
 

 

ሰኔ 6 2ሺ13 (June 13 2021) 

                 የተከበራችሁ የደብረጽዮን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ቤተሰቦች 

 ከአንድ ዓመት ተኩል በላይ በዓለማችን በሙሉ ተሰራጭቶ በከፋ ሕመምና በሞትም ሲያጉላላን የነበረ የኮቪድ 19 ደዌ 
በመድኃኔዓለም መልካም ፈቃድና ቸርነት በተገኘ ክትባት ደዌው ገብ በማለቱ፡ ወትሮ ደዌው ከፍቶ በነበረበት ጊዜ በሥራ 
የዋሉ የግልም የድርጅቶችም ጥንቃቄዎች ሳይጓደሉ ቤተእምነቶችም 60 በመቶ ተከፍተው በሳምንታት እድሜ የተገኘው 
እየረገበ መሔድ የያዘው ደዌ በተሻለ መቀጠሉ ተገምግሞ ግንኙነትም ባገልግሎት ተሳትፎም ከተባለው 60 በመቶ ወደ መቶ 
በመቶ ለመዘጋጀት አሁንም የመድኃኔዓለም መልካም ፈቃዱ ይሁንልን፡፡  

 አሁን ባለንበት ድልድዩን የመሻገሪያ ቆይታ (Bridge Phase ) የሚጠበቁብን   

1    በወንዶችም ሴቶችም መቀመጫዎች አንዳንድ አግዳሚ መቀመጫዎችን እያለፈ ዳርና ዳር 2                 
ከመሃል 1 ሰው ጠቅላላ ሶስት ሰው 

2 በግርግዳዎች ለመቆም የሚያስፈልግ ከሆነ የስድስት ጫማ ርቀትን ጠብቆ መቆም 

       3  ቤተሰብ፤ ልጆች ይዘው ከሆነ፤አንድ አግዳሚ መቀመጫ ለቤተሰቡ ከልጆችጋር ሊይዙ ይቻላል 

       4  ለቁርባን ሲኬድ፤ አሁን ጥሩ እንደተያዘው ቦታ ለቀቅ ለቀቅ አድርጎ በግርግዳው ተከታትሎ                                
    በመሀል ተመልሶ ወደ መቀመጫ ማምራት;; 

1 ሁላችንም፤ ከሁለት ዓመት ዕድሜ በታች ካሉ ሕጻናት በስተቀር፤ ቤተክርስቲያኗ በር ከምንገባበት ጊዜ ጀምሮ 
እስክንወጣ(ቁርባን ስንቀበልና ጠበል ስንቀምስ በስተቀር)በጭምብል (በማስክ) አፍና አፍንጫን መሸፈን 
ከመከላከያው አንዱ ውጤታሙ ተግባር ነው፡ 

2 አሁን የተጀመረው ለቀቅ ያለው፤ ስድሳ ከመቶ ያገልግሎት ወምበር ከሚያስተናግደው የጤና ሕግ በላይ  
ምእመናን በዝተው መጥተው ከሆነ፤ ከምድር ቤቱ ተሰናድተው ካሉ ወምበሮች ወይም እላይ ከፍርግርጉ 
(ባልኮኒ) ያሉ፤ እንዲሁ ርቀትን ጠብቀው የተዘጋጁ ወምበሮች ለአገልግሎት ተሳትፎ ይውላሉ;; 

       ክትባት  

የቫይረስም ሆነ የሌሎች ጀርሞች ክትባት ዘለግ ካሉ ወራት እስክ በዛ ያሉ ዓመታት ተጠንተው፤ በንስሣት 
ኋላም ፈቃደኛ በሆኑ ሰዎች ላይ ተሞክረው፤ ጥቅምና ጉዳታቸው ተመዝኖ ህጻናትም ጉዳት ላይ እንዳይደርሱ 
ተመርምሮ የሚሰጥ መሆኑ ግልጽ ሆኖ፤ በተለይ የቀደመ በባለሙያ ምክር ከግል የጤና ችግር ጋር ተያይዞ 
ካልተከለከለ በስተቀር፤ እራስንም ከክፉ ደዌ ቤተሰብ፤ ዘመድ፤ ወዳጅንም ከወረርሺኝ መከላከያ ስለሆነ 
በተለይ እድሉ በቀላሉ በተገኘበት፤ ክትባት አለመከተብ ማህበራዊ ግዴታንም አለመወጣት ነው፡፡ 
የመድኃኔዓለም ቤተሰቦች ተከተቡ፤ ሌሎችንም ምከሩ፡፡ ከሳምንታት ጊዜ በኋላ የክትባት ካርድ ጥየቃም 
በምናደርግበት ተባበሩን፡፡ 

በደዌው ለሚሰቃዩ ምሕረቱን፤ ለሁላችንም ደግሞ በቤቱ ተገናኝተን ለጸጋው ብቃትን ያድለን፡፡ 

  ከደብረጽዮን መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተዳደር ቦርድ  
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