
ኣገዳሲ መግለጺ መድኃኔ ዓለም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት 
ግዕዝ ለንደን፥ ብዛዕባ ኣገባብ ጊዜኣዊ ምቁራጽ ኃባራዊ መሥዋዕተ ቅዳሴ 

ብሰንኪ ለበዳ Covid 19 
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ክቡራትን ክቡራንን ምእመናን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ ዓለም ሥርዓት ግዕዝ፥ ለንደን፦   

ኩልና ከም ዝሰማዕናዮ፥ መላእ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ዕለት 4 ጥሪ 2021 ዓ.ም.ፈ. ጀሚሩ ንዘይተወሰነ ጊዜ 
ዚጸንሕ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ቤትካ ተዓጺኻ ናይ ምጽናሕ ጽኑዕ ውሳኔ ብወገን መንግሥቲ ዓባይ ብሪጣንያ 
ተወሲኑ ኣሎ። ኣብያተ ትምህርትን፥ ሓያሎ ማኅበራውን ንግዳውን ትካላትን በዚ ውሳኔዚ ተዓጽዮም እኳ 
እንተተረኽቡ፥ ኣብያተ እምነት ግና ኪኽፈታ መንግሥቲ ኣፍቂዱ ኣሎ። እዚ ውሳኔዚ ንኣመንቲ ክርስትና ኮነ 
ንኻልኦት ኣዝዩ ዘሐጐሰን ዚምስገንን ተበግሶ እዩ። እንተኾነ እቲ መዓልታዊ ጸብጻብ ተለበድቲ ኮቪድ 19 ኣዝዩ 
ዜሻቕልን ዜተሓሳስብን ኮይኑ ኣሎ። ባህርያት እቲ መልክዑ ቐዪሩ ኣሎ ዚብሃል ሓድሽ ለበዳ ኸኣ መሊሱ ነቲ 
ሻቕሎት የጋድዶ።  

ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብምርኣይ፥ ሰበኻ ዌስት ሚንስተር ነፍስ ወከፍ ቁምስና ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኣብ 
ግምት ብምእታው ናታ ውሳኔ ኽትገብር መምርሒ ኣውጺኡ ኣሎ። በዚ መሠረትዚ፥ ኣነን ቤት ምኽሪ ምእመናን 
ቤተ ክርስቲያንናን ሕጹጽ ኣኼባ ጌርና ንድኅነትን ሓለዋን ምእመናና ዝሓይሽ ዝበልናዮ መኺርና ነዚ ዚስዕብ 
ውሳኔ ክንውስን ኩነታት ኣገዲዱና ኣሎ፦  

ክሳዕ እዚ ሕጂ ብናህሪ ዚላባዕ ዘሎ ማዕበል ለበዳ ዝግ ዚብልን ሰበ ሥልጣን መንግሥትን ቤተ 
ክርስቲያንን ፍሉይ መምርሒ ክሳዕ ዚህቡን፥ እቲ ብኣካል ተራኺብና እንገብሮ ዝነበርና ሥርዓተ 
ቅዳሴን ካልእ መደብ ጸሎታትን ንጊዜኡ ከንቋርጾን ኩሉ ኣገልግሎታት ብናይ ማኅበራዊ 
መራኸቢታት ማለት፥ Face book & YouTube ቀጥታዊ ፈነወ ክንዝርግሖን መዲብና ኣሎና።  

ነዚ ውሳኔዚ ኽንወስድ ኣውራ ዘገድደና ምኽንያት ኸኣ እቲ ብቑጽሪ ዚበዝኅ ምእመናና ናብ ቤተ ክርስቲያንና 
ካብ ርሑቕ ቦታታት ብባቡራትን ኣውቶቡሳትን (ሕዝባውያን መጓዓዝያታት) ተጓዒዙ ስለ ዚመጽእ፥ ድሮ ክሳብ 
ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዚበጽሕ ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ሓደጋ ንርእሱ ኬቃልዕ ይግደድ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ 
ዚበጽሕን ድሓር ከኣ ናብ ቤቱ ክስብ ዚምለስን ኣብ ዘለዋ እዋናት ብለበዳ ናይ ምልካፉ ዓቕሚ ኣዝዩ ዓቢይ 
ምዃኑ ንኹልና ግሉጽ እዩ። ብፍላይ ከኣ ከተማ ለንደን ሕጂ ኣብ ኣዝዩ ዝለዓለ ሓደገይና ደረጃ በጺሓ ስለ ዘላ፥ 
ዚከኣለና ኹሉ ብምግባር ድኅነት ገዛእ ርእስናን ጐረባብትናን ክንሕሉ ሞራላዊ ግዴታና እዩ።  

ሕዝብና ካብ ምሥጢራት ምእንቲ ኸይርሕቕ፥ ኣብ ጥቓኡ ኣብ ዚርከባ ካቶሊካውያን ቁምስናታት ሓጺር ጉዕዞ 
ጥራይ ብምግባር ኪሳተፍ ብጽኑዕ ነተሓሳስብ።  

ኣምላከ ምሕረት ናብ ምሉእን ንቡርን ኣገባብ ኣምልኾና ብቕልጡፍ ኪመልሰና ብትዕግሥቲ እናተጸቤና፥ 
ንድኅነትናን ንድኅነት ካልኦትን ዚከኣለና ጥንቃቐን ምትሕልላይን ኽንገብር ናይ ነፍስ ወከፍና ኅልናውን 
ክርስቲያናውን ግዴታትና ምዃኑ ኣይንረስዕ።  

ኦ መሓሪ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣቦ፥ ምእንቲ እቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማት ወድኻ፥ ንኣናን ንመላእ ዓለምን 
መሓረና። ኣሜን።  

ኣባ ኤፍሬም ዓንዶም  

ምስ ሓዋርያዊ ቤት ምኽሪ ምእመናን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ ዓለም ሥርዓት ግዕዝ ለንደን።    

8 ጥሪ 2021 ዓ.ም.ፈ.   
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