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ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ Eritrean Orthodox Tewahdo 

ደብረ ሰላም መድሓኔዓለም ቤተክርስትያን MedhanieAlem kerk     

ኣምስተልፌን- ኣምስተልላንድ    Amstelveen -Amstelland     

ሆላንድ።     Holland. 

18 መጋቢት 2013 ዓ.ም.ግ. 
27 መጋቢት 2021 ዓ.ም.ፈ.  

ደ/ሰ/መ/ኣ/ኣ2013-263 

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን። 

ጉዳይ፥ ሓበሬታ ንኹሎም ኣባላት ደብረሰላም መድሓኔዓለም ኣምስተልፌን-ኣምስተልላንድ፡ 

ናብ ዝኸበርኩም ኣባላት ደብረሰላም መድሓኔዓለም ኣምስተልፌን-ኣምስተልላንድ፡ 

ኣቐዲምና ነቲ ልዑለባህርይ ዝዀነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፡ ክሳብ እዛ ዕለት እዚኣ ብሰላም ስለ ዘጽነሓና ዝለዓለ ምስጋናና 

ነቕርበሉ። ቀጺልና ከኣ መንፈሳዊ ሰላምታና ብምቕራብ፡ ኣብ’ዚ ፈታኒ ህሞት’ዚ፡ ኩልኹም ኣባላት ደብረሰላም መድሓኔዓለም 

ኣምስተልፌን-ኣምስተልላንድ፡ ጥዕናኹም ዝተሓለወን ምሉእን ክኸውን፡ ኣብ ሥራሕኹም ከኣ ኣሳልጦን ግስጋሴን ክህልወኩም 

እንዳተመነና፡ እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ/ሓበሬታ ነመሓላልፈልኩም፣ 

ዘመን ዘምጸኦ ሽግር ለበዳ/ሕማም ኮሮና ቫይረስ ሓሊፉ፡ እቲ እንምነዮ ንቡር ዝዀነ፡ ገደብ ዘይብሉ ኣገልግሎት ቤተክርስትያንናን 
ተስታፍነት ምእመናኑን ምእመናቱን ክረጋገጽ፡ መድሓኔዓለም ፍቓዱ ክሳብ ዝኸውን፡ እነሆ ከም ዝሓለፈ ዓመት፡ እዚ ዓመት 

እዚ’ውን፡ ብመሠረት’ቲ ዝምልከቶም ናይ መንግሥቲ ኣካላትን ዋናታት ቤተክርስትያን ዝወጸ መምርሒ፡ ከነብዕሎ ንቕሰብ ኣሎና። 

1- ንሓበሬታኹም፡ ቀዳም ዕለት 3 ሚያዝያ 2021 ዋናታት ቤተክርስትያን ስለዝጥቀሙሉ፡ ኣብ ቤተክርስትያን ደብረሰላም

መድሓኔዓለም ኣምስተልፌን-ኣምስተልላንድ ኣገልግሎት የብልናን። በዚ ምኽንያት ከኣ፡

2- ዓመታዊ ክብረበዓልና፡ ጥንተስቅለቱ ንምድሓኔዓለም፡ ሰኑይ ዕለት 5 ሚያዝያ 2021 ካብ ሰዓት 13:00 ክሳብ 17:00

ድሕሪ ቀትሪ ክካየድ ተመዲቡ ከምዘሎ ክንሕብረኩም ንፈቱ።

3- ኣብ ቤተክርስትያንና ብመልክዕ እንጌራን ጸብሒን ዝቐርብ መኽፈልቲ፡ ንዘይተወሰነ ጊዜ፡ ፍቑድ ከም ዘይኰነ ሰበኻ

ጉባኤ ከዘኻኽርኩም ይደሊ።

ኣብ’ዚ ዝተጠቕሰ ዕለት 5 ሚያዝያ 2021፡ ንተሳታፍነት ምእመናንን ምእመናትን ብዝምልከት ከኣ፡ ብመሠረት እቲ ኣብ ጊዜ 

ሕማም ኮሮና ቫይረስ ክንጥቀመሉ ዝጸናሕና መምርሒ ይኸውን። ኩሉ-ሓደ ንኣበነፍሱ ብምሕባር ኣብ ቤተክርስትያን ክካፈል 

ይኽእል። ንምዝኽኻር ዝኣክል፡ ኣበነፍሲ ከኣ፡ ነቶም ዝተሳተፉን ቀጺሎም ክሳሳተፉ ዘለዎምን ደቆም፡ ሪጋኦም እንዳተኸታተሉ 

ስለ ዘካይዱዎ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ናይ ኣገልግሎት መዓልቲ ንኽሳተፉ ዝመዝገቡዎም፡ ናብ መ/ሰ/ቀ/ ክብሮም ኪዳነ፡ ኣቦመንበር 

ቤተክርስትያን ደብረሰላም መድሓኔለም የመሓላልፉሎም። በዚ መሠረት ስሩዕን ቀጻልነትን ኣገልግሎት ቤተክርስትያንና ይረጋገጽ። 

ለበዋ፥ 

ብዝዀነ ምኽንያት ንዘይሰምዑ፡ ክፈልጡ ከም ዘለዎም ኣብ ምግባር፡ ምትሕባብርኩም ኣይፈለየና። 

ንሓበሬታታትን ካልእ መልእኽቲታትን ወብሳይትና’ውን ተወከሱ።  

ምስ መንፈሳዊ ሰላምታ 

እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሃገርና ኤርትራን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅድስቲ ቢተክርስትያንናን ይባርኸልናን ይዓቅበልናን 
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