እንኳን በደህና መጣችሁ!
የቤተክርስቲያኑ ካህናት፣ የደብሩ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ አባላትና የአጥቢያው ማኅበረ ምዕመናን በመምጣታችሁ
እጅግ ደስተኞች ነን ። ስለዚህም በሃሳብ ያነሳሳችሁ ፤ መንገዳችሁን ባርኮ በሰላም እዚህ ያደረሳችሁን የአባቶቻቾን አምላክ
ልዑል እግዚአብሔርን አብዝተን እናመሰግነዋለን። ቆይታችሁ የተሳካ ሱባኤያችሁ የሰመረ እንዲሆንም ልባዊ ምኞታችን ነው።
በቆይታችሁ በሚስፈልጋችሁ ሁሉ ከጎናችሁ ነን። ሓዋርያዊት ለሰበሰቧት አንዲት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች
ሀሉ ቤተክርስቲያናችን ቤተ ክርስቲያናችሁ በመሆኑ ከዚህ ሰዓት በኋላ የእንግድነትን ስሜት አስወግዳችሁ በፍፁም የቤተኝነት
ስሜት ትገለገሉ እና ታገለግሉ ዘንድ እናሣሰባለን። እግዚአብሔር ቆይታችሁን ይባርክ፤ ሱባዔ ፀሎታችሁን በብሩህ ገጽ ይቀበል
አሜን ።
ቤተኝነት ይሰማዎ ማለታቸን በቆይታዎ ቤተክርስቲያኒቱ የእኔም ነች በሚል እምነት በነፃነት እንዲገለገሉና
እንዲያገለግሉ፤ የእኔም የቤተክርስቲያኒቱ ልጅ ነኝ ብለው የሚጠበቅቦትን ተግባራት በባለቤትነት መንፈስ እንድፈጽሙ
አጽኖት ሰጥተን ለማሳሰብ በመሆኑ የሚከተሉትን በማድረግ ቤተኝነቶን ያረጋርጡ።

ሀ. ወደ ደብራችን ሲመጡ
1. አገልግሎቱን በስኬት ለማስቀጠል እና አሁኑና በቀጣይ ለሚኖረን ግንኙነት የተዘጋጀውን የመግቢያ ፎርም መሙላቶ
እጅግ በጣም ጠቃሚ በመሆኑ ፎርሙን በጥንቃቄ ይሙሉ፤
2. በቆይታዎ ምን ማድረግ እንደሚጠበቅቦትና የተከለከሉ ነገሮችን የሚያመለክቶትንና፣ በአጠቃላይም አብሮነታችን
የሚመራበትን ዝርዝር የአሰራር መመመሪያ የያዘውን ይህን ”የእንኳን

ደህና መጣችሁ “ ጽሁፍ በጥንቃቄ

ያንብቡ፤ ግልፅ ያልሆነ ሃሳብ ቢያጋጥሙ ይጠይቁ፤
3. የተሰጦት ማረፊያ ክፍል ውስጥ ከርሶ ቀድመው ያረፉ ምዕመናን ቢኖሩ ቆይታዎ ሰላማዊ ይሆን ዘንድ ዕቃዎን የት
ቢያስቀምጡ የትስ መኝታዎን ቢያነጥፉ እንደሚሻል ይጠይቋዋቸውና የሚያስማማችሁን ቦታ ይጠቀሙ፤
4. በቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ፣ ካህናት ወይም በቤተክርስቲያኑ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ አባላት የሚሰጦትን
ተጨማሪ መመሪያ ይፈጽሙ።

ለ. በቤተክርስቲያናችን በሚኖሮ ቆይታ
1. የጋራ መገልገያ በሆኑ የማረፊያ ፣ የመታጠቢያና የመፀዳጃ ክፍሎችን በመግባባት እና በመከባበር ይጠቀሙ፤
2. የፖለቲከ አመለካከትን ፣ ዘርንና አካባቢን መሠረት ያደረጉ ውይይቶች ወይም ክርክሮች ለቦታው ሰላምም ሆነ
ለምዕመናን አንድነት እና መንፈሳዊ ሕይወት ጠቃሚ ባለመሆናቸው በፍፁም አይፈቀዱም፤
3. የቤተክርስቲያኑ ፣ የማረፊያ ፣የመታጠቢያና መፀዳጃ ክፍሎች፣ ማዕድ ቤቱ፣ ደጀ ሰላሙ እና የምድረ ግቢው ንፅህና
የሚጠበቀው በተገልጋዮች በመሆኑ በሚኖሩ የጋራ የጽዳት ዘመቻዎች በንቃት ይሳተፉ፤ አፋጣኝ መፍትሔ የሚሹ

ችግሮች ሲያጋጥሙም መፍትሄ ይሻቱላቸው፤ በግሎ ለመፈፀም የማይቻሎት ቢሆን የሌሎች ወንድም/ እህቶቾን
የሃሳብ ወይም የጉልበት እርዳታ ይጠይቁ፤ ችግሩ በዚህ አቅም ክልል የማይፈታ ከሆነ ግን ለቤተክርስቲያኑ
አስተዳዳሪ ወይም ለደብሩ ጽህፈት ቤት ፈጥነው ያሳውቁ፤
4. ክፍያ የሚፈፀምባቸው እንደ መብራት፣ ውሃ እና የማሞቂያና ማቀዝቀዣ አገልግሎቶች እንዳይባክኑና ለአላስፈላጊ
ወጭ እንዳንዳረግ በጥንቃቄ ይጠቀሙ። ካለምክንያት የሚበራ መብራት ሲኖር ያጥፉ፣ካለጥቅም የሚፈስ ውሃ ቢያዩ
ይዝጉት፣ ሙቀት ወይም ቅዝቃዜ እንዳይባክን በሮች እና መስኮቶች መዘጋዝታቸውን ያረጋግጡ፤
5. ካለ ቤተክርስቲያኑ አስተዳደር ዕውቅና ለአስቤዛ ግዥ ከሚደረግ መዋጮ በስተቀር ምንም ዓይነት የገንዘብ መዋጮ
ማሰባሰብ አይፈቀድም ስለዚህ መዋጮ አያሰባስቡ፣ እንዲያዋጡ ቢጠየቁም አይተባበሩ፤
6. ቦታው የብዙሃን ማረፈያ ስለሆነ ፀጥታውና ሰላሙ የተጠበቀ እንዲሆን የበኩላቸውን አስተዋፆ ያድርጉ፤ ሰዎች
ከተኙ በኋላ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ፣ ንግግር፣ ጫዎታ፣ የስልክ ግንኙነት፣ የሚያዳምጡት መዝሙር ወይም
ስብከት . . . የሌሎችን ሰላም ሊነሳ ስለሚችል ጥንቃቄ ያድርጉ፤ የመጡት ከልጆች ጋር ከሆነ ልጆቾ በጊዜ
ተመግበው እንዲተኙ ያድርጓቸው፤
7. በሚደረጉ የነግህና የሰርክ ፀሎት መሳተፍ፣ የካህኑን ምክርና ትምህርት መስማትን እንዳያስታጉሉ፤
8. ከቤተክርስቲያኒቱ ዶግማ፣ ቀኖና እና ትውፊት ጋር የሚቃረኑ ትምህርቶችን ማስተማር፣ ማድመጥ፣ መፈፀም
ወይም ሌሎች እንዲፈጽሙ ማነሳሳት ፍጹም የተከለከለ ነው፤
9. ህፃናት ራሳቸውን ወይም ሌሎችን ሊጎዱ፣ ዕቃ ሊሰብሩ ወይም ሊያበላሹ፣ እሳት ሊያቀጣጥሉ፣ ከግቢ ሊወጡና
ሊጠፉ ስለሚችሉ እባክዎ ልጆችዎን ከዕይታዎ እንዲርቁ አይፍቀዱ፤
10. ግቢው ህፃናት የሚማሩበትና የሚጫወቱበት በመሆኑ ለእነርሱ ጤንነትና ለግቢውን ንፅህና ሲባል ፀበል ጠጥቶ
በየቦታው ማስመለስ የተከለከለ ነው። ስለዚህ እባክዎ በፕላስቲክ ቀረጢት ውስጥ አስመልሰው በመቋጠር ቆሻሻ
መጣያ ውስጥ ይጨምሩ ወይም ሽንት ቤቶችን ይጠቀሙ፤
11. የማረፊያ ክፍሎች ውስጥ መመገብ አይፈቀድም፤ እባክዎ ማረፊያ ክፍሎች ውስጥ ምግብ አያስቀምጡ ወይም
አይመገቡ፤
12. ምግብ ወይም ሌሎች ቁሳቁሶች ከመግዛቶ በፊት ያለመኖሩን ወይም ማለቁን ያረጋግጡ፤
13. የቆዩ፣ የተበላሹና የመመገቢያ ጊዜያቸው ያለፈባቸው ምግቦች ሲያዩ ወዲያውኑ ያስወግዷቸው፤
14. ባለብን የማረፊያ ቦታ እጥረት ምክንያት እንግዶችን ከሁለት ሱባኤ/ አስራ አራት ቀን በላይ ለማስተናገድ
እንቸገራለን። ከሁለት ሱባኤ በላይ መቆየት የሚፈልጉ እንግዶች ለተጨማሪ የቆይታ ጊዜ ፎርም መሙላትና
የደብሩን አስተዳዳሪ ይሁንታ ማግኘት ይጠበቅባቸዋል፤
15. የተለዬ ሞያዊ ዕውቀት ቢኖሮና በዚህ ዕውቀቶ ማገልገል ቢፈልጉ ከመጀመሮ በፊት ለቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ
ወይም ለደብሩ ጽህፈት ቤት ይንገሩ።

ሐ. በአጽንኦት የምንነግሮት እጅግ ጠቃሚ ምክሮች /ሌሎች በቆይታዎ ቢፈጽሟቸው መልካም
የሆኑ ነገሮች/
መላ ትኩረቶን የመጡበት ዓላማ ላይ ያድርጉ። ጥያቄዎ ተመልሶ በደስታ ወደ መጡበት ለመመለስ
እርሶም ድርሻ እንዳልዎ አውቀው የሚከተሉትን ቢፈፅሙ መልካም ነው፦

1. የስልክ፣ የፌስ ቡክ፣ የቴክስት ግንኙነቶ ሳያስቡት በአካል ወደተለዩት የሓጥያት ዓለም ሊመልሶና የመጡበትን
ዓላማ ለማሳት ወይም ለማዘናጋት ሰይጣን እንዲጠቀምበት ዕድል ሊሰጠው ስለሚችል እጅግ ወሳኝ ምክንያት
ከሌሎት ስልኮን ቢዘጉ ወይም ከአላስፈላጊ መፃፃፎች ቢርቁ፣መንፈሳዊ ያልሆኑ ቪዲዎች ባያዩ . . . በአጠቃላይ
የመጡበትን ዓላማ ሊያስቱ ከሚችሉ ነገሮች ሁሉ ቢርቁ መልካም ነው፤
2. የመጡት ለታላቅ መንፈሳዊ ዓላማ ስለሆነ ይህንን ታላቅ ዓላማ አቋርጠው ረብ ወደሌላቸው ቦታዎች አይሂዱ፤
አገር ለመጎብኘት ሃሳብ ካልዎት ሱባኤውን ጨርሰው ከመመለሶ በፊት ወይም ሌላ ጊዜ አቅደው ማድረግ ሲችሉ
ሱባኤ አቋርጠው መውጣትና መግባቶ መልካም ሰለማይሆን ለወሳኝ ጉዳዮች ካልሆነ ከግቢ ባይወጡ፤
3. የመጡበት ታላቅ መንፈሳዊ ዓላማ እንዲሳካ አመጋገቦ፣ዕረፍቶ ፣ በአጠቃላይ ለሌሎች ነገሮች የሚሰጡት ጊዜ እና
ግምት መጠን እና ልክ ይኑረው። ከማህበር ፀሎት አይለዩ ፣ አርፍደው አይምጡ፣ ቀድመውም አይውጡ። ለግል
ፀሎትና ስግደት ጊዜ ይኑርዎ ። እግዚአብሔር በንጽህና የሚለምኑትን ልመና ይሰማልና ንስሃ ያልገቡበት ሓጥያት
ቢኖር ንስሃ ይግቡ፤ ሰላም የሚነሳዎ ነገር ቢኖር ካህኑን ያማክሩ። ለሥጋዎ ምቾት አይጨነቁ አባቶቻችን
እግዚአብሔርን ያገኙት፣ ጠይቀው የተደመጡት፣ ዘርግተው የተቀበሉት በምቾት እና በድሎት ውስጥ ሳይሆን
በፆም፣በፀሎት፣በስግደት በአጠቃላይ ምቾት በጎደለው ሁኔታ ውስጥ እንደነበር አይርሱ።

መ. ወደ ቤቶ ለመመለስ ሲዘጋጁ፣
1. በትውስት የተሰጦትን የሌሊት አልባሳት እና ሌሎቾ ዕቃዎች አጽድተው ለሰጦት አካል ይመልሱ፤
2. የምስክርነት ቅጽ በመሙላት የተደረጎለትን ድንቅ ነገር ይመስክሩ፣ አስተያየቶ በአገልግሎት አሰጣታችን ላይ
የሚስተውሉ ጉድለቶችን ለማረም የላቀ ጥቅም ስላለው አስተያየት ይስጡ፤
3. ማረፊያ ክፍሎን ማጽዳትዎን፣ ያመጡዋቸውን አልባሳት፣ጫማና ሌሎች ቁሳቁሶች መያዝዎን ያረጋግጡ፤ ለቤተ
ክርስቲያኑ ቀጣይ ግልጋሎት ይጠቅማል በሚል እምነት ምንም ነገር ካለቤተክርስቲያኑ አስተዳደር ወይም ካለ
ደብሩ ፀሓፊ ዕውቀት ጥለው አይሂዱ። ይዘውት ለመመለስ የማይፈልጉት ቁሳቁስ ቢኖር ቆሻሻ መጣያ ውስጥ
ይጣሉት፤
4. የሚያደርሱት መልዕክት ወይም የሚሰጦት ትዕዛዝ ሊኖር ስለሚችል ከመውጣትዎ በፊት የቤተክርስቲያኑን ፀሓፊ
ያግኙ፤
5. ለመባ የሚሆን ስጦታ ቢኖርዎ ይክፈሉ፣ ለሚፈጽሙት ክፍያ ደረሰኝ ይቀበሉ።
በድጋሚ እንኳን በደህና መጣችሁ ! ቆይታችሁ ያማረ ሱባኤያችሁ የሰመረ ይሁን ! አሜን፤
ወስብሓት ለእግዚአብሔር !
የደብሩ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ጽህፈት ቤት፤

