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የመጋቢው መልእክት  
ፓስተር ተረፈ ሰረቀ  
 

በእግዚአብሔር ምህረት እና ቸርነት አመታተን 
አስቆጥሮ ልንጠፋ የምንችልባቸው ብዙ ጊዜያት 
አሳልፎ በቤቱም ሆነ በህይወት እስከዚህ ቀን በማድረስ 
ይህች ቤተክርስትያን የተመሰረተችበትን 25ኛ አመት 
ለማክበር ያበቃን እግዚአብሔር ክብር ከዘለአለም እስከ 
ዘለአለም ለእርሱ ይሁን። የተሰራ ነገር ቢኖር 
በቤተክርስትያን የሰራ ጌታ ነው፤ ያልተሰራ ነገር ድካም 
ቢኖር ያልሰራን እኔ እና አብረን ያለን ወገኖች ነን።  
 
ወደዚህ ከተማ ጌታ መርቶን ከባለቤቴ ከፍሬህይወት 
ለይኩን ጋር ስንመጣ አሁን ያለነው ላይ እንደርሳለን 
ብሎ ለመገመት በጣም አስቸጋሪ ነበር።  
 
ይህች የጌታ ቤተክርስትያን ብዙም ማደግና መስራት 

መስፋት የሚጠበቅባት ቢሆንም ባለፉት 25 አመታት ግን ጌታ በህዝቡና በአገጋዮች መሃል ግን አስገራሚ 
ነገር ሰርቷል። ለዚህ ክብሩ አስቀድሞ ለጌታ ቢሆንም ላለፉት 25 አመታት የቤተክርስትያን ሽማግሌዎች፣ 
ዲያቆናት፣ መዘምራን፣ የተለያዩ አገልግሎት አገልጋዮች እና ምዕመናን በአጠቃላይ ያደረጉት አስተዋፅኦ 
በጣም አስገራሚ ነው። ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም በዚህ ከተማ ያለነውንም ከዚህ በተለያየ ስፍራ 
የሄዱትንም አገልጋዮችና ወገኖች ሳላመሰግንና ሳልባርክ ማለፍ አልፈልግም። ጌታ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ፤ 
ላደረጋችሁት ሁሉ አፀፋውን ይመልስላችሁ።  
 
25 ስናከብር የምናየው ወደኋላ ነው በመንፈሴ የሚሰማኝ እና ጌታ በልቤ ያስቀመጠው እንዲሁም በተለያዩ 
ባሪያዎቹ እንደሚናገረን በፊታችን ያሉ ዘመናት ብዙ የምንዘረጋበት ነው ብዬ አስባለሁ።  
 
ከነዚህ ራዕዮች ዋና ዋናዎቹ በከተማችን በአማርኛውም ሆነ በእንጊልዘኛው ፕሮግራም በወንጌል 
ከተማውን ለመድረስ መድረስ፤ አሁን ያለንበት ህንፃ እየጠበበ ስላለ ተጨማሪ መሬት መግዛትና ህንፃውን 
ማስፋት ተጨማሪ የገቢ ማስገኛ የሚሆኑ በወንጌልም ስራ ወገኖችን በስራ ለማሰማራት የሚያስችሉ 
Charitable Business በዚህም በሐገር ቤትም መክፈት፤ በሀገር ቤት እየተሰራ ባለው የእርዳታና የወንጌል 
ስራ ስር በተለያዩ የምድራችን ከተሞች ቤተክርስትያን መትከል፣ ለዚህ የወንጌል ስራ ወደ ኢትዮጵያ ጌታ 
የጠራቸውንና ከካናዳ የሚጠራቸውን ወገኖች አስፈላጊውን እርዳታ በማድረግ መላክ፤ ከተለያዩ እህት 
ቤተክርስትያናት እና ድርጅቶች ጋር ጌታ የሰጠንን ህብረት ማጠናከርና በጋራ መስራት ዋና ዋናዎቹ ይሆናሉ።   
 
መፅሀፍ ቅዱስ ሲናገር “በእናንተ መልካሙን ስራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ 
እንዲፈፅመው ይህን ተረድቻለሁና” ያላል። ፊሊ 1፡6 
 
በዚህ ቃል መሰረት እስከ ዛሬ ረድቶ እዚህ ያደረሰን ወደፊትም በኛ ሲለራ ያለውን ሊሰራ የታመነና ጻድቅ 
ነው። ጥያቄው እርሱ የተዘጋጀ ነው እኛስ? በጌታ ፍቅር የተጀመረውን ስራ ለመቀጠል አባል ለሆናችሁም 
ለሌሎችም ቀኝ እጃችሁን ለጌታ አጀንዳ እንድትሰጡ በጌታ ትህትና እጠይቃለሁ። ለሁላችሁ እንኳን ለዚህ 
አደረሳችሁ እላለሁ።  
 
በጌታ ፍቅር 
ፓስተር ተረፈ ሰረቀ 
 
	  
	  
	  

ፓስተር ተረፈ ሰረቀ እና ባለቤቱ ፍሬህይወት ለይኩን  
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የቤተክርስቲያን ታሪክ ባጭሩ 

 

ይህንን ጽሁፍ ስናዘጋጅ በተቻለ መጠን ታሪኩን ወደ 
ቀጣዩ ትውልድ ለማስተላለፍ ሲባል ጀምሮ እስከ 
አሁን ድረስ ያለውን እውነተኛ ታሪክ ሳይዛባ፣ 
ሳይጨመር፣ሳይቀነስ ጠቅለል ባለ መልኩ ለማቅረብ 
ሞክረናል። በዚህ ውስጥ 
በመዘንጋት ወይም ከጊዜ ብዛት 
የግለሰብ ስሞችን ወይም መጠቀስ 
የነበረባቸውን ታሪኮች ከዘነጋን 
ከወዲሁ ይቅርታ እንጠይቃለን።  
 
የኢትዮጵያ ወንጌላዊት 
ቤተክርስቲያን በኤድመንተን 
የተጀመረችው በJuly ወር 1989 
(እ.ኤ.አ.) ሲሆን የተጀመረችበት 
ቦታ ደግሞ 10630 115st 
ሶስተኛው ፎቅ ላይ በሚገኘው 
የፓስተር ተረፈና የእህት 
ፍሬህይወት ለይኩን  አፓርትመንት 
ውስጥ ነው። የቤተክርስትያን 
ጅማሬ እንደሌሎች የሰሜን 
አሜሪካ ወንጌላውያን 
አብያተክርስትያናት በወቅቱ 
በሐገር ቤት (በኢትዮጵያ እና 
በኤርትራ) ውስጥ  በነበረው 
የፖለቲካ እና የኢኮኖሚ 
ቀውስ ተሰደው ከሀገር 
በወጡ ወጣት አማኞች 
አማካኝነት ነው።  
 
ፓስተር ተረፈ ሰረቀና ፍሬህይወት ሌይኩን በጅቡቲ 
ጌታን ተቀብለው ወደ ካናዳ ለመምጣት በኬንያ 

በነበሩበት ወቅት እንዲህ ሆነ፡ አንድ ማለዳ ላይ 
ፓስተር ተረፈ በወቅቱ የኬንያ የኢሰላ 
የኢትዮጵያውያን ቤተክርስቲያን ፓስተር ሙሉጌታ 
አባተ ቢሮ ሲጸልይ እግዚአብሔር በምትሄዱበት ቦታ 
እንደ ጅቡቲ ያለች በመንፈስ ቅዱስ የምትቀጣጠል 
ቤተክርስቲያን ትመሰርታለህ የሚል ድምጽ ከጌታ 
ሰማ። ይህንኑ ለባለቤቱ ነግሮ እየጸለዩና እያሰላሰሉ 
ሳለ ከጅቡቲ ደግሞ አንድ ደብዳቤ በጊዜው እዛ 
ከነበረች ሕይወት የሽጥላ በምትባል እህት 
ተመሳሳይ መልእክት ደረሳቸው። ይህ እግዚአብሔር 
ወደ ሚሄዱበት ቦታ ለአገልግሎት 
እንደሚወስዳቸው ማረጋገጫ ሆነላቸው።  
 
ይህንን ራዕይ ይዘው በDecember 14,1988 
(እ.ኤ.አ.)  ከናይሮቢ ተነስተው ወደ ካናዳ ሬድዲር 
ወደሚባል ከተማ መጡ። በጊዜው በዛ ለነበሩት 
ሐበሾች ስለ ጌታ እየነገሩ እና የቋንቋ ትምህርት 
እየተማሩ ከቆዩ በኋላ ጌታ የተናገራቸው 

የቤተክርስትያን ምስረታ እና 
በወቅቱ በሚኖሩባት ከተማ ውስጥ 
ያለው የሐበሻው ቁጥር ከ20ና 25 
የማይበልጥ ከመሆኑም ሌላ እርስ 
በርስ ለመገናኘትም እንኳን አስቸጋሪ 
ስለነበር የሰሙትን የትንቢት ቃል 
እስከ መጠራጠር የሚያደርስ ሁኔታ 
ገጥሟቸው ነበር። እንደውም ጌታ 
ላይሆን ይችላል የተናገረን ብለው 
ወደ ቶሮንቶ በመሄድ ከወገኖች ጋር 
ለመቀላቀል እያሰቡና እያቀዱ 
ባሉበት ወቅት ነበር ከዚህ በፊት 
በስደት ሀገር የሚያውቋት አልጣሽ 
ይርዳው የተባለች እህት 
በኤድመንተን እንደምትኖር 
የሰሙት። ከዚያም እሷን ለማየት 
ወደ ኤድመንተን ሲመጡ ጌታ 
ቤተክርስቲያን ትተክላላችሁ 
ያልኳችሁ ከተማ ይህች ናት ብሎ 

አረጋገጠላቸው።  
 
ወደ ኤድመንተን 

በመጡበት ጊዜም በወቅቱ እሁድ ጠዋት ወደ 
Central Tabernacle Pentecostal ቤተክርስቲያን 
ለማምለክ ሄድው ሳሉ ሁለት እህቶች እና አንድ 
ወንድም  ለመጀመሪያ ጊዜ እዚያ ቤተክርስቲያን 
ለማምለክ መጥተው ያገኟቸዋል። እነዚም እህት 

በመጀመሪያ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እና ፀሎት የተጀመረበት 
አፓርትመንት 10630 115st 

ፓስተር ተረፈ ሰረቀ እና ባለቤቱ ፍሬይህወት ለይኩን በ1989 
(እ .ኤ.አ.)  
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ፀጋ ስብሀት እና እህት ምህረት ኤፍሬም እንዲሁም 
ወንድም ዮሴፍ የሚባሉ በቅርቡ ከግሪክ እና 
ከጣልያን የመጡ ወገኖች ነበሩ።  
 
በተለይ እህት ፀጋ ፓስተር ተረፈ እና ፍሬህይወት ወደ 
ኤድመንተን እንዲመጡ ትልቅ መበረታታት 
ከማድረጓም በላይ ከነበራት ጽኑ የወገናዊ ፍቅር 
የተነሳ ብዙ ወገኖችን ስፖንሰር በማድረግ የረዳች 
እህት ነች።   
 
ከዚህ በኋላ ፓስተር ተረፈና ፍሬህይወት 
ውሳኔአቸውን በማስተካከል በJuly 1, 1989 ወደ 
ኤድመንተን ጠቅልለው መጡ። በዚህ 
ጊዜ ነበር ለመኖሪያ በተከራዩት 
አፓርትመንት ውስጥ የመፅሀፍ ቅዱስ 
ጥናት የተጀመረው።  
  
በዚሁ ጥናት ላይ የነበሩት ወገኖች 
ከፓስተር ተረፈና ፍሬህይወት ቀጥሎ 
እህት ፀጋ ስብሀት፣ እህት ምህረት 
ኤፍሬም፣ ዶር ብርሀኑ እልፉ፣ እህት በሌ 
ተክለአብ፣ እህት ብስራት፣ ከሁለት ወር 
በኋላ እህት ብርሀን እንዲሁም ወንድም 
ብርሃነ ስቴለ ነበሩ።  
 
በዚሁ ሁኔታ እነዚህ አማኞች ሌሎች በነሱ ላይ 
እየተጨመሩ ለአንድ አመት ያህል በቤት ውስጥ 
ፕሮግራም ከተሰበሰቡ በኋላ የፓስተር ተረፈ እና 
ፍሬይህወት የመጀመሪያ ልጅ ጆሹዋ መወለድ 
ምክነያት የማምለኪያና የመፅሐፍ ቅዱስ መማሪያ 
ቦታ እንደሚያስፈልጋቸው ስለታመነበት ማፈላለግ 
ተጀመረ።  
 
ከዚያም በቅርቡ ከግብጽ የመጣው ወንድም 
ብስራት አማካኝነት በ9912 114st የGrace 
Lutheran ቤተክርስቲያን የማምለኪያ ቦታ ሊሰጡን 
ፈቃደኛ መሆናቸውን ስለገለጹልን ከ1991 
(እ.አ.አ.) ጀምሮ ያቺ ታናሽ ህብረት ወደ መደበኛ 
የአምልኮ እና የጸሎት ፕሮግራም አደገ።  
ስለ አጀማመሩና ስለመቋቋሙ ይህንን ካልናችሁ 
ዘንዳ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ በቤተክርስቲያን 
የተደረጉትንና አሁን ያለችበትን የእድገት ደረጃ 
ለማሳየት ታሪኩን በ3 ክፍሎች ከፍለን 

ለማስቀመጥ 
እንሞክራለን።  
 
 
 
 

ከምስረታው ማግስት  
ከ1990-1996 (እ.ኤ.አ.) 
 
በዚህ የቤተክርስቲያን ምስረታ ታሪክ ውስጥ ስር 
የመስደድ አመታት የነበሩት አማኞች ቁጥራቸው ከ 
6 እስከ 30 የማይበልጡ የነበረ ሲሆን ከጅቡቲ፣ 
ከግሪክ፣ ከጣልያን፣ ከኬንያ የመጡ አማኞች 
እንዲሁም በዚሁ ህብረት ተመስክሮላቸው ጌታን 
የተቀበሉ ነበሩ። ይህ ጊዜ የቤተሰባዊነት እና 
የመተሳሰብ አንድነት የነበረበት ጊዜ ነበር። ከነበረው 
ፍቅር እና መተሳሰብ የተነሳ በህብረቱ መኪና እንኳን 

የነበረው ከ3 እና 
4 ሰው 
የማይበልጥ 
በመሆኑ ወደ 
ቤተክርስትያን 
ለማምጣት ብቻ 
ሳይሆን ወደ 
ገበያም ሆነ ወደ 
ሆስፒታል 
በማመላለስ 
ወንድም 
ብስራት፣ 

ወንድም ክንዴ፣ ፓስተር ተረፈ ታላቅ አስተዋፅኦ 
አድርገዋል። በዚህ ጊዜ የመዘምራን አገልግሎት፣ 
የፀሎት እና የመሳሰሉት አገልግሎቶች ተጀምረው 
ነበር። 
 

በዚህ ወቅት ህብረቱን በመምራት ፓስተር ተረፈ 
ሰረቀ፥ ዶር ብርሃኔ እልፉ፥ ፓስተር ሲሳይ ቶይ፥ ብርሀን 
ስትላ፥ ዳዊት ይስሀቅ፥ ናስር አብደላ፥ ኢሳያስ 
አማኑኤል እንዲሁም እህት ትግስት ዘርጋው 
በተለያየ ጊዜ አገልግለዋል። እንዲሁም እህት ጽጌ 
ዘርጋው በምስክርነት እና አዲስ 
አማኞችንበማስተማር ትልቅ አስተዋጽኦ 
አድርጋለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ነበር በእውቀት 
ማነስ፣ በመንፈሳዊ አለመብሰል እና በቤተክርስትያን 
የተለያየ ቦታ የአመራር ዘይቤ ግጭት እንዲሁም 

Grace Lutheran ቤተክርስቲያን አምልኮ አዳራሽ  

የመጀመሪያ ኳየር አባላት  የመጀመሪያው ኳየር አባላት  
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በዘመኑ ከነበረው የፖለቲካ አስተሳሰብ ነጸብራቅ 
ቤተክርስቲያን ውስጥ በመግባቱ ከዚያም አማኞች 
ከተለያየ ሀገር መምጣታቸው እና የተለያየ 
የአመራርም ሆነ መንፈሳዊ መረዳት ስለነበራቸው 
በዚች ህብረት መካከል ትልቅ አለመግባባት 
ተፈጥሮ ቤተክርስቲያን በ1994 (እ.ኤ.አ.) ለሁለት 
ተከፈለች። ወቅቱ በጊዜው ለነበሩ አማኞች በሙሉ 
ትልቅ ፈታኝ እና እግዚአብሔር በዚች 
ቤተክርስቲያን  ሊያደርግ ያለውን አውቆ ሰይጣን 
ሊያጠፋትና ሊበትናት የተነሳበት ጊዜ ነበር።  
 
በወቅቱ ይህ የመከፋፈል ሁኔታ በዚች 
ቤተክርስቲያን በቻ የተወሰነ ሳይሆን በጊዜው 
በሰሜን አሜሪካ ለነበሩት ወንጌላውያን 
አብያተክርስትያናት ሁሉ ፈታኝ ወቅት የነበረ ሲሆን 
በዚህ ሁኔታ ያላለፈ አለ ብሎ ለማመን አስቸጋሪ 
ወቅት ነበር። በጊዜው ቤተክርስትያኒቱን 
ካወዛገበው ነገር አንዱ “ፓስተር ያስፈልጋል 
አያስፈልግም?” ወይስ “ቤተክርስቲያን 
የምትመራው በሽማግሌ ነው ወይስ አይደለም?” 
እንዲሁም “የቤተክርስቲያን ስም ምን ይባል?” 
የሚሉት ነገሮች ከችግሮቹ ዋነኛውን ስፍራ የያዙ 
ነበሩ።  
 
በዚህ ጊዜ ፓስተር ተረፈ የቤተክርስትያኗ መጋቢ 
ሆኖ መምራት ጀምሮ የነበረበት ጊዜ ቢሆንም 
በወቅቱ የነበረው ግጭት ግን ሁኔታውን ሁሉ 
ቀይሮት ነበር። ስለሆነም የበሰሉ አስተማሪዎች እና 
ፓስተሮች በመካከል 
መግባት ስለነበረባቸው 
ለማስታረቅ በወቅቱ ጌታ 
በከርተኛ ሁኔታ 
የተጠቀመባቸው አንደኛ 
ፓስተር ቶሎሳ ጉዲና፣ 
ሁለተኛ ፓስተር አሰፋ 
አለሙ፣ ሶስተኛ ፓስተር 
የሺጥላ መንግስቱ፥ አራተኛ 
ፓስተር ዘካሪያስ ቢለይ ዋና 
ዋናዎቹ ናቸው።   
 
በተለይ ፓስተር ቶሎሳ 
ህብረቱ እንደገና 
እንዲታረቅ ለማድረግ  እና 
ነገሩን ፈር ለማስያዝ በማሰብ ፓስተር ተረፈ ሰረቀን 
አገልግሎቱን እንዲያቆም ምክር በማድረጋቸው 
ፓስተር ተረፈ ለ3 አመት ያህል በመታዘዝ አቆመ። 
ከራዕይ እና ከእኔነት የህብረትን አስፈላጊነትና 
የአንድነትን ጥቅም በማስቀደም እንደገና 
ለፓስተርነት እስከተሾመበት 1997 (እ.ኤ.አ.) ድረስ 
ምእመን በመሆን፥ ፕሮግራም ባለመቅረት ከባለቤቱ 

ጋር ያንን ጊዜ በትዕግስት ማሳለፋቸው ትልቅ 
ምሳሌነት ያለው ተግባር እና ቀላል ያልሆነ 
ማስተዋል ነበር የፈፀሙት።  ይህም ይመስላል አሁን 
ላለው የቤተክርስትያኒቱ እድገት ሆነ መስፋት 
ዉጤት መሰላል የሆነው። መፅሐፍ ሲናገር 
“በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው፤ ከተፈተነ በኋላ 
ለሚወዱት ተስፋ ስለ እርሱ የሰጣቸውን 
የሕይወትን አክሊል ይበቀላሉና።” ያቆ 1፥12 ይላል።  
 
በፓስተር ቶሎሳ ጉዲና አስታራቂነት በ1995 
(እ.ኤ.አ.) ተከፍሎ የነበረው የቤተክርስቲያን 
ህብረት አንድ ላይ በመሆን ጌታን ማገልገል እና 
ማምለክ ተቀጠለ። በዚሁ ወቅት ይህ ህብረት 
እንደገና በእግሩ እንዲቆም በመሪነት ትልቅ 
አስተዋጽኦ ካደረጉት መካከል ወንድም ወንድራድ 
ዮሐንስ፣ ኢሳይያስ አማኑኤል፣ ፓስተር ዳንኤል 
እንቁዬ፣ ወንድም ናስር አብደላ ይገኙበታል። እነዚህ 
ወንድሞች በወቅቱ የነበረውን የቤተክርስትያን 
ህብረት ለማያያዝ ትልቅ ሚና እና ዋጋ ከፍለዋል።   
 
የፓስተር እንደገና መሾም እና 
የቤተክርስትያን እድገት  
1997-2000 (እ.ኤ.አ.) 
 
ይህ በዚህ እንዳለ በጊዜው የነበሩ መሪዎች 
ቤተክርስትያኒቱ ፓስተር(መጋቢ) እንደሚያስፈልጋት 
በማመን መፀለይ እና ፓስተር ሊሆን የሚችል ሰው 
ማፈላለግ ጀመሩ። በዚሁ ጊዜ ነበር ፓስተር አስፋው 

በቀለ በርከት ላሉ 
ወራት ቤተክርስትያንን 
ለማስተማር 
በኤድመንተን ረዘም 
ላሉ ወራት ተቀምጦ 
ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ 
የሚችል ትምህርት 
አስተምሮ ጌታ 
የተጠቀመበት።  
 
ይህንን ትምህርት 
እያስተማረ በነበረበት 
ጊዜ ፓስተር ተረፈ እና 
ፍሬህይወት ተስፋ 

የቆረጡበት ወቅት ነበር። በዚህ ያለን የኛ 
አገልግሎት አብቅቷል በሚል ሀሳብ ፓስተር 
አስፋውን በዚህ ቆይቶ ፓስተር ሆኖ እንዲያገለግል 
መጠየቃቸው ይታወሳል።   
 
ፓስተር አስፋው ግን የእግዚአብሔርን ቃል በስፋት 
በማስተማር ስለ 5ቱ ቢሮዎች ከተለያየ የመጽሀፍ 
ቅዱስ ክፍል ጥናቶች በሰፊው እያስተማረ ሳለ 

ፓስተር ተረፈ ሰረቀ እንደገና ሲሾም  



	   5	  

እንዲሁም በተለያዩ ጊዜአት በዚህ ቦታ መጋቢ ሆኖ 
እንዲሾም ፓስተር ተረፈ ሰረቀን ጌታ 
እንደሚፈልገው ይናገር ነበር።  
 
ይህንኑ ሃሳብ በጊዜው ለነበሩት ምእመናን 
በመቅረቡ የነበረው ጉባኤ በሙሉ ድምፅ ፓስተር 
ተረፈ አገልጋያችን ይሁን በማለት አጸደቁ። ይህም 
የሆነው በ1997 (እ.ኤ.አ.) June ወር ላይ ነበር። 
በጊዜው በመሪነት ላይ የነበሩ ወንድሞች ጽንሀ 
በርሄ፣ ወንድም ወንድራድ ዮሐንስ፣ ወንድም ናስር 
አብደላ እና በኋላም ወንድም ውብሸት 
ቤተክርስትያን መጋቢ እንዲኖራት ከፍ ያለ ሚና 
ተጫውተዋል።  
 
በዚህ የሹመት ስነ ስረዐት ላይ ፓስተር አሰፋ አለሙ 
ተጋብዘው በመምጣት አገልግሎቱን ለፓስተር ተረፈ 
አስረከቡ። እናም አገልግሎቱ በጥሩ ሁኔታ መቀጠል 
ጀመረ።   
 
የመረጋጋት እና የአገልግሎት አድማስ 
መስፋት  
2000-2005 (እ.ኤ.አ.) 
 
ቤተክርስቲያን በተለያዩ ነገር ውስጥ ብታልፍም 
እንኳን እነዚህ ጊዜያት ደግሞ የመረጋጋት እና ስር 
የመስደጃ ጊዜያት ነበሩ። በዚህ ወቅት ነበር 
ቤተክርስቲያን የሚሽን አገልግሎት፤ የህጻናት 
አገልግሎት መጠናከር፤ የህንጻ ግዢ፤የካሴት 
አገልግሎት፤ የእህቶች እና የወድሞች አገልግሎት፤ 
እንዲሁም ከኢትዮጵያ ማህበረሰብ ጋር ግንኙነት 
በሰፊው የተጀመረው። በነዚህ ጊዜያት በመሪነት 
አገልግሎት ወንድም ሀይሌ ቤንቲ፣ ወንድም 
ብስራት ዮናስ፣ ወንድም ኢሳይያስ አማኑኤል፣ 
ወንድም ውብሸት ካሳ፤ በድቁና እህት ሳሊና፣ 
በሴቶች ህብረት እህት ያምሮት ነጋሽ፣ በህፃናት 
አገልግሎት እህት ፍሬይህወት ሌይኩን፣ በካሴት 
አገልግሎት ወንድም መሀሪ ሰረቀ እና የተለያዩ 
ካምፖችን እና ፌሎሺፕ ጊዜዎችን በማዘጋጀት 
ወንድም ቢኒያም ዘለቀ ያገለገሉ ሲሆን በወንጌል 
ስርጭት እህተ ይርጋ ልዩ አስተዋጽኦ አድርጋለች። 
በሂሳብ ሹምነት ብሎም መሪዎችንም ሆነ 
ምዕመንን ቀና ምክር በመምከር ትልቅ አርአያ 
በመሆን ዶር ሽፈራው አዲሉ ትልቅ አስተዋጽኦ 
አድርገዋል።  
 
በወቅቱ ወንድም ወድራድ ዮሐንስ በስራው ቦታ 
ላይ በእግሩ ላይ የደረሰው አደጋ ለህብረተሰቡ ትልቅ 
የሐዘን ጊዜ ነበር። ቢሆንም ቅሉ እግሩ በብረት 
እንደታሰረ ክራር በመምታት እና ሙዚቃ 
በመጫወት የማይረሳ ትዝታ ጥሎ አልፏል።  

 
በዚህ ወቅት በነበረው የወንድሞች ህብረት ትስስር 
እጅግ የላቀ እና ስር የሰደደ ከመሆኑም በላይ 3 
እህቶች በጀመሩት የቤት ለቤት ፀሎት ቁጥሩ እስከ 
25 በመድረስ እና በመንፈስ ቅዱስ በመቀጣጥጠል 
ሀይለኛ የሆነ የሪቫይቫል ወቅት ነበር። በወቅቱ 
በነበረው ህብረት ውስጥ አብሮ በመብላት፣ አብሮ 
በመጠጣት፣ አብሮ በመጸለይ የመተሳሰብ ፍቅር 
የላቀ ከመሆኑም የተነሳ ወደ ጎረቤት ከተማ 
በመሸጋገር በካምፒንግ የፌሎሺፕ በመጀመሩ አሁን 
ላለው የአብያተክርስትያናት ህብረት መመስረት 
ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ወቅት ነበር። ይህ ወቅት 
በሐዋርያት ስራ ላይ የምትገኘውን ቤተክርስትያን 
ትመስል ነበር ብንል ማጋነን አይሆንም።  
 
በጊዜው እግዚአብሔር በሰጠው መመሪያ “በነገር 
ሁሉ ማደግና፤ የእግዚአብሔር ቤት በስፍራው 
ይሰራ” በሚለው መሪ ሀሳብ በነዚህ ጊዜያት 
ቤተክርስቲያን በመዋቅርና በአሰተዳደር ስር ነቀል 
ለውጥ ከመምጣቱም በላይ አዲስ ኪዳናዊ መመሪያ 
ያገኘችበት ጊዜ ነበር። ይህም ወደፊት ልትዘረጋበት 
ላለው ነገር ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በነዚህ 
ጊዜያት ፓስተር ሰይፉ ከበደ፣ ፓስተር ዳን ስለሺ፣ 
ፓስተር ቶሎሳ ጉዲና እንዲሁም አልፎ አልፎ 
እየመጡ ያገለገሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ትልቅ 
አስተዋጽኦ አድርገዋል።  
 
የእድገት ሽግግር ወቅት  
2006-2014 (እ.ኤ.አ.)  
 
ይህ ወቅት ቤተክርስቲያን በፍጥነት ያደገችበት ብዙ 
ቅዱሳን ከተለያየ ቦታ ወደ ቤተክርስትያን 
የተጨመሩበት ጌታንም ሰዎች የተቀበሉበት 
ጊዜአቶች ናቸው። በነዚህ ጊዜአት የምዕመናን 
ቁጥር ከወጣቶች እና ከህፃናት ጋር እስከ 450 
የደረሱበት ወቅት ሲሆን በሁሉ አቅጣጫ በማደግ 
ብዙ ስራ በሰፊው በመስራት ብዙዎችን አገልጋዮች 
በገንዘብ መባረክ፥ በሚሽን አገልግሎት እስከ 20% 
የሚሆን የቤተክርስትያን ገቢ ለወንጌል የዋለበት 
ጊዜም ነበር። በዚሁ ወቅት ቤተክርስትያን ከአንድ 
ሙሉ ጊዜ አገልጋይ ወደ ሁለተኛ አገልጋይ በመሾም 
ፓስተር መላኩ ይሄይስ ለ7 አመታት ቤተክርስትያንን 
እንዲያገለግል ሆኗል። የቤተክርስትያን 
መዘምራንም ከአንድ ወደ ሁለት፣ ከሁለት ወደ 
ሶስት ያደገው በዚሁ ወቅት ነበር። በነዚህም 
አመታት በመሪነት ወንድም ሙሴ ደሴ፣ አስራት 
ዮሐንስ፣ ኢሳይያስ አማኑኤል፣ አሰፋ እውነቱ 
በዲያቆናት ደግሞ ወንድም ኤርምያስ ተክለአብ፣ 
አወት ወልደሚካኤል፣ እህት ገነት ደገፋ ሌሎችም 
ለረጅም አመታት ጠንካራ አስተዋጽኦ አድርገዋል።  



	   6	  

 
በነዚህ አመታት ከጌታ ምህረት እና እርዳታ የተነሳ 
ቤተክርስቲያን በከተማው ከምትሰራው የወንጌል 
ስራ ባሻገር በማለፍ በምድራችን በኢትዮጵያም ሆነ 
በኤርትራ እንዲሁም በተለያዩ የሳይት ቦታዎች ሰፊ 
እና ትልቅ የሆነ የልማትና የወንጌል ስራ ለመስራት 
ችላለች። ይህም ዶላር ፕሮጀክት በመባል ከሌሎች 
ወገኖች ጋር የተጀመረው የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ 
አድጎ Covenant International መመስረትና በዚህ 
ድርጅት በተገኘው  $50000 ገቢ 130 ለሚሆኑ 
ተማሪዎች ግልጋሎት የሚውል 
የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
በደብረብርሀን ተሰርቷል። 
እንዲሁም በድሬዳዋ በህያው 
ቃል ቤተክርስትያን እየተሰራ 
ባለው የወንጌልና የልማትም 
ስራ ቤተክርስትያን ቀዳሚ ሚና 
ተጫውታለች። በተጨማሪም 
በኤርትራ ውስጥ 
በእምነታቸው ለታሰሩ ወገኖች 
በካናዳ በወንድም ኢሳይያስ 
አማኑኤል አማካኝነት 
የሚመራው የነህምያ 
ፕሮጀክት መመስረትም ሆነ 
ማደግ ትልቅ አስተዋጽኦ የተደረገው በዚች 
ቤተክርስትያን ነው።  
 
በተጨማሪም ስደተኞችን ወደ ካናዳ በማምጣት 
የስፖንሰርሺፕ ፕሮግራም በመስጠት ቁጥራቸው 
ጥቂት ያልሆኑ ወገኖች ህይወት እንዲቀየር ትልቅ 
ድልድይ በመሆን አመርቂ ስራ ሰርታለች።  
 
በሕፃናት እና ወጣቶች አገልግሎት ላይ ትልቅ የሆነ 
ስራ የተሰራ ሲሆን በወቅቱ የነበሩት አገልጋዮች 
ወንድም ጀማል፣ ራሔል ቤንቲ፣ ቤተል ይልማ፣ 
መአዛ በላይነህ፣ ብሩክ ፋብሪስ ያበረከቱት 
አስተዋፅኦ በእጅጉ ሊመሰገን የሚገባ ነው። ይህ 
በእንዲህ እንዳለ በ2010ቹ (እ.ኤ.አ.) አመታት 
ጀምሮ እህት ፍሬህይወት ሌይኩን እና ጥቂት 
እህቶች እግዚአብሔር የህፃናት እና የወጣቶች መሪ 
እንዲያስነሳ ለ3 አመት ባደረጉት ያላሰለሰ ፀሎት 
እንግዚአብሔር ባለፉት 3 አመታት ቤተክርስትያን 
የሚቀጥለውን ትውልድ ለመድረስ ፓስተር አንዲን 
እና ስቴሲን ለመሾም በቅታለች። ይህ አገልግሎት 
ከዚህ ከተማ አልፎ ለብዙዎች የሰሜን አሜሪካ 
አብያተክርስትያናት በረከት እየሆነ እንዳለ በአይን 
የሚታይ ሀቅ ነው። ለዚህ አገልግሎት የመጠናከር 
ምክነያት የወጣት ነብዩ ኪዳኔ ለአንድ በጋ ከቶሮንቶ 
ወደዚህ መምጣት እና ማገልገል ትልቅ አስተዋጽኦ 
አድርጓል።  

 
 
የቅርንጫፍ አጥቢያ በዳውንታውን 
መከፈት  
 
በዳውናታውን አጥቢያ ቤተክርስትያን በመከፈቱ 
ቤተክርስትያን ወንጌላዊ በመሾም ወንጌላዊት 
መርከብ ወልደሚካኤል በቦታው እንድታገለግል 
የተሾመች ሲሆን ለብዙ ወገኖችም የአገልግሎት 

በሮችን ከፍቷል።  
 
ከዚህ በተጨማሪም ይህች 
ቤተክርስትያን በከተማ 
ካሉ ሌሎች ቤተክርስትያን 
ጋር ተበራርኮ በጋራ 
በመስራት በሚለው ሃሳብ 
ስር ከሁሉም በከተማው 
ካሉት አብያተክርስትያናት 
ጋር ማለትም ከትግርኛው፣ 
ከኦሮምኛው፣ ከርሆቦት 
ቤተክርስትያን ጋር በጋራ 
የመስራቱ ውጤት በካናዳ 
ለነበረው የቤተክርስትያን 

መከፋፈል መቆምና ሰላም መውረድ ትልቅ 
አስተዋጽኦ አድርጓል። በዚህ ሰአት የካናዳ ህብረት 
ከ23 በላይ አባላት ያሉት ሲሆን በየከተማው ሰላም 
የሰፈነበት መሆኑ ለብዙዎች አስገራሚና አስደናቂ 
ሆኗል።     
 
በተጨማሪም በሳስካችዋን እና በፎርት ማክመሪ 
አጥቢያ ቤተክርስትያን በመክፈት ፓስተር ጵንኤል 
እና ፓስተር አመሀን በአገልግሎት አሰማርታለች።  
 
ይህ ከብዙው በጥቂቱ ከላይ የተገለጸው ስራ ሲሰራ 
የብዙ ቅዱሳን ስሞች የተጠቀሰ ቢሆንም 
ያልተጠቀሱ ደግሞ ብዙዎች አሉ። ከዚህ ሁሉ በላይ 
ግን የሁሉ ጌታ የሆነው የቸሩ እግዚአብሔር ክንድ 
እና ምህረትን በዚህ ቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ 
ለማየት የሚሳን ነገር አይደለም።  
 
የተሰራውን ሁሉ የሰራ እርሱ እግዚአብሔር ነው። 
ይህን ሁሉ ነገር ለመስራትም ሆነ ለመፈፀም 
ጉልበትና ብርታት አቅም የሆነን የትልቁ 
እግዚአብሔር እጅ ከኛ ጋር አብሮነት ነው። 
ያልተሰራና ድካም ቢኖር ደግሞ ከርሱ ሳይሆን ሰው 
ከሆነው ከእኛ ነው። ይህን ሁሉ በጎ ላደረገልን ጌታ 
ክብር ከዘለአለም እስከ ዘለአለም ለእርሱ ይሁን።  
አሜን።  
 
 

የዳውንታውን ቅንጫፍ ቤተክርስያን  
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ቤተክርስትያን ላይ በእንግድነት መጥተው የባረኩን 
አገልጋዮች  
 
ፓስተር አሰፋ አለሙ፣ ፓስተር ቶሎሳ ጉዲና፣ ፓስተር 
የሺጥላ መንግስቱ፣ ፓስተር ዘካርያስ በላይ፣ 
ወንጌላዊ መሀመድ ሙሳ፣ ፓስተር ይሰተ ሀረጉት፣ 
ወንጌላዊ ተመስገን፣ ፓስተር ሰይፉ ከበደ፣ ፓስተር 
ዳን ስለሺ፣ ፓስተር አስፋው በቀለ። 

 
የህንፃ ግዢ እና ምስክርነት  
 
ይህች ቤተክርስትያን እስከ አሁን ባሉት አመታት 
ለሁለት ጊዜ የህንፃ እና የመሬት ግዢ ያደረገች 
ሲሆን አሁን ደግሞ በተጨማሪ የመሬት ግዢ እና 
የህንፃ መስፋፋት እቅድ እውን የሚሆንበት ጊዜ 
እሩቅ አይሆንም።  
 
በመጀመሪያ የተገዛው ቤተክርስትያን ትልቅ 
ምስክርነት እና ትምህርት ያለው ነው። በወቅቱ 
ከየሀገሩ በስደት ኖረው የመጡ አማኞች 
ቁጥራቸው ከ20 እና 30 የማይበልጥ የሆነ ሲሆን  
ለ11 አመታት በሉተራን ቤተክርስትያን ጥገኝነት 
ያመልኩ ነበር። በዚህ ወቅት ቤተክርስትያን ራሷን 
እንድትችል ጥያቄ የቀረበባት ጊዜ እንደነበር 
የማይረሳ ትዝታ ነው። ነገሩ እንዲህ ነው፡ በ1998 
አካባቢ ጀምሮ ህንጻ የመግዛት ራዕይ ከመሪዎች 
መጥቶ ገንዘብ ማሰባሰብና መፀለይ ተጀምሮ 
ባለበት ወቅት ፓስተር 
ሰይፉ ከበደ 
ሊያገለግሉ መተው 
ነበር። በዚህ ጊዜ 
እግዚአብሔር 
በፓስተር ሰይፉ ከበደ 
በኩል በትንቢት 
መጣ። ይኸውም 
“እግዚብሔር 
ምድሪቷን ይባርካል፥ 
ከምድሪቱ በረከት 
የተነሳ ብዙ ሰዎች 
ከተለያዩ አካባቢዎች 
ወደዚህ ቦታ ይመጣሉ፤ እግዚአብሔር ደግሞ 
የማምለኪያ ቤት ይሰጣችኋል በማለት ትንቢት 
ከተናገሩ በኋላ እደውም አሁኑ ወረቀት አምጣ 
ብለው አሁኑኑ ገንዘብ መሰብሰብ ይጀመር ብለው 
በዛ ወቅት ከ20 እና 30 በማይበልጡ ወገኖች 
$37000 ተገኘ። ይህንን የሚያስገርመው እና 
ተዐምር የሚያሰኘው ወቅቱ በአልበርታ የኢኮኖሚ 
ውድቀት የነበረበት ጊዜ ከመሆኑም በላይ ስራ 

እንኳን እንደ ልብ ማግኘት አስቸጋሪ የነበረበት ጊዜ 
ነበር። በዚያን ጊዜ የወገኖች የልግስናን ጥልቀት 
የሚያሳየው በ Credit Card ሁሉ የከፈሉ ወገኖች 
መኖራቸው ነው።  
 
ይህ በዚህ መልኩ ለ2 አመት ከቀጠለ በኋላ 2001 
ላይ እግዚአብሔር አስገራሚ በሆነ ዋጋ $235000 
የቀድሞው ቤተክርስትያን ሊሸጥ እንደቀረበ ወሬው 
ምዕመናን ጆሮ ገባ። ይህ የሆነው ደግሞ ከሉተራን 
ቤተክርስትያን እራሷን እንድትችል ጥያቄ 
የቀረበበት ወቅት መሆኑ የጌታ እጅ እንደነበር 
ማረጋገጫ ነበር። በዚያው ወቅት የምዕመናን 
ቁጥር ብዙም እንኳን ባይጨምር በነዚሁ አባላት 
$60000 ለመስጠት ቃል ገቡ።  
 
በጣም የሚያስደንቀው ከብዙዎቹ መሀል ከወራት 
በፊት ጌታን ከተቀበለ በጣም ጥቂት ወራት ብቻ 
የነበረው እና ከብዙ እስራት የተፈታው ዳዊት 
ሙጪ ወደ $4000 መስጠቱ የሚረሳ አልነበረም። 
የተዋጣውን ገንዘብ በመያዝ ቤተክርስትያን አባል 
የሆነችበት የጴንጤቆስጣል አሴምብሊ የቀረውን 
ወጪ አስገራሚ በሆነ አነስተኛ ኢንተረስትና 
$15000 ስጦታም በመስጠት ቤተክርስትያን 
እንዲገዛ ተደረገ። በምረቃው ላይ ፓስተር ዳን ስለሺ 
በተገኘበት እና የህብረተሰቡ አባላት ባሉበት 
ቤተክርስትያኒቱ በትልቅ ድምቀት ተመረቀ። ይህ 
ይንፃ በከተማው ለነበሩት የሀይማኖት ተቋማት 
የመጀመሪያው ነበር። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ 
ይሁን። 

 
 
በዚሁ ህንፃ ከ2001 እስከ 2012 
የተገለገለች በኋላ ከምዕመናን 
መብዛትና ቤተክርስትያኗ 
ከማነሷ የተነሳ ሌላ ህንፃ 
ለመግዛት በተደረገው መዋጮ 
ምዕመናን ወደ $400000 
ማዋጣታቸው በህዝቡ 
የነበረውን የለጋስነት መንፈስ 

ያሳያል። በጊዜው $235000 
የተገዛው ህንፃ $630000 
በመሸጥ በ2012 

ቤተክርስትያን $950000 አዲሱን ህንፃ እንዲሁም 
$240000 ለመኪና ማቆሚያ የሚሆን መሬት 
ስትገዛ አሁን ደግሞ $400000 የሚሆን መሬት 
ለመግዛት እንዲሁም ያለውን ህንፃ ለማስፋት 
በዝግጅት ላይ ትገኛለች። እዚህ ያደረሰን አምላክ 
ቀጣዩን እንደሚያስወርሰን እናምናለን። ክብር ሁሉ 
ለእርሱ ይሁን። አሜን።  

ዝግጅት እና ቅንብር  በአበበ ሀይሌ 

የቤተክርስትያን የመጀመሪያ ህንፃ  



ግጥምጥም  
 
የጅማሬውን የምስረታውን ዘመን ወደ ኋላ ተጉዘን 

ስናስታውስ  

ኢያሪኮ ወድቆ ተንኮታኩቶ እስኪፈርስ  

ትዕግስት ይጠይቅ ነበር ጥንካሬ  

ዮርዳኖስን አቋርጦ እንዲህ ለመድረስ ዛሬ 

ጵ.ጵ.ጵ. እንዲህ ነው እንዴ ክርስትና  

ያላለ አልነበረም ያኔ ገና  

ወንጌልን ለመናገርም ሆነ ለመመስከር  

ንትርኩና ሽኩቻው ፀቡ በዝቶ እስኪያሳፍር  

ጌታ ጣልቃ ገብቶ ነገሩን ባይቀይረው  

ላየውና ለሚሰማው ጉድ ነበረ ያሚያስብለው  

ዊስጠ ሚስጥር ገበና ወጥቶ  

ትርምስ ነበር ገላጋይ ጠፍቶ  

ቤተሰብ የሆነን አካል ሰይጣን ገብቶ ሲከፋፍል   

ተጠላልቶ ቂም ተሞልቶ ደፍሮ ሁሉም ሲያገለግል  

ክርስትና ክብደት አጥቶ ቀሎ ነበር ሆኖ የግል  

ርሁርሁ ጌታ አይቶ ራርቶልን  

ስንፍናችንን አለማወቃችንን ተገንዝቦልን  

ቲያትር ሆኖ ለተመልካች ያሳፈረንን  

ያንን ጥላቻ ከመሐላችን አስወገደልን  

ንስሀ ገብተን በየፈናችን ሕብረት ሆነልን 
አንድነታችን  

በምህረቱ ሁሉም አልቆልን  

ኤፍታህ ተባብለን እርቅን አደረግን  

ድንቁ የሱስ ድንቅ አድርጎልን  

መጨረሻችን እንዲህ አማረልን  

ንፋስ ሳይወስደን ጎርፉንም ሳናይ  

ተአምር ሰርቶልን ጌታችን ከላይ  

ንጉሱ ይክበር ደረስን ዛሬ ላይ 
በአበበ ሀይሌ 

	  
 

	  
	  
	  

ጌታ እኮ ነው 
 

“በሩ እኔ ነኝ፣ በእኔ የሚገባ ቢኖር ይድናል፥ 
ይገባልም ይወጣልም መሰማሪያም ያገኛል” 
ዮሐ 10፥11   
 
25ኛ የቤተክርስቲያናችን መመስረቻ በዓልን 
አስመልክቶ ቅድመ ዝግጅት ለማድረግ የሃያ 
አምስት ዓመቱን ጉዞ የሚዳስሱ ፎቶዎችን፥ 
መዝገቦችንና ቪዲዮዎችን ሳገላብጥና ስዳስስ 
በቤተክርስትያናችን ታሪክ ውስጥ ለእኛም ሆነ 
ለሌሎች ጎልቶ የሚታይ የማያሻማ ዋነኛ ነገር 
ቢኖር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን ቻይ፥ መሃሪና 
ብቸኛ ዕውነተኛ ወዳጅ እርሱ ብቻ መሆኑን 
ነው።  
 
ቤተክርስትያናችን በJuly, 1989 (እ.ኤ.አ.) 
ተመስርታ ለሚቀጥለው 10 ዓመታት 
የተጓዘችበትን አስቸጋሪና ውስብስብ ታሪክ 
ስንቃኝ ዛሬ የደረሰችበትን ደረጃ ትደርሳለች 
ብሎ ማሰብ የቀን ቅዠት ነበር።  
 
በወቅቱ አብዛኛው ምዕመንና መሪዎች 
የጠለቀ የመጽሀፍ ቅዱስና የቤተክርስትያን 
አስተዳደር ዕውቀት ስላልነበራቸው 
ቤተክርስትያን በታላቅ ፈተና ውስጥ አልፋ 
ነበር። ነገር ግን ታማኙ ጌታ ኢየሱስ ስለራራልን 
ባልተጠበቀ ፍጥነት አድጎ ሁኔታዎችን 
ለዋውጦና ወጀቡን ጸጥ አድርጎ ስርዓት፥ 
የእርቅና የመግባባት መንፈስ በቤተክርስቲያኒቱ 
ሰፍኖ በ1997 (እ.ኤ.አ.) ፓስተር ተረፈ ሰረቀ 
የሙሉ ጊዜ መጋቢ ሆኖ ተሾመ። ጌታ እኮ ነው!     
 
ይህቺ ቤተክርስትያን ባሳለፍናቸው ሃያ አምስት 
አመታት አቅም በፈቀደ ወይም ከዚያም በላይ 
በሰፊው በኢትዮጵያ ውስጥ (በደብረብርሃን፥ 
ድሬዳዋ፥ ትግራይ - ሽመልባ ካምፕ) በኬንያ፥ 
በግብጽ፥ በሱዳን፥ በሊባኖስ እና በግሪክ 
የወንጌልን ስራ በማገዝ፥ ቅዱሳንን በመርዳትና 
በማቋቋም ያልተቆጠበ ጥረት ስታደርግ 
ቆይታለች። አሁንም አብዝታ ለመዘርጋት 
በዝግጅት ላይ ትገኛለች። ጌታ እኮ ነው! 
 
ዛሬ በቁጥር ሃያ ሶስት አብያተ ክርስቲያናት 
የተደራጁበት የካናዳ ኢትዮጵያውያን 
ወንጌላውያን አብያተክርስትያናት ህብረት 
አንዱና ዋና መስራች ከመሆንም ባሻገር 
አሁንም የጎላ ሚና እየተጫወተችም 
ትገኛለች። ጌታ እኮ ነው!  
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ባለፉት ሃያ አምስት አመታት ጉዞ ውስጥ 
ብዙዎች ከድካም በረቱ፥ ብዙዎች ከጠላት 
ተጽዕኖ ተላቀቁ፥ ብዙዎች ከሃዘናቸው 
ተጽናኑ፥ ብዙዎች በአዲስ ሀገር የክርስቶስን 
ማህበር ተቀላቀሉ፥ ብዙዎች ተዳሩ፥ ብዙዎች 
ከበሽታቸው ተፈወሱ፥ ብዙዎች ራዕይ ተቀበሉ፥ 
ብዙዎች ሌሎችን ለመርዳት ተሰማሩ፥ 
ብዙዎች በጌታ ቤት ጸኑ፥ ብዙዎች ህፃናት እና 
ወጣቶች የጌታ ኢየሱስን መንገድ አስበልጠው 
ወደዱ . . . ሌላ ምን እንላለን ጌታ እኮ ነው! 
 

ባለፉት ሃያ አምስት አመታት በኢትዮጵያ 
ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ጉዞ የመጀመሪያዋን 
ቤተክርስትያን በኤድመንተን ለተከላቸሁ፥ 
በብዙ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ህይወት 
የሆነውን የጌታ ኢየሱስን ሃሳብና መንገድ 
የሙጥኝ ብላችሁ ለተጋችሁ፥ በጊዜአችሁ፥ 
በእውቀታችሁ፥ በጉልበታችሁ እና በገንዘባችሁ 
ታላቁን የጌታ ኢየሱስን የምስራች ወንጌል 
በዚች ቤተክርስትያን ውስጥ ላገለገላችሁ ሁሉ 
የዘራችሁት በቅሏል እና ደስ ይበላችሁ! ሌላ 
ምን እንላለን . . . ጌታ እኮ ነው!  

ቢኒያም ዘለቀ  

ይህንን ያውቃሉ? 
ቤተክርስትያን  ከኮቨነንት ኢንተርናሽናል 
አገልግሎትና ድርጅት በጋር በመተባበር ከሰራቻቸው 
ነገሮች በከፊል፦  

1. ምእመናንን በማስተባበርም  ሆነ ካላት  
ሚሽን በጀት የተጎዱ ህጻናትን ስፖነሰር 
ማድረግ፥ መመገብ፥ ማልበስ ፤ ማስተማር 
መሰረታዊ ህክምና እንዲያገኙ ማድረግ።  

2. ለወንጌል ስራና የተለያየ ፕሮጀክት 
በምድራችን ማገዝ   

3. በኢትዮጵያ በድርጅቱ በሚሰራዉ የተለያየ 
ራስ የማስቻል ስራዎችን ፈጠራ በገንዘብ 
መርዳት። 

4. የትምህርት ፍላጉትን በተጎዱና ረዳት 
በሌላቸዉ ተማሪዎች ለማሳደርና 
አስተማሪዎችን የማስተማር ስራን ለማነሳሳት 
አመታዊ የተለየ ጥረት ላሳዩ የገንዘብ 
ሽልማት ማድረግ  

5. በምድራችን በተለያየ መንገድ የጌታን ስራ 
የሚሰሩ ሌሎች ድርጅቶችን በዚሁ ድርጅት 
ስር በገንዘብ ማገዝ።  

6. ለድርጅቱ አገልግሎትም ሆነ ከዚህ ከካናዳ 
ለሚሄዱ አገልጋዮች ጥቅም የሚሆን መኪና 
እንዲሁም ለስራ የሚያሰፈልጎ እቃዎች 
፤ካሜራዎች ኮምፒተሮችና የመሳሰሉትን 
መግዛት።  

7. ባለፉት ዘጠኝ አመታት በምእራብ ካናዳ ካሉ 
አብያተክርሰያናት ጋር በመሆን 
$1,000,000.00  ወይንም ወደ 
17,000,000.00 ሚሊዮን ብር ስራና ለልማት 
በኮቨናንት ኢንተርናሽናል ተልክዋል። 

8. በጠባሴ ደብረብርሃን በ $50,000.00 
ትምሀርት ቤት  ተከፍቶ በአሁኑ ሰአት እስከ  
140 ተማሪዎች ትምህርት ይሰጣል።  

9. በሱዳን ካርቱም ወደ 60 ለሚጠጉ 
ተማሪዎች የአጸደ ህጻናት ተከፍቶ 
አገልግሎት እየሰጠ ነዉ።  

10. ወደ 450 ለሚጠጉ  ችግረኛ ህጻናት በአሁን 
ሰአት በተለያዩ የሀገራችን ከተሞች ሰፖነሰር 
ተደርገዉ በመረዳትና በማደግ ላይ ይገኛሉ። 
እየተረዱ ካሉ ህጻናት መሃል ለመጀመርያ 
ግዜ ሁለቱ በዚህ አመት ዩንቨርስቲ 
ገብተዋል። ስለዚህ ከኛ ብዙ ይጠበቃል።  

11. በመቶዎቹ የሚቆጠሩ ሴቶች የብድር 
አገልግሎት ተሰጥትዋቸዉ ራስ የማስቻል 
አገልግሎት  አግኝተዋል።  

12. በኤርትራ  በአምነታቸዉ ምክንያት ለታሰሩ 
አገልጋይ ቤተሰቦችና ለወንጌል ሰራተኞች 
በነህምያ ፕሮጀክት ከ $60,000.00 
የአሜሪካ ዶላር ያላነሰ የገንዘብ እርዳታ 
ተደርጓል።  

13. በድሬዳዋና በጠባሴ ደብረ ብርሃን 
መለስተኛ ክሊኒክ ተከፍቷል። በተጨማሪም 
በጠባሴ ልጆች  የጸጉር ስራ መስራትና 
መቁረት ተምረዉ ጸጉር ቤት ተከፍቷል፡  

14. በወሎ ሲሪንቃ ትልቅ የወንጌልና የአርዳታ 
ስራ ተጀምርዋል። 

15.  በግሪክ ፤ በሱዳን ፤ በቤሩት ላሉ ቅዱሳን 
በብዙ ሺ ዶላር ሚቆጠር ገንዘብ እርዳታና 
ጉብኝት።   

ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ! ! ! 
 

በበለጠ ለመረዳት  
www.covenantint.org  ይመልከቱ። 
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የደስታ መግለጫ
ለኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን 
በኤድመንተን ፓስተሮች፥ መሪዎች እና ምዕመናን፥ 
እንኳን ለ25ኛ አመት የምስረታ በአል አደረሳችሁ። 
በእግዚአብሔር ፀጋ ለመንግስቱ ስራ የሰራቸሁት 
ስራ ምሳሌነት ያለው ነው። ጳውሎስ እንዳለው . . . 
“በእናንተ መልካም ስራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ 
ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጽመው ይህን 
ተረድቻለሁ” ፊሊ 1፡6  ለመለኮታዊ አላማው 
ሊጠቀምባችሁ የጀመረው ጌታ እሩጫውን 
ለመጨረስ እንደሚያበቃችሁ ጥርጥር የለውም። 
ለሁላችንም የበረከት ምን ሆናችሁልናል።  

ፓስተር ኢቲቻ ጨመዳ 
የኦሮሞ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን በኤድመንተን  

 
መምጣት ብችል ደስ ባለኝ ነበር፥ የቀደመ 
ፕሮግራም ጋር ስለተቻጨብኝ መምጣት 
አልቻልኩም። ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አላችሁ። 

ፓስተር ቶሎሳ ጉዲና  
 
እንኳን አ25ኛ አመት የምስረታ በአል አደረሳቸሁ። 
የርሆቦት ወንጌላዊት ቤተክርስትያን በኤድመንተን 
እና ምዕመናን እግዚአብሔር በበለጠ መንፈሳዊ 
ጥንካሬ እና በልዩ ጉብኝት እንዲባርካችሁ 
እንየልያለን። “በእናንተ መልካም ስራ የጀመረው 
እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጽመው 
ይህን ተረድቻለሁ” ፊሊ 1፡6   እንወዳችኋለን።  

የርሆቦት ወንጌላዊት ቤተክርስትያን 
ወንድም ተስፋዬ  

 
የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን 
በኤድመንተን በልቤ ልዩ ስፍራ አላት።  ለመጀመሪያ 
ጊዜ ለማገልገል ከካልጋሪ የመጣሁበትን ጊዜ 
አስታውሳለሁ። በጊዜው ቤተክርስቲያኒቷ ፓስተር 
ባይኖራትም ፍርቅ ያላቸው መሪዎች እና ምዕመናት 
ነበሩ። ሁሉም ለሌላው ጊዜ ነበረው። በመካከላቸው 
ያለው ፍቅር በጣም አስደናቂ ነበር። ወዲያው ቤቴ 
ያለሁ ሆኖ ተሰማኝ። የመፅሀፍ ቅዱስ ትምህርት እና 
የአዳር ፀሎቱም ልዩ ነበር። ኤድመንተን በውስጤ 
ትልቅ ነገርን ትቷል።  እውነተኛ መሪዎች 
የሚታወቁት በማንነታቸው እና በፍሬያቸው ነው። 
ተረፈ እና ባለቤቱ ፍሪ በጣም ትሁቶች ነበሩ። 
ፓስተር ተረፈ እንደ ባለራዕይ መሪ ሲሾም 
ቤተክርስትያን ልዩ በረከትን ተቀብላለች ብዬ 
አምናለሁ። ወደ ኤድመንተን እና ካልጋሪ 
ለአገልግሎት ከመምጣቴ በፊት በሞንትሪያል ሆኜ 
ስፀልይ እግዚአብሔር ተናግሮኝ ነበር። 
ከእግዚአብሔር የተቀበልኩት ተልዕኮ ሄጄ ለፓስተሩ 

መንገድን እንድጠርግ ነበር። ለ1 ወር መጥቼ ለ4 
ወራት ቆየሁ። ወንድም ኢሳይያስ እና ፅንሀ በቅርበት 
መሪዎች ሆነ ይሰሩ ነበር። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት 
ቤተክርስትያን በኤድመንተን ስኬት የመሮዎች 
ህብረት እና የልብ አንድነት መሆኑን አምናለሁ። 
የሜተክርስቲያኒቱ ምዕመን ቁርጠኝነት እና ስርዐት 
አስደናቂ ነበር። ልቤን በሙሉ ደስታ እና ትዝታ 
የሚሞላ ነው። ለ25ኛ አመት ክብረ በአል እንኳን 
አደረሳቸሁ። የኋላኛው ስኬታቸሁ ወደፊት 
ለሚመጣው የመወርወሪያ መሰረት ነው። 
የፊተኛው ከኋለኛው ይበልጣል። ጌታ እስኪመጣ 
ሩጫውን ቀጥሉ። 

ፓስተር አስፋው  
 
በCovenant International ስም የኢትዮጵያ 
ወንጌላዊት ቤተክርስትያንን እንኳን ለ25ኛ አመት 
ክብረ በአል አደረሳአሁ ልንል እንወዳለን።  የእናንተ 
ቤተክርስትያን እና የካናዳ ወንጌላውያን 
አብያተክርስትያናት ህብረት የኛ ሚኒስትሪ 
በሚሰራው ስራ ላይ ዋና ሚና ተጫውተዋል። 
አረኣያ የምትሆን ቤተክርስትያን ናት። 
የእግዚአብሔር ሞገስ በእናንተ ላይ ስላለ ክብር ሁሉ 
ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር በረከት 
በህብረቱ ላይ ይብዛ።  

ቀፀላ መንግስቱ 
Covenant International 

 
ያለፉትን 25 አመታት በድል የመችሁ በህይወት 
ያኖራችሁ እግዚአብሔር ብቻ ነው።  ክብር 
ለእግዚአብሔር ይሁን። እንኳን ደስ አላችሁ። 25 
አመታት እንደ 25 ቀናት ፈጥኖ ማለፉ 
ቢያሰገርማችሁም ታላቁን የእግዚአብሔር  ክንድ 
እና እርዳታ አይታችሁበታል። ዛሬም የሚረዳችሁ 
እሱ ነው። ነገም እስከ ዘላለም በእርሱ እጅ ናችሁ። 
በጣም ደስ ብሎኛል የደስታችሁ ተካፋይ እህት 
ቤተክርስትያን ሕያው ወንጌል ቤተክርስትያን 
ዊኒፔግ/ካናዳ። “ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ 
እስከ ዘላለምም ያው ነው” ዕብ 13፡8  

መጋቢ መልኬ ነጋሽ 
 
ቤተክርስትያን ይህንን ትልቅ በአል ለማክበር 
ስለደረሰች ደስታችን የላቀ ነው። እኛም በእዚህ 
ከእናንተ ጋር እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። 
በአሉን ስናከብር ሰላም እና ፍቅር ለቤተክርስቲያን 
ቤተሰብ ሁሉ ይሁን “ 

ፓስተር ዚ መንግስቱ 
ቤዛ ኢንተርናሽናል ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ
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ቆይታ 
 
ከቆዩት ጋር ቆይታ ማድረግ የቆየ ነገር 
ከማስደመጡም በላይ መሰረት የያዙ ታሪኮችን 
ለማግኘት እንደሚቻል ለማንም ቢሆን 
የማይታበል ሀቅ ነው።  
 
ስለዚህ የዛሬው እንግዳችን 
በቤተክርስትያናችን ታሪክ ውስጥ 
ለረጅም ጊዜ ከማገልገሉም በላይ 
በተለያየ ጊዜ ሳያለሰልስ ከ20 አመት 
በላይ በመሪነት እና በተለያየ 
አገልግሎት ከመቆየቱም በላይ 
በትዕግስቱና በበሳል አመራሩ 
ከሚነገርለት አንጋፋ አገልጋዮች 
እንዱ ከሆነው ከወንድም 
ኢሳይያስ አማኑኤል ጋር ትንሽ 
ቆይታ አድርገንናል። 
በቆይታችን ካነጋገርነው እና ከጠየቅነው 
ጥያቄዎች ውስጥ ጥቂቶቹን ከጊዜ አኳያ ዋና 
ዋናዎቹን ብቻ ጠቅለል በማድረግ ለማቅረብ 
እንሞክራለን።  
 
አ፡ በመጀመሪያ እንኳን ደስ ያለህ፤ ለዚህ ለ25 
ዓመት የቤተክርስትያናችን አኒቨርሰሪ በሰላም 
አደረሰህ እያልን፡ ከቤተክርስትያኒቱ ምስረታ 
ማግስት ጀምሮ ለረጅም አመታት 
በሽማግሌነት (በመሪነት) እያገለገልክ እንደሆነ 
ይታወቃል። እንዴት ይህን ያህል ዘመን በፅናት 
ልታገለግል እንደቻልክና በቆየህባቸው በነዚህ 
ጊዜአት ውስጥ ያሳለፍካቸው አበይት 
የምትላቸውን ገጠመኞች ብትገልፅልን?  
 
ኢ፡ እንኳን አብሮ አደረሰን። ደስታው የኛ ብቻ 
ሳይሆንየሁሉም ቅዱሳን ነው። ጥያቄዎቹን 
በየተራ ለመመለስ እሞክራለሁ። በመጀመሪያ 
ለረጅም አመታት እንዳገለግል ያገዘኝ እና የረዳኝ 
የእግዚአብሔር ምህረት እና ባለጠግነት ነው። 
በኛ በደካሞች መጠቀም መውደዱ ልማዱ 
የሆነው እግዚአብሔር  ስንጀምር በእድሜም 
በልምድም ታናሾች ብንሆንም እግዚአብሔር ግን 
ታናሽነታችንን ሳይንቅ በድካማችን እያገዘን 
በፀጋው ብርታት እና ጉልበት ብቻ ተሽክሞ ነው 
ለዚህ ያደረሰን። አሁንም እየረዳን ያለው ፀጋው 
ነው።  
 

ሁለተኛው ያሳለፍናቸው አብይ ገጠመኞች 
ላልከው በጊዜው የነበረው የቤተክርስትያን 
መከፋፈል ትልቁ ነው። ይኸውም የሰዎች ቋንቋ 
መደበላለቅ ውጤት ነው። ወቅቱ ሁላችንም 

በጣም የተጎዳንበትና ተስፋ 
የቆረጥንበት ጊዜ ነበርና 
ፈፅሞ አልረሳውም።  
 
አ፡ በወቅቱ ምን ተሰማህ? 
እዚስ እንደርሳለን ብለህ 
ገምተህ ነበር ወይ? 
ደግሞስ ከሁኔታው እና 
ከችግሩ ምን ተምረሀል? 
ላንባቢዎች ብትገልፅልን?  

 
ኢ፡ እእእ 
በእውነቱ ጊዜው 

እጅግ ፈታኝ ወቅት ነበር እግዚአብሔር ረድቶን 
ቆምን እንጂ ብዙዎቻችን ተንገዳግደን ነበር። 
ከማናችንም እንዲህ ዛሬ የደረስንበት 
እንደርሳለን ብሎ ያሰበ የለም። አሁን ወደኋላ 
ሳስብ ይገርመኛል ይደንቀኛል። በዚህ የ25 አመት 
ጉዞ ውስጥ የሚያስደንቀኝ የእግዚአብሔር 
ታማኝነት እና እረኝነት ነው። እኛ ሰዎች 
ከምናስበው እና ከምንጠነቀቀው በላይ 
እግዚአብሄር እራሱ ስለ ቤቱ ያስባል 
ይጠነቀቃልም። ለዚህ የበቃውም በእርሱ ጥበቃ 
ነው።  ምን ተምረሀል ላልከው በህይወት ዘመኔ 
ለ20 አመት እንኳን ዩኒቨርስቲ ገብቼ 
የማላገኘውን ትምህርት አግኝቸበታለሁ። 
ይኸውም ስለ እግዚአብሔር ቤት አመራር ፤ ስለ 
እግዚአብሔር ቤት ሰዎች ባህሪ ብዙ ብዙ 
ተምሬበታለሁ።   
 
አ፡ ከዚህ ከረጅም አመት የአገልግሎት 
ተሞክሮህ ጠንካራ እና በሳል የሆነ የአመራር 
ብቃት እንዳለህ ይነገራል። ከተሞክሮህ 
ለሌሎች ለቀጣዩ ትውልድ የምታስተላልፈው 
ካለህ እንዲሁም ቤተክርስትያን እንዴት ባለ 
የአስተዳደር እና የአመራር ዘይቤ ቢኖራት 
ለወንጌል እድገት እና ስፋት ትልቅ ውጤትን 
ያመጣል ብለህ የምታምንባቸውን ነገሮች 
ብትገልፅልን?  
 

ወንድም ኢሳይያስ አማኑኤል  
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ኢ፡ ይህን ጥያቄ ለመመለስ በእጅጉ ከባድ ነው 
ምክነያቱም የየሰዎች ሁሉ አመለካከት እና 
ብስለትን ከእግዚአብሔር ቤት አመራርና  አካሄድ 
የተለየ ከመሆኑም በላይ አብዛኛው በተለምዶ 
አሰራር አካሄዶች የሚሰሩ ናቸው።  እንደ እኔ ግን 
ቤተክርስትያን ራዕይ እንዲኖራት ያስፈልጋል ብዬ 
አምናለሁ። ይህ ማለት ደግሞ ራዕይ ካለ ባለ ራዕይ 
አለ ማለት ነው። ቤተክርስትያን በባለራዕይ 
ስትመራ ከባለራዕዩ ጋር የሚያገለግሉ መሪዎች 
ደግሞ ይኖራሉ። እነርሱም 1ኛ ጥሪ ያላቸው ፤ 
ቢሆኑ 2ኛ በልብ ቅንነት የሚያገለግሉ፤  
እንዲሁም ከራሳቸው ይልቅ ለሌሎች ማሰብ እና 
ሌሎችን ማስቀደም የሚወዱ፤   በንፅህና ከግል 
ምኞት እና ሃሳብ ወጥተው በቅንነት 
እግዚአብሔርን ብቻ ለማገልገል በቆረጡ 
መሪዎች ቢመራ መልካም ይመስለኛል፤ 
እውነቱም ይሄ ነው።  
 
አ፡ ሌላው ደግሞ የነህምያ ሚኒስትሪ መስራች 
እና ባለራዕይ እንደሆንክ ይበገራል። ይህን 
እንዴት እንደጀመርክ እና ስለራዕዩ ያለህን ነገር 
ብትገልፅልን? 
 
ኢ፡ ከየት እንደምጀምር አላውቅም፤ ግን 
የማስታውሰው ነገር በመጀመሪያ በችግር ላይ 
ያሉትን አገልጋዮች በግል በመርዳት እና 
በማበረታታት  እንዲሁም በእስር ላይ ያሉትን 
አማኞች የመርዳት ሀሳብ በልቤ ተፀነሰ። ይሄንን 
ብዙ ጊዜ በግሌ ማድረጌን ብቀጥልም ግን እኔ 
ብቻ የምወጣው ነገር አለመሆኑን ተገንዝቤ 
ጉዳዩን ወደ ቤተክርስትያን አቀረብኩ። 
ቤተክርስትያን ጉዳዩን አይታ አጸደቀች። በኋላ 
የጉዳዩን ትልቅነት በስፋት በማየት ወደ 
አብያተክርስትያናት እንዲቀርብ ሆነ።  ከዚያም 
በእግዚአብሔር እርዳታ፥ በቅዱሳን ትብብር አሁን 
ካለበት ደረጃ ለመድረስ በቅቷል። በዚህም ትልቅ 
የሆነ ስራ ተሰርቷል። አሁንም በበለጠ ለመስራት 
ከቅዱሳን ወገኖች ጋር አብረን እንተጋለን። እኛም 
እንሰራለን የሰራዊት አምላክ እርሱም 
ያከናውንልናል። በዚህ ሁሉ አብረው ከሆናችን 
የቆሙትን ሁሉ ሳላመሰግን አላለፍም።  
 
አ፡ በመጨረሻ ለአንባቢ የምትለው ነገር ካለህ? 
 
ኢ፡ እድሉን ስለሰጠኸኝ አመሰግንሀለሁ። እኔ 
አሁን ልናገር የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር 
ያንን ሁሉ ነገር ለውጦ የሰዉን ሁሉ ልብ እና 

አስተሳሰብ ቀይሮ ከአብያተክርስትያናትም ጋር 
አብረን ተያየዘን እንድንሰራ መሆኑ ነው። ሌላው 
ሳልገልፀው የማላልፈው ነገር ቢኖር በአሁኑ ሰአት 
የምንገኘው የቤተክርስትያን መሪዎች በአንድ 
ሀሳብ እና  በአንድ ልብ እንደ አንድ ሰው ሆነን 
እያገለገልን ስለሆነ እግዚአብሔርን እጅግ አርጌ 
አመሰግናለሁ። ይህን ያደረገው እግዚአብሔር 
ነው። በመጨረሻ እግዚአብሔር በዛ ባለማወቅ 
ዘመን ያልተወን፥ የረዳን፥ እርሱ እግዚአብሔር 
እዚህ ያደረሰን በቀሪ ዘመናችን ደግሞ ከዚህ 
በበለጠ እንድሚረዳን እና እንደሚያግዘን ሙሉ 
እምነት አለኝ። ስለዚህ ቅዱሳን በሙሉ እጅ ለእጅ 
ተያይዘን የፊታችንን ዘመን በትጋት እና 
በአንድነት እንስራ እላለሁ።  አመሰግናለሁ።  
 
ስላደረከው ቃለ መጠይቅ ወንድም ኢሳይያስ ጌታ 
ይባርክህ።  
 

በአበበ ሀይሌ 
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የእግዚአብሄር እጅ ከእኛ ጋር (የሕይወት ምስክርነት)

አንዳንዶች እንደሚሉት ተአምራት እና ድንቅ 
በማድረግ እግዚአብሔር ሰዎችን ከተለያየ ቸግር 
እና መከራ ማዳንና መታደግ በሐዋሪያት ዘመን 
ብቻ እንጂ በዚህ ባለንበት ዘመን አይደረግም 
በማለት ያምናሉ። መቼም መንፈሳዊ ፈውስ ሁሉ 
በእምነት ላይ የተመሰረተ እና የእግዚአብሔር 
ማንነት እና ሁሉን ቻይነት ከማወቅ ጋር የተያያዘ 
በመሆኑ በነዚሁ አይነት አስተሳሰብ ባላቸው ላይ 
ምንም መናገር አንደፍርም ። እኛ ግን ዛሬም 
መታችሁ እግዚአብሔር ያደረገውን እዩ ስሙ 
ተደነቁም እያልን እንጋብዛቸዋለን። ምክነያቱም 
እግዚአብሔር በመካከላችን ዛሬም ድረስ ጣቱ 
እየሰራች ያየን ህያዋን ምስክሮቹ ነንና።   
ጠላት እግዚአብሔር ለሰዎች ያደረገውን አሳንሶ 
በማቅረብና ምንም እንዳልሆነ አቅልሎ በማሳየት  
 
o 1ኛ ሰዎች ከእግዚአብሔር እንዳይጠብቁ  
o 2ኛ ምስክርነቱን በመስማት ቤተክርስትያን 

እንዳትታነፅ 
o 3ኛ ብእግዚአብሔር ላይ ያላቸው እምነት 

እንዳይጨምር  
o 4ኛ ተአምር እና ድንቁን በማየት 

ለእግዚአብሔር ክብር እና ምስጋና 
እንዳይመጣ 

o 5ኛ ሰዎች በእግዚአብሔር በማመን ወደ 
እውነት እንዳይመለሱ ለማድረግ  

o 6ኛ ይህን እውቀት አውቀው የጨለማን ስራ 
እንዳያፈርሱ እና ድል 
እንዳይነሱት     ለማድረግ 
እጅግ የሚጥርበት እና 
የሚሰራበት ነገር ነው። 

 
እኛ ግን ዛሬም እግዚአብሔር 
ከእኛ ጋር መሆኑን እንናገራለን፥ 
እንመሰክራለን። 
ለእግዚአብሔር ለአምላካችን 
ክብር ይሁን። ዛሬም የሕይወት 
ምስክርነቷን ያካፈለችንን 
ከብዙ መከራ እና ስቃይ 
እንዲሁም ከሞት አምልጣ 
ይህን ጊዜስ አታልፍም 
አበቃላት ራሷም ብትሆን የኔ 
ነገር አብቅቷል ብላ ካለችበት 

ቀን አሳልፎ ጌታ ለዚህ ቀን በቅታ ምስክርነቷን 
ልትሰጠን የበቃቸው እህት ሠናይት ይግለጡ 
በለጠን ይዘን ቀርበናል።  
 
ጥ፡ እህት ሠናት የታመምሽው ምን ነበር? 
ሠ፡ የታመምኩት የትልቁ አንጀት ካንሰር ነበር 
 
ጥ፡ መቼ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ካንሰር ታምሽ 
ሆስፒታል የገባሽው? 
ሠ፡ በመጀመሪያ በሀገር ቤት ቤተሰብ ለማየት 
በሄድኩበት በ2010 (እ.ኤ.አ.) የመጨረሻዎቹ 
ወራት አካባቢ ነበር ታምሜ ኦፕሬሽን ያደረጉኝ 
እና ከፍተው አዩት። ዶክተሩ ካንሰር መሆኑን 
ባወቀ ጊዜ ምንም ሳይነካው መልሶ ሰፋውና 
ወደምኖርበት ካናዳ ሄጄ እንድታከም ነገረኝ። 
ያለኝ ግን ከባድ ኢንፌክሽን ነው ነበር።  
 ከዛም በ2011 (እ.ኤ.አ.) ካናዳ መጥቸ 
ህክምናውን ጀመርኩኝ። ነሱም ካንሰር እንደሆነ 
ነገሩኝ። ለሁለተኛ ግዚ ኦፕሬሽን አደረጉኝ።  
 
ጥ፡ በሆስፒታል ከኦፕሬሽን ሌላ የተደረገልሽ 
ህክምና ነበር? 
ሠ፡ አዎን ኪሞ እወስድ ነበር 
 
ጥ፡ ለምን ያህል ጊዜ፤ ምን ያህል ኪሞ ሰጡሽ? 
ሠ፡ ለ6 ወር 12 ሳይክል ነው የሚባለው በ2 
ሳምንት አንድ ሳይክል በፈሳሽ መልክ እወስድ 

ነበር።  
 
ጥ፡  ኪሞው ከባድ እንደሆነ እና 
ብዙ ለውጦችን በሰውነት ላይ  
እንደሚያመጣ እንሰማለን። ባንቺ 
ላይ ያመጣው ችግር ወይም ለውጥ 
አለ?  
ሠ፡ እንግዲህ እኔ በዚያን ጊዜ በጥቂት 
ወራቶች ልዩነት 2 ኦፕሬሽኖችን አርጌ 
ነበር። በተለይ ሁለተኛውን ካደረኩ 
በኋላ ነው ኪሞውን መውሰድ 
የጀመርኩት። ሰውነቴ ተጎድቷል. . . 
ኪሞው ደግሞ ፀጉር ያነሳል፥ ኪሎ 
ይቀንሳል፥ ያስታውክሃል፥ የመብላት 
ፍላጎትህን ይቀንሳል፥ የመንፈስ 
ጭንቀት ያመጣል፥ የቆዳ ለውጥ ( 

እህት ሠናይት ይግለጡ በለጠ  
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ማለትም ቆዳህ ይጠቁራል ጥላሸት ነው 
የሚያስመስለው) በዛ ላይ ያደክማል። 
እግዚአብሔር ግን በዚህ ሁሉ ከእኔ ጋር ነበር፤ 
ከዚህ ሁሉ ከዘረዘርኩት ሌላም ዶክተሮች 
ከሚናገሩት በኪሞ ከሚመጡት ለውጦች በእኔ 
ላይ የደረሰው የቆዳ ለውጥ እና የፀጉር መሳሳት 
ብቻ ነው እንጂ ፀጉሬ አልተመለጠም ነበር። 
ሌላው የሚገርመው በየ2 ሳምንት ኪሎዬ 
ይጨምር ነበር።  
 
ጥ፡ ካንሰር ሲባል ምን ተሰማሽ?  
ሠ፡ ምንም። በእኔ አይሆንብኝም ብዬ 
አልተቀበልኩትም ነበር።  
 
ጥ፡  ከኪሞ በኋላ የመዳን ተስፋው እንዴት 
ነበር?  
ሠ፡ ሀምሳ ሀምሳ ነው ብለውኝ ነበር። ልትድኚም 
ላትድኚም ትችያለሽ የሚል ነበር መልሳቸው። 
በኋላ ላይ ግን ኪሞው አልቆ ተመረመርኩና ነፃ 
ነሽ አሉኝ። እኔም ዳንኩኝ። ከዛ በየ3 ወር ክትትል 
ተባልኩ።  
 
ጥ፡ ከዓመት በኋላ ሆስፒታል እንደገና ተኝተሽ 
ነበር። ለምን? 
ሠ፡ አዎ 2012 (እ.ኤ.አ.) እንደገና በማህፀን 
ኢንፌክሽን ሆስፒታል ገባሁ። በጣም ከባድ 
ኢንፌክሽን ነበር።  
 
ጥ፡ ዶክተሮች ያሉሽ ነገር ነበር  በዚህ ጉዳይ 
ላይ? 
ሠ፡ አዎ። ኢንፌክሽኑ ለሞት አብቅቶኝ ነበር። 
በጣም ከባድ ነበር። ያለምንም ጥያቄ ፈርሚና 
ማህፀንሽን ቆርጠን ማውጣት አለብን ነበር 
ያሉኝ።  
 
ጥ፡ ምን ተሰማሽ?  
ሠ፡ የካንሰሩ ሳይሆን ልቤን ያወረደው የዚህኛው 
ጉዳይ ነበር ያስደነገጠኝ። በቃ ለወገኖችም 
እንኳን በቃ ተዉኝ አትፀልዩልኝ ከሞትኩም 
ልሙት በጣም በዛብኝ ብዬ የነገርኳቸው ነበሩ።  
 
ጥ፡ መጨረሻው እንዴት ሆነ ታድያ?  
ሠ፡ ወገኖች ተስፋ ሳይቆርጡ ለአንድ ሳምንት 
በፀሎት እና በፆም ወደ እግዚአብሔር ጮኹ። 
በሳምንት በኋላ የኦፕሬሽኑን ጉዳይ ለመወሰን 
ቀጠሮ ነበረኝ።  በቀጠሮው ቀን ሄድኩኝ፤ 
ቀጠሮው እኔን ብቻ ሳይሆን እኔርሱንም 
አስገረማቸው። እግዚአብሔር በፀሎት ላይ 

በወገኖች ተፈውሰሻል እንዳለው ኢንፌክሽኑን 
አጡት። ልናገኘው አልቻልንም እና ማህፀኑን 
ቆርጠን ለማውጣት በቂ ምክነያት የለንም 
ብለው መለሱኝ። አሁንም ይከታተሉኛል።  
 
ጥ፡  በ2013 (እ.ኤ.አ.)  እንደገና የካንሰሩ 
ጉዳይ መነሳቱ እውነት ነው?  
ሠ፡ እውነት ነው። ጠላት እኔን ለማጥፋት ቆርጦ 
ተነስቶ ነበር።  የአንጀት ካንሰሩ የመጨረሻ ደረጃ 
ላይ ሆኖ እንደገና አገኙት። በዚህ ጊዜ የ4ኛ ደረጃ 
ላይ መሆኑን አልፎ በሰውነቴ ላይ ተበትኖ ነበር።  
 
ጥ፡  ታድያ ዶክተሮቹ ያሉት ነገር ነበር?  
ሠ፡ ያሉት ኪሞ ከወሰድሽ 2 ዓመት ካልወሰድሽ 8 
ወር ብቻ ነው በህይወት የመቆየት እድል ያለሽ 
ነበር ያሉኝ።  
 
ጥ፡  ምን ተሰማሽ ዘመንሽ በሰዎች ተቆጥሮ 
ሲነገርሽ?  
ሠ፡ በዚህ ጊዜማ የእግዚአብሔርን ጣት ለሁለት 
አመት አይቼ ስለነበር ንቅንቅ አላልኩም። 
እግዚአብሔር ህይወቴን እና ዘመኔን በእጁ 
የያዘውን እርሱን አመንኩንት። ኪሞንም 
አልወስድም ብዬ አልኩ። ይኸው ያም የተባለው 
8ወር አልፎ ያ ያመንኩት ጌታ በህይወት እስከዛሬ 
አድርሶኛል።   
 
ጥ፡ ለምንድነው ያዳነኝ ብለሽ ታስቢያለሽ? 
ሠ፡ በመጀመሪያ እግዚአብሔር በእኔ ሊሰራ 
ያሰበውን ገና አልጨረሰም ብዬ አስባለሁ። ሌላው 
ምዕመናን አጥብቀው ወደ እግዚአብሔር 
በመጮሃቸው ነው ብዬ አምናለሁ።  
 
ጥ፡ ጌታን እንዴት ትገልጪዋለሽ? ማለትም 
ከተደረገልሽ ውለታ ጋር በተያያዘ መልኩ 
ብትነግሪን? 
ሠ፡ በጣም እወደዋለሁ። ጌታ እንደ ሰው 
አይደለም፤ በጣም መልካም እና አዛኝ ነው። 
ደግሞም ለኔ ብቻ የሚያደላ፥ አይኖቹም እኔን ብቻ 
የሚያዩኝ ነው የሚመስለኝ። ጌታ አዋቂ ነው ብዬ 
እገልጠዋለሁ።   
 
ጥ፡  ጌታን መውደድሽን በምን መግለፅ 
ትችያለሽ?  
ሠ፡ ቃል የለኝም። እንደው መውደዴን ቢገልፀው 
ብዬ ላገለግለው ተነስቻለሁ 
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ጥ፡  በምን ታገለግያለሽ?  
ሠ፡ በመዝሙር፤ ምክነያቱም ለመልካም (ለበጎ) 
ነገር ታድጎኛልና።  
 
ጥ፡ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት? 
ሠ፡ በመጀመሪያ ህይወቴን መንገዴን በእጁ ይዞ 
ለሚያኖረኝ እግዚአብሔር ቀትሎ በኢትዮጵያ 
ወንጌላዊት ቤተክርስትያን በኤድመንተን ላሉ 
መሪዎች እና ቅዱሳን፤ በተለያዩ 
አብያተክርስትያናት በዚህ ከተማና በሀገር ቤት 
በፀሎት በምልጃ በተለያየ እርዳታ ለረዱኝ ሁሉ 

አመሰግናለሁ። ውለታቸውን እግዚአብሔር 
ይክፈለው። ጌታ ይባርካቸው። የአምላኬም ስሙ 
ይባረክ። 
እህት ሠናይት እግዚአብሔር ይባርክሽ። 
እንግዲህ በምስክርነት ቃል ድል መንሳት አለና 
መመስከር መልካም ነው። ዛሬም እግዚአብሔር 
ለማዳን ከእኛ ጋር ነው፤እጁም ፈፅማ 
አላጠረችም።  እኛም እግዚአብሔርን 
እናመሰግናለን። 

በሰላም ክረሙ።  
አዘጋጅ እና አቅራቢ፡ አወት ወ/ሚካኤል

 

ከትዝታዎች 
 
አ፡ ወንድዬ በመጀመሪያ እንኳን ለ25ኛ አመት 
የቤተክርስትያናችን አኒቨርሰሪ በአል በሰላም 
አደረሰህ።  
ወ፡ እንኳን አብሮ አደረሰን።  
 
አ፡ መቸ ወደ ኤድመንተን እንደመጣህና ወደ 
እዚች ቤተክርስትያን እንደተቀላቀልክ 
ብትገልፅልን? 
ወ፡ እኔ ወደ ኤድመንተን ካናዳ የመጣሁት በ 
March 1992 (እ.ኤ.አ.) ነው። እንደመጣሁም 
በዚች ቤተክርስትያን አገልጋይ ሆንኩኝ። ፓስተር 
ተረፈን በኬንያ ኢሳይያስን ደግሞ በግሪክ 
አውቃቸው ስለነበር ስለአገልግሎቴ ያውቁ ነበር። 
በዚህም ምክነያት በቀጥታ ወደ አገልግሎት ነበር 
የገባሁት።  
 
አ፡ በወቅቱ በምን ዘርፍ ውስጥ ነበር 
የምታገለግለው? 
ወ፡ በኳየር፥ በፕሮግራም መሪነት እንዲሁም 
በቃል አገለግል ነበር።   
 
አ፡ በአንድ ወቅት የቤተክርስቲያን ሽማግሌ 
ሆነህ እንዳገለገልክ ይደመጣል። እንዴት እና 
መቼ እንደነበርክ ብትገልጥልን? 
ወ፡ ወደ ሽምግልና የመጣሁት በ1994 (እ.ኤ.አ.) 
ሲሆን በወቅቱ በቤተክርስትያን በነበረው 
አለመግባባት ቤተክርስትያን ለሁለት ተከፍሎ 
እንደነበር የሚታወቅ ነው። በወቅቱ ነገሩን 
ለማረጋጋትና ሰላምና እርቅ ለመፍጠር ከተከፈሉት 

ሁለት ወገኖች ሁለት ሁለት ፡ 4 ሰዎች ተመርጠው 
እንዲመሩ በመወሰኑ እኔም ከአራቱ አንዱ 
በመሆን ተመረጥኩ። በወቅቱ አብረውኝ የነበሩት 
ወንድም ናስር፥ ወንድም ዳንኤል፥ ወንድም 
ኢሳያስ ነበሩ። ይህ የእርቅ ሽግግር ወቅት ነበር።  
 
አ፡ በወቅቱ እርቅንና ሰላምን ለማድረግ ብዙ 
ዋጋ እንደከፈላችሁ ይታወቃል፥ ስለዚህ ነገር 
የምትለው ካለህ? 
ወ፡ አሁን በአፍ ሲነገር መቸስ ለሰሚ ቀላል ነው። 
በወቅቱ ግን ለነበርነው ወገኖች ሁሉ ግን እጅግ 
ፈታኝ እና ሃይለኛ የተግዳሮት ጊዜ ነበር። ይሄ 
አሁን ብዘረዝርልህ የሚያልቅ ነገር አይደለም ግን 
አንድ ነገር ተናግሬ ልለፍ፤ ብዙ የጠፋ ጥፋት 
እንደነበር ካለፈ በኋላ አስተውለናል። 
የቤተክርስትያን ጉዳይ ቀላል ነገር አይደለም፥ 
ጥሪውም ግድ ይላል። ትልቁ ነገር ግን ለጌታ 
ሲባልነገርን ሁሉ ወደጎን ትቶ ሁሉንም ነገር ይቅር 
ተባብሎ እንደገና በእርቅ ወደ አንድነት መምጣት 
ይሄ ታላቅ ነገር ነው። ግጭት አይኖርም 
አይባይልም ግጭት ይኖራል ግን ሰላምን ማውረድ 
ብልህነትና አስተዋይነት ነው። ጌታ የሰላም 
አምላክ ነውና ስለዚህ በእርቅ መጠናቀቁ ዘመኔን 
ሁሉ እጅግ ያስደስተኛል።  
 
አ፡ በአንድ ወቅት ትልቅ አደጋ በእግርህ ላይ 
ደርሶብህ እንደነበር እና በዚህም 
በቤተክርስትያን ታላቅ የሀዘ ጊዜ እንደነበር 
ሰምተናል። እንዴት እንደሆነ ብትገልፅልን?  
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ወ፡ አዎ ሰው በአለም ላይ ሲመላለስ ብዙ ነገር 
ያጋጥመዋል። እኔም 
ስራ በምሰራበት 
ወቅት ነበር ድንገተኛ 
አደጋ በእግሬ ላይ 
የደረሰብኝ። በዚህም 
አደጋ ለ2 አመት እግሬ 
በብረት ታስሮ ነበር።  
 
አ፡ በወቅቱ 
በዊልቼር ላይ 
ተቀምጠህ ታገለግል 
እንደነበር 
ሰምተናል። ይሄ 
እንዴት እንደሆነ 
እንደው ብትነግረን?  
ወ፡ ይሄ ነገር አሁን 
ሳስበው ለኔም 
ይገርመኛል። በወቅቱ 
የነበረኝ ህመም 
(ስቃይ) እጅግ የሚዘገንን ነበር። አሁን ሳስበው 
ግን ከህመሙ ይልቅ ጌታን ለማገልገል የነበረኝ 
ነገር እጅግ በልጦ ህመሙን ሁሉ አስረስቶኝ 
እንደነበር ትዝ ይለኛል። ትራስ እግሬ ስር 
ተደርጎልኝ፥ መሳሪያ እየተጫወትኩ ማይክ 
ተይዞልኝ ፕሮግራም እመራ ነበር። ይሄ ከጌታ ፀጋ 
እንጂ ከሰው ብርታት የሚሆን አይደለም። ጌታ ግን 
በዚያ ሁሉ ውስጥ ልቤን ጠብቆ በሰላም ሞልቶት 
ነበር።  
 
አ፡ በመጨረሻ ልታስተላልፈው የምትፈልገው 
መልዕክት ካለህ ብትገልፀው? 
ወ፡ ባለፉት 25 አመታት ውስጥ እግዚአብሔር 
ይህችን ቤተክርስትያን ከነበረችበት አንስቶ እዚህ 
ስላደረሳትና ይነገሩ የነበሩ ትንቢቶች በሙሉ 
ተፈጽመው ለማየት በመቻሌ እግዚአብሔርን 
እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። 25 አመት ቀላል ጊዜ 
አይደለም፥ የአንድ ሰው መካከለኛ እድሜ ነው ፤ 
እስከዛሬ ድረስ እግዚአብሔር እረድቶናልና 
ስለዚህ አቤኔዘር ሆኖልናል እላለሁ። በችሮታው 
ዘመናትን ጠብቆ ያሳለፈን ቸሩ እግዚአብሔር 
የተባረከ ይሁን። አመሰግናለሁ። 
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የህፃናት አገልግሎት መሪዎች እና ተማሪዎች እና የሀ እና ለ መዘምራን ቡድን 	  
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የሴቶች ህብረት፥ መሪዎች እና አገልጋዮች 
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መጣጥፍ  
 
በማንኛውም ዘመን ሆነ ጊዜ እና ወቅት 
ለሁልጊዜም ታሪክ አለ፥ ይኖራልም። በየትኛውም 
ቦታ ያለ ህዝብም ቢሆን ግለሰብ ተናገር ቢሉት 
ይሚናገረውን አያጣም። የታሪክ ምንጩ 
መፍለቂያው ግለሰብ ወይም ሰው ወይም ህዝብ 
ነውና። 
  
በጥሩም ሆነ በመጥፎ ሰዎች በአንድ ወቅት 
እንደ ተወርዋሪ ኮከብ ብልጭ ብለው ታሪክ 
ያሰበው እና በአንድ ወቅት ይመዘግባል ብለው 
ያልጠበቁትን ነገር ሰርተውና አከናውነው 
ያልፋሉ። ማንስ ቢሆን ማን መጥፎ አድርጎ 
በታሪክ መዝገብ ላይ ለመስፈር ይፈልግና? ማንም 
. . . ኧረ ማንም . . . ታሪክ ማለት _ የምስለኛል 
ሰዎች በትክክለኛ ማንነታቸው ተገልጠው 
በእለታዊ ኑሮአቸው የኖሯቸው ወይም 
ያከናወኗቸው ክንውኖች፥ ገጠመኞቻቸው 
በመጥፎም ሆነ በጥሩ የተመዘገበ ማስታወሻ 
ማለት ይመስለኛል። ለዚህ ይመስለኛል አንዳንድ 
ሰዎች በተለያየ አጋጣሚዎች እንዲህ ሲሉ 
የሚደመጡት “የታሪክ ተወቃሽ መሆን 
አልፈልግም።” አሃ እነዚህ ሰዎች አንድን ነገር 
አንብበው ተረድተዋል፡ ታሪክን። ስለዚህ ነገ ታሪክ 
በመጥፎ ስራቸው እንዳይወቅሳቸው 
ይጠነቀቃሉ። 
  
ታሪክ መዝገብ አለው።  በብዕሩ ከትቦ በምናብ 
መዝግቦ በተለይ በዚህ ባለንበት ዘመን ታሪክ 
ራሱን ስሎ ቁጭ፤ ተፋ ቢሉት እንዴት፤ ጥፋ 
ቢሉት ወዴት፤ ተደበቅ ቢሉት ፍጥጥ ብሎ 
ድምቅ። ወይ ጉድ . . .  ታሪክ መዝገቡ ልዩ ነው። 
የመዘገበውን አይረሳም። እገሌ ብሎ ጀምሮ 
መልካሙን እና መጥፎውን፥ ጠንካራ እና ደካማ 
ጎኑን በጥንቃቄ መዝግቦ ለትውልድ ያሳልፋል። 
  
ታሪክ አንደበት አለው ይናገራል ደሞም 
አይቀባጥርም። በጊዜው ሁሉንም እንደተደረገው 
አድርጎ ያቀርባል። ማን ከታሪክ አፍ ያመልጣል? 
አሃ አንተ በዚህ ጊዜ እንዲህ በዚያን ጊዜ እንዲያ 
እያለ ሰሪው ከጊዜ ርቀት የተረሳ የመሰለውን 
ለራሱ እንኳን ያደረገው ያልመሰለውን ሁሉ 
ቆፍሮና ፈልፍሎ በማውጣት ያጋልጣል . . . 
ወይም ያመሰግናል. . . ታሪክ። 
  
ታሪክ ትዕግስተኛም ነው። እንዲህ የሚለው 
የፀሀፊው ቃል የገባውም ይመስላል . . . 

“ለሁሉም ጊዜ አለው” . . ታሪክ በመጥፎም 
በመልካምም ለመውቀስና ለማመስገን ጊዜና 
አጋጣሚን ዝም ብሎ ሲጠብቅ. . . ታሪክን 
ለማስጨነቅና ያለጊዜው እንዲናገር ለማድረግ 
ሰዎች ይጥራሉ። ታሪክ ደግሞ በተራው ምንም 
እንዳልሰማ፥ ምንም እንደማያቅ፥ ምንም 
እንዳልተረጠረ ፀጥ . . . ፀጥ . . .  ለሁሉም ጊዜ 
ስላለው። 
  
ታሪክ የግድ አበው ጎራዴ ይዘው ሰይፍ መዘው 
ጋሻ አንግበው ዘራፍ ዘራፍ እያሉ የሰሩት 
የተጋድሎ ታሪክ ብቻ ነው ታሪክ ብሎ ማሰብም 
ስህተት ነው። 
  
ታሪክ የግድ 100 ዓመትም መሙላት አለበት 
ተብሎ የሚታሰበውም ሐሳብ መቸም እሱም 
ስሀት ነው። 
  
የአበውም ቢሆን ታሪክ ነው፤ 100 ዓመትም 
የሞላው በእርግጥ ታሪክ ነው፤ ሁሉም ታሪክ 
ነው። ነገር ግን የሩብ ምዕተ አመቱም ታሪክ 
መሆኑን መዘንጋት ስህተት ነው። ምክነያቱም 
የትላንቱ እንኳን ጊዜው ከሆነ ታሪክ ነው። 
የትላንት መጥፎ ወሬም ቢሆን ጊዜና ቦታ 
ካገናኘው ታሪክ ሊኖንምስ አይደል? 
  
በዚች ከተማ የተወራውን ላውራላችሁና . . . 
እንዴት ዛሬ ጊዜ ጎትቶ ታሪክ እንዳደረገው አብረን 
እንታዘብ . . . 
  
ባለታሪኮቹ የዛሬ 25 ዓመት እንኳን ለታሪክ 
ለተረት ተረት እንኳን አይሆንም ብለው ያሉት 
ገጠመኝ እኮ ነው። እርሶን እንደዚህ ገጥሞት 
ይሆን በዘመንዎ? በአንድ ዘመን ኡ . . ኡ . . 
አሳፋሪ ነው የተባለ ወይም ማን ሲያመሰግን ነው 
ከንቱ ድካም ብለው ያሉት በሌሉበት ባልጠበቁት 
ባላሰቡት ሰዓትና ጊዜ የትላንቱ ድካምዎ የዛሬ 
ጥንካሬ ሆኖ አንቱ ተብለው ታሪክ መዝገቦቹን 
አገላብጦ የዛሬው ተረኛ ባለታሪክ ብሎ 
ከዘረዘራቸው ተርታ ተሰልፈው . . . አገኙት 
ስምዎትን። ምን አሉ? አፎትን ያዙ? ይገባዎታል . 
. . ታሪክ ሰርተዋልና። አዎን ይገባዎታል . . . 
እንኳን ደስ አልዎት። 
  
እስቲ ወደዛ ወደ እሩብ ምዕተአመት  ወሬ 
እንመለስ . . . 
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ባለታሪኮቹ የዛሬ ማለት ነው . . .  የትላንት 
ኗሪዎች ተሰበሰቡና ከመካከላቸው እንግዲህ 
ታሪክ እንስራ ብሎ ያለ ወይም ያሰበ የሌለበት 
ሁሉም የእለት ተግባሩን ወይም ግዴታውን 
ለማከናወን የተሰበሰቡ የጥቂት ሰዎች ስብስብ . 
. . ሳሏቸው በምናባችሁ. . . ከመካከላቸው 
ራዕይን የያዙ፥ ታሪክን በእጃቸው የያዙ ነገር ግን 
መያዛቸውን ያላወቁ አንዳንዶች ደግሞ ይህ ጊዜ 
አልፎ ታሪክ እንደሚሆን ያላወቁ . . .  በቃ ምን 
አለፋችሁ በዛን ወቅት በተለያየ ሀሳብ እና አላማ 
ያላቸው ሰዎች . . .ግን ያንድ መንግስት 
አገልጋዮች የታጀበ ታሪክ ነው።  
  
ተጠየቅ? እሺ . በምን አወክ የተለያየ አላማ እና 
ሀሳብ እንደነበራቸው? ቀላል ነው . . . ብዙ 
ሳይቆዩ ተበተኑ። አ . . .  . . .  ታድያ አንድ ሐሳብ 
ቢኖራቸው ነው ትላለህ? አንድ ሀሳብ ቢኖራቸው 
ኖሮማ አንድ በሆኑ ነበር . . . 
  
አንባቢዎቼ ዛሬ ላይ ሆናችሁ አታንብቡኝ። እኔ 
ታሪክ ነኝ። የዛኔውን ጊዜ የምነግራችሁ ወደ ኋላ 
ሂዱና እያንዳንዱን ቀንና ሰአት አስቡት. . . 
የዛኔውን ጊዜ፤ የሩብ አመቱን ወሬ እኮ ነው 
እየነገርኳችሁ ያለሁት። 
  
ከዛ መቼም ታሪክ አይደለ አንዱ አንዱን ሲቦጭቅ 
አንዱ አንዱን ሲሳደብ ሲያዋርድ ሲያቃልል ወይ 
ጉድ የተሰደቡ አመለጡ . . . 
  
እሺ ይኸውላችሁ ሌላው ሲዋረድ፥ ሲሳደብ፥ 
ሲቃለል፥ ሲቦጨቅ መቼም ይገርማል። ታሪክ 
የሚባል ባይኖር ኖሮ ዛሬ ምን እንል ነበር? 
አጥፊና ተሳዳቢውን እኩል አመስነን ልንለያይ 
አልነበር ጎበዝ!! ጎሽ ታሪክ አሁንም ኑርልን . . ኧረ 
ለዘላለም ኑርልን። መቸም ከላይ እንዳየነው 
በእድሜም ገፋ ያሉ ታሪክ እንዲወቅስና 
እንደሚያስመሰግን ቀደም ብለው ያስተዋሉ 
መኖራቸው መልካም አይደል? መጡለታ 
እየተንደረደሩ . . . ግን ግን እነሱኮ ቢሆኑ ዛሬ 
ታሪክ ያስበኛል ብለው አይመስለኝም መሐል 
ገብተው ጃል ማለታቸው። ባባትነታቸው 
የአባትነት ድርሻቸውን ለመወጣት ካልሆን በቀር 
አንተም ተው አንተም ተው ማለታቸው። 
  
የከተማው ወሬ ግን ቀጥሏል “መጨረሻቸው ሆነ 
መጀመራቸው ሳይታወቅ”፤ ባለታሪኮቹም ያልፍ 
ይሆን ይህ ሁሉ ምነው በቀረ የማንቸልውን 

ሸክም ተቀብለን ይህ ሁሉ መከራ ኧረ . . . ያሉበት 
በዛን ወቅት የራስ ምታት፥ ፈተና፥ የልብ ስብራት፥ 
ተስፋ መቁረጥ፥ የዛሬ ታሪክ ተብሎ ተመዝግቦ 
ሊነገር። ማን አወቀው? ማን አስተዋለው? ማንስ 
ቢሆን ታሪክ እሰራለሁ ብሎ የሚኖር አለ? 
  
ቤተክርስትያንም ለመትከል ቀላል እንዳልሆነ 
ከቤተክርስትያን ታሪክ ማንበብ በቂ ነው። ብዙ 
ሳንርቅ አሳዳጁ ጵውሎስን ብንመለከት ያሳድድ 
የነበረው ቤተክርስትያንን እንደነበር የታወቀ 
ነው። ከዛም ብኋላ ታሪክ እንደሚነግረን 
ቤትክርስትያንን ለማጥፋት ብዙ ሙከራዎች 
አድርገዋል። ባለራዕዮችም ተገድለዋል፥ 
ትደብድበዋል፥ ተወግርዋል፥ ብዙ ብዙ ዋጋ 
ከፍለዋል። ዛሬም ድረስ ታሪክ ሁሉንም 
ያስታውሳቸዋል። ምንም እንኳን ጥፋታቸውን 
አውቀው ከጥፋታቸው  የተመለሱም እንኳን 
ቢሆኑ ታሪክ ያደረጉትን ሁሉ ከትቧል። ምሳሌ 
ብንል ጳውሎስን ታሪ አሳዳጅ ነበርክ፤ ለሚወገሩት 
ተባባሪ ነበርክ ብሎ ሲናገረው በሌላ ጊዜ ደግሞ 
በመልካም ሆን ዋጋ መክፈሉን ታሪክ መዝግቧል። 
ታሪክ ዛሬም ድረስ ይናገራል። 
  
እንግዲህ ወደዛሬው ዘመን ታሪክ ልመልሳችሁ። 
ዛሬ ታሪክ በመልካም እንዲያስበን የምንፈልግ 
ከሆነ ዋጋ የሚያስከፍል እንደሆነ ማወቅ አለብን። 
ዛሬ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን 
በኤድመንተን በድካምም ሆነ በብርታት 
ተሸካክመው፥ ይቅር ተባበለው በተመለሱና 
ከበፊትም ጀምሮ እግዚአብሔር ያለንን 
የተናገረንን ይፈፅማል ብለው ፀንተው በቆሙ፥ 
እንዲሁም ብዙ ከተለያየ ቦታ በመምጣት ይህች 
ቤተክርስትያን ዛሬ የደረሰችበትን ደረጃ 
እንድትገኝ ያደረጓትን ብዙ ዋጋ የከፈሉላትን ሁሉ 
በእግዚአብሔር ስም ታመሰግናለች። 

አዘጋጅ እና አቅራቢ፡ አወት ወ/ሚካኤል
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እርስ በእርሳችሁ 
 
 
ይህ ቃል ከመቶ ጊዜ በላይ በአዲስ ኪዳን 
ተጠቅሷል። ከነዚህ መሀል “እርስ በእሳችሁ 
ተቀባበሉ” ሮሜ 15፥7 ፤ “እርስ በእርሳችሁ 
ተዋደዱ” ዮሐ 13፥34 ፤ “እርስ በእርሳችሁ 
እውነት ተነጋገሩ” 
ኤፌ 4፥25 ፤ “እርስ 
በእርሳችሁ ውሸት 
አትነጋገሩ” ቆላ 3፥9 
፤ “እርስ 
ብችእርሳችሁ 
ፀልዩ” ያቆ 5፡16 ፤ 
“በፍቅር አሳሳም 
እርስ በእርሳችሁ 
ሰላምታ ተሰጣጡ” 
ጴጥ 5፥14 ፤ 
የሚሉት ጥቂቶች 
ናቸው። ከነዚህ ትዕዛዛቶች ውስጥ 1/3 
ህብረታችንን የተመለከተ ሲሆን 1/3 ደግሞ 
ሊኖረን የሚገባውን ፍቅር በተመለከተ ነው15% 
ያህሉ ደግሞ አንዳችን ለአንዳችን ሊኖረን የሚገባ 
የተዋረደ ማንፈስ ያመለክታል። የቀረው አንዱ 
የአንዱን ሸክም መሸከምን፤ አንዱ ሌላውን 
ስለማጽናናት፤ አንዱ ሌላውን ስለማስተናገድ፥ 
ስለማበረታታት። ለባለትዳሮች ደግሞ አንዱ 
የአንዱን ፍላጎት ስለማርካት የሚናገር እንደሆነ 
ከጌታ ቃል እናያለን።  
 
ከሰው ጋር ያለን የእርስ በርስ ግንኙነት መጥበቅ 
በመንፈሳዊና በማህበራዊ ኑሮ ብቻ ሳይሆን 
ለጤናችንም እንኳ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው 
በቅርቡ በ Harvard Medical School, 
በ309,000  ሰዎች ላይ የተደረገ ጥናት ያሳያል። 
ከጥቅሞቹ በከፊል የጠበቀ የእርስ በእርስ 
ግንኙነት ያላቸው ሰዎች  

o ደስተኞችና ብዙ የጤና ችግር 
የለባቸውም 

o ረዘም ላለ ጊዜ በምድር ይኖራሉ  
o ስትረስ በህይወታቸው የቀነሰ ነው 
o ለልብ ህመም የመጋለጣቸው ነገር 

ከሌሎች የቀነሰ ነው 
 
የጠለቀ የእርስ በእርስ ህብረት ከቤተሰብ ከወገን 
ከጓደኛ ከትዳር አጋርና ከመሳሰሉት የሌላቸውና 

ግጭት ወይንም ከሰው ጋር ያልተፈተነ ነገር 
ያላቸው ሰዎች የመሞታቸው ቀን 50% 
ያፋጥናሉ። ይህ ማለት በቀን 15 ሲጋራ 
እንደማጨስ እና ከበዛ ውፍረት እና የሰውነት 
እንቅስቃሴ ካለማድረግ በሰው ላይ ከሚመጣ 
አደጋ ጋር እኩል ነው። 

 
እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል 
“በቁጣችሁ ላይ ፀሀይ አይግባ፥ 
ለዲያቢሎስ ፈንታ አትስጡ” ኤፌ 
4፥26 ብሎ የሚነግረን ለከንቱ 
አይደለም ማለት ነው።  
 
 
የጠበቀ የእርስ በእርስ ግንኙነት 
ለሰው መንፈስም ነፍስም ስጋም 
ጭምር ታላቅ ጥቅም ስላለው 
የእርስ በርስ ግንኙነትዎን ቢያንስ 

ለጤናዎ ሲሉና እድሜው እንዳያጥር ያጠናክሩ። 
  

በፓስተር ተረፈ ሰረቀ
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የአገልጋዮች መልዕክት  
የሴቶች 	  ሕብረት 	  	  

 
የእህቶች	  ህብረት	  በዚህች	  ቤተክርስትያን አሁን ሳይሆን መጀመሪያ 
በተመሰረተችው የመፅሐፍ ቅዱስ ጥናት እና ትንሽ ህብረት ሆና ሳለ 
የተጀመረ አገልግሎት ነው። በርካታ እህቶች ብዙ ዋጋን የከፈሉበት 
እና የደከሙበት እስከ አሁንም ድረስ በቤተክርስቲያኒቱ ላይ ትልቅ 
ስራን የሚሰራ እና የሚንቀሳቀስ ህብረት ንው። ይህንን አገልግሎት 
ለጀመሩት እዲሁም ሳይታክቱ ብዙ ለደከሙት እህቶች በሙሉ 
ምስጋና ልናቀርብ እንወዳለን። የልፋታችሁ ውጤት የሆነው ህብረት 
እና ቤተክርስትያንም 25ኛ አመቷን ስታከብር ለማየት  
እግዚአብሔር ስላበቃችሁ እንኳን ደስ አላቸሁ።  
 
የሴቶች አገልግሎት በዚህች ቤተክርስትያን በተለያዩ ዘርፎች 

ተሰማርቶ አገልግሎት ይሰጣል። አብዛኛው ትኩረቱንም በማህበራዊ ስራዎች፥ በህፃናት፥ በህብረት ጊዜዎች እና 
በጉብኝት ላይ አድርጎ ይንቀሳቀሳል። በተለይም በሀዘንም ሆነ በደስታ ጊዜ ቤተክርስትያንን እንዲሁም ማህበረሰቡን 
በመድረስ እንዲሁም የተለያዩ እርዳታዎችን በመስጠት ቀዳሚ ስፍራን ይዞ ይገኛል። ይህንንም ለማድረግ ልባቸውን 
ላቀኑ እንዲሁም በክርስቶስ ፍቅር ሰዎችን ለመድረስ ሸክም እና ፈቃደኛነታቸውን ላሳዩ እህቶች በሙሉ ምስጋናን 
ልናቀርብ እንወዳለን።  
 
ከቅርብ ጊዜ ጀምሮም የእህቶች ህብረት የአገልግሎት አድማሱን አስፍቶ ከከተማችን እና ቤተክርስትያናቸን ባለፈ 
በሚሽን ዙሪያ ብዙ ስራን መስራት ጀምሯል። በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ በብዙ ችግር እና ሰቆቃ ያሉትን እህቶች እና 
ወገኖች ለመርዳትም ትልቅ እንቅስቃሴ እየተደረ ነው። እስካሁንም ከካናዳ ውጪ በሱዳን እና በቤሩት ላሉ ወገኖች 
በተለያየ መልኩ እርዳታን እየሰጠ ይገኛል።  
 
ይህን ሁሉ ለመንግስቱ እና ለወንጌሉ ስራ እንድንሮጥ እና እንድናገለግል እድልን እንዲሁም ብርታትን የሰጠንን 
እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ከዚህም በኋላ አሁን ከተዘረጋንበት በላይ ተዘርግተን ለብዙዎች እንድንደርስ 
እንደሚረዳንም በእርሱ እንተማመናለን። እስካሁን በተሰራው ስራ ሁሉ ክብር ለስሙ ይሁን።  

 
በመጨረሻም የኢትዮጵያ ወንጌላዊት 
ቤተክርስትያን መስራቾችን፥ መሪዎችን 
እንዲሁም ምዕመናን በሙሉ እንኳን 
እግዚአብሔር ለዚህ ክብር አበቃችሁ ልንል 
እንወዳለን።  

ወንጌላዊት መርከብ ወልደሚካኤል 
የሴቶች ሕብረት መሪ  
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Hybrid Youth Church 
God’s Faithfulness Displayed 
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Hybrid 
Youth 

Church 
God’s Faithfulness 

Displayed 
	  

To God be the Glory! In the span of a 
little over three years, the Lord has raised up 
and is raising up a formidable group of 
youth and young adults right before our 
eyes.  But the story goes much further back 
than three years, when a group of mothers 
in the church decided to meet every week 
and cry out to the youth in the church…this 
went on for a few years, long before there 
was a youth ministry or a youth leader.  That 
is, until the Lord answered in dramatic 
fashion by sending Nebyou Summer of 
2011. Over the course of those couple of 
months, the Lord began to raise up a small 
group of youth hungry for the things of 
God…and we’ve never looked back. 

Pastor Andy arrived in Edmonton a 
few months later and Hybrid Youth Church 
was formally launched with the help of a few 
tremendous leaders.  One of those key 
leaders who carried more than her share of 
the work load is Sine “Emu” Abebe.  Emu 
was serving the youth of the church, years 
before there was a youth church…much 
more so, when Hybrid was launched.  
Hybrid Church would not be where it is 
today without the role Emu played in those 
formative months. 

Much like the parable of the mustard 
seed, Hybrid Youth Church comes a long 
way from those humble beginnings to 
become a thriving youth ministry where 
present and future leaders are being 
developed for the Kingdom’s work.  Today, 
the influence of this ministry has spread 
beyond Edmonton to the Province and even 
the region.  Each week, through various 
prayer meetings, discipleship service, 
leadership classes, powerful worship, small 
groups, weekly church service complete 
with a powerful worship, media, and strong 
teaching with an emphasis on personal 
encounter, we are seeing God transform 
young people and equipping them for the 
ministry…and the best is yet to come. 

The next frontier is 
outreach…through various projects both in 
the community and abroad, we are 
expecting to see the Lord redeem the 
Nations, as well as the Nationalities.  What 
started as a Prayer in Pastor Terefe and 
Frey’s heart, has now become a Pillar in this 
city, and will soon become Provision to the 
Nations…all because of God’s Faithfulness.  
To Him alone be ALL the Glory! 

Andy Yonas  
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Thrive Children’s 
Ministry  
1990-2014 
 
The children ministry has its origin with 
very few kids back in the days when the 
church started to gather at the Grace 
Lutran church in the 1990s, led by very 
dedicated mothers and members of the 
small fellowship. Over the years, many 
sisters and brothers had served whole 
heartedly. To name the few in the 
beginning, Firehywot Leikun, Luladay 
Desalege, Miheret Ephrem and Elsa Kelil , 
Dr Sheferaw Adilu , Tsinha Berhe , 
Wubishet Kassa, Angela Mana had served 
including few of our young people like 
Solomon Enkye. Following that Jemal, 
Becky, Mike and Sabrina has ministered to 
the children greatly. Years later, Rhael 
Benti, Wossene Kassa, Bethel Yilma & 
Betty Taro also served with great 
dedication for many years week after week 
even by sacrificing Sunday morning 
worship just to pour the love of God in 
the life of our kids. We thank God for all 
these volunteers and may the Lord bless 
each one of them and those who are not 
mentioned here for the sake of time and 
space. 
 
In 2012, Pastor Andy and Stacy arrived to 
the Ethiopian Evangelical Church of 
Edmonton. Shortly after, Thrive Children’s 
Ministry was birthed with the core child 
care teachers of the church. Thrive was 
established to provide a safe environment 
for children to discover Christ’s love as 
they learn to creatively grow as a leader. 
Our focus shifted from providing childcare 
while their parents worshiped, to purposely 
engaging the young children with an 

atmosphere to learn the importance of and 
actively participate in worshipping the 
Lord, praying for their peers, developing 
confidence, understanding God’s 
unconditional love, and teaching them life 
lessons through the word of God. This new 
concept of focusing on the children as a 
ministry was empowering for the children 
and allowed them to flourish as a child of 
God in ways they had not been able to 
before. The Thrive leaders’ team grew into 
a powerful core team of passionate 
individuals who all share the belief of 
equipping our young children to live a 
godly life and share His love with their 
friends. Our major launches within the last 
2 years has been Hallow Him, Vacation 
Bible School, over night Children and 
Junior High summer camps, & weekly 
classroom offerings for multiple child 
sponsorships with Covenant International. 
The most significant launch thus far was in 
2013 with our Junior  
Leaders. Our Junior Leaders are young 
individuals in grades 5-9 who are 
interested incommitting to serve monthly 
by teaching the lessons & memory verse, 
leading worship, prayer & offering, and 
attending meetings. Through the training 
and experience of becoming a Junior 
Leader, they learn to lead by example, 
build confidence, effectively communicate 
in front of a group, teamwork, & the value 
in serving others by giving back to their 
community. Our Thrive Children’s Ministry 
is exploding with excitement for the future 
of each of our children. None of this 
would be possible without the dedication 
of our loyal core teachers, Lule Girma, 
Rachel Benti, Martha Asfaw, Ainalem, 
Sarah Woldmariam, & Yemesrach Arega as 
well as other volunteers. We are always 
looking for like-minded volunteers who 
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love to see children experience God’s love 
and want to join our team.  
 
The Bridge  
 
Calling all those in grades 7 through 9! 
Getting a little too old for Children’s 
Ministry, but not old enough yet for 
High School ministry? Thrive 
Children’s Ministry and Hybrid 
Youth have been working together 
to launch our new and exciting 
Junior High ministry, called The 
Bridge። The Bridge will be held on 
Friday evenings from 5:30-8:30pm. 
With the leadership and mentoring 
of Thrive Children’s Ministry and 
Hybrid Youth, we have our church’s 
own current Vanguard students, 
Nahum Negash, Lydia Araya, and 
Selam Ayele, who have a passion to 
minister to young people and help 
them find their purpose in the Kingdom. 
We are asking that any parent of a junior 
high student support your child by 
ensuring they attend The Bridge  each 
Friday night starting October 24, 2014 
from 5:30-8:30pm. Take your walk with 
the Lord to a whole new level. 

Thrive Ministry Team 
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Breif	  History	  of	  the	  Church	  
	  

We	  compiled	  these	  stories	  for	  the	  
purpose	  of	  preserving	  the	  history	  of	  
the	  Church	  to	  the	  coming	  generation.	  
We	  have	  tried	  to	  condense	  this	  
amazing	  history,	  ,	  while	  preserving	  the	  
important	  details	  in	  
each	  story	  .	  If	  there	  
are	  any	  missing	  
events	  or	  names	  that	  
have	  been	  omitted,	  it	  
is	  due	  to	  
unintentional	  
oversight	  and	  we	  
apologize	  
beforehand.	  	  
	  
The	  Ethiopian	  
Evangelical	  Church	  
of	  Edmonton	  was	  
first	  established	  in	  
July	  1989	  in	  the	  3rd	  
floor	  apartment	  
house	  of	  Pastor	  
Terefe	  Sereke	  and	  
Firehiwet	  Leikun.	  
The	  founders	  of	  this	  
church,	  like	  many	  
other	  North	  
American	  
Evangelical	  churches,	  were	  young	  
refugees	  that	  left	  their	  home	  country	  
as	  a	  result	  of	  political	  and	  economical	  
instability.	  	  

	  
Pastor	  Terefe	  Sereke	  and	  his	  wife	  
Firehiwet	  Leikun	  accepted	  Christ	  as	  
their	  Lord	  and	  savior	  while	  living	  as	  
refugees	  in	  Djibouti.	  While	  in	  route	  to	  
Canada,	  via	  Kenya	  the	  then	  pastor	  of	  
Isla	  Ethiopian	  Evangelical	  Church,	  
Pastor	  Mulugeta	  Abata,	  gave	  them	  a	  
prophetic	  word	  form	  the	  Lord	  
declaring,	  “You	  will	  establish	  a	  church	  
like	  the	  one	  in	  Djibouti,	  that	  will	  be	  
fueled	  with	  the	  Holy	  Spirit	  in	  the	  place	  
you	  will	  be	  going.”	  Again,	  another	  
time,	  as	  they	  were	  praying	  about	  the	  

prophetic	  word,	  a	  
similar	  message	  
came	  to	  them	  from	  a	  
sister	  named	  Hiwot	  
Yeshitila	  who	  was	  
also	  in	  Kenya.	  Having	  
received	  the	  
confirmation	  from	  
the	  Lord,	  Pastor	  
Terefe	  and	  Firehiwet	  
embraced	  the	  call	  to	  
establish	  a	  ministry	  
in	  the	  land	  the	  Lord	  
was	  leading	  them	  to.	  	  
	  
With	  this	  word	  
strong	  in	  their	  
hearts,	  they	  arrived	  
in	  Red	  Deer,	  AB,	  
Canada	  on	  December	  
14,	  1988.	  For	  a	  time,	  

they	  lived	  in	  Red	  
Deer	  taking	  
language	  courses	  

and	  witnessing	  to	  other	  Habesha	  
community	  members.	  	  But	  in	  	  time,	  the	  
fact	  that	  there	  were	  only	  a	  few	  
Habesha	  people	  in	  the	  city	  did	  not	  

Pastor	  Terefe	  Sereke	  and	  his	  wife	  Firehiwot	  
Leikun	  in	  1989	  

The	  3rd	  floor	  apartment	  where	  the	  first	  Bible	  
study	  and	  prayer	  group	  started	  	  

10630	  115st	  
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match	  with	  the	  prophetic	  word	  they	  
received	  from	  Lord	  about	  planting	  a	  
Church,	  and	  they	  went	  as	  far	  as	  
doubting	  the	  authenticity	  of	  the	  word	  
they	  received	  about	  their	  calling.	  As	  a	  
result	  they	  started	  looking	  into	  other	  
options	  and	  at	  one	  point	  considered	  
moving	  to	  Toronto,	  ON	  to	  be	  closer	  to	  
other	  believers	  and	  friends.	  During	  
this	  time	  they	  went	  to	  Edmonton	  to	  
visit	  Alitash	  Yirdaw,	  a	  friend	  from	  the	  
refugee	  days.	  i\when	  the	  Lord	  spoke	  
to	  them	  again	  saying,	  “This	  is	  the	  city	  I	  
said	  you	  will	  plant	  a	  thriving	  Church.”	  
	  
During	  their	  stay	  in	  Edmonton,	  they	  
attended	  a	  Church	  service	  at	  Central	  
Tabernacle	  Pentecostal	  Church	  one	  
Sunday	  morning	  and	  they	  ran	  into	  3	  
other	  Ethiopians	  who	  also	  recently	  
moved	  to	  Edmonton	  from	  Greece	  and	  
Italy	  by	  the	  name	  of	  Sister	  Tsega	  
Sibhat,	  Sister	  Mihret	  Efrem	  and	  
Brother	  Yosef.	  	  
	  
Sister	  Tsega,	  who	  
played	  a	  big	  role	  in	  
the	  relocation	  of	  
Pastor	  Terefe	  and	  
his	  wife,	  was	  a	  
person	  with	  great	  
compassion	  for	  
fellow	  nationals	  
who	  has	  helped	  
sponsor	  many	  

individuals	  to	  come	  to	  Canada.	  	  
	  
Pastor	  Terefe	  and	  his	  wife	  relocated	  to	  
Edmonton	  in	  July1,	  1989	  and	  moved	  
into	  their	  apartment	  where	  the	  first	  
Bible	  Study	  was	  started.	  	  Individuals	  
who	  were	  a	  part	  of	  this	  Bible	  Study	  
include	  Pastor	  Terefe	  and	  his	  wife	  
Firehiwet,	  Sister	  Tsega	  Sibhat,	  Sister	  
Mihret	  Efrem,	  Dr	  Berhanu	  Elfu,	  Sister	  

Belle	  Tekleab,	  Sister	  Bisrat,	  and	  after	  
two	  months	  Sister	  Birhan	  and	  Brother	  
Berhane	  Silete	  joined	  the	  group.	  	  
	  
Steadily,	  the	  Bible	  Study	  group	  
continued	  to	  grow	  as	  more	  migrant	  
Habesha	  believers	  joined	  the	  small	  
House	  Church.	  	  About	  a	  year	  after	  
arriving	  in	  Edmonton,	  Pastor	  Terefe	  
and	  his	  wife	  welcomed	  their	  first	  Son,	  
Joshua	  Sereke,	  and	  it	  became	  
necessary	  to	  change	  the	  location	  of	  the	  
Bible	  Study	  	  
	  
At	  that	  time	  Brother	  Bisrat,	  who	  also	  
recently	  moved	  to	  Edmonton	  from	  
Egypt,	  got	  word	  that	  the	  Grace	  
Lutheran	  Church	  located	  at	  9912	  
114st	  were	  willing	  to	  let	  them	  use	  
their	  Church	  facility	  for	  their	  Church	  
meeting.	  	  Through	  God’s	  faithfulness,	  
by	  1991,	  that	  small	  gathering	  of	  
believers	  was	  able	  to	  transition	  into	  a	  
church	  building,	  where	  regular	  

worship	  and	  prayer	  
services	  were	  
established.	  
	  
If	  we	  say	  this	  much	  
regarding	  the	  early	  
beginnings	  of	  the	  
Church,	  we	  will	  now	  
split	  the	  church	  history	  
into	  3	  timelines	  to	  
clearly	  show	  the	  

growth	  and	  current	  position	  of	  the	  
Church.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Grace	  Lutheran	  Church	  
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After	  the	  Establishment	  	  
1990	  –	  1996	  	  
	  
This	  was	  the	  time	  when	  the	  Church	  
was	  able	  to	  forge	  deep	  roots	  in	  the	  
Lord.	  The	  members	  ranged	  from	  6	  –	  
30	  believers	  and	  most	  were	  refugees	  
from	  Djibouti,	  
Greece,	  Italy,	  
Kenya	  and	  
some	  also	  
joined	  after	  
they	  accepted	  
Christ	  through	  
the	  witness	  of	  
the	  
congregation	  

member.	  This	  time	  period	  was	  
highlighted	  by	  the	  unity	  and	  the	  
familial	  closeness	  experienced	  by	  all	  
members	  of	  the	  Church.	  Much	  like	  the	  
Book	  of	  Acts,	  each	  member	  looked	  
after	  the	  needs	  of	  his	  neighbour.	  	  For	  
instance,	  although	  we	  only	  had	  four	  
members	  who	  owned	  transportation,	  
those	  four	  not	  only	  gave	  rides	  to	  
church,	  they	  also	  bused	  other	  
members	  to	  go	  grocery	  shopping,	  
doctor’s	  appointment,	  etc.	  Brother	  
Bisrat,	  Brother	  Kinde,	  and	  Pastor	  
Terefe	  were	  some	  of	  the	  few	  who	  
served	  in	  this	  
capacity.	  It	  was	  
also	  during	  this	  
time	  that	  the	  first	  
choir	  and	  other	  
ministries	  like	  the	  
prayer	  ministry	  
were	  established.	  

	  
The	  leaders	  who	  served	  at	  various	  
times	  during	  this	  period	  include	  
Pastor	  Terefe	  Sereke,	  Dr	  Berhane	  Elfu,	  

Pastor	  Sisay	  Toy,	  Birhan	  Sitla,	  Dawit	  
Yishak,	  Naser	  Abdella,	  Esayas	  
Amanuel,	  and	  Sister	  Tigist	  Zergaw.	  	  
	  
Around	  the	  time,	  some	  conflicts	  arose	  
in	  the	  regarding	  church	  government	  
and	  other	  issues.	  These	  conflicts	  were	  
compounded	  by	  the	  political	  strife	  and	  

division	  that	  was	  taking	  
place	  in	  the	  home	  country;	  
different	  theological	  
understandings;	  and	  just	  
different	  personal	  
backgrounds.	  	  	  Eventually,	  
these	  issues	  ,	  ultimately,	  
caused	  the	  Church	  to	  split	  
in	  1994.	  This	  was	  one	  of	  

the	  most	  challenging	  
periods	  in	  the	  history	  of	  this	  church,	  
and	  it’s	  saddest	  upto	  that	  point.	  	  
Everyone	  involved	  was	  hit	  very	  hard	  
by	  what	  was	  taking	  place.	  	  It	  was	  clear	  
that	  the	  enemy	  was	  going	  all-‐in	  in	  his	  
attempts	  to	  destroy	  the	  vision	  by	  
attempting	  to	  break	  up	  the	  church.	  
	  
Unfortunately	  this	  issue	  was	  not	  an	  
isolated	  one.	  Most	  North	  American	  
ethnic	  Evangelical	  Churches	  went	  
through	  the	  same	  season	  of	  turmoil	  
and	  church	  splits.	  Some	  of	  the	  issues	  

that	  created	  most	  of	  
the	  conflicts	  between	  
groups	  revolved	  
around	  the	  issue	  of	  
whether	  or	  not	  the	  
church	  needed	  a	  full	  
time	  pastor;	  if	  the	  
church	  was	  supposed	  
to	  be	  led	  by	  a	  group	  of	  

elders;	  and	  what	  the	  
name	  of	  the	  Church	  should	  be.	  	  
	  

Early	  choir	  members	  

Founding	  members	  of	  the	  first	  choir	  



	   40	  

Pastor	  Terefe	  had	  already	  started	  
serving	  the	  Church	  as	  a	  senior	  pastor,	  
when	  most	  of	  the	  conflict	  arose.	  	  As	  a	  
result,	  a	  number	  of	  pastors	  and	  
ministers	  from	  other	  churches	  were	  
compelled	  to	  get	  involved	  in	  an	  
attempt	  to	  find	  reconcilliation.	  Pastor	  
Tolosa	  Gudina,	  Pastor	  Assefa	  Alemu,	  
Pastor	  Yeshitila	  Mengistu	  and	  Pastr	  
Zekariays	  Biley	  were	  some	  of	  the	  
prominent	  figures	  who	  played	  a	  
pivotal	  role	  facilitating	  the	  conflict	  
resolution	  process.	  	  	  
	  
Especially	  Pastor	  Tolosa,	  in	  hopes	  of	  
making	  peace	  and	  uniting	  the	  church	  
back	  again,	  suggested	  the	  suspension	  
of	  Pastor	  Terefe	  Sereke	  from	  his	  
position	  until	  things	  were	  settled.	  
Abiding	  by	  the	  wise	  council	  Pastor	  
Terefe	  resigned	  from	  his	  position	  as	  a	  
pastor	  for	  3	  full	  years.	  Pastor	  Terefe	  
attended	  church	  as	  a	  member	  regulary	  
with	  his	  family	  ,	  putting	  the	  benefit	  of	  
the	  whole	  ahead	  of	  his	  own	  personal	  
goals	  or	  aims	  until	  he	  was	  reinstated	  
back	  into	  his	  position	  as	  Senior	  Pastor	  
in	  1997.	  This	  exemplary	  act	  of	  
humility	  had	  an	  impact	  on	  everyone	  
who	  witnessed	  it.	  	  This	  season	  and	  the	  
lessons	  we	  learned	  served	  as	  the	  seed	  
and	  the	  foundation	  for	  the	  subsequent	  
growth	  and	  prosperity	  of	  the	  Church	  
as	  we	  now	  know	  it.	  	  The	  Bible	  says	  
“Blessed is a man who perseveres 
under trial; for once he has been 
approved, he will receive the crown 
of life which the Lord has promised 
to those who love Him” James 1:12 
 
In 1995, prior to Pastor Terefe’s 
reinstatement, Pastor Tolosa had 
managed to reconcile the two sides 
so that combined worship services 
could be resumed.  During this 

critical time, several individuals 
stepped up to serve in leadership 
positions and played a significant 
role in getting the Church back on its 
feet: including Brother Wondirad 
Yohannes, Esayas Amanuel, Pastor 
Daniel Enkuye, Brother Naser 
Abdella. These borthers played a 
huge role and paid a lot of sacrifices 
to unite the church back together 
again.  
 
Appointing of Pastor and 
growth of the Church  
1997 – 2000  
 
Once the church leadership agrred 
on the need for a full-time pastor to 
lead the flock, the church began 
praying and looking for prospective 
candidates. It was around this time 
that Pastor Asfaw Bekele came to 
Edmonton and spent several months 
teaching the congregation and 
imparting valuable wisdom from the 
Lord.  
 
But by this point, the conflict had 
taken it’s toll and Pastor Terefe and 
his wife had begun to lose all hope 
about their ministry calling in 
Edmonton. They assumed maybe 
their assignment in Edmonton has 
ended and even asked Pastor Asfaw 
to stay permanently as a pastor of 
the Church.  
 
Pastor Asfaw, however, continued 
teaching about the 5 offices of the 
church from different parts of 
scripture and brought an emphatic 
Word from the Lord that Pastor 
Terefe was supposed to be 
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appointed as the Pastor of the 
Church.  
 
In June 1997, the proposition was 
then brought to the congregation, 
who passed with a unanimous vote 
to appoint Pastor Terefe as a senior 
pastor. Individuals who were in 
leadership positions at this cruicial 
time  were: Brother Tsineha Berhe, 
Brother Wondirad Yohannes, 
Brother Naser Abdella, and later on 
Brother Woubshet 
played a big role in 
the Church 
acquiring a pastor.  
Pastor Asefa Alemu 
presided over the 
swearing-in 
ceremony, officially 
installing Pastor 
Terefe as the Senior 
Pastor of the 
Church.  Since that inauguration, the 
ministry has been aon solid footing 
and has continued to yield 
tremendous fruit. 
	  
	  
Stability	  and	  the	  
broadening	  of	  Ministry	  	  
1996	  –	  2005	  	  
	  
In	  stark	  contrast	  to	  the	  difficulty	  and	  
turmoil	  of	  the	  previous	  period	  ,	  this	  
period	  was	  marked	  with	  stability	  and	  
spiritual	  growth.	  It	  was	  around	  this	  
time	  that	  the	  Church	  started	  getting	  
involved	  in	  missions	  work	  and	  made	  
tremendous	  inroads	  establishing	  
strong	  ties	  within	  the	  Ethiopian	  
community	  in	  the	  city.	  This	  period	  
was	  also	  marked	  with	  many	  ‘new	  
beginnings’,	  i.e.	  Children’s	  ministry,	  

Cassette	  ministry,	  Women	  and	  Men	  
ministries,	  purchase	  of	  a	  building	  and	  
many	  more.	  The	  following	  individuals	  
played	  a	  major	  role	  in	  their	  respective	  
areas	  of	  ministry	  during	  this	  time:	  
Brother	  Haile	  Benti,	  Brother	  Bisrat	  
Yonas,	  Brother	  Esayas	  Amanuel,	  and	  
Brother	  Woubshet	  Kassa	  as	  elders;	  
Sister	  Salina	  as	  a	  Deacon;	  Sister	  
Yamrot	  Negash	  in	  Women’s	  ministry,	  
Sister	  Firehiwot	  Leikun	  in	  Children’s	  
ministry;	  Brother	  Mehari	  Sereke	  in	  

Cassette	  ministry,	  
Brother	  Biniyam	  
Zeleke	  in	  organizing	  
and	  facilitating	  many	  
camps	  and	  
fellowship	  events.	  Dr	  
Shiferaw	  Adilu	  also	  
served	  and	  played	  a	  
major	  role	  not	  only	  
as	  a	  treasurer	  but	  
also	  as	  an	  advisor	  to	  

all	  leaders	  and	  members	  by	  giving	  
sound	  advice.	  	  
	  
One	  of	  the	  experiences	  that	  really	  
captures	  the	  spirit	  of	  this	  time-‐period	  
is	  the	  story	  of	  Brother	  Wondirad	  
Yohannes.	  	  Brother	  Wondirad	  was	  
involved	  in	  a	  really	  bad	  workplace	  
accident	  that	  really	  had	  our	  whole	  
church	  really	  concerned.	  But	  to	  
everyone’s	  surprise	  and	  delight,	  he	  
continued	  playing	  instruments	  and	  
leading	  worship	  in	  his	  crutches,	  
despite	  his	  injury.	  	  This	  act	  of	  total	  
commitment	  left	  an	  indelible	  mark	  on	  
the	  all	  who	  were	  there.	  	  
	  
To	  mention	  just	  some	  of	  the	  highlights	  
of	  this	  period	  in	  our	  church’s	  
history…An	  active	  and	  very	  dynamic	  
Men’s	  Fellowship	  was	  established	  and	  
thriving;	  A	  prayer	  group	  that	  was	  
initially	  started	  by	  3	  women	  also	  grew	  

Pastor	  Terefe	  Sereke	  swearing-‐in 
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to	  include	  up	  to	  25	  individuals	  who	  
were	  filled	  with	  the	  Holy	  Spirit	  and	  
birthed	  a	  big	  revival	  in	  the	  Church;	  
Eating	  together,	  praying	  together,	  and	  
other	  group	  activities	  were	  frequent	  
occurrences	  in	  the	  church	  as	  a	  result	  
of	  the	  love	  and	  unity	  that	  was	  present	  
in	  the	  congregation.	  	  This	  fellowship	  
eventually	  grew	  to	  include	  outside	  
groups	  and	  other	  churches	  as	  camping	  
vacations	  were	  organized	  along	  with	  
churches	  in	  other	  cities;	  Ultimately	  
influencing	  the	  formation	  of	  the	  
Ethiopian	  Evangelical	  Churches	  of	  
Canada.	  For	  all	  practical	  purposes,	  our	  
church	  very	  much	  resembled	  the	  early	  
church	  in	  the	  Book	  of	  Acts.	  
	  
Introducing	  themes	  like,	  “Growth	  in	  
every	  aspect”	  and	  “Let	  God’s	  church	  be	  
planted	  in	  its	  place”	  began	  
transforming	  the	  church	  both	  
administratively	  and	  structurally,	  
which	  in	  turn	  directly	  influenced	  the	  
future	  activities	  the	  church	  would	  
decide	  to	  get	  involved	  in.	  	  Many	  
Pastors	  and	  Guest	  Ministers	  came	  to	  
minister	  to	  the	  Church	  during	  the	  time	  
and	  played	  an	  important	  role	  in	  its	  
transformation	  including,	  Pastor	  Seifu	  
Kebede	  ,	  Pastor	  Dan	  Sileshi,	  ,	  and	  
Pastor	  Tolosa	  Gudina	  to	  name	  a	  few.	  
	  
	  
Growth	  and	  Transition	  	  
2006	  –	  2014	  	  
	  
This	  period	  of	  our	  church	  history	  can	  
be	  classified	  as	  a	  period	  of	  ‘Rapid	  
Growth’..	  Believers	  from	  various	  
places	  were	  being	  added	  to	  the	  church	  
regularly.	  Church	  membership,	  
including	  children	  and	  youth	  grew	  to	  
over	  450..	  In	  addition	  to	  our	  numbers,	  
the	  church	  also	  grew	  financially	  and	  

was	  able	  to	  bless	  other	  ministries	  and	  
increased	  its	  missions	  allocation	  to	  as	  
much	  20%	  of	  the	  total	  income.	  During	  
this	  time	  the	  church	  also	  hired	  a	  junior	  
pastor,	  Pastor	  Melaku	  Yiheyis,	  who	  
served	  the	  church	  for	  7	  years.	  	  As	  the	  
church	  grew,	  so	  did	  its	  choir…we	  went	  
from	  one	  choir	  team	  to	  currently	  
running	  three	  separate	  teams	  of	  choir	  
memebers..	  During	  this	  time	  Brothers	  
Musse	  Dese,	  Asrat	  Yohannes,	  Esayas	  
Amanuel,	  and	  	  Assefa	  Ewnetu	  served	  
as	  elders.	  Brother	  Ermias	  Tekleab,	  
Awet	  Woldemichael	  and	  Sister	  Genet	  
Degefa	  served	  as	  deacons.	  	  
	  
By	  the	  grace	  and	  mercy	  of	  God,	  the	  
church	  was	  also	  able	  to	  stretch	  its	  
wings	  and	  do	  the	  work	  of	  the	  kingdom	  
beyond	  Edmonton	  in	  places	  like	  
Ethiopia,	  Eritrea,	  and	  other	  locations	  
conducting	  major	  developmental	  and	  
ministry	  work.	  The	  Micro-‐Loan	  
program	  that	  started	  out	  as	  the	  
“Dollar	  Project”	  grew	  into	  Covenant	  
International,	  a	  registered	  non-‐profit	  
organization.	  Through	  the	  money	  that	  
was	  collected	  through	  this	  
organization,	  we	  were	  able	  to	  build	  a	  
primary	  and	  junior	  high	  school	  in	  
Debrebrhan	  that	  can	  accomodate	  up	  
to	  130	  students	  at	  the	  cost	  of	  $50,000.	  
The	  Church	  also	  plays	  a	  great	  role	  in	  
the	  developmental	  and	  evangelism	  
work	  that	  is	  taking	  place	  in	  Yehiyaw	  
Kal	  Church	  in	  Dire	  Dawa,	  Ethiopia.	  The	  
Church	  also	  played	  a	  key	  role	  in	  the	  
establishment	  and	  ongoing	  support	  of	  
The	  Nehemia	  Project,	  which	  provides	  
aid	  and	  support	  to	  imprisoned	  
believers	  in	  Eritrea	  through	  The	  
Nehemia	  Project	  is	  spear	  headed	  by	  
Esayas	  Amanuel,	  who	  has	  been	  a	  
tireless	  advocate.	  
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In	  addition,	  the	  Church	  has	  sponsored	  
many	  refugees	  to	  come	  into	  Canada	  
and	  create	  a	  new	  and	  prosperous	  life.	  	  
Great	  work	  has	  also	  been	  done	  in	  
children	  and	  youth	  ministry	  during	  
this	  time.	  Individuals	  who	  served	  in	  
both	  ministries	  at	  various	  times	  
include	  Brother	  Jemal,	  Rachel	  Benti,	  
Bethel	  Yilma,	  Amman,	  Samuel	  and	  
Lydia	  Araya,	  Meaza	  Belayneh,	  and	  
Bruck	  Fabriss	  and	  they	  have	  all	  
contributed	  in	  the	  growth	  and	  have	  a	  
direct	  influence	  on	  where	  these	  
ministries	  stand	  currently.	  	  
	  
Starting	  in	  the	  early	  2010s	  Firehiwet	  
Leikun	  along	  with	  a	  few	  other	  mothers	  
started	  praying	  about	  the	  youth	  and	  
asking	  for	  God	  to	  raise	  up	  a	  leader	  that	  
would	  serve	  them.	  They	  prayed	  over	  
this	  for	  more	  than	  3	  years.	  As	  a	  result,	  
God	  answered	  
their	  prayer	  and	  
Pastor	  Andy	  and	  
Stacy	  Yonas	  were	  
appointed	  as	  
pastors	  to	  reach	  
the	  next	  
generation.	  This	  
ministry	  has	  
benefited	  not	  just	  
our	  local	  church	  
but	  many	  other	  churches	  in	  North	  
America.	  Nebyou	  Kidane,	  a	  leader	  sent	  
from	  the	  Toronto,	  serving	  a	  Summer	  
Internship	  here	  in	  2011,	  became	  the	  
major	  catalyst	  God	  used	  to	  jump	  start	  
the	  youth	  ministry	  that	  Summer,	  	  And	  
we’ve	  never	  looked	  back.	  	  Today,	  
Thrive	  Children’s	  Ministry	  and	  Hybrid	  
Youth	  Church	  are,	  not	  only	  flourishing	  
locally,	  but	  have	  already	  begun	  
training	  and	  planting	  leaders	  in	  other	  
cities.	  
	  
	  

Downtown	  Branch	  	  
	  
The	  church	  also	  opened	  a	  branch	  in	  
downtown	  Edmonton	  and	  Evangelist	  
Merkeb	  Woldemikael	  was	  appointed	  
as	  an	  evangelist	  for	  the	  branch.	  This	  
has	  also	  opened	  doors	  for	  many	  
others	  who	  are	  called	  to	  the	  work	  of	  
the	  ministry	  by	  providing	  ample	  
opportunities	  to	  serve.	  
	  
This	  church,	  along	  with	  other	  Habesha	  
churches,	  has	  really	  invested	  the	  
“ministry	  of	  reconcilliation’	  by	  
intervening	  to	  resolve	  conflicts	  and	  
tensions	  that	  sometimes	  exists	  
between	  churches	  sharing	  the	  same	  
same	  city.	  	  tearing	  down	  the	  barriers	  
between	  churches	  existing	  in	  the	  same	  
city	  by	  working	  along	  with	  all	  other	  

Habesha	  churches	  in	  
the	  city	  including	  the	  
Tigrigna,	  Oromigna	  
and	  Rehoboth	  church.	  
Currently	  the	  
Ethiopian	  Evangelical	  
Churches	  Fellowship	  
has	  23	  members	  and	  
the	  fact	  that	  there	  is	  
peace	  and	  harmony	  
between	  these	  
churches	  in	  different	  

cities	  is	  no	  small	  matter.	  
	  
The	  Church	  has	  also	  planted	  churches	  
in	  Saskatchewan	  and	  Fort	  MacMurray	  	  
and	  appointed	  Pastor	  Amaha	  and	  
Pastor	  Peniel	  for	  these	  positions	  
respectively.	  	  
	  
Although	  many	  names	  have	  been	  
mentioned	  in	  this	  brief	  summary,	  
when	  we	  reflect	  on	  all	  the	  work	  that	  
has	  been	  done	  through	  the	  years,	  
there	  are	  so	  many	  more	  that	  are	  not	  

The	  Downtown	  branch	  
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mentioned.	  Above	  all,	  it	  is	  not	  hard	  to	  
see	  the	  mercy	  and	  evident	  hand	  of	  God	  
in	  the	  history	  of	  this	  church.	  	  
	  
Only	  God	  could	  have	  done	  everything	  
that	  has	  been	  done	  so	  far.	  	  His	  hand	  
and	  Presence	  are	  what	  gave	  us	  
strength	  to	  accomplish	  all	  that	  was	  
accomplished.	  Anything	  that	  was	  not	  
done	  or	  was	  undone	  is	  the	  result	  of	  us	  
who	  are	  mere	  human.	  Glory	  be	  to	  our	  
Lord	  who	  has	  done	  all	  these	  
marvelous	  things	  for	  ever	  and	  ever.	  
Amen.	  	  
	  
Those	  who	  came	  as	  Guest	  Ministers	  
and	  blessed	  us	  over	  the	  years	  include:	  
	  
Pastor	  Asefa	  Alemu,	  Pastor	  Tolosa	  
Gudina,	  Pastor	  Yeshitila	  Mengistu,	  
Pastor	  Zekariyas	  Belay,	  Evangelist	  
Mohammed	  Musa,	  Pastor	  Yisete	  
Haregut,	  Evangelist	  Temesgen,	  Pastor	  
Seifu	  Kebede,	  Pastor	  Dan	  Sileshi,	  and	  
Pastor	  Asfaw	  Bekele.	  	  
	  
Purchase	  of	  Buildings	  and	  
Testimonies	  	  
	  
Throughout	  its	  existence,	  this	  church	  
has	  made	  two	  building	  and	  land	  
purchases	  and	  is	  now	  in	  the	  process	  of	  
acquiring	  additional	  land	  in	  hopes	  of	  
expanding.	  	  
	  
The	  first	  building	  that	  was	  purchased	  
has	  a	  big	  testimony	  and	  lesson	  of	  its	  
own.	  	  At	  that	  time	  the	  church	  
consisted	  of	  20-‐30	  members,	  most	  of	  
which	  came	  from	  refugee	  camps.	  The	  
early	  members	  worshipped	  in	  the	  
basement	  of	  Grace	  Lutheran	  church	  
for	  11	  years.	  Towards	  the	  end,	  the	  
church	  was	  notified	  to	  look	  for	  
another	  place	  of	  worship.	  Starting	  

from	  1998,	  the	  need	  for	  acquiring	  a	  
building	  became	  apparent	  to	  the	  
leaders	  and	  they	  began	  setting	  aside	  
funds	  and	  also	  praying	  for	  it.	  It	  was	  
around	  this	  time	  that	  Pastor	  Seifu	  
Kebede	  came	  to	  minister	  to	  the	  
congregation;	  and	  at	  this	  time	  a	  
prophetic	  word	  came	  from	  Lord	  
through	  Pastor	  Seifu.	  The	  word	  was,	  
”God	  is	  going	  to	  bless	  the	  land,	  as	  a	  
result	  of	  this	  blessing	  many	  are	  going	  
to	  come	  to	  this	  city	  from	  all	  over	  the	  
world;	  and	  God	  is	  going	  to	  give	  you	  a	  
place	  of	  worship.”	  After	  saying	  this,	  
Pastor	  Seifu	  asked	  for	  a	  pen	  and	  paper	  
and	  asked	  for	  money	  to	  be	  collected	  
right	  then	  for	  the	  funding	  of	  the	  
building.	  	  From	  the	  20-‐30	  members,	  
$37,000	  was	  pledged.	  What	  makes	  
this	  act	  of	  generosity	  even	  more	  
amazing	  is	  the	  fact	  that	  it	  took	  place	  
during	  a	  time	  of	  great	  economic	  
recession	  in	  Alberta	  and	  many	  were	  
unemployed.	  All	  were	  obedient	  and	  
generous.	  	  So	  much	  so,	  that	  some	  
members	  even	  paid	  their	  pledged	  
amounts	  from	  their	  credit	  cards.	  	  
	  
Two	  years	  later,	  in	  2001	  the	  leaders,	  
having	  received	  confirmation	  via	  the	  
notice	  to	  relocate	  from	  Grace	  Lutheran	  
Church	  began	  aggressively	  looking	  for	  
a	  building.	  	  At	  the	  same	  time,	  word	  
came	  that	  a	  church	  building	  was	  being	  
sold	  for	  $235,000.	  	  	  The	  peculiar	  
timing	  of	  the	  two	  pieces	  of	  news	  
emboldened	  the	  same	  members	  to	  
pledge	  $60,000	  towards	  the	  purchase	  
of	  the	  building.	  	  	  	  At	  this	  time,	  Brother	  
Dawit	  Muchie,	  who	  was	  delivered	  
from	  many	  chains	  and	  accepted	  Christ	  
just	  a	  few	  months	  prior,	  pledged	  
$4,000	  for	  the	  purchase	  of	  the	  
building.	  After	  collecting	  the	  pledged	  
amount	  from	  the	  members	  and	  getting	  
an	  amazingly	  low	  interest	  loan	  from	  
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the	  Pentecostal	  Assemblies	  of	  Canada,	  
along	  with	  a	  $15,000	  gift,	  the	  church	  
was	  able	  to	  purchase	  its	  first	  building.	  	  
Pastor	  Dan	  Sileshi	  was	  present	  for	  the	  
inauguration	  of	  the	  building	  and	  with	  
a	  great	  ceremony	  and	  celebration	  with	  
the	  attendance	  of	  distinguished	  
members	  of	  the	  community,	  the	  
Church	  opened	  her	  doors	  to	  all.	  	  This	  
Church	  was	  the	  first	  one	  to	  own	  a	  
building	  out	  of	  all	  the	  other	  religious	  
organizations	  in	  our	  community.	  Glory	  
be	  to	  God.	  	  
	  
We	  used	  that	  
building	  from	  2001	  –	  
2012.	  	  	  s	  a	  result	  of	  
the	  rapid	  growth	  of	  
members	  and	  space	  
restrictions,	  the	  
church	  was	  again	  

forced	  to	  look	  into	  another,	  larger	  
building.	  But	  this	  time,	  our	  generous	  
members	  were	  able	  to	  raise	  $400,000	  	  
for	  the	  purchase	  of	  a	  new	  building.	  	  
Not	  to	  mention,,	  the	  building	  we	  
previously	  purchased	  for	  $235,000	  
was	  sold	  for	  $630,000.	  	  And	  so,	  in	  
2012	  the	  Church	  was	  able	  to	  purchase	  
it’s	  next	  building	  for	  $950,000	  and	  the	  
additional	  land	  for	  parking	  for	  
$240,000.	  Right	  now	  the	  church	  is	  
looking	  into	  acquiring	  a	  piece	  of	  land	  
listed	  at	  $400,000,	  which	  would	  be	  

used	  to	  expand	  the	  
current	  building.	  We	  
trust	  that	  the	  God	  
who	  brought	  us	  thus	  
far,	  will	  help	  us	  
conquer	  what	  comes	  
next.	  All	  Glory	  be	  to	  
God!	  Amen

 The	  first	  church	  building	  
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