው እናነባለን። በመቀጠልም በቅፍርናሆም የመቶ 
አለቃውን አገልጋይ ፈወሰ። ከዚያም ጴጥሮስ ቤት ገብቶ በንዳድ የታመመችውን አማቱን አዳነ። 
አስከትሎም ብዙ ሰዎችን ከመናፍስት እስራትና ከደዌ ፈታ፣ መአበሉንና ወጀቡን በስልጣን ቃል 
አዞ ጸጥ አደረገው። ምእራፉ የሚጠቃለለው ኢየሱስ በጌርጌሲኖን በሁለት ሰዎች አድረው አገር 
የበጠበጡትን ክፉ መናፍስት አስወጣ። ክፍሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደዌ፣ በአጋንነትና 
በተፈጥሮ ላይ ጌታ መሆኑን ያስተምረናል። በጌታችን ፊት የሚቆም ምንም አይነት አጋንታዊም ሆነ 
ተፈጥሮዊ ኃይል የለም። በሽታ፣ አጋንንት፣ ባህርና ንፋስ ለእርሱ ይታዘዛሉ። ለዛሬ የጌታን የስልጣን 
ቃል አስምልክተን አገልጋዩ ከተፈወሰለት መቶ አለቃ አንጻር እንመለከታለን። 

 የቅፍርናሆሙ መቶ አለቃ በዙ መልካም ጎኖች ያሉት ሰው ነው። በመጀመሪያ ወደ ጌታ 
ሲቀርብ “ጌታ ሆይ” በማለት የጌታን ጌትነት በማወጅ ቀረበ። (ቁ. 6) ለአገልጋዩ ያሳየው ርሕራሔ 
አስገራሚ ነው። ግድ ብሎት ወደ ጌታ ያመጣው የአገልጋዩ ሕመም ነው። አገልጋዩ ሽባ ሆኖ እጅግ 
እየተሰቃየበት ነበር። በዘመኑ በነበረው ስረዓት ይህ መቶ አለቃ አገልጋዩን እንደማንኛው 
የመጠቀሚያ እቃ ሊቀቆጥረው፣ ከፈለገም ጥቅም እንደማይሰጥ ካሰበ ሊገድለውም ይችል ነበር። 
ነገር ግን ይህ መቶ አለቃ ስለአገልጋዩ ሕመም ወደ ጌታ መጣ። መምጣት ብቻ አይደለም ጌታንም 
ስለ አገልጋዩ ለመነ። (ቁ.7) ይህ ሰው ችግሩን በቤቱ ይዞ አልተቀመጠም። ነገር ግን የጓዳውን ችግር 
መፍተሔ ወደ ሚሰጠው ጌታ ይዞ መጣ። ወገኖቼ፦ ዛሬም ችግራችንን ይዘን ከማልቀስ ይልቅ 
ለችግራችን መፍተሔ ወዳለው ጌታ ዘውር ብንል ጌታ ፈጥኖ ይደርስልናል። 

 ሌላው የዚህ መቶ አለቃ አስገራሚ መረዳት ስለ ጌታ ቃል ያለው መረዳት ነው። ይህ 
መቶ አለቃ የጌታ ቃል የስልጣን ቃል እንደሆነ ተረድቷል። (ቁ. 9) ልክ እርሱ ከበላዩ ላሉት 
አዛዦች እደሚታዘዝና ከበታቹም ያሉት ጭፍሮች እንደሚታዘዙት እንዲሁ የጌታ ቃል የስልጣን 
ቃል እንደሆነ ተረድቷል። ለጌታ ቃል የማይታዘዝ፣ የጌታን ቃል የማይሰማ ፍጥረት እንደሌለ 
ገብቶታል። የጌታን ቃል ቦታና ጊዜ ሊወስነው እንደማችል አውቋል። የጌታ ቃል የሚሰራ ቃል፣ 
የሚፈጥር ቃል እንደሆነ አስተውሏል። ይህ መቼም አስደናቂ መረዳት ነው። ወገኖቼ፦ ዛሬም 
በእጃችን ያለው የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው፤ የሚሰራ ነው። ቃሉ ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ 
ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው። ነፍስንና መንፈስንም ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል፥ 
የልብንም ስሜትና አሳብ ይመረምራል። (ዕብ. 4፡12) ቃሉ መንፈስና ሕይወት ነው። ሕይወት 
ይሰጣል። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በቃሉ ይገለጣል። 

 የመቶ አለቃው የቃሉን ኃይል የተረዳ ብቻ ሳይሆን አስደናቂ እምነትም የነበረው ሰው 
ነው። እምነቱ ጌታን አስደንቆታል። (ቁ. 10) መቼም ጌታን የሚያስደንቀው ነገር ቢኖር እምነት 
ነው። ጌታ በሚያምኑ ሰዎች ደስ ይለዋል። ቅዱሳን አባቶቻችንም የተመሰከረላቸው ስለ 
እምነታቸው ነው። ይህ መቶ አለቃ ቃል ብቻ ተናገር ብላቴናዬም ይፈወሳል አለ። ጌታ አንድ ቃል 
ከተናገረ ብላቴናው እንደሚፈወስ አምኗል። ጌታም “ሂድ እንዳመንህ ይሁንል አለው።” ይህ ቃል 
ከጌታ አንደበት በወጣበት ቅጽበት የዛ መቶ አለቃ ብላቴና ተፈወሰ። ወገኖቼ፦ የእግዚአብሔር ቃል 
የስልጣን ቃል ነው። በእምነት ስንቀበለው በሕይወታችን ድንቅ ነገር ይሰራል።  

 
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ 


