
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) 
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Yemsrach   
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Church 

February 17, 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. 

    የካቲት 3፣ 2011 ዓ.ም. 

“ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህም በፍጹም አሳብህም ውደድ።”  
(ማቴ. 22:37) 

“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 ረድኤቱ ግርማ ካሳ 

ቃል .............              ወ/ም ፍቅሩ ቴንሶ 

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

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ 

ነፍሱንም ቢያጐድል ምን ይጠቅመዋል? 

ወይስ ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል?” 
 

(ማቴ. 16፡ 26) 

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 

የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ 

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

ባለፈው ሳምንት ማየት እንደጀመርነው የእግዚአብሔር ቃል አስቀድመን መፈለግ ያለብንን 
ነገር ያስተምረናል። በቃሉ መሰረት አስቀድመን መፈለግ ያለብን የእግዚአብሔርን መንግስትና 
የእግዚአብሔርን ጽድቅ ነው። “አስቀድማችሁ” የሚለው ቃል ለክሪኩ “proton” ለሚለው ቃል 
የተሰጠ ፍቺ ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን “ፕሮቶን” በጊዜ፣ በደረጃ፣ በቁጥር፣ በሚሰጠው ጥቅም 
የመጀመሪያና ቀዳሚ የሆነ ጉዳይን የሚያመልክት ነው። “ፕሮቶን” ዋና ተፈላጊ ጉዳይን፣ በጣም 
ጠቃሚ የሆነ ጉዳይን ያመለክታል። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ አምልኮ ሲናገር “እንግዲህ 
መባህን በመሠዊያው ላይ ብታቀርብ፥ በዚያም ወንድምህ አንዳች በአንተ ላይ እንዳለው ብታስብ፥ 
በዚያ በመሠዊያው ፊት መባህን ትተህ ሂድ፥ አስቀድመህም ከወንድምህ ጋር ታረቅ፥ በኋላም 
መጥተህ መባህን አቅርብ” ይለናል (ማቴ. 5፡ 23-24)። በዚህ አግባብ መሰረት ከአምልኮ በፊት 
ምቅደም—“ፕሮቶን” መሆን ያለበት ጉዳይ ወይንም እግዚአብሔር ቀዳሚ አድርጎ የሚያየው ጉዳይ 
ከወንድማችን ከእህታችን ጋር ያለን ስምምነት፣ እርቅና ሕብረት ነው። ከወንድማችን ጋር ተጣልተን 
እግዚአብሔርን በእውነት ማምለክ እንችልም። ስለዚህ ከአምልኮ በፊት እርቅ ዋና ነገር ነው ማለት 
ነው። በሌላ ምሳሌ ደግም መጽሐፍ ቅዱስ መቅደም ስላለበት ነገር ሲያስተምረን በሌላው አይን 
ውስጥ ያለውን ጉድፍ ከማውጣታችን በፊት አስቀድመን በአይናችን ውስጥ ያለውን ምሶሶ 
እንድናወጣ ይመክረናል። (ማቴ 7:5)  

ከላይ ባሰፈርነው ክፍል ደግም ቃሉ አስቀድመን የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን 
እንድንሻ ያስተምረናል። እንግዲህ በዚህ አግባብና ከእግዚአብሔር ቅደም ተከተል አኳያ “ፕሮቶን” 
የሆነው ጉዳይ መንግስቱና ጽድቁ ናቸው። ለሰው ልጅ እግዚአብሔር ዋና የሚለው፣ አንደኛ 
የሚለው፣ ቀዳሚ የሚለው፣ በልጫ ያለው የሚለው ጉዳይ ወደ መንግስቱ የመግባትና ጽድቁን 
የመካፈል ጉዳይ ነው። እግዚአብሔርም ለሰው ካለው ሃሳብ አንጻር የመንግስቱና የጽድቁ ጉዳይ 
ቀዳሚ ነው። መግስቱና ጽድቁን ቅስቀድመን ሌላውን ማስከተል ነው መለኮታዊው ቅደም-ተከተል። 
ነገር ግን ሌላውን አስቀድመን መንግስቱንና ጽድቁን ተከታይ ካደረግን በመለኮት ስሌት ኪሳራ ነው። 
ትርፍ የለውም። እግዚአብሔርን ያስቀደመውን ስናስቀድም በእርሱ ሃሳብ ውስጥ እንገባለን።  

የግዚአብሔር መንግስትትና የእግዚአብሔር ጽድቅ ተወራራሽ ናቸው። ወደ እግዚአብሔር 
መንግስት መግባት የምንችለው የርሱን ጽድቅ ከያዝን ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የተገለጸው 
የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። ስለዚህም ቃሉ “አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት 
የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጦአል፥ እርሱም፥ ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ፥ በኢየሱስ ክርስቶስ 
በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው” (ሮሜ 3:21-22)። ወደ እግዚአብሔር መንግስት 
ለመግባት በክርስቶስ ኢየሱስ ማመንና የእግዚአብሔርን ጽድቅ ማግኘት አለብን። ለዚህም ነው 
የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሃ ግቡ ተብሎ የተሰበከው። ወደ መንግስቱ የምንገባው 
በንስሃ ታጥበን እግዚአብሔር የሚቀበለውን ጽድቅ ስንይዝ ነው። በክርስቶስ ስናምን የእግዚአብሔር 
የራሱ ጽድቅ የኛ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርልናል። ስለዚህ ጌታ በቃሉ ያስተማረን ከሁሉ በፊት አስቀድመን 
ደህንነትን እንድንሻ ነው። እርግጥ ነው ሰው አለሙን ሁሉ አትርፎ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን 
ይጠቅመዋል? ስለ ነፍሱስ ዋጋ ምን ይሰጣል? ሕይወታችን ከመብል፣ ከልብስ፣ ከንዋይ፣ ከዝና፣ እና 
ከስልጣን ይበልጣል። አስቀድመን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚያስገባንን ጽድቅ መፈለግ 
አለብን። ያን ካደረግን ሌላው የሚያስፈልገን ሁሉ ይጨመርልናል። አሜን! 

 
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ 


