
እጅዎን መታጠብ እጅግ አስፈላጊ ነው!    

ራስዎን ከሞት ይጠብቁ!   

 

የኮረና ቫይረስ የሰውን ልጅ ዘር፣ ቀለም፣ ሃይማኖት፣ 

የተማረ ያልተማረ፣ ንጉሥ፣ንግሥት እና መንግሥት ነው 

ሳይል ሁሉን እያስጨነቀ ይገኛል። በሽታው ከአንዱ ወደ 

ሌላው በተለያዩ መንገዶች በቀላሉ የሚተላለፍ በመሆኑ 

ይበልጥ ሰውን ሁሉ በከፍተኛ ፍርሃትና ስጋት ውስጥ 

እንዲኖሩ እያደረገ ይገኛል። የቫይረሱ አስከፊነት አንዱ 

የታመመ ሰው፣ የቤተሰብ አካል ለመንከባከብ፣ እንዲሁም 

በሞት ሲለዩን እንደ ሌላው ሕመም እና ጊዜ በነጻነት 

መቅበር የማይቻልበት መሆኑ ይበልጥ ኃዘናችንን ከፍ 

ያደርገዋል። 

 

ይህ የቫይረስ ወረሽኝ በሰው ልጆች ሁለንተናዊ ማንነት 

ላይ እየፈጠረ ያለው አሉታዊ ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው። ከዚህ 

ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ ከሚነገሩ ከተለያዩ የመከላከያ 

መፍትሔዎች ውስጥ አንዱ በሳሙና፣ በሳንታይዘር፣ በአልኮል 

… እጅን በየጊዜው በመታጠብ ከቫይረሱ ራስን እና ሌሎችን 

ሰዎች መጠበቅ እንደሆነ አጥብቆ ይነገረናል። ይህም ማለት 

ከመከላከያ መንገድ አንዱ እጅን መታጠብ እና ራስን 

ከቫይረሱ እና በሽታው ከሚያመጣው አካላዊ ሞት ለመጠበቅ 

ነው።  

በመካከለኛው ምሥራቅ በአይሁድ ሥርዓት ወደ 

አምላካቸው ለመቅረብ ከሚወስዱት ሃይማኖታዊ 

ሥርዓት መካከል አንዱ የመንጻት ሥርዓት ነው። 

የአይሁድ እምነት መሪዎች ሕጉን የተላለፈ፣ የረከሰ፣ 

ኃጢአት፣ በደል እና ዓመጽ የሠራን ሰው እንደ ሕጉ 

ራሱን እንዲያነጻ ይታዘዛል። በሕጉ መሠረት 

ከማኅበረሰቡ እና ከቤተ መቅደስ ያራቃቸውን ለምጽ 

ለመንጻት ሲፈልጉና ሲነጹ በቅድሚያ ራሳቸውን 

ለካህን በማሳየትና በማረጋገጥ ወደ ማኅበረሰቡ 

እንዲደባለቁና  ቤተ መቅደስ በመሄድ መሥዋዕት 

የማቅረብ ልማዳቸውን እንዲቀጥሉ ይደረጋሉ 

(ዘሌ.12:4-6):: 

 

በአዲስ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር 

በተመላለሰበት እና ባገለገለበት ወቅት አንድ 

ለምጻም ወደ እርሱ ቀርቦ መንጻት እንደለመነው 

እንዲህ ሲል ይገልጻል፦ “ታንኳዎችንም ወደ 

ምድር አድርሰው ሁሉን ትተው ተከተሉት። 

ከከተማዎችም በአንዲቱ ሳለ፥ እነሆ፥ ለምጽ 

የሞላበት ሰው ነበረ፤ ኢየሱስንም አይቶ በፊቱ 

ወደቀና፦ ጌታ ሆይ፥ ብትወድስ፥ ልታነጻኝ 

ትችላለህ ብሎ ለመነው። እጁንም ዘርግቶ 

ዳሰሰውና፦ እወዳለሁ፥ ንጻ አለው፤ ወዲያውም 

ለምጹ ለቀቀው።እርሱም ለማንም እንዳይናገር 

አዘዘው፥ ነገር ግን፦ ሄደህ ራስህን ለካህን አሳይ፥ 

ለእነርሱም ምስክር እንዲሆን ስለ መንጻትህ ሙሴ 

እንዳዘዘ መሥዋዕት አቅርብ አለው”  

(ሉቃ.5:11—14) ። 

ይህ ጥሩ ነገር ሆኖ ሳለ የሰው ልጅ ከምድራዊ 

ለምጽ ቢነጻም በሌላ በሽታ መታመሙ እና 

የምድር ላይ ዕድሜውን መጨረሱ አይቀርም። ነገር 

ግን ሰው ከኃጢአቱ ሳይነጻ ቢሞት ሌላ የዘለዓለም 

ሞት ይጠብቀዋል። ከዘለዓለም ለምጽ ወይም 

ህመም (የኃጢአት በሽታ) ሊነጻ የሚችለው 

እንዴት ነው?  ሁላችንም በበዙ መንገድ 

ኃጢአተኞች፣ እጆቻችን በብዙ ክፋት፣ ተንኮል፣ 

ዓመጽ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ተጠያቂ ነን። 

መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል “ሁሉ ኃጢአትን 

ሠርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር 

ጎድሎአቸዋል፤”  (ሮሜ. 3:23):: 

  አሁን ያለው የታወቀው የኮረና ቫይረስ 

ቢገድለንም በአካል ነው። የሰው ልጅ ሁሉ 

በደለኛ እና ከእግዚአብሔር የለየው የኃጢአት 

ወረሽኝ ግን የሚያመጣው የዘላለም ሞት ነው። 

ከዚህ ኃጢአታችን በመንጻት እና ከዘላለም ሞት 

ለመዳን በኢየሱስ ክርስቶስ በመሥቀል በመሞት 

እና በመነሳት ብሎም በማረጉ ደግሞም ዳግም 

እንደሚመልስ በማመን ብቻ ነው።  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               የኢትዮጵያዊያን ወንጌላዊ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን 
                  Ethiopian Evangelical Baptist  Church 

 
                            3001 Saturn Rd,  
                      Garland, TX 75041                          
                     Tel. (214) 703-0100 

Fax (972)271-6445 

  www.eecdallas.org 

 

በዚህ አስፈሪ እና የጭንቅ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል 

መድኃኒት አድርጎ ለመቀበል ይህን አጭር ጸሎት 

በመጸለይ ከእግዚአብሔር ጋር በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል 

እርቅ ያድርጉ።  

            

            የንሰሐ ጸሎት 

“ጌታ ሆይ ኃጥያተኛ እንደሆንኩኝ አውቃለሁ ። በራሴ 

ጽድቅ ወደመንግሥተ ሰማይ መግባት እንደማልችል 

ከቃልህ ተረድቻለሁ። ስለዚህ በዚህች ጊዜ ኃጢያቴን 

ሁሉ ይቅር እንድትለኝ ንሰሃ እገባለሁኝ ። ኢየሱስ ሆይ ና 

ወደ ህይወቴ ግባ መኖር እንደሚገባኝ ለአንተ ክብር እኖር 

ዘንድ እርዳኝ ። አሜን!” 

  ማንኛውንም መንፈሳዊ ጥያቄ ቢኖርዎት በዚህ አድራሻ 

ያገኙናል !! ተባረኩ !! 

 

 

እጅዎን በመታጠብ ራስዎን ከዘላለም 

ሞት ይጠብቁ!   

ከኃጢአታችን  ሊያስርይ የሚችለው የኢየሱስ 

ክርስቶስ ደም ብቻ ነው  “ነገር ግን እርሱ 

በብርሃን እንዳለ፣ እኛም በብርሃን ብንመላለስ 

እርስ በእርሳችን ኅብረት አለን፤ የልጁም የኢየሱስ 

ክርስቶስ ደም ከኀጢአት ሁሉ ወይም 

ከማንኛውም ያነጻናል” (1 ዮሐ 1:7)።   

 

እንግዲያውስ ሰው ሁሉ የኮረናን ቫይረስ 

በመፍራት እና ራሱንና፣ ያለውን ብሎም ዓለምን 

ሁሉ ቢያተርፍ ምን ይጠቅመዋል? ቅዱስ ቃሉ 

እንደሚል፦ “ ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም 

ቢያጐድል ምን ይጠቅመዋል? ሰውስ ስለ ነፍሱ ቤዛ 

ምን ይሰጣል?” (ማር.8፡36-37)ከዚህ ሥጋዊ ሞት 

በኋላ ስላለው ሕይወት ይበልጥ ሊያስቡበት 

ይገባል። መድኃኒቱም ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን 

ነው።  ኢየሱስ ክርስቶስን የዓለም መድኃኒት ብሎ 

መጥራት ብቻ ሳይሆን የግል መድኃኒት አድርጎ 

በመቀበል መዳን ይችላል። “ለተቀበሉት ሁሉ ግን፥ 

በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች 

ይሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው፤” (ዮሐ. 1:12):: 

 

 


