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ለአሕዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግሥት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል፥ 

በዚያን ጊዜም መጨረሻው ይመጣል። ማቴ 24፤14 
 
 

የአሥር ዓመት የሥራ እንቅስቃሴ ዘገባ 
 

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 
 

ለውድ የዚህ ድኅረ ገጽ ተከታታዮች። በመጀመሪያ ይህ ድኅረ ገጽ ለብዙዎች መገልገያ ይሆን ዘንድ 

አነሳስቶን እንዲሠራና፤ በእነዚህ ባለፉት 10 ዓመታት ጤንነቱን ሰጥቶን ብዙዎችን እያስነሳ ተሳታፊ 

እንዲሆኑ ላደረገው ለቅዱሱ እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን።  

 

አንዳንድ ሰዎች ይኽን 

ድኅረ ገጽ ለመሥራት ያነሳሳችሁ ምንድን ነው? በማለት በግል የሚያውቁን ጠይቀውናል። ይኽ ጥያቄም 

የሌሎቻችሁም ይሆናል በማለት በአጭሩ ለመግለጥ እንሞክራለን። እንደ አውሮጳውያኑ አቆጣጣር በ2003 

በሶሺያል ሚዲያ ላይ ስለ እምነት በተመለከተ ውይይት ሲካሄድ፤ ከእኛ በኩል የሚሰነዘረው አስተያየትና 

ጥቅሶችን የሚሰሙት ተሳታፊዎች፤ እባካችሁ ጥቅሱን እንደገና ንገሩን፣ ጻፉልን፤ ከተቻለም ጽሑፉን 

ላኩልን የሚለውን ተደጋጋሚ አስተያየት ስንሰማ፤ ድኅረ ገጽ መክፈትና የተባሉትን ጽሑፎች እንዲሁም 

በአጠቃላይ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ሥርዓትና እምነት ማስተዋወቅ የሚለው ሐሳብ መጣልን። በዚህም 

መሠረት ሐሳቡን ለሌሎች ስናማክራቸው፤ ታይፕ በማድረግ እንደሚረዱን ስለገለጡልን ሥራውን 

ጀመርን።  

 

በዚህም መሠረት አቶ ኅሩይ እጅጉ ድኅረ ገጹን በመሥራት፣ እንዲሁም ጥር 10 ቀን 2006ዓ.ም ከዚህ 

ዓለም በሞት የተለዩት አቶ እጅጉ ረታ አስፈላጊ የሆኑትን የእምነትና የታሪክ መጻሕፍት በመስጠትና 

እዚህ ድኅረ ገጽ ላይ የወጡ ጽሑፎችን ፊደላትና ይዘት በማረም ከፍተኛ አስተዋፅኦ አድርገዋል። 

እግዚአብሔር አምላክ ነፍሳቸውን በደጋጎቹ አባቶች ጎን እንዲያሳርፍ እንጸልያለን። እንዲሁም የቤተ 

ክርስቲያን ፍቅር ያደረባቸውና የዚህ ድኅረ ገጽ ዓላማው የገባቸው (ከእንግሊዝ- ለንደን፤ ከሰሜን      



በጥቂት ወራትም ውስጥ የሚፈለጉት ጽሑፎች ታይፕ ተደርገው በማለቃቸው፤ ይህ ድኅረ 

ገጽ እንደ አውሮጳውያኑ ዘመን አቆጣጠር 1st January 2004 ለመጀመር በቅተናል። ታይፕ ያደረጉት 

በጣም ብዙ ስለሆኑና እንዲሁም የሁሉም ስም ስለሌለን፣ የግማሹን ጽፈን የሌላውን ከተውን ቅር ሊያሰኝ 

ስለሚችል ከመዘርዘር ተቆጥበናል። ይሁን እንጂ ታይፕ በማድረግ ከረዱን መካከል አንዷ እህታችን ወ/ት 

ቅድስት ዳኘው በአለፈው ዓመት ከዚህ ዓለም በሞት በመለየቷ፤ እግዚአብሔር አምላክ ነፍሷን በደጋጎቹ 

አባቶች ጎን እንዲያሳርፍ እንጸልያለን።              
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http://ethiopianorthodox.org/amharic/yezemametsheft/tarik.html 

 












http://ethiopianorthodox.org/amharic/sibket/sibket.html 












http://ethiopianorthodox.org/churchmusic/liturgyinenglish/geeze.html 




















http://ethiopianorthodox.org/amharic/yeqolotbet/yeqolotimheretebet.html 
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ከሀገር ውጭ ያሉ መምህራን በሌሉባቸው ቦታዎች የሚገኙ ተከታይ ምዕመናን፤ በአንድነት ሆነው 

እንዲጸልዩ በማሰብ፤ ለሰንበት ት/ቤታቸው መርሐ ግብር ምሳሌ እንዲሆን በማሰብ እዚህ ድኅረ ገጽ ላይ 

ዝርዝር መመሪያ አቅርበናል። http://ethiopianorthodox.org/amharic/yesenbet/sundayschool.html 

 

እንዲሁም በውጭም ይሁን በሀገር ቤት ያሉ ሕጻናት በመንፋሳዊ ሕይወታቸው እንዲያድጉ በማሰብ፣ 

የማስተማሪያ ጽሑፎችን በዚህ ድኅረ ገጽ ላይ አቅርበናል። የየሳምንቱንም ትምህርት በማዘጋጀት 

የሚተባበሩንን በቨርጂኒያ ነዋሪ የሆኑትን አቶ ዮናስን እንመሰግናለን። 

http://ethiopianorthodox.org/amharic/kids%20teaching%20materials.html 

 

በተጨማሪም ምዕመናን በዓላት ሲቃረቡ፤ ስለ በዓሉ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸውና ዜማዎቹንም አስቀድመው 

በማጥናት በቀኑ እንዲሳተፉ በማሰብ በየወቅቱ ልዩ ገጽ እናዘጋጃለን። ለምሳሌ ያህል የዐቢይ ጾምን ድኅረ 

ገጽ ይመልከቱ። http://ethiopianorthodox.org/amharic/seasonal/lentprogram.html 

    
የዚህ ድኅረ ገጽ አንዱ ዓላማ መንፈሳዊ ማኅበራት (ሰ/ቤት) ከተቋቋሙ ጊዜ አንስቶ የወጡ መዝሙራት 

ተረስተው እንዳይቀሩ፤ የተለያዩ ሰንበት ት/ቤቶችን በማስተባበር እንዲቀረጹ ማድረግ ነው። በዚህም 

መሠረት ለጊዜው Žመዝሙረ ተዋሕዶŽ በሚል ስያሜ አራት ሲዲዎችን ለማስቀረጽ በቅተናል። ሰንበት 

ት/ቤቶቹም ወጪውን በመሸፍን ለሥራው ተባባሪ ሆነዋል። የተቀሩትንም መዝሙራት ወደፊት በተመሳሳይ 

ሁኔታ ለማስቀረጽ የተቻለውን ሁሉ እንሞክራለን።     



የጾም ወራትና የትንሣኤ ወቅት መዝሙራት 

ቁጥር- 2 (መስቀል ኃያላችን ነው) በቅድስት ማርያም የማኅበረ ሰላም ሰንበት ት/ቤት - ሎስ አንጀለስ 

ቁጥር -3 (ንጉሥ ተወለደ) በለንደን የሚኖሩ የቀድሞ የተምሮ ማስተማር ማኅበር አባላትና የመሠረተ 

ሃይማኖት ሰንበት ት/ቤት አባላት - እንግሊዝ - የገና መዝሙራት 

የጥምቀት 



http://ethiopianorthodox.org/churchmusic/mezmuretewhedo/series.html




በቅርብ ከሚወጡት መጻሕፍት መካከል፤ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ትርጓሜ ይሆናሉ።   
http://ethiopianorthodox.org/reference.html 
 
እንዲሁም መንፈሳዊ መልዕክቶችን በአኒሜሽንና በትረካ መልክ መሥራታችንን እንቀጥላለን። የቤተ 
ክርስቲያናችንንም ያሬዳዊ ዝማዎችና ታሪክ በቪዲዮ አዘጋጅተን አቅርበናል ወደፊትም እናቀርባለን።  
http://www.youtube.com/user/ethiopianorthodox/videos 
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በቅርቡም በታኅሣስና ጥር ወራት ውስጥ የተከበሩ በዓላትን ያሬዳዊ ማኅሌት ሙሉ ዜማዎች 
እንድታዳምጡት በድኅረ ገጻችን ላይ እናወጣለን። 
http://ethiopianorthodox.org/churchmusic/maheleteyared.html 
 
ትልቁ ውጥናችን በቅርቡ ጠቅላላ የቅዱስ ያሬድን እንዲሁም ሙሉ የኪዳን፣ ትምኅተ ኅቡዓት፣ 
የተቀሩትን የቅዳሴ ዜማዎች እዚህ ድኅረ ገጽ ላይ ማውጣት ነው። ለዚሁም የአምላካችን ፈቃድ ይሁን። 
 
በመጨረሻም ይህ ድኅረ ገጽ የበለጠ እንዲያድግ ወቅታዊ ግጥሞችን እየጻፈ የሚያቀርብልንን አቶ ኃይለ 
መስቀል ተስፋዬን ከለንደን፣ መጻሕፍትን ስካን በማድረግ የሚረዳንን አቶ አበበ ተሰማን ከስዊዘርላንድ፣ 
እንዲሁም ሌሎች ከተለያየ የዓለም ክፍል የሚረዱንን ከልብ እናመስግናለን። ይኽ ትብብራቸው ወደፊት 

 

ይህን ታላቅ ጾም፤ የንስሐ፣ የሰላም፣ የፍቅር፣ የበረከት እንዲያደርግልን፣  
ይስጥልን

www.ethiopianorthodox.org team!






 


 


