
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  
 

 የእሁድ 1:30 ጸሎት 

 እሁድ ልክ 1:30 ላይ ተገናኝተን በጸሎት እንድንተጋ ቤተ ክትርስትያን አጥብቃ 

ታሳስባለች። በተከታታይ በዚህ ሰአት በእግዚአብሔር ፊት የምንጸልይባቸው ጉዳዮች ስላሉን ልክ 

በሰዓቱ እንድንገኝ እናሳስባለን።  

የአርብ ፕሮግራም 

 በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎትና የትምህርት ጊዜ እየሰጠን ነው። በዚህ 

የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎትና ቃሉን በመማር እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች። 

እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ ወገኖችም መሪዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ።  

 

 

 

 

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) 
773-507-0147 (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 

February 10, 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. 

    ጥር 26፣ 2011 ዓ.ም. 

“… አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ፥ ይህም ሁሉ 
ይጨመርላችኋል።”  

(ማቴ. 6:33) 

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



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

ጸሎት .................            የቤተ ክርስቲያን የጸሎት ቡድን 

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

ፕሮግራም መሪ ……….     ወ/ም ጸደቀ ጴጥሮስ 

ቃል .............              ወ/ም ጌቱ ጳውሎስ 

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

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “እስራኤል ሆይ፥ ስማ፤ አምላካችን 

እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው፤ 

አንተም አምላክህን እግዚአብሔርን 

በፍጹም ልብህ በፍጹምም ነፍስህ 

በፍጹምም ኃይልህ ውደድ።” 
 

(ዘዳ. 6፡ 4-5) 

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 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 

አስቀድማችሁ... 

“ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ፥ ይህም ሁሉ 
ይጨመርላችኋል።” (ማቴ. 6:33) 

በምድር ስንኖር የማንለውጣቸው አብረውን የተወለዱ የስብእና መገለጫዎች እንዳሉን 
ሁሉ በብዙ ጉዳዮች ደግሞ ምርጫ ማድረግን እንችል ዘንድ ነጻ ፈቃድ ተሰጥቶን የተፈጠርን ነን። 
ስለዚህም ባብዛኛው መልኩ ሕይወታችን የምርጫዎቻችን ውጤት ነው ለማለት እንችላለን። 
ለንፍሳችን ደህንነት የተዘጋጀውን መለኮታዊ መንገድ ከመከተል ጀምሮ፣ የትዳር ተጓዳኞቻችን፣ 
የተማርነውን ትምህርትና የምሰራውን ስራ እንመርጣለን። እያንዳንዱ ምርጫ ደግሞ የእድል ዋጋ 
ያስከፍላል። በጊዜአችን አንድ ነገር ስናደርግ በዚያው ጊዜ ሌላ ነገር የማድረግን እድል እናጣለን። 
አንድ ስፍራ ለመሄድ ስንወስን ሌላ ስፍራ ለመሄድ የምችልበትን እድል ሰውተን ነው። ስለዚህም 
ሁልጊዜ ሰው በተፈጥሮ ዝንባሌው የበለጠ አዋጭ የሚለውን የሚመርጥ አምክንዋዊ (rational) 
ነው ተብሎ የታሰባል። ነገር ግን ለሰው የተሻለ ምርጫ ምንድን ነው? በምርጫ ቅደም ተከተላችን 
መጀምሪያ መሰለፍ የሚገባው ማን ነው ወይንም ምንድን ነው? ለአንዳንድ ሰው ቤተሰብ 
የመጀመሪያ ነው። ለአንዳንድ ሰው ደግሞ ሞያ የመጀምሪያ ነው። ለሌሎች ደግሞ ሃብትን፣ ዝናን 
ወይንም ክብርን መፍለግ የመጀመሪያ ሊሆን ይችላል።  

የእግዚአብሔር ቃል ግን ከማንኛው ነገር በፊት ማስቀደም ያለበን ነገር የግዚአብሔርን 
መንግስትና ጽድቅ መሆን እንዳለበት ይመክረናል። ቃሉ “... አስቀድማችሁ.የእግዚአብሔርን 
መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ...” ይላል። ሰው ከሁሉ ነገር በፊት በሕይወቱ ቀዳሚ ማድረግ ያለበት 
እግዚአብሔርን ነው። ሰው የተፈጠረው ለእግዚአብሔር ክብር ነውና በሰው ሕይወት 
እግዚአብሔር ፊተኛውንና ዋናውን ስፍራ ሊይዝ ይገባዋል። ለእግዚአብሔር የምሰጠው 
የህይወታችንን እንጥፍጣፊ ሳይሆን ዋናውን “ስቡን” መሆን አለበት። ያስቀደምነው ነገር 
ይመራናል፤ ያስቀደምነው ነገር የምርጫዎቻችንን ቅደም-ተከተል ይወስናል። ያስቀደምነው ነገር 
አመለካከታችንን ይቀርጻል። ለአንድ አማኝ አንደኛ መሆን ያለበት ቤተሰቡ፣ ስራው፣ ሞያው፣ 
ንግዱ ወዘተ... ሳይሆን እግዚአብሔር መሆን አለበት። እግዚአብሔር በምንም ነገር ሁለተኛ ሆኖ 
አያውቅም። በመኖር እርሱ የመጀመሪያ ነው። ሰማይና ምድር ሳይፈጠሩ በመጀመሪያ እርሱ ነበር። 
እኛ ስንታሰብ እርሱ ነበር። በኃይልም በጥበብም በእውቀትም እርሱ የመጀመሪያ ነው። ማስተዋሉ 
አይመረመርም። እርሱን መጀመሪያ ካደረግን የሕይወት ቅደም ተከተላችን የተስተካከለ ይሆናል። 
ይህ ካልሆነ ግን ከፍቃዱ እውቀትና አደራረግ እንጎድላለን።  

በእያንዳንዱ አካሄዳችን ላይ እግዚአብሔር ቀድሟል ወይ የሚል ጥያቄ ማንሳት ተገቢ 
ነው። የቀደሙን የእምነት አባቶች አካሄዳቸው እግዚአብሔርን ያስቀደመ ነበር። እግዚአብሔርን 
ኋላ አድርገው ሕይወታቸውን ከማሰንበት ይልቅ እርሱን አስቀድመው በአንበሶች ጉድጓድ መጣል፤ 
በሚነድ እቶን ውስጥ መግባትን መረጡ። እግዚአብሔርን ተከታይ አድርገው ከመንገስ ይልቅ 
እርሱን አስቀድመው መከራ መቀበልን መረጡ። እርሱን አስቀድመው ድምጹን ሰምተው ወጡ። 
እርሱን ፊተኛ አድርገው ሕይወታቸውን አፈሰሱ። ነገር ግን ያስቀደሙት ጌታ፤ ዝርግፍ ጌጥ 
አድርገው የተዋቡበት ጌታ መታመኛና መምለጫ ሆናቸው። ምድር ባልተገባቻቸው ጊዜ እንኳ 
በደስታ ተሰናበቷት። በስጋም በነፍስም ላይ ስልጣን ያለውን ስላስቀደሙ ለስጋቸው አልሳሱም። 
ዘመናቸውን ሰጡት። በሰጣቸው ሁሉ አገለግሉት። አልተጣሉም። ዘራቸውም እንጀራን 
አልለመነም። ከክብር አልጎደሉም። ቀናቸውም በተፈጸመ ጊዜ በክብር ፊቱን ለማየት እየናፈቁ 
ሄዱ። በሕይወታችን ያስቀደምነው ማን ነው? ምንድነው?    

 
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ 


