
እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!  
እሁድ 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። በተለይም ደግሞ አሁን እስከ አመቱ መጨረሻ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ 

እንጸልያለን። አመቱን እንዋጃለን። 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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የችካጎ የምስራች 
ወንጌላዊት  
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ክርስቲያን 

 

Chicago Yemsrach Evangelical Church 

4455 N. Seeley Avenue  

Chicago, IL 60625 

መደበኛ ፕሮግራሞች 
 

እሑድ 1፡30 p.m. -- 4፡30 p.m. 

    ታህሳስ 21፣ 2011 ዓ.ም. 

“በታላቅም ድምፅ፦ የታረደው በግ ኃይልና ባለ ጠግነት ጥበብም ብርታትም ክብርም 
ምስጋናም በረከትም ሊቀበል ይገባዋል አሉ።”   

(ራዕ. 5:12) 

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



 የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር 

ጸሎት መሪ.................      ወ/ም ጌቱ ጳውሎስ 

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

ፕሮግራም መሪ ……….     ወ/ም ረድኤቱ ግርማ ካሳ 

ቃል .............              ወ/ም ዘሪሁን ፉርጋሳ (ከኢትዮጲያ) 

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

 

የሳምንቱ ጥቅስ  

 “ሀያ አራቱ ሽማግሌዎች በዙፋን ላይ 

በተቀመጠው ፊት ወድቀው፥ ከዘላለም እስከ 

ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው እየሰገዱ፦ ጌታችንና 

አምላካችን ሆይ፥ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለ 

ፈቃድህም ሆነዋልና ተፈጥረውማልና ክብር 

ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል እያሉ በዙፋኑ 

ፊት አክሊላቸውን ያኖራሉ።” 
(ዮሐ. 4፡ 10-11)  

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 

ዝማሬውንና ምስጋናውን በጀመሩ ጊዜ . . . 

እግዚአብሔርን ከዙፋኑ ያንቀሳቀሰና የንጉሱንና የሕዝቡን  ዉጊያ እግዚአብሔር ተክቶ 

የተዋጋበትንና ከየአቅጫው የተነሱ ጠላቶቻቸውን አሳልፎ እንዲሰጡ ያደረገ በንጉሣቸው 

ኢዮሣፍጥና በይሁዳ ሕዝብ የተከናወነውን ድርጊት በ2ኛ ዜና መዋልዕ መጽሐፍ መዕራፍ 20 ላይ 

እንመለከታለን። 

በዚያን ዘመን የሞአብና የአሞን ልጆች ላይ ሞአባውያንን ጨምሮ እጅግ በክፋ ሁኔታ 

ሰራዊቶቻችዉን ጭነው ሊወጉት እንደመጡ ኢዮሣፍጥ ባውቀ ጊዜ ጦሩን ሰብቆ፤ የጦር አዛዦቹን 

አሰባስቦና ክተት አውጆ ሳይሆን በአመታት ሁሉ ሲረዳቸውና ከጠላቶቻችው እየታደጋቸው 

ያኖራቸውን እግዚአብሔርን ለመፈልግ ፊቱን በማቅናት ነበር ምላሽ የሰጠው። እንዲሁም ምላሹ 

በጾምና በጸሎት በመሆን “አቤቱ አባታችን” በማለት እግዚአብሔር በዘመናቸው ያደረገላቸውን፣ 

ስለማንነቱና ስለክብሩ ተራ በተራ በጉባኤ መሃል ቆሞ በመዘርዘርና በማመስገንም ነበር። 

አቤቱ የአባታችን አምላክ ሆይ “በሰማይ ያለህ አምላክ አንተ አይደለህምን? የአሕዛብንስ 

መንግሥታት ሁሉ የምትገዛ አንተ አይደለህምን? ኃይልና ችሎታ በእጅህ ነው፥ ሊቋቋምህም 

የሚችል የለም ... ለወዳጅህም ለአብርሃም ዘር ለዘላለም የሰጠሃት አንተ አይደለህምን? ...” በማለት 

ሲጠይቁት፣ ሲያመሰግኑትና ሲማጸኑት የእግዚአብሔር መንፈስ በየሕዚኤል በኩል ወደ ጉባኤዉ 

መጣ። 

እንዲህም አለ፦ “… ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እንጂ የእናንተ አይደለምና ከዚህ ታላቅ 

ወገን የተነሣ አትፍሩ፥ አትደንግጡም” በማለት ማድርግ ያለባቸውንም ምሪት ጭምር ሰጣቸው። 

ቃል ከአሪያም ሲወጣ ኢዮሣፍጥና ህዝቡ በግምባራቸው በምድር ላይ በመደፋት ፈጣሪያችዉን 

አመሰገኑ። 

ከጾም ጸሎት በተጨማሪ፤ እግዚአብሔር ያደረገላቸውን ከመዘርዘርም ባለፈ ጌጠኛ 

ልብሶቻችውን ለብሰው “ምህርቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ” እያሉ ዝማሬውንና 

ምስጋናውን በጀመሩ ጊዜ ይሁዳን ሊወጉ በመጡት በአሞን፣ በሞዐብና በሰይርም ሰዎች ላይ 

እግዚአብሔር ድብቅ ጦርን አመጣባቸው፤ እነርሱም ሞቱ። ህዝቡና እዮሣፍጥ በበገና፣ በመስንቆና 

በመለከትም ወደ ኢየሩሳሌም ወደ እግዚአብሔር ቤት ተመለሱ።  

ወንድሞቼና እህቶቼ  በግልም ሆነ በጋራ ሆነን የሰማይ መስኮቶችን አስከፍተን ድምጽ 

የምንሰማበት፣ ምሪትም የምንቀበለዉና ለችግሮቻችን መፍትሄ የምናገኘው የችግሮቻችንን ብዛትና 

ጥልቀት፤ የጠላቶቻችንን ክፋትና ብዛት በመዘርዘርና በማግዘፍ አይደለም።  

ነገር ግን በጾምና በጸሎት በመሆን በገናችንን አንስተን ሰማይንና ምድርን በክንዱ 

የለካውን፣ እነክሩቤል ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እያሉ ያለማቋረጥ የሚሰግዱለትን አብን እያመለክን 

የነገስታት ንጉስ፤ የይሁዳ አንበሳ የሆነውን በሞቱ ህይወትን፤ በመገረፉ ቁስል ፈዉስን የሰጠንን 

ኢየሱስ እየዘመርን የዛሬውንም ተራራ እንንዳለን አዲሲቷንም ጺዮን እንወርሳልን። አሜን። 

 
ወ/ም መስፍን ባፋ 


