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“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. 

    ጥቅምት 18፣ 2011 ዓ.ም. 

“እርሱ ያከብረኛል፥ ለእኔ ካለኝ ወስዶ ይነግራችኋልና።”  
(ዮሐ. 16፡14)  
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 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

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

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

ፕሮግራም መሪ ……….     ወንድም ጴጥሮስ መኩሪያ 

ቃል .............              ነብይ ለማ አስፋው 

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

 

የሳምንቱ ጥቅስ  
 

“ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። እኔም አብን 

እለምናለሁ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ 

አጽናኝ ይሰጣችኋል፤ 

እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለ 

ሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው፤ 

ነገር ግን ከእናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውሥጣችሁም 

ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ።” (ዮሐ. 14፡15-17) 

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 

ልዩ መንፈስ -- ፈጽሞ መከተል! 

“ከእኔ ጋር የወጡ ወንድሞቼ ግን የሕዝቡን ልብ አቀለጡ፤ እኔ ግን አምላኬን እግዚአብሔርን 

ፈጽሜ ተከተልሁ።” (ኢያሱ 14፡8) 

 የእግዚአብሔር ሰው ካሌብ ልዩ መንፈስ የነበረው ሰው ነው። ካሌብ የነበረው የልዩነት 

መንፈስ የእምነት መንፈስ ነው። ካሌብ በእግዚአብሔር ያመነ ብቻ ሳይሆን እግዚብሔርን ያመነ 

ሰው ነው። ይህ  የልዩነት መንፈስ ደግሞ በእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ላይ ፈጽም የመደገፍ 

መንፈስም ነው። እንዲሁም ይህ ልዩ መንፈስ እግዚአብሔርን ፈጽም የመከተል መንፈስ ነው። 

 ካሌብ እግዚአብሔርን ፈጽም የተከተለ ሰው ነው። ይህንን ደግሞ ካሌብ እራሱ “እኔ ግን 

አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከተልሁ” (ቁ. 8) በማለት ያረጋግጥልናል። ይህ ደግም ካሌብ 

ስለ ራሱ ምስክርነት እየሰጠበት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት የተገለጠ 

ነበር። ካሌብ እግዚአብሔርን ፈጽም በመከተሉ የሚረግጠው ምድር ሁሉ ለእርሱና ለዘሩ ርስት 

እንደሚሆን ሙሴ መስክሯል። (ቁ. 9) ሙሴ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርም እራሱ ካሌብ ፈጽም 

እንደተከተለው መስክሮለታል። (ዘኁ. 32፡11-12፤ ዘዳ. 1፡36) ከዚህም የተነሳ ትውልዱ ሁሉ 

በምድረበዳ ሲቀር ካሌብ ግን በሕይወት ቆይቶ ወደ ተስፋይቱ ምድር ገባ። ኬብሮንንም ርስት 

አድርጎ ወሰደ። (ቁ. 14) 

 ካሌብ እግዚአብሔርን ፈጽም 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 የራስን ሃሳብ በእግዚአብሔር ሃሳብ መጠቅለልን የሚጠይቅ ነው። በፈቃዱ 

ውስጥ መግባትን ይጠይቃል። ጌታችንም በወንጌላት ያስተማረን “እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር፥ 

ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ” በማለት ነው። (ማቴ. 16፡24) የተጠራነው ጌታን 

እንድከተል ነው። የራሳችንን ፈቃድ 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፤ 

ሽምግልናችን በዘይት ይለመልማል። ወገኖቼ፦ በተሰጠን ዘመን ልክ እንደ ዳዊት የእግዚአብሔር 

ሃሳብ እንድናገለግል እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን! 

 
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ 


