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በእንግሊዝኛው ትርጉም ላይ የተሰጠ አስተያየት 

 

ይህ፣ ከባሃኢ ግልጸት ገላጩ፣ ከባሃኦላህ ጽሑፎች መካከል 

በታላቅነት በማንኛቸውም የማይበለጠውን፣ ይህን መጽሐፍ፣ ብቁ 

ባልሆነ የቋንቋ ጥራትም ቢሆን፣ በምዕራባውያን ዘንድ እንዲታወቅ 

ለማድረግ የተደረገ አንድ ሌላ ሙከራ ነው። ይህም ምንጊዜም 

ሊደረስበት እንደማይቻል ግብ መቆጠር ወዳለበት፣ ወደር የሌለውን 

የባሃኦላህን ልሳን በተገቢ ሁኔታ ወደ መተርጎም ለመቅረብ ሌሎችን 

እንደሚረዳ ተስፋችን ነው። 

         ሾጊ ኤፌንዲ 
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በተከበረው፣ ከሁሉም በላይ ከፍተኛ በሆነው 

በጌታችን ስም! 

 

በሰማይ ውስጥና በምድር ላይ ካለው ሁሉ ካልተላቀቀ በቀር 

ማንም ወደ እውነተኛው የመረዳት ውቅያኖስ ዳርቻዎች ሊደርስ 

አይችልም። እናንት የዓለም ሕዝቦች ሆይ፣ ምናልባት ወደዚያ አምላክ 

ወደ መደበላችሁ ደረጃ ለመድረስ ትችሉ ዘንድ፣ በዚህም በአምላክ 

ፈቃድ፣ በባያን ሰማይ  ውስጥ ወደ ተተከለው ድንኳን ለመግባት 

እንድትችሉ ነፍሶቻችሁን አንጹ። 

 

የእነዚህ ቃላት ፍሬ ነገር ይህ የሚከተለው ነው፦ እነዚያ 

በእምነት መንገድ የሚራመዱት፣ እነዚያ የእርግጠኝነትን የወይን ጠጅ 

የሚጠሙት፣ ራሳቸውን ምድራዊ ከሆነው ነገር ሁሉ፣ ማለትም 

ጆሮዎቻቸውን ከማይረባ ወሬ፣ አእምሮዎቻቸውን ከከንቱ አስተሳሰብ፣ 

ልቦቻቸውን ከዓለማዊ ፍቅር፣ ዓይኖቻቸውን ከሚጠፋው ነገር ሁሉ 

ማንጻት አለባቸው። እነርሱ እምነታቸውን በአምላክ ላይ በማድረግ፣ 

እርሱንም አጥብቆ በመያዝ መንገዱን መከተል አለባቸው። ከዚያም 
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ለመለኮታዊው የዕውቀትና የመረዳት ፀሐይ አንጸባራቂ ጸጋዎች ብቁ 

ይደረጋሉ፣ ወሰን የሌለውንና የማይታየውንም ጸጋ ተቀባዮች ይሆናሉ፤ 

ምክንያቱም፣ አምላክንና ነቢያቱን በትክክል ለመረዳትና ለማወቅ፣ 

የሟች ሰዎችን ቃላትና ተግባራት እንደመለኪያ አድርጎ መቁጠርን 

እስካላቋረጠ ድረስ፣ ማንም የንዑዱ ዕውቀት ወደሆነው ለመድረስ 

ተስፋ ለማድረግ፣ ከመለኮታዊውም ዕውቀትና ጥበብ ወንዝ ረክቶ 

ለመጠጣት፣ ወደ ሞት-አልባነትም መኖሪያ ለመግባት፣ ከመለኮታዊው 

ቅርበትና ችሮታ ጽዋም ለመካፈል ከቶ አይችልምና። 

ያለፈውን ጊዜ አስታውስ። በሁሉ ጊዜያት፣ የእግዚአብሔርን 

ክስተቶች፣ የእርሱ ኅሩያንን የተቀደሱ ስብእናዎች ተላብሰው 

መምጣት፣ ስንቶቹ፣ ትልቁም ትንሹም፣ በናፍቆት ተጠባበቁ። 

መምጣቱን የጠበቁት እንዴት ብዙ ጊዜ ነበር፣ የመልኮታዊ ምሕረት 

ነፋስ እንዲነፍስና ያ ምፅዓቱ በተስፋ የሚጠበቀው ውበት ከድብቅነት 

ወጥቶ ለዓለም ሁሉ እንዲገለጽ የጸለዩት እንዴት ብዙ ጊዜ ነበር። የጸጋ 

በሮች በተከፈቱ፣ የመለኮታዊ በረከት ደመናዎች በሰው ዘር ላይ 

በዘነቡና የሥውሩ ብርሃን ከመለኮታዊው ኃይል አድማስ በላይ በአበራ 

ቁጥር ግን፣ ሁሉም ካዱት፤ ከእርሱም ፊት፣ ከእግዚአብሔር ከራሱ 

ፊት፣ ፊቶቻቸውን አዞሩ። የዚህን እውነትነት ለማረጋገጥ፣ በእያንዳንዱ 

ቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ  የተጻፈውን ተመልከቱ። 

አንድ ጊዜ አሰላስል፤ ለእነዚያ ያንን በሚያህል ቅንነትና ናፍቆት 

ሲመራመሩ ለነበሩት፣ የዚህ ዓይነቱ ክህደት ምክንያቱ ምን እንደነበረ 

ለመረዳት በጥልቀት አብሰልስል። ያደረሱት ጥቃት አንደበት ወይም 

ብዕር ሊገልጸው ከሚችለው በላይ የከፋ ነበር። በተከሰተበት ወቅት 
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በዙርያው በነበሩ ሕዝቦች ክህደት፣ እምቢታና ከባድ ተቃውሞ 

ያልተሠቃየ አንድም የቅድስና ክስተት የለም። ይህ የሚከተለው ጥቅስ 

የተገለጸው ለዚሁ ነበር፦ “አዬ የሰዎች ምስኪንነት! በመጣበት ጊዜ 

በፌዝ ያልተሳቀበት መልእክተኛ የለም” 1 እንደገናም እንዲህ ይላል፦ 

“የእያንዳንዱ አገር ሕዝብ መልእክተኛቸውን በኃይል ለመያዝ በስውር 

አስረዋል፤ እውነቱንም ዋጋ ለማሳጣት በከንቱ ቃላት ተከራክረዋል።” 2 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ እነዚያ ከኃይል ምንጭ የፈሰሱትና ከክብር 

ሰማይ የወረዱት ቃላት ሥፍር ቁጥር  የሌላቸውና ከሰው ተራ ግንዛቤ 

በላይ ናቸው። ለእነዚያ በትክክል ለመረዳትና በጥልቀት ለማየት 

ችሎታ ላላቸው ሰዎች የሁድ ምዕራፍ (ሱራ) በእርግጥ ይበቃል። 

እነዚያን ቅዱሳት ቃላት ለአንዳፍታ በልብህ አሰላስል፤ ፍፁም በሆነ 

መላቀቅም ትርጉማቸውን ለመጨበጥ ተጣጣር። ምናልባት፣ የሰብአዊ 

ልብ ወፍን በረራ ከደንታቢስነትና ከጥርጣሬ መኖርያዎች ርቃ ወደ 

እምነትና እርግጠኝነት ጎጆ ለመክነፍ፣ ከጥንታዊውም የጥበብ ንጹህ 

ውሀዎችን በጥልቀት ለመጠጣት፣ ከመለኮታዊ ዕውቀት ዛፍ ፍሬም 

ለመካፈል ታስችላት ዘንድ፣ የነቢያትን ድንቅ ጠባይ መርምር፤ 

በአሉታና በሐሰተኝነት ልጆች የተነገሩትንም የስም ማጥፋት 

ድርጊቶችና ክህደቶች አስታውስ። የልበ-ንጹሐን ድርሻ የሆነው፣ 

ከዘለዓለማዊነትና ከቅድስና ግዛቶች የወረደው ኅብስት እንዲህ ያለ 

ነው።  

በእግዚአብሔር ነቢያት ላይ የተከመሩትን ውርደቶች መርምረህ 

ብታውቅና በጨቋኞቻቸው የተሰነዘሩባቸውን ቅዋሜዎች እውነተኛ 

ምክንያቶች ብትረዳ፣ በእርግጥ የሁኔታቸውን ምንነት ትገነዘባለህ። 

1.  ቆርአን 36፡ 30                    2. ቆርአን 40፡ 5  
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ከዚህም በላይ፣ የእነዚያን የመለኮታዊ ባሕርያት ክስተቶችን 

ተቃዋሚዎች ክህደት ይበልጥ በቅርበት በአስተዋልክ ቁጥር፣ በአምላክ 

እምነት ላይ ያለህ እምነትህ ይበልጥ የጠነከረ ይሆናል። ስለዚህ፣ 

ቀድሞ በነበሩት ዘመናትና ምዕተ ዓመታት ሁሉ፣ የሥልጣንና የክብር 

ክስተቶች፣ ምንም ብዕር ሊገልጻቸው ለማይደፍራቸው አሰቃቂ 

ጭካኔዎች ለመዳረጋቸው እውነቱን ይገልጹ ዘንድ፣ በዚህ መልእክት 

ውስጥ የአምላክን ነቢያት በተመለከተ፣ የተለያዩ ታሪኮች በአጭሩ 

ይጠቀሳሉ። እነዚህም፣ ምናልባት አንዳንዶቹን፣ በቀሳውስትና በዚህ 

ዘመን ቂሎች  ጩኸትና ቅዋሜዎች ከመሸበር ለመዳን፣ እምነታቸውንና 

እርግጥኝነታቸውንም ለማጠናከር ያስችሏቸው ይሆናል።  

ከነቢያት መካከል አንዱ ኖህ ነበር። እርሱም ለዘጠኝ መቶ 

ሃምሣ ዓመታት ሕዝቦቹን፣ ጸሎት በተመላበት ሁኔታ መከራቸው፤ ወደ 

ደህንነትና ሰላም ምሽግም ጠራቸው። ሆኖም ማንም ጥሪውን 

አልተቀበለም ነበር። በየዕለቱ ይህ ነው የማይባል ስቃይና መከራ፣ 

በተባረከው ሰውነቱ ላይ በማድረሳቸው፣ ማንም ይተርፋል ብሎ 

አላመነም ነበር። እንዴት አዘውትረው ካዱት፣ እንዴትስ በእርሱ ላይ 

በተንኮል ጥርጣሬያቸውን ገለጹ! የሚከተለው የተገለጸው ስለዚህ 

ነበር፦ “የእርሱ ሕዝቦችም በስብስብ ባጠገቡ ባለፉ ቁጥር ተሳለቁበት። 

እነርሱንም እንዲህ አላቸው፤ 'ምንም እንኳ አሁን በእኛ ብታፌዙ፣ 

እናንተ እንዳፌዛችሁብን፣ እኛም ወደፊት እናፌዝባችኋለን። 

በመጨረሻው ታውቃላችሁ።'”1 ከረዥም ጊዜም በኋላ፣ ድል 

ለተከታዮቹ እንደሚሆን ብዙ ጊዜ ቃል ገባላቸውና ሰዓቱንም ወሰነ። 

ነገር ግን ሰዓቱ ሲደርስ መለኮታዊ ቃል ኪዳኑ አልተፈጸመም ነበር። 

1.  ቆርአን 11፡ 38          
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ይህም ከነበሩት ትንሽ ተከታዮቹ መካከል ጥቂቶቹ ከእርሱ እንዲርቁ 

አደረጋቸው፤ ይህንንም በእጅግ በጣም ዕውቅ መጻሕፍት ውስጥ 

የተጻፉት ጽሑፎች ይመሠክራሉ። እነዚህንም በእርግጥ አንብበህ 

መሆን አለበት፣ ካላነበብክም ያለ ጥርጥር ታደርገዋለህ። በቅዱሳት 

መጻሕፍትና በትውፊት (Traditions) ጽሑፎች ውስጥ እንደተጻፈው፣ 

ሲወርድ ሲዋረድ ለብዙ ትውልዶች በቃል ሲነገሩ የቆዩና ኋላ በጽሑፍ 

የሠፈሩ የእምነት ትምህርት ማስታዎሻዎች፣ በክርስቲያን አዋልድ 

በእስልምና ሐዲስ ይባላሉ። የኋላ ኋላ ከተከታዮቹ አርባ ወይም ሰባ 

ሁለት ብቻ ከእርሱ ጋር ቀሩ። በመጨረሻም ከጥልቅ ሕልውናው 

እንዲህ በማለት ከፍ ባለ ድምፅ ጮኾ፦ “ጌታ ሆይ! የማያምኑትን 

በምድሪቷ ላይ ከመካከላቸው አንድም ሰው ሳታስቀር አጥፋቸው።” 1   

አሁን፣ ስለዚህ ሕዝብ ጠማማነት ለአንዳፍታ አስብ፤ በዚያም 

ላይ አሰላስል። በእነርሱ በኩል እንዲህ ላለው ክህደትና ከእርሱ መሸሽ 

ምክንያቱ ምን ሊሆን ይችላል? የክህደትን ልብስ ለመጣልና ራሳቸውን 

በመቀበል ካባ ለማስጌጥ እምቢ እንዲሉ የገፋፋቸው ምን ሊሆን 

ይችላል? በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ ተቀብለውት የነበረውን ወደ 

መተው የመራቸው የመለኮታዊው ተስፋ አለመሟላት መንስዔው ምን 

ሊሆን ይችላል? ከዚህ በፊት ታይተው የማይታወቁ ነገሮች ምሥጢር 

እንዲገለጽልህ፣ የመንፈሳዊና የማይጠፋ ሽታ ጣፋጭ መዓዛ 

እንድታሸት፣ ብርሃንም ከጨለማ፣ ሐቅም ከሐሰት፣ እውነትም 

ከስሕተት፣ መርሖም ከጥፋት፣ ደስታም ከኃዘን፣  ጽጌረዳም  ከእሾህ  

ይለይ ዘንድ፣ ፍጹም ኃያሉ አምላክ ከእምቅድመ ዓለም ጀምሮ 

አገልጋዮቹን የፈተነና፣ እስከ  ዘለዓለምም  መፈተኑን  የሚቀጥል  

1.  ቆርአን 71፡ 26 
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የመሆኑን እውነት ለማረጋገጥ  እንድትችል፣ በጥልቀት አሰላስል። 

እርሱ፦“ሰዎች ‘እናምናለን' ሲሉ እንዲሁ የሚተውና የማይፈተኑ 

ይመስላቸዋልን?” 1 በማለት እንደገለጸው ሁሉ ማለት ነው። ከኖህ 

በኋላ የሁድ ገጽ ብርሃን ከፍጥረት አድማስ በላይ አበራ። እንደ ሰዎች 

አባባል ለሰባት መቶዓመታት ያህል ሕዝቦችን ወደ መለኮታዊ ቅርበት 

ሪዝቫን ፊታቸውን እንዲመልሱና እንዲቀርቡ አጥብቆ መከራቸው። 

በመጨረሻው ልመናዎቹ የበለጠ የዓመጸኝነትን ፍሬ እስኪያፈሩ ድረስ፣ 

ያልተቋረጡ ጥረቶቹም የሕዝቡን ተንኮል የተመላበት ጭፍንነት 

እስካስከተሉ ድረስ ምንኛ የከፋ የመከራ ዝናብ ወረደበት። 

“ለማያምኑት አለማመናቸው የእነርሱን የራሳቸውን ጥፋት ብቻ 

ያባብሳል።” 2 

ከእርሱም በኋላ፣ እንደገና ሕዝቡን ወደ ዘለዓለማዊው 

የሕይወት ጅረት የጠራው፣ የሳሌህ ቅዱስ ሰውነት፣ ከዘለዓለማዊው፣ 

ከሥውሩ ሪዝቫን ታየ። ከአንድ መቶ ዓመታትም በላይ፣ የአምላክን 

ትእዛዛት አጥብቀው እንዲይዙና ከተከለከለውም ሁሉ እንዲርቁ 

አስጠነቀቃቸው። ይሁን እንጂ ማስጠንቀቂያዎቹ ፍሬ አልባ ሆኑ፤ 

ልመናዎቹም ተቀባይነት ሳያገኙ ቀሩ። ለአያሌ ጊዜያት ራሱን አገለለና 

በብቸኝነት ኖረ። ምንም እንኳ፣ ያ ዘለዓለማዊ ውበት ሕዝቦቹን ወደ 

አምላክ ከተማ በቀር ወደ ሌላ ወደ ምንም ያልጠራቸው ቢሆንም፣ ይህ 

ሁሉ ሆነ። እንደሚከተለው  እንደተገለጸው ሁሉ፦ “ወደ ሰሙድም 

ነገድ ወንድማቸውን ሳሌህን ላክን። እርሱም እንዲህ አለ፣ 'ሕዝቤ ሆይ! 

እግዚአብሔርን አምልኩ፣ ከእርሱም በስተቀር ሌላ አምላክ የላችሁም።’ 

… እነርሱም መለሱ፦ ‘ሳሌህ ሆይ፣ እስካሁን ተስፋዎቻችን በአንተ ላይ 

1.  ቆርአን 29፡ 2         2. ቆርአን 35፡ 39 
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አትኩረው ነበሩ፤ አባቶቻችን ያመልኩት የነበረውን እንዳናመልክ 

ትከለክለናለህን? እርሱን አንተ ወደ እርሱ የምትጠራንን አጠራጣሪ 

ነው ብለን በእርግጥ እንጠራጠራለን።’” 1    ይህ ሁሉ ፍሬ ቢስ ሆነ፤ 

በመጨረሻም ትልቅ ጩኸት ተፈጠረ፣ ሁሉም ወደ ፍጹም ጥፋት 

ውስጥ ወደቁ። 

ከዚህም በኋላ የአምላክ ወዳጅ 2 ገጽታ ውበት ከግርዶሽ ወጣ፣ 

ሌላ የመለኮታዊ መርሖ ሰንደቅ ዓላማም ተሰቀለ። እርሱም  የምድርን 

ሕዝብ  ወደ ጽድቅ ብርሃን ጋበዘ። እርሱ ይበልጥ በብርቱ ስሜት 

በመከራቸው ቁጥር፣ ከእነዚያ፣ ከአምላክ በቀር ከሌላው ነገር ሙሉ 

በሙሉ ራሳቸውን ካላቀቁትና፣ እግዚአብሔር ከሰዎች የመረዳት ችሎታ 

በላይ ከፍ ወደ አደረገው ደረጃ በእርግጠኝነት ክንፍ ካደረጉት 

በስተቀር፣ የሌሎቹ ሰዎች ምቀኝነትና ስሕተት ይበልጥ እየከፉ ሄዱ። 

በመጨረሻም የምቀኝነትና የአመጽ እሳቶች በእርሱ ላይ እስኪቀጣጠሉ 

ድረስ፣ ምን ያህል የበዙ ጠላቶች ከበውት እንደነበር በደንብ የታወቀ 

ነው። የእሳቱ ታሪክ ድርጊት ካለፈ በኋላ፣ በቅዱሳት መጻሕፍትና በዜና 

መዋዕላት ሁሉ እንደተጻፈው፣ እርሱ ከሰዎች መካከል የአምላክ 

መብራት የሆነው ከራሱ ከተማ ተባረረ። 

የእርሱም ቀን እንዳበቃ የሙሴ ተራ መጣ።  የሰማያዊውን 

ሥልጣን በትር ጨብጦ፣ በመለኮታዊ ዕውቀት ነጭ  እጅ  አጊጦ፣ 

ከእግዚአብሔር ፍቅር ፓራን3 ተነሥቶ፣ የሥልጣንንና የዘለዓለማዊ 

ግርማን እባብ ይዞ፣ ከብርሃን ሲና በዓለም ላይ አበራ። የምድርን 

ሕዝቦችና ዘሮች ሁሉ ወደ ዘለዓለም መንግሥት ጠራቸው፤  

ከታማኝነት ዛፍ ፍሬም እንዲሳተፉ ጋበዛቸው። በእርግጥ ስለፈርዖንና 

1.  ቆርአን 11፡ 61፣ 62          2፡ አብረሃም       3፡ የተራራ ስም 
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ስለ እርሱ ሕዝብ ኃይለኛ ተቃውሞ፣ ያላመኑትም ሰዎች እጆች በዚያ 

በተባረከው ዛፍ ላይ ስላወረዱት የከንቱ እምነት ድንጋዮችታውቃለህ።  

በዚህም  ሳያቆሙ፣ የመለኮታዊ ጥበብን ነበልባል ምንም ምድራዊ 

ውሀዎች ሊያጠፉት እንደማይችሉ፣ የዘለዓለማዊውንም ሥልጣን ፋኖስ 

ምድራዊ ነፋሳት ሊያጥፉት የማይችሉ የመሆኑን እውነት ሳያውቁ፣ 

ፈርዖንና  የእርሱ ሕዝብ በመጨረሻው ተነሥተው የተቀደሰውን ዛፍ 

እሳት በውሸትና በክህደት ውሀዎች ለማጥፋት ከፍተኛ ሙከራ  

አደረጉ። በእግዚአብሔር ቅዱስ  ፈቃድና ፍላጎት መንገድ የምትሄድና፣ 

በማስተዋል ዓይን የምታይ ከሆንክ፣ እንዲህ ያለው ውሀ 

የተቀጣጠለውን ነበልባል፣ የባሰውን በኃይል እንዲነድ ያደርገዋል እንጂ 

አያጠፋውም፤ እንዲህ ያሉትም ነፋሳት የፋኖሱን ደህንነት  ያረጋግጣሉ  

እንጂ፣ አያጨልሙትም። ለእርሱ ተወዳጅ በገለጸው መጽሐፉ ውስጥ 

ታሪኩ በንዑዱ የተተረከለት፣ ከፈርዖን ወገን የሆነ አንድ አማኝ እንዴት 

ትክክል ተናገረ፦ “ከፈርዖን ቤተሰብ መካከል አማኝ የነበረና እምነቱን 

የደበቀ አንድ ሰው እንዲህ አለ፦ ‘እርሱ ከጌታችሁ ዘንድ ወደ እናንተ 

ከምልክቶች ጋር መጥቶ እያለ፣ ጌታዬ አምላክ ነው በማለቱ ብቻ 

አንድን ሰው ትገድሉታላችሁን? ውሸታም ከሆነ ውሸቱ በራሱ ላይ 

ይሆናል፣ የእውነት ሰው ከሆነ ግን ከማስፈራሪያዎቹ ቢያንስ ከፊሎቹ 

ይደርሱባችኋል። በእውነቱ፣ አምላክ እርሱን ሕግ አፍራሹን፣ 

ውሸታሙን አይመራም።’” 1   በመጨረሻም ኃጢአታቸው በጣም የከፋ 

በመሆኑ፣ ይህ አማኝ ራሱ በሚያሳፍር ሁኔታ ለሞት ተዳረገ። 

“የእግዚአብሔር እርግማን በጨቋኝ ሰዎች ላይ ይሁን።” 2 

አሁን እነዚህን ነገሮች አሰላስል። እንዲህ ያለውን ውዝግብና 

1.  ቆርአን 40፡ 28              2.  ቆርአን 11፡ 21 
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ግጭት ሊያነሣሣ የቻለው ምን ይሆን? የእያንዳንዱ የአምላክ እውነተኛ 

ክስተት መምጣት፣ ይህን በመሰለ ሁከትና ነውጥ፣ ጭቆናና ብጥብጥ 

የሚከተለው ለምን ይሆን? ምንም እንኳ የአምላክ ነቢያት ሁሉ ለዓለም 

ሕዝቦች በተከሰቱ ቁጥር፣ ከእነርሱ በኋላ እንደገና ሌላ ነቢይ 

እንደሚመጣ ሁላቸውም የተነበዩ፣ የወደፊቱን የግልጸት ዘመን 

መምጣት የሚያበስሩ ምልክቶችንም የመስጠታቸው ሐቅም እያለ፣ ይህ 

ሁሉ ሆኗል። ለዚህም የሁሉም የቅዱሳት መጻሕፍት ጽሑፎች 

ይመሠክራሉ። ምንም እንኳ ሰዎች በቅድስና ክስተቶች ፍለጋቸው፣ 

በዚህ ሁሉ መጠባበቅ፣ በቅዱሳት መጻሕፍት የሠፈሩት ምልክቶችም 

ሁሉ እያሉ፣ ታዲያ በእያንዳንዱ ዘመንና ዑደት፣ እነዚህን የመሳሰሉ 

የጥቃት፣ የጭቆናና የጭካኔ ድርጊቶች በሁሉም ነቢያትና በአምላክ 

ኅሩያን ላይ የተፈጸሙት ለምን ይሆን? እርሱ እንዲህ ሲል እንደገለጸው 

ሁሉ፦“አንድ ነቢይ ነፍሶቻችሁ የማይፈልጉትን ይዞ ወደ እናንተ 

በመጣ ቁጥር፣ በትዕቢት ታብጣላችሁ፣ አንዳንዶችን በሐሳዊነት 

ትወነጅላላችሁ፣ ሌሎችን ደግሞ ትገድላላችሁ።” 1 

አሰላስል፣ ለእንዲህ ዓይነቱ ተግባራቸው ምክንያቱ ምን ይሆን? 

ንዑዱን ገላጮች  በሆኑት ላይ ይህንን የመሰለ ጠባይ እንዲያሳዩ 

ሊገፋፋቸው የቻለውስ ምንድን ነው? ባለፉት ዘመናት ሰዎችን 

ለክህደትና ለተቃውሞ ያበቃቸው ማንኛውም ምክንያት፣ አሁንም 

የዚህን ዘመን ሰዎች ወደ ጠማማነት መርቷል። የአምላክ ማስረጃ 

ያልተሟላ ነበር፤ ስለዚህም ሕዝቡ የካደው በዚህ ምክንያት ነበር ብሎ 

መናገር፣ ግልጽ የሆነ አምላክን መዳፈር ነው።  ለእርሱ ፍጡራን መሪ 

እንዲሆን ከሰዎች ሁሉ መካከል አንድ ነፍስ መርጦ፣ በአንድ በኩል 

1. ቆርአን 2፡ 87 
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ሙሉ  ማስረጃ  ከእርሱ መከልከል፣ በሌላ በኩል ደግሞ እርሱ 

ከመረጠው ስለዞሩ በእርሱ ሕዝቦች ላይ ኃይለኛ ቅጣት መፈጸም፣ 

ከፍጹም መሐሪው ጸጋና ከፍቅራዊ ጥበቃው፣ ከእርሱም ርኅራኄ 

የተመላባቸው ምሕረቶች ምንኛ የራቀ ነው!  ይልቁንም፣ በሁሉም 

ጊዜያት፣ የፍጡራን ሁሉ ጌታ ሥፍር ቁጥር የሌላቸው ችሮታዎች፣ 

የእርሱ መለኮታዊ ሕላዌ ክስተቶች በሆኑት አማካይነት ምድርንና 

በእርሷም ውስጥ የሚኖሩትን ሁሉ አቅፈዋል። የእርሱ ጸጋ ለአንድ 

አፍታም እንኳ አልታገደም፣ የእርሱ ፍቅራዊ ደግነት ዝናቦችም በሰው 

ዘር ላይ መዝነባቸውን አላቋረጡም። ስለዚህ እንዲህ ላለው አድራጎት፣ 

ከእነዚያ በትዕቢትና በኩራት ሸለቆ ውስጥ ከሚጓዙት፣ በመራቅ ምድረ 

በዳ ውስጥ ከጠፉት፣ በራሳቸው ከንቱ ቅዠት ጎዳናዎች ከሚጓዙትና 

የእምነታቸው መሪዎች በሥልጣናቸው የሚያዙትን በጭፍን 

ከሚከተሉት ነፍሶች አእምሮ ዝቅተኝነት በስተቀር ሌላ ምንም 

ምክንያት ሊሰጠው አይችልም። ዋና ዓላማቸው ተቃውሞ ብቻ ነው፤ 

ብቸኛ ፍላጎታቸው እውነቱን ቸል ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች 

በእያንዳንዱ የእውነት ፀሐይ ቀናት ዓይኖቻቸውን፣ ጆሮዎቻቸውንና  

ልቦናዎቻቸውን ካዩአቸው፣ ከሰሟቸውና ከተሰሟቸው  ከማናቸውም 

ነገሮች አንጽተዋቸው ቢሆኑ ኖሮ፣ በእርግጥ የእግዚአብሔርን ውበት 

ከማየት ባልተነፈጉ፣ ከክብር መኖሪያዎችም ርቀው ባልጠፉ እንደነበር፤ 

ለእያንዳንዱ የሚገነዘብ ተመልካች ግልጽና ገሃድ ነው። ነገር ግን 

የእግዚአብሔርን ማስረጃ ከእምነታቸው መሪዎች ትምህርቶች 

በተቀሰመው በራሳቸው ዕውቀት መለኪያ በመመዘናቸውና ከውስኑ 

ግንዛቤያቸው የተለየ ሆኖ በማግኘታቸው፣ እንዲህ ያሉትን ተገቢ 

ያልሆኑ ተግባሮች ለመፈጸም ተነሣሡ። 
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የሃይማኖት መሪዎች የሥልጣንን ልጓሞች በጠንካራ መዳፋቸው 

ውስጥ ስለያዙ፣ በየዘመኑ ሕዝቦቻቸውን ወደ ዘለዓለም መዳን ደርቻ 

እንዳይደርሱ ከልክለዋቸዋል። ጥቂቶቹ ለመሪነት በነበራቸው ጥማት፣ 

ሌሎች ደግሞ በዕውቀትና የመረዳት ችሎታ ማነስ ምክንያት ለሕዝቡ 

መነፈግ ምክንያቶች ነበሩ። በውሳኔአቸውና በሥልጣናቸው እያንዳንዱ 

የአምላክ ነቢይ ከመስዋዕትነት ጽዋ ጠጥቷል፤ ከዚያም ወደ ክብር 

ከፍታዎች በረራውን አድርጓል። እነዚያ የሥልጣንና የዕውቀት 

መቀመጫዎችን የያዙት፣ በእነዚያ በመለኮታዊ ባሕርያት ዕንቁዎች፣ 

በእነዚያ በእውነተኞቹ የዓለም ንጉሦች ላይ ምን ዓይነት ሊነገሩ 

የማይቻሉ ጭካኔዎች አደረሱ!  በአላፊ ሥልጣን በመርካት፣ 

ዘለዓለማዊውን ልዕልና ራሳቸውን ነፈጉ። ስለዚህም፣ ዓይኖቻቸው 

የእጅግ ተወዳጁን ገጽታ ብርሃን አላዩም፣ ጆሮቻቸውም የልብ ፍላጎትን 

ወፍ ጣዕመ-ዜማዎች አላዳመጡም። በዚህም ምክንያት ስለ እያንዳንዱ 

ዘመን ቀሳውስት በሁሉም ቅዱሳት መጻሕፍት ተጠቅሷል። ስለዚህም 

እርሱ እንዲህ አለ፦ “የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ! የአምላክን ምልክቶች 

እናንተው ራሳችሁ ምስክሮቻቸው የነበራችሁላችውን ለምን 

ትክዳላችሁ?” 1 ደግሞም እንዲህ ይላል፦ “የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ! 

ለምን እውነቱን ሐሰት ታለብሳላችሁ? ለምንስ ሆን ብላችሁ እውነቱን 

ደበቃችሁ!” 2 እንደገናም እንዲህ ይላል፦“በል፣ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ! 

አማኞችን ከአምላክ መንገድ ለምን ትከለክላላችሁ?” 3  በእግዚአብሔር 

ዓይን ብታዩ፣ ወገኖቻቸው የሆኑትን ሰዎች ከቀጥተኛው የአምላክ 

መንገድ የከለከሉት “የመጽሐፉ ሰዎች” ማለት ሌሎች ሳይሆኑ፣ 

ስሞቻቸውና ጠባያቸው በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ የተገለጸው፣ 

በጥቅሶቹና በትውፊት ጽሑፎቹ ውስጥ በተዘዋዋሪ አነጋገር የተገለጹት 

1. ቆርአን 3፡ 70              2. ቆርአን 3፡ 71                 3. ቆርአን 3፡ 99 
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የዚያ ዘመን ቀሳውስት መሆናቸው ግልጽ ነው። 

ምናልባት ከአሁን በፊት በክብር ግርዶሽ ሥር ተደብቀውና 

በእርሱ ጸጋ መቅደስ ውስጥ ተቀምጠው የነበሩት የመለኮታዊ ጥበብ 

ምሥጢራት ይገለጹልህ ዘንድ፣ ከማይሳሳተው የአምላክ ዓይን 

በተገኘው፣ በማያወላውልና በረጋ ትኩረት ዕይታ የመለኮታዊ 

ዕውቀትን አድማስ ለአንዳፍታ ቃኝ፣ እነዚያን ዘለዓለማዊው 

የገለጻቸውንም የፍጹምነት ቃላት አሰላስል። የእነዚህ የሃይማኖት 

መሪዎች ክህደቶችና ተቃውሞዎች ምክንያቱ፣ በአብዛኛው 

የዕውቀታቸውና የመገንዘብ ችሎታቸው ማነስ ነው። እነርሱ እነዚያን 

የክስተቱን ምጽዓት የሚያበስሩትን ምልክቶች በመዘርዘር፣ በአንዱ 

እውነተኛ አምላክ ውበት ገላጮች የተነገሩትን ቃላት አልተረዱም፣ 

ወይም በጥልቀት አልመረመሩም። ስለዚህ የአመጽን ሰንደቅ ሰቀሉ፣ 

ክፋትንና ቅዋሜንም ቀሰቀሱ። የዘለዓለም ወፎች ልሳኖች እውነተኛ 

ፍቺ ለእነዚያ ዘለዓለማዊውን ሕያው ለሚከስቱት በቀር ለሌላ ለማንም 

እንደማይገለጽ፣ የቅድስና ሌሊት ዘማሪ ወፍ ጣዕመ-ዜማዎችም 

ለእነዚያ በዘለዓለማዊው ግዛት ለሚኖሩት ጆሮ በስተቀር ለሌላ 

ሊደርሱ እንደማይችሉ ግልጽና ገሃድ ነው። የጭቆና ግብጻዊ (Copt) 

በፍትሕ ባለሟል ከንፈሮች ከተነካው ጽዋ ሊጋራ ከቶ አይችልም፤ 

የአለማመን ፈርዖንም የሙሴን የእውነትነት እጅ ለይቶ ለማወቅ ተስፋ 

ለማድረግ ከቶ አይችልም። እርሱ፦ “አምላክና ከእነዚያ በዕውቀት ጽኑ 

መሠረት ካላቸው በቀር፣ የዚያን ፍቺ የሚያውቅ ማንም የለም” 1 

እንደሚለው ሁሉ። ነገር ግን እነርሱ የመጽሐፉን ፍቺከእነዚያ በግርዶሽ 

ከተጠቀለሉት ፈለጉ፣ ከዕውቀትመፍለቂያ ምንጭ ግን ብርሃንን አንሻም 

አሉ። 

1.  ቆርአን 3፡ 7 
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የሙሴም ቀናት በአበቁበትና የኢየሱስ ብርሃን ከመንፈሱ የቀኑ 

ምንጭ በማብራት፣ ዓለምን በከበበበት ወቅት፣ የእሥራኤል ሕዝብ 

በሙሉ በተቃውሞ በእርሱ ላይ ተነሡ። ያ እንደሚገለጽ መጽሐፍ 

ቅዱስ የተነበየለት የሙሴን  ሕግ  በሙሉ ማወጅና መፈጸም አለበት፣ 

ነገር ግን የዚያ የመለኮታዊ መሢሕ ደረጃ አለኝ ባዩ ናዝራዊው ወጣት፣ 

ከሙሴ ሕግጋት መካከል ይበልጥ ክብደት ያላቸውን፣ የፍቺንና 

የሰንበትን ቀን ሕግ ሰርዟል በማለት ተጯጯሁ። ከዚህም በላይ፣ ገና 

ስለሚመጣው ክስተት የተሰጡት ምልክቶች የት አሉ? በማለት 

ተከራከሩ። እነዚህ የእሥራኤል ሕዝቦች መጽሐፍ ቅዱስ የተነበየውን 

ክስተት እስከዛሬም ድረስ እየጠበቁ ናቸው! ከሙሴ በኋላ ስንት 

የቅድስና ክስተቶች፣ ስንትም የዘለዓለም ብርሃን ገላጮች መጥተዋል፤ 

እስራኤል ግን በከባድ ከእውነት የራቀ ሰይጣናዊ ቅዠት ግርዶሽና 

በተሳሳቱ አስተሳሰቦች ተጠቅልላ፣ የራሷ ፈጠራ የሆነው ጣዖት እርሷ 

ራስዋ ባሰበቻቸው ምልክቶች መሠረት እንዲመጣ አሁንም በመጠባበቅ 

ላይ ናት! እግዚአብሔር ለኃጢአታቸው የያዛቸው፣ ከውስጣቸው 

የእምነትን መንፈስ ያጠፋውና በእጅግ በጣም ጥልቁ እሳት ያሰቃያቸው 

በዚህ ሁኔታ ነው። ይህንንም ያደረገው፣ እሥራኤል ስለሚመጣው 

ግልጸት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ተገለጹት ምልክቶች ቃላት ፍቺ 

ለመረዳት ባለመፍቀዷ እንጂ በሌላ በምንም ምክንያት አይደለም። 

እውነተኛ ፍቺአቸውን ስላልተገነዘበች፣ በጥልቀት ሳታጤን እንደ 

መሰላት፣ እነዚያ ድርጊቶች ፍጹም ባለመፈጸማቸው፣ ስለዚህ፣ እርሷ፣ 

የኢየሱስን ውበት ከማወቅና የእግዚአብሔርን ገጽታ ከማየት ተነፍጋ 

ቀረች። እስካሁንም የእርሱን መምጣት ይጠባበቃሉ! ከጥንት ጀምሮ 

እስከ ዛሬ ድረስ፣ የምድር ሕዝቦችና ወገኖች ሁሉ እንደዚህ ያሉት 
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ከእውነት የራቁ የማይመስሉ ሃሳቦችን አጥብቀው በመያዝ፣ በዚህ 

ሁኔታ ከንጽሕናና ከቅድስና ምንጮች ከሚጎርፉት የጠሩ ውሃዎች 

ራሳቸውን ነፍገዋል። 

እነዚህን ምሥጢራት ለመግለጥ፣ ጣዕመ-ዜማ ባለው የሄጃዝ 

ቋንቋ ለአንድ ወዳጅ በላክናቸው በቀድሞ መልእክቶቻችን ውስጥ፣ 

ላለፉት ነቢያት ከተገለጹት ጥቅሶች ጥቂቶቹን አውስተናል። አሁን 

ደግሞ፣ ምናልባት እነዚያ በርቀት በረሃዎች ውስጥ በኃይል የተጠሙት 

ወደ መለኮታዊ ቅርበት ውቅያኖስ ለመደረስ እንዲችሉ፣ እነዚያም 

በመለየት ውድማዎች ውስጥ የሚማቅቁት ወደ ዘለዓለማዊ እንደገና 

ግንኙነት ቤት እንዲመሩ፣ በእነዚህ ገጾች፣ በዚህኛው ጊዜ፣ ድንቅ 

በሆነው የኢራቅ ልሳን የተነገሩትንና ከእነዚያ ጋር ተመሳሳይ የሆኑትን 

እነዚህን ጥቅሶች እንደገና እንጠቅሳለን። በዚህም የስሕተት ጭጋጎች 

ይበተናሉ፣ የመለኮታዊ መርሖ ፍጹም አንጸባራቂ ብርሃንም በሰው ዘር 

ልቦች አድማስ ላይ ያበራል። ሁሉም ሰዎች ከግዴለሽነት 

አልጋዎቻቸው ተነሥተው፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ፣ በእርሱ፣ የንዑዱ 

በሆነው ሪዝቫን ውስጥ የመለኮታዊ ኃይል እጅ ከተከለው ዛፍ፣ የገነትን 

ቅጠሎች መወዛወዝ ድምጽ እንዲያዳምጡ፣ ከዚህ ብዕር፣ የሰዎችን 

ነፍሶች የሚያነቃቃ እንዲፈልቅ፣ እምነታችንን በአምላክ ላይ 

እናደርጋለን፣ ለእርዳታም ወደ እርሱ እንጮሃለን። 

ለእነዚያ የመረዳት ችሎታ ለተለገሡት፣ የኢየሱስ የፍቅር እሳት 

አይሁዳዊውን የውስንነት ግርዶሽ አቃጥሎ፣ የእርሱ ሥልጣን ግልጽ 

በተደረገና በከፊል ተፈጻሚ በሆነ ጊዜ፣ እርሱ፣ የዚያ የማይታየው 

ውበት ገላጭ የሆነው፣ አንድ ቀን ለደቀመዛሙርቱ ንግግር ሲያደርግ፣ 
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ስለራሱ ከዚህ ዓለም መለየት ጠቅሶ፣ የኃዘናቸውን እሳት በልቦቻቸው 

ውስጥ በማቀጣጠል፦ “እኔ እሄዳለሁ፣ እንደገናም ወደ እናንተ 

እመጣለሁ፤” እንዳላቸው፣ በሌላም ስፍራ “እኔ እሄዳለሁ፣ እኔ 

ያልነገርኳችሁን የሚነግራችሁና፣ እኔ የተናገርኩትን ሁሉ የሚያሟላ 

ሌላ ይመጣል” እንዳለ ግልጽና የተከሰተ ነው። የእግዚአብሔርን 

አንድነት  ክስተቶች በመለኮታዊ ጥልቅ ግንዛቤ ብታሰላስሉ፣ እነዚህ 

ሁለቱ አባባሎች አንድ ትርጉም ብቻ አላቸው። 

በቆርአን የግልጸት ዘመን የኢየሱስ መጽሐፍና እምነት 

እውነተኛነት እንደተረጋገጠ እያንዳንዱ አስተዋይ ሰው ይገነዘባል። ስለ 

ስሞችም ከሆነ፣ ሞሐመድ ራሱ “እኔ ኢየሱስ ነኝ” ብሏል። የኢየሱስን 

ምልክቶች፣ ትንቢቶችና ቃሎች እውነትነት ተገንዝቦ፣ ሁላቸውም 

ከእግዚአብሔር መሆናቸውን መሥክሯል። ሁለቱም የአምላክን እምነት 

የደገፉ፣ ምሥጋናውን የተናገሩ፣ የእርሱንም ትእዛዛት የገለጹ 

በመሆናቸው፣ በዚህ ስሜት ሲታይ፣ የኢየሱስ ስብዕናም ሆነ ጽሑፎቹ፣ 

ከዚያ ከሞሐመድ ስብዕናና ከእርሱ ቅዱስ መጽሐፍ የተለዩ አይደሉም። 

ኢየሱስ ራሱ፦ “እሄዳለሁ እንደገናም ወደናንተ እመጣለሁ” በማለት 

የተናገረው በዚህ ምክንያት ነው። ፀሐይን አስተውል። አሁን፣ “ እኔ 

የትናንትናዋ ፀሐይ ነኝ” ብትል እውነቱን ተናግራለች። የጊዜውን ቅደም 

ተከተል በማስታወስ፣ ሌላ ፀሐይ ነኝ ብትል፣ አሁንም እውነቱን 

ተናግራለች። በተመሳሳይ ሁኔታ ቀናት ሁሉ አንድና ያው ናቸው 

ቢባል፣ ትክክልና እውነት ነው። ከተለያየ ስሞቻቸውና መለያዎቻቸው 

አንጻር ሲታዩ የተለያዩ ናቸው ቢባልም፣ ይህም እውነት ነው። 

ምክንያቱም አንድ ናቸው  ቢባልም እንኳ በእያንዳንዱ የተለያየ ስያሜ፣ 
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የተወሰነ ባሕርይና ልዩ ጠባይ ታይበታለህና። በስሞችና በባሕርያት 

ሁሉ ፈጣሪ የልዩነትና የአንድነት ምሥጢራት የተጠቀሱባቸውን 

ሁኔታዎች ለመረዳት እንድትችል፣ ያ ዘለዓለማዊ ውበት፣ ለምን 

በተላያዩ ጊዜያት፣ በተለያዩ ስሞችና ስያሜዎች (ማዕረጎች) ራሱን 

መጥራት እንደነበረበት ላለህ ጥያቄህ መልስ ታገኝ ዘንድ፣ የተለያዩ 

የቅድስና ክስተቶች የሚታወቁበትን መለያ፣ ልዩነትና አንድነት በዚሁ 

ዓይነት አስተውል (ተረዳ)። 

ቆይቶ፣ ከኢየሱስ ጋር የነበሩትና ደቀ-መዛሙርቱ ስለ እርሱ 

ክስተት መመለስ ማመልከት የሚገባቸውን ምልክቶች ጠየቁት። 

እነርሱም እነዚህ ነገሮች መቼ ይሆናሉ? በማለት ጠየቁ። አያሌ 

ጊዜያትም ያንን አቻ የሌለውን ውበት ጠየቁት፤ እርሱም መልስ በሰጠ 

ቁጥር፣ ያንን በተስፋ የሚጠበቀውን የግልጸት ዘመን የምጽዓት ማብሰር 

ያለበትን ልዩ ምልክት ገለጸ። ለዚሁም የአራቱም ወንጌሎች ጽሑፎች 

ይመሠክራሉ። 

ይህ ግፍ የተዋለበት፣ ለአምላክ ሲል፣ ምናልባት ሟች ሰዎች 

ከማይጠፋው ፍሬ ድርሻቸውን ተነፍገው ከመቅረት ይድኑ ዘንድ፣ 

ከባግዳድ፣ ማለትም “ከመንበረ-ሰላም” ለሰው ዘር ሁሉ በመለገሥ ላይ 

ከሚገኙት የዘለዓለማዊ ሕይወት ውሃዎችም ለአንዲት ጠብታ እንኳ 

እንዲበቁ፣ እነዚያን፣ እስከ አሁን በስውሩና በተቀደሰው ዛፍ ግምጃ 

ቤት ውስጥ የተደበቁትን በረከቶች ለማጎናጸፍ፣ ከእነዚያ ሁኔታዎች 

አንዱን ብቻ ይጠቅሳል። ምሥጋናም፣ ወሮታም አንጠይቅም። 

“ለአምላክ ብለን ነፍሶቻችሁን እንመግባለን፤ ከእናንተ ካሣም ሆነ 

ምሥጋና አንሻም።” 1   ይህ ልበ-ንጹሐንና መንፈሰ-ብሩሃን በሆኑት ላይ 

1. ቆርአን 76፡ 9               
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ዘለዓለማዊ ሕይወትን የሚያጎናጽፍ ምግብ ነው። ይህ፦ “ጌታ ሆይ፣  

ኅብስትህን  ከሰማይ ላክልን” 1 የተባለለት ኅብስት ነው።  ይህ ኅብስት፣ 

ለእነዚያ ለሚገባቸው ከቶ አይነፈግም፤ ሊያልቅም ከቶ አይችልም። 

ይህም ኅብስት ከጸጋ ዛፍ ዘለዓለም ያድጋል፤ ከፍትሕና ከምሕረት 

ሰማያት በሁሉ ወቅቶች ይወርዳል። እርሱ እንደሚለው፦ “አምላክ 

መልካም ቃልን በምን እንደሚመስለው ታያለህን? በመልካም ዛፍ፣ 

ሥሩ በጥብቅ በተመሠረተው፣ ቅርንጫፎቹም እስከ ሰማይ 

በሚደርሱት፣ ፍሬውንም በሁሉም ወቅቶች በሚሰጠው መልካም 

ዛፍ።” 2 

ሰው ይህንን መልካም ስጦታ፣ ይህንን የማይጠፋ በረከት፣ 

ይህንን ዘለዓለማዊ ሕይወት ራሱን መንፈጉ እንዴት ያሳዝናል! 

ምናልባት፣ በእውነት ፀሐይ ድንቅ ችሮታዎች አማካይነት፣ ሙታን ወደ 

ሕይወት እንዲሸጋገሩ፣ የጠወለጉት ነፍሶችም፣ ወሰን በሌለው መንፈስ 

አማካይነት እንዲያንሰራሩ፣ ሰው ለዚህ ከሰማይ ለሚመጣው ምግብ 

ዋጋ መሰጠት አለበት። ወንድሜ ሆይ! አሁን ከእጅግ ተወዳጁ ከተማ 

በመንፈስ ላይ ያለው የሕይወት ልዝብ ነፋስ ለብዙ ጊዜ መቀጠል 

ስለማይችል፣ በመጉረፍ ላይ ያለውም የቅዱስ ልሳን ወራጅ ወንዝ 

መቆም ስላለበት፣ የሪዝቫን በሮችም ተከፍተው ዘላለም መቆየት 

ስለማይችሉ፣ አሁን ጊዜ እያለ ከናፍሮቻችን ከማይበላሸው መጠጥ 

እንዲቀምሱ ፈጠን በል። የገነት ሌሊት ዘማሪ ወፍ ከምድራዊ 

መኖሪያው ለቆ ወደ መንግሥተ-ሰማያዊ ጎጆው በረራውን 

የሚያከንፍበት ቀኑ በእርግጥ ይመጣልና። ከዚያም ዜማው መሰማቱ 

ይቆማል፣ የጽጌረዳውም ውበት ማፍካቱን ያቋርጣል። ስለዚህ 

1.. ቆርአን 5፡ 117                 2. ቆርአን 14፡ 24 
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የመለኮታዊው ጸደይ ወቅት ክብሩ ሳያልፍ፣ የዘለዓለም ወፍ ዜማውን 

ማዜም ሳያቋርጥ፣ ውሳጣዊ መስሚያህ ጥሪውን ከማዳመጥ 

እንዳይነፈግ ጊዜውን ተጠቀምበት። ለአንተም፣ ለአምላክ ተወዳጆችም 

ምክሬ ይህ ነው። የሚሻ ሁሉ ወደዚያ ይዙር፤ የማይሻ ሁሉ ከዚያ 

ይራቅ። እግዚአብሔር፣ በእውነቱ፣ ከእርሱና (ከሰውና) ከዚያ እርሱ 

ከሚያየውና ከሚመሠክረው ነፃ ነው። 

እነዚህ፣ ስለእነዚያ ከክርስቶስ በኋላ ስለሚመጣው ክስተት 

ምጽዓት ማብሰር ስለሚገባቸው ምልክቶች በመግለጽ፣ በማርያም 

ልጅ፣ በኢየሱስ፣ በወንጌል ሪዝቫን፣ ግርማ በተመላበት ድምጽ 

የተዜሙት ዜማዎች ናቸው። ማቴዎስ በጻፈው በመጀመሪያው ወንጌል 

እንደሚከተለው ተጽፏል፦ እነርሱም ኢየሱስን ስለምጽዓቱ ምልክቶች 

በጠየቁት ጊዜ እንዲህ አላቸው፦ “ከእነዚያ ቀናትም ጭቆና (ጭንቀት) 1 

በኋላ ወዲያው ፀሐይ ትጨልማለች፣ ጨረቃም ብርሃንዋን አትሰጥም፣ 

ከዋክብትም ከሰማይ ይረግፋሉ፣ የምድርም ኃይላት ይናወጣሉ፣ 

በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል፣ በዚያን ጊዜም 

የምድር ነገዶች ዋይ ዋይ ይላሉ፣ የሰው ልጅንም በኃይልና በታላቅ 

ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ያዩታል። መላእክቱንም ከታላቅ መለከት 

ድምጽ ጋር ይልካቸዋል።” 2 የእነዚህ ቃላት ፍሬ ነገር በፋርስኛ ቋንቋ 3 

ሲብራራ እንደሚከተለው ነው፦ በሰው ዘር ላይ የሚደርሱ 

ጭቆናዎችና መከራዎች ከደረሱ በኋላ፣ ፀሐይ ከማብራት፣ ጨረቃም 

ብርሃንዋን ከመስጠት ይገታሉ፣ የሰማይ ከዋክብት በምድር ላይ 

ይረግፋሉ የምድር አምዶችም ይንቀጠቀጣሉ። በዚያን ጊዜ፣ የሰው ልጅ 

ምልክቶች በሰማይ ይታያሉ፣ ማለትም እነዚህ ምልክቶች ሲታዩ፣ ያ 

1. ትልቢሲስ የሚለው የግሪክ ቃል ሁለት ትርጉም አለው፡ ጭቆና እና እምቀት                     

2.  ማቴዎስ 24፡ 29-31      3. ይህ ጥቅስ በባሃኦላህ በአረብኛ ቋንቋ ተጠቅሶ በፋርስኛ ተተረጎመ 
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ምፅዓቱ በተስፋ የሚጠበቀው ውበትና የሕይወት መሠረት 

(Substance) ከማይታየው መንግሥት ወደሚታየው ዓለም ይወጣል። 

እርሱም እንዲህ ይላል፦ በዚያን ጊዜ በምድር ላይ የሚኖሩት ሕዝቦችና 

ወገኖች በሙሉ ያዝናሉ፣ ያለቅሳሉም፣ ከዚያም ያንን መለኮታዊ 

ውበት፣ በታላቅ መለከት ድምጽ መላእክቱን በመላክ፣ ከሰማይ 

በኃይል፣ በገናናነትና በሞገሥ፣ በዳመናዎችም ላይ እየጋለበ ሲመጣ 

ያዩታል። እንደሉቃስ፣ ማርቆስና ዮሐንስ አባባል በተጻፉት በሦስቱ 

ሌሎች ወንጌሎች ውስጥ በተመሳሳይ አገላለጾች ተጽፈዋል። በአረብኛ 

ቋንቋ በገለጽናቸው መልእክቶቻችን ውስጥ እነዚህን በሰፊው 

ስላወሳናቸው፣ በእነዚህ ገጾች ውስጥ አልጠቀስናቸውም፣ በአንዱ 

ብቻም ተቆጥበናል። 

የክርስትና ቀሳውስት የእነዚህን ቃላት ፍቺ ለመረዳት 

ስለተሳናቸውና ዓላማቸውንና ግባቸውን ስላልተገነዘቡ፣ የኢየሱስንም 

ቃላት የቃል በቃል ፍቺ ላይ ስለተጣበቁ፣ እነርሱ ከሞሐመድ ግልጸት 

የሚጎርፍ ጸጋና ከሚዘንበው በረከት የተነፈጉ ሆኑ። በሞሐመዳዊው 

ግልጸት ዘመን የፀሐዩን ንጋት ማጀብ የነበረባቸው እነዚያ ምልክቶች 

ቃል በቃል ስላልተፈጸሙ፣ ከክርስቲያን ኅብረተሰብ መካከል 

መሐይማን፣ በተመሳሳይ ሁኔታ፣ የእምነታቸውን መሪዎች ምሳሌ 

በመከተል፣ የክብርን ንጉሥ ውበት ከማየት ተከለከሉ። በመሆኑም 

ዘመናት አለፉ፣ ምዕተ-ዓመታትም ነጎዱ፣ ያ እጅግ በጣም ንጹህ 

መንፈስም ወደ ጥንታዊው ሉዓላዊነት መንበሩ ተመለሰ። እንደገና 

ዘለዓለማዊው መንፈስ በምሥጢራዊው መለከት ውስጥ ተነፈሰና 

ሙታን ከደንታቢስነትና ከስሕተት መቃብሮቻቸው ፈጥነው ወጥተው 



26 

ወደ መርሖና ወደ ጸጋ መንግሥት እንዲገቡ አደረገ። ሆኖም፣ ያ 

በተስፋ የሚጠባበቀው ኅብረተ-ሰብ አሁንም፦ እነዚህ ነገሮች መች 

ይሆናሉ? እኛ ለእርሱ እምነት ድል እንድንነሣ፣ ለእርሱም ስንል 

ሃብታችንን ለመሰዋት፣ በእርሱም መንገድ ሕይወታችንን ለመስጠት 

እንድንችል፣ ያ ምፅዓቱ በተስፋ የሚጠበቀው የተስፋችን ዓላማ መቼ 

ይከሰታል? እያለ በመጯጯህ ላይ ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ፣ እነዚህን 

የመሳሰሉ የተሳሳቱ አስተሳሰቦች ሌሎችን ኅብረተ-ሰቦች ከመለኮታዊ 

ጥበቃ ወሰን አልባ ምሕረት ካውታር እንዲርቁና በራሳቸው ከንቱ 

ሃሣቦች ውስጥ እንዲባዝኑ አድርጓቸዋል። 

ከዚህ አንቀጽ ሌላ፣ እርሱ በወንጌል ውስጥ “ሰማይና ምድር 

ያልፋሉ ቃሌ ግን አታልፍም” 1 በማለት የተናገረበት ሌላ ጥቅስ አለ። 

የኢየሱስ ተከታዮች የወንጌል ሕግ ከቶ እንደማይሻር፣ ያ ምፅዓቱ 

በተስፋ የሚጠበቀው ውበት በሚከሰትበትና ምልክቶቹ ሁሉ 

በሚገለጹበት በማንኛውም ጊዜ፣ ከእርሱ እምነት ሌላ እምነት ሁሉ 

ከዓለም ላይ እንደማይቀር በወንጌል ውስጥ የታወጀውን ሕግ 

ማረጋገጥና ማሳመን እንደሚኖርበት የሚከራከሩት በዚህ ምክንያት 

ነው። መሠረታዊ እምነታቸው ይህ ነው። በዚህም ነጥብ እምነታቸው 

በጣም የከረረ በመሆኑ ምክንያት፣ አንድ ሰው በትንቢት ቃል 

የተሰጡትን ምልክቶች በሙሉ አሟልቶ እንዲከሰት ቢደረግና 

ከተጻፈው የወንጌል የቃል በቃል ሕግ ውጪ ቢደነግግ፣ በእርግጥ 

እርሱን ያወግዙታል፣ ለሕጉም ተገዢ አይሆኑም፣ መናፍቅ ነው 

ይሉታል፣ በመሳለቅም ይስቁበታል። ይህም ለመሆኑ፣ የሞሐመድ 

ግልጸት ፀሐይ በተገለጸበት ጊዜ በተከሰቱት ሁኔታዎች ተረጋግጧል። 

1.  ሉቃስ 21፡ 31 
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እነርሱ በእያንዳንዱ የግልጸት ዘመን፣ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ 

ስለተገለጹት ቃላት ፍቺ በትክክል ባለመረዳታቸው፣ የመጨረሻ ዓላማ 

የሆነውን - ሳድራቱል ሙንተሃን ከማወቅ እንዲነፈጉ ስላደረጓቸው፣ 

ስለነዚህ ቃላት እውነተኛ ፍቺ፣ ትሑት አእምሮ ከአምላክ ክስተቶች 

ቢጠይቁ ኖሮ፣ እነርሱ በእርግጥ ወደ እውነት ፀሐይ ብርሃን በተመሩና፣ 

የመለኮታዊ ዕውቀትንና የመለኮታዊ ጥበብን ምሥጢራት ባገኙ ነበር። 

የእግዚአብሔር ቃል አሸናፊ ግርማ ወደ እርሱ ስሞችና 

ባሕርያት ውቅያኖስ ከመቅረብ እንዳይገታቸው፣ ወይም የእርሱ 

የተከበረ ሕላዌ ግልጸት መቀመጫ የሆነውን የአምላክ መብራት 

ከማወቅ እንዳይነፍጋቸው ፣ ምናልባትም አስተዋይ ልቦች የቅድስና 

ክስተቶችን ንግግሮች ሥውር አባባሎችና ፍቺዎቻቸውን ሁሉ ይረዱ 

ዘንድ፣ ይህ አገልጋይ በእነዚህ ቅዱሳት ቃላት ውስጥ ተከማችቶ 

ከሚገኘው፣ ጥልቀቱ ሊለካ ከማይቻለው የእውነት ውቅያኖስ ውስጥ፣ 

አሁን አንዲት የጤዛ ጠብታ ታክል ለአንተ ያካፍላል። 

“እነዚያ የጭቆና ቀናት እንዳለፉ ወዲያውኑ” የሚሉት ቃላት - 

ሰዎች የሚጨቆኑበትንና የሚሰቃዩበትን፣ የእውነት ፀሐይ፣ እንዲሁም 

የዕውቀትና የጥበብ ዛፍ ፍሬ የመጨረሻ ቀሪ ምልክቶች ከሰዎች 

መካከል የሚጠፉበትን፣ የሰው ዘር የሥልጣን ልጓሞች በቂሎችና 

በደንቆሮዎች እጅ የሚወድቁበትን፣ የፍጥረት ፍጹም አስፈላጊና የላቀ 

ከፍተኛ ዓላማ የሆኑት፣ የመለኮታዊ አንድነትና የግንዛቤ በሮች 

የሚዘጉበትን፣ የተረጋገጠ ዕውቀት ለከንቱ ቅዠት መንገድ 

የሚለቅበትን፣ ርክሰትም የጽድቅን ደረጃ የሚነጥቅበትን ጊዜ 

ያመለክታሉ። እንዲህ ያለው ሁኔታ፣ የእያንዳንዱ ኅብረተ-ሰብ 
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የሥልጣን ልጓሞች፣ በስሜታቸውና በምኞታቸው በሚመሩ ቂል 

መሪዎች መዳፍ ውስጥ በወደቀበት በዚህ ቀን ታይቷል። 

በአንደበታቸው ላይ የአምላክ ስም መጠቀስ ባዶ ቃል ሆኗል፣ 

በመካከላቸውም የእርሱ ቅዱስ ቃል የሞተ ፊደል ሆኗል። ምንም እንኳ 

በእያንዳንዱና በሁሉም ነገሮች ውስጥ የዕውቀት በሮች እስኪከፈቱና 

በእያንዳንዱም አቶም ውስጥ የፀሐይ ምልክቶች እስኪከሰቱ ድረስ፣ 

የመለኮት ኃይል ጣቶች የአምላክን ዕውቀት በሮች የከፈቱና፣ 

የመለኮታዊ ዕውቀትና የመንግሥተ ሰማያዊ ጸጋ ብርሃን፣ የተፈጠሩትን 

ነገሮች ሁሉ ሕላዊ ያበራና ያነቃቃ ቢሆንም፣ በእነርሱ ላይ 

የምኞቶቻቸው ተጽዕኖ በጣም በማየሉ፣ የኅሊናና የማመዛዘን መብራት 

ከልቦቻቸው ውስጥ ጠፍቷል። ሆኖም ዓለምን ያቀፉት እነዚህ ብዙና 

የተለያዩ የመለኮታዊ ዕውቀት ግልጸቶች ሁሉ እያሉ፣ እነርሱ ግን እስከ 

አሁንም፣ የዕውቀት በር እንደተዘጋና የምሕረት ካፍያዎችም እንደቆሙ 

አድርገው በከንቱ ያስባሉ። ከንቱ ቅዠትንም አጥብቀው በመያዝ፣ እነሱ 

ከመለኮታዊ ዕውቀት (ኦርቫቶል ቮስቃ) ርቀው ጠፍተዋል። ልቦቻቸው 

ለእውቀትና ለእውቀቱም በር ያዘነበሉ አይመስሉም፣ ምክንያቱም 

እነርሱ ከእውነት በራቀ እምነት፣ ወደ ምድራዊ ሃብቶች የሚያመራውን 

በር አግኝተዋልና። በአንጻሩ ግን፣ በእውቀት ገላጩ ክስተት እነርሱ 

ወደ ራስ መስዋዕትነት ጥሪ እንጂ ሌላ አይታያቸውምና። ስለዚህም 

እንደሚጠበቀው ሁሉ እነርሱ የመጀመሪያውን አጥብቀው በመያዝ፣ 

ከኋለኛው ደግሞ በመሸሽ ላይ ናቸው። ምንም እንኳ በልቦቻቸው 

የአምላክ ሕግ አንድ የነበረ መሆኑን ቢገነዘቡም፣ በየአቅጣጫው አዲስ 

ትእዛዝ ያወጣሉ፣ በየወቅቱም አዲስ አዋጅ ያውጃሉ። የእግዚአብሔርን 

ሳይሆን የራሳቸውን ፍላጎት ስለሚሹ፣ በሥሕተት መንገድም በቀር 
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በሌላ መንገድ ስለማይራመዱ በአንድ ሕግ ላይ የሚስማሙ ሁለት 

ሰዎች እንኳ አይገኙም። መሪነትን የጥረታቸው የመጨረሻ ከፍተኛ 

ዓላማ አድርገው ወስደዋል፣ ኩራትንና ትዕቢትንም ከልባቸው ምኞት 

እንደፍጹም ከፍተኞች ግቦች ቆጥረዋል። ወራዳ ደባዎቻቸውንም 

ከመለኮታዊ ድንጋጌ በላይ አድርገዋል፣ የአምላክ ፈቃድ ትዕግሥት 

በተመላበት ፈቃደኝነት መቀበልን ትተዋል፣ በራስ ወዳድነት አስተሳሰብ 

ተጠምደዋል፣ በግብዞችም መንገድ ተራምደዋል። የመጨረሻ ትንሿ 

ወቀሳ ሥልጣናቸውን እንዳታዳክምባቸው፣ ወይም ዝናቸውን 

እንዳትቀንስባቸው በመፍራት፣ ባለ በሌለ ኃይላቸውና ጉልበታቸው 

ሁሉ፣ ዋጋ ቢስ የሙያ ሥራቸውን ለማደላደል ይጥራሉ። ዓይን 

በአምላክ የእውቀት ኩል ቢኳልና ቢበራ፣ አያሌ ስግብግብ አራዊት፣ 

በሰዎች ነፍሶች ጥንብ ላይ ተረባርበው በእርግጥ ባየ ነበር። 

ከዚህ ከተዘረዘረው የባሰ ምን “ጭቆና” አለ? አንዲት ነፍስ 

እውነትን ለማግኘትና ወደ አምላክ ዕውቀት ለመድረስ ስትመኝ፣ 

እነዚህንም ለማግኘት የት እንደምትሔድና ከማንስ እንደምትፈልግ 

ለማወቅ ከአለመቻል የበለጠ ምን ከባድ “ጭቆና” አለ? ምክንያቱም 

አስተሳስቦች ክፉኛ ተለያይተዋል፣ ወደ እግዚአብሔር መድረሻ 

መንገዶችም ተባዝተዋልና። ይህ “ጭቆና” በእያንዳንዱ ግልጸት ያለ 

መሠረታዊ ገጽታ ነው። ይህም ሳይደርስ የእውነት ፀሐይ እንዲከሠት 

አይደረግም። የመለኮታዊ መርሖ ንጋት ከሥሕተት የሌሊት ጨለማ 

መቀጠል ይኖርበታልና። በዚህም ምክንያት፣ እነዚህ ነገሮች፣ ማለትም 

ግፍ የምድርን ገጽ እንደሚሸፍንና ጨለማም የሰውን ዘር እንደሚውጥ 

በሁሉም የታሪክና የትውፊት መጽሐፍት ውስጥ ተጠቅሰዋል። እነዚህ 
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የተባሉት የትውፊት ጥቅሶች በሚገባ ስለሚታወቁ፣ የዚህ አገልጋይም 

ዓላማ በአጭሩ ለመግለጽ ስለሆነ፣ የእነዚህን የትውፊት ጽሑፎች 

አንቀጾች ከመጥቀስ ይቆጠባል። 

ይህ “ጭቆና” (የቃል በቃል ትርጉሙ ጭንቀት (እምቀት) ማለት 

ስለሆነ ምድሪቱ ትጨባበጣለች የሚል ፍቺ የሚሰጠው ከሆነ፣ ወይም 

የሰዎች ከእውነት የራቀ ከንቱ እምነት ተመሳሳይ መቅሰፍቶች በሰው 

ዘር ላይ ይደርሳሉ ብሎ የሚያስብ ከሆነ፣ እነዚህ ሁኔታዎች በምንም 

መንገድ እንደማይፈጸሙ ግልጽና ገሃድ ነው። እነርሱ፣ ግን በእርግጥ፣ 

ይህ የመለኮታዊ ግልጸት አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታ አልተከሠተም 

በማለት በእርግጥ ይቃወማሉ። የእነርሱ ክርክር እንዲህ የነበረና 

አሁንም እንዲህ ያለ ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ “ጭቆና” ማለት 

መንፈሳዊ ዕውቀትን ለመገብየትና የአምላክን ቃል ለመረዳት የችሎታ 

ማነስ ማለት ነው። የዚህም አባባል ትርጉም  የእውነት የቀኑ ኮከብ 

ሲጠልቅና የእርሱንም ብርሃን የሚያንጸባርቁት መስተዋቶች ሲለዩ፣ 

ለመርሖ ወዴት እንደሚዞር ሰለሚጠፋበት፣ የሰው ዘር “በጭቆናና” 

በችግር ይሠቃያል ማለት ነው። ስለዚህም፣ ምናልባት ከእነዚያ፣ 

የእነዚህን የትውፊት ጥቅሶች ፍቺ ከተረዱት፣ ከመለኮታዊ ዕውቀትና 

ግንዛቤ ጽዋም ረክተው ከጠጡት ትሆን ዘንድ፣ ፍቺአቸውን በዚህ 

ሁኔታ እናስተምርሃለን፣ የመለኮታዊ ጥበብንም ምሥጢራት 

እንገልጽልሃለን።   

አሁን ደግሞ፦ “ፀሐይ ትጨልማለች፣ ጨረቃም ብርሃንዋን 

አትሰጥም፣ ከዋክብትም ከሰማይ ይረግፋሉ” የሚሉትን ቃሎቹን 

በተመለከተ፦ በእግዚአብሔር ነብያት ጽሑፎች ውስጥ “ፀሐይ” እና 
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“ጨረቃ” በመባል የተጠቀሱት ቃላት ፍቺ፣ የሚታየው ሁለንተን ዓለም 

ፀሐይና ጨረቃ ብቻ ለማለት አይደለም። እንዲያውም፣ እነርሱ 

ለእነዚህ ቃላት ያሰቡላቸው ፍቺዎች ብዙና የተለያዩ ናቸው። 

በእያንዳንዱ ሁኔታም ልዩ ፍቺ ሰጥተዋቸዋል። ስለሆነም፣ ፀሐይ ሲባል 

አንዱ ፍቺው፣ እነዚያ ከጥንት ክብር የቀን ምንጭ የሚወጡትና 

ምድርን ከላይኛው ዓለም በሚመጣ የተትረፈረፈ ጸጋ መጥለቅለቅ 

የሚሞሉት የእውነት ፀሐዮች ማለት ነው። በእግዚአብሔር፣ 

በእውነተኛው፣ በተወዳጁ እንደተደነገገው፣ የምትታየው ፀሐይ፣ እንደ 

ዛፎች፣ ፍሬዎችና ቀለሞቻቸው፣ እንደ ምድር ማዕድናትና እነዚህን 

ለመሳሰሉት፣ በፍጥረተ-ዓለም ውስጥ ሊታዩ ለሚችሉት ሁሉ ዕድገት 

እንደምትረዳ ሁሉ፣ እነዚህ መለኮታዊ ብርሃኖችም በፍቅራዊ 

እንክብካቤአቸውና የማስተማር ኃይላቸው፣ የመለኮታዊ አንድነት 

ዛፎችን፣ የእርሱ አንድነት ፍሬዎችን፣ የመላቀቅ ቅጠሎችን፣ የዕውቀትና 

የእርግጠኝነት አበቦችን፣ እንዲሁም የጥበብና የልሳን ቅመም ዛፎችን 

እንዲኖሩና እንዲከሠቱ ያደርጋሉ። በእነዚህ የአምላክ ፀሐዮች 

መውጣት አማካይነት፣ ዓለም የምትታደሰው፣ የዘለዓለም ሕይወት 

ውሃዎችም የሚጎርፉት፣ የፍቅራዊ ደግነት ሞገዶች የሚተምሙት፣ 

የጸጋ ደመናዎች የሚሰበሰቡትና፣ የበረከት ልዝብ ነፋስም በተፈጠሩት 

ነገሮች ሁሉ ላይ የሚነፍሰው በዚህ ሁኔታ ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር 

ብርሃን በሰው ዘር ልብ ውስጥ በግለት እንዲነድ መንስዔ የሚሆኑት፣ 

እነዚህ የአምላክ ብርሃኖች የሚያመነጩት ሙቀትና እነርሱ 

የሚያቀጣጥሏቸው የማይጠፉ እሳቶች ናቸው። የዘለዓለማዊው 

ሕይወት መንፈስ በሙታን አካላት ውስጥ የተተነፈሰው፣ በእነዚህ 

የመላቀቅ ምልክቶች በሆኑት የተትረፈረፈ ጸጋ አማካይነት ነው። 
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በእርግጥም የምትታየው ፀሐይ፣ የዚያ የእውነት የቀኑ ኮከብ የሆነው፣ 

የዚያ አቻ፣ ተመሳሳይ፣ ወይም ተወዳዳሪ ከቶ የማይገኝለት ፀሐይ 

ድምቀት ምልክት ብቻ ናት። በእርሱም አማካይነት ሁሉም ነገሮች 

ይኖራሉ፣ ይንቀሳቀሳሉ፣ ሕልውናቸውንም ያገኛሉ። በእርሱም ጸጋ 

አማካይነት ይከሠታሉ፣ ወደ እርሱም እነርሱ ሁላቸው ይመለሳሉ። 

ከእርሱ ሁሉም ነገሮች መነጩ፣ ወደ እርሱም ግልፀት ግምጃ ቤቶች 

እነርሱ ሁሉም ተመለሱ። የተፈጠሩት ነገሮች ሁሉ ከእርሱ ወጡ፣ ወደ 

እርሱም ሕግ ማከማቻዎች ተመለሱ። 

አንተ እንዳስተዋልከውና አሁንም እንደምታስተውለው ሁሉ፣ 

እነዚህ መለኮታዊ ብርሃኖች፣ አንዳንድ ጊዜ በተለዩ መጠሪያዎችና 

ባሕርያት የተወሰኑ መስለው የሚታዩ፣ በአንዳንድ አእምሮዎች  

ፍጹምነት የጎደለውና ውሱን ግንዛቤ ምክንያት ብቻ ነው። እንዲህ 

ባይሆን ኖሮ፣ እነርሱ ሁልጊዜ ከእያንዳንዱ ማወደሻ ስም በላይ የላቁ፣ 

ከእያንዳንዱም ገላጭ ባሕርይ የተቀደሱ የነበሩ፣ ያሉና ለዘለዓለምም 

የላቁ መሆናቸውን የሚቀጥሉ ናቸው። የእያንዳንዱ ስም የላቀ ሕላዌ 

ወደ ቅድስና መንበራቸው ለመግባት ተስፋ ለማድረግ አይችልም፤ 

ከባሕርያት ሁሉ እጅግ በጣም ከፍተኛውና በንጽሕና የላቀውም ወደ 

ክብር መንግሥታቸው ለመጠጋት ከቶ አይችልም። የእግዚአብሔር 

ነቢያት፣ በእነርሱ በነቢያቱ በራሳቸው አማካይነት በቀር፣ በሌላ 

በምንም ነገር ሊያውቁአቸው ከቶ ከማይችሉት፣ ከሰዎች የመረዳት 

ችሎታ በላይ፣ ለመለካት ከሚቻለው በላይ ከፍ ያሉ ናቸው። የእርሱ 

ኅሩያን በገዛ ራሳቸው ስብዕና በስተቀር በሌላ መወደሣቸው ከእርሱ 

ክብር የራቀ ይሁን። እነርሱ ከሰዎች ውዳሴ በላይ የተከበሩ ናቸው፤ 
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እነርሱ ከሰብዓዊ ግንዛቤም በላይ የተከበሩ ናቸው። 

“ፀሐዮች” የሚለውም ቃል “በንጹሐን ነፍሶች” ጽሑፎች 

ውስጥ፣ ብዙ ጊዜ፣ እነዚያን፣ ብሩህ የመላቀቅ አርማዎች የሆኑትን፣ 

የአምላክን ነቢያት ለመግለጽ ጥቅም ላይ ውለዋል። ከእነዚያም 

ጽሑፎች መካከል፣ (እነዚህ) “በኖድቤህ ጸሎት” 1 ውስጥ ተጽፈው 

የሚገኙት የሚከተሉት ቃላት ናቸው፦“አንጸባራቂዎቹ ፀሐዮች ወዴት 

ሄዱ? እነዚያ ደማቅ ጨረቃዎችና ብሩህ ከዋክብትስ ወዴት ተለዩ?” 

ስለዚህ “ፀሐይ”፣ “ጨረቃ”፣ እና “ከዋክብት” የሚሉት ቃላት 

በመሠረቱ እነዚያን፣ የዕውቀታቸው ብርሃን፣ የሚታዩትንና 

የማይታዩትን ዓለማት በብርሃን ያበራውን የአምላክ ነቢያትን፣ 

ቅዱሳንንና፣የእነርሱ ተከታዮች የሆኑትን ብርሃኖች እንደሚያመለክቱ 

ግልጽ ነው። 

በሌላ አፈታት ደግሞ፣ በእነዚህ ቃላት ማመልከት የተፈለገው፣ 

በየተከታዩ ግልጸት ቀናት የሚኖሩትንና የሃይማኖትንም ልጓም 

በመዳፋቸው ውስጥ የሚይዙትን ያለፈው የግልፀት ዘመን ካህናትን 

ነው። እነዚህም ካህናት፣ በኋለኛው የግልጸት ብርሃን ከበሩ በአምላክ 

ዘንድ ተቀባይነት ይኖራቸዋል፣ በዘለዓለማዊ ብርሃንም ያበራሉ። ይህን 

ለማድረግ  ካልቻሉ ግን፣ ምንም እንኳ ላይ ላዩን የሰዎች መሪዎች 

ቢመስሉም፣ እነሱ የጨለሙ መሆናቸው ይረጋገጥባቸዋል፣ ምክንያቱም 

ማመንና ያለማመን፣ መርሖና ሥሕተት፣ ደስታና ሥቃይ፣ ብርሃንና 

ጨለማ ሁሉ፣ በእርሱ፣ የእውነት የቀኑ ኮከብ በሆነው ትእዛዝ 

የሚወሰኑ ናቸውና። በየዘመናቱ ከካህናት መካከል፣ በመጠየቂያው ቀን 

ከእውነተኛው የዕውቀት ምንጭ የእምነትን ማረጋገጫ የሚቀበል 

1.  አስራሁለተኛው ኢማም እንደደረሰው የሚታሰብ “የሃዘን እንጉርጉሮ” (ላሜንቴሺን) 



34 

ማንኛውም ካህን፣ በእውነትም የዕውቀትን፣ የመለኮታዊ ችሮታንና፣ 

የእውነተኛ ግንዛቤን ብርሃን ተቀባይ ይሆናል። አለበለዚያ 

በኃጢዓተኛነት፣ በክሕደት፣ አምላክን በመዳፈርና በጭቆና 

ወንጀለኛነት ይታወቃል።  

የኮከብ ብርሃን በፀሐይ አንጸባራቂ ድምቀት ፊት 

እንደሚደበዝዝ ሁሉ፣ የምድራዊ ዕውቀት፣ ጥበብና የመረዳት ችሎታ 

ብርሃንም፣ የመለኮታዊ ዕውቀት ብርሃን የቀኑ ኮከብ ከሆነው፣ 

ከእውነት ፀሐይ አንጸባራቂ ውበቶች ጋር ፊት ለፊት ሲገጣጠም፣ ወደ 

ምንም የሌለ ነገር (Nothingness) በመለወጥ እንደሚጠፋ፣ 

ለእያንዳንዱ የሚገነዘብ ተመልካች ግልጽና ገሃድ ነው። 

“ፀሐይ” የሚለው ቃል ለሃይማኖት መሪዎች አመልካችነት 

ጥቅም ላይ የዋለው፣ በደረጃቸው ከፍተኝነት፣ በዝናቸውና፣ 

በታዋቂነታቸው ምክንያት ነው። በሥልጣን የሚናገሩና ዝናቸው በጽኑ 

የተመሠረተው፣ በሁሉም ዘንድ ታዋቂነትን ያተረፉ የየዘመኑ ካሕናት 

እንዲህ ያሉ ናቸው። የእውነት ፀሐይ ምሳሌዎች ከሆኑ፣ በእርግጥ 

ከብርሃኖች ሁሉ እጅግ በጣም እንደተከበሩት ይቆጠራሉ፣ አለበለዚያ 

እንደ ገሃነመ እሳት እምብርት መታወቅ ይኖርባቸዋል። እርሱም፦ 

“በእውነቱ፣  ፀሐይም፣ ጨረቃም ወደገሃነማዊ እሳት ሥቃይ 

ተኮንነዋል” 1 እንደሚለው ሁሉ።  በዚህ ጥቅስ ውስጥ “ፀሐይ” እና 

“ጨረቃ” ስለሚሉት ቃላት ትርጉም ያለጥርጥር ታውቃለህ፣ ስለዚህም 

መጥቀሱ አስፈላጊ አይደለም። የዚህ “ፀሐይ” እና “ጨረቃ” ክፍል 

የሆነ፣ ማለትም ፊቱን ወደ ሐሰት በመመለስና ከእውነቱ ፊቱን 

በማዞር፣ የእነዚህን መሪዎች ምሳሌ የተከተለ ማንም ሰው ፣ እርሱ 

1.  ቁርአን  55፡ 5 
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ያለጥርጥር ከገሃነማዊ ጨለማ ይወጣና ወደዚያው ይመለሳል። 

ተመራማሪ ሆይ፣ ስለዚህ አሁንም፣ ምናልባት የሥሕተትን 

ድቅድቅ ጨለማዊ ሌሊት ወደ ኋላ ለመተውና፣ በመንጋት ላይ ያለውን 

የመለኮታዊ መርሖ ብርሃንን ለማቀፍ እንችል ዘንድ፣ በኦርቫቶል ቮስቃ 

ላይ መንጠላጠል ይገባናል። ከክህደት ፊት በመሸሽ፣ የእርግጠኝነትን 

መጠለያ አንሻምን? ከሰይጣናዊ ጨለማ ሰቆቃ ራሳችንን አላቅቀን፣ 

በመውጣት ላይ ወዳለው የሰማይ ወደሆነው ውበት ብርሃን 

አንፈጥንምን? በመለኮታዊ ጥበብ ሪዝቫን ውስጥ በደስታና በሐሴት 

ለመኖር ትችሉ ዘንድ፣ የመለኮታዊ ዕውቀት ዛፍን ፍሬ በዚህ መልክ 

እናድላችኋለን። 

በሌላ ትርጉም፦ “ፀሐይ”፣ “ጨረቃ” እና “ከዋክብት” የሚሉት 

ቃላት፣ ጾምና ጸሎት የመሳሰሉ፣ በእያንዳንዱ የሃይማኖት ግልጸት 

ዘመን የተመሠረቱና የታወጁ ሕግጋትና ትምህርቶች ማለት ናቸው። 

እነዚህ፣ የነቢዩ ሞሐመድ ውበት ግርዶሹን ከተሻገረ በኋላ፣ በቆርአን 

ሕግ መሠረት፣ በእርሱ ግልጸት ዘመን፣ እንደ እጅግ በጣም 

መሠረታዊና ጽኑ ሕግጋት ተቆጥረዋል። እነዚህም፣ በሰፊው የሚታወቁ 

በመሆናቸው፣ ምክንያት እነሱን እዚህ መጥቀሱ የማያስፈልገው፣ 

የትውፊትና የዜና መዋዕል ጽሑፎች ይመሠክራሉ። እንዲያውም፣ 

በእያንዳንዱ የሃይማኖት ግልጸት ዘመን፣ ጸሎትን የሚመለከት ሕግ 

ትኩረት ተሰጥቶታል፣ በሁሉም ላይ ተፈጻሚነት እንዲኖረውም 

ተደርጓል። ለዚህም የነቢዩ ሞሐመድ ሕላዌ ከሆኑት፣ ከእውነት የቀኑ 

ኮከብ ከመነጩት ብርሃኖች የተገኙ መሆናቸው የተነገረላቸው፣ 

የተጻፉት የትውፊት ጽሑፎች ይመሠክራሉ።  
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በሁሉም የግልጸት ዘመናት፣ ቅርጹና ሁኔታው ከእያንዳንዱ 

ዘመን የተለያዩ ፍላጎቶች ጋር በሚስማማ መልኩ የተደነገገው የጸሎት 

ሕግ፦ የእያንዳንዱ የአምላክ መልእክተኛ ዋና መሠረታዊ ሕግ 

እንዲሆን የተደረገ እውነት እንደነበረ፣ የትውፊት ጽሑፎች 

አረጋግጠዋል። በእያንዳንዱ ተከታይ ግልጸት፣ በአለፈው የግልጸት 

ዘመን በግልጽ በተወሰኑ መልካቸው በጥብቅ ተደንግገው የነበሩት 

የጸሎት አደራረግ ሁኔታዎች፣ ልማዶችና ትምህርቶች ስለተሻሩ፣ በዚሁ 

መሠረት እነዚህ በምሳሌያዊ መልክ እንደ “ፀሐይ” እና እንደ “ጨረቃ” 

ተገልጸዋል። እርሱ፣ “በእናንተ መካከል፣ በተግባር ማንኛችሁ 

እንደምትልቁ ይፈትናችሁ ዘንድ።” 1 

ከዚህም በላይ፣ “ጾም በብርሃን ማስጌጥ ነው፣ ጸሎት ብርሃን 

ነው፣”1  ተብሎ   እንደሚነገረው  ሁሉ፣  በትውፊት ጽሑፎች ውስጥ፣ 

“ፀሐይ” እና “ጨረቃ” የሚሉት ቃላት፣ በጸሎትና በጾም (ምሳሌነት) 

ጥቅም ላይ ውለዋል። አንድ ቀን አንድ የታወቀ ካሕን ሊጎበኘን መጣ። 

ከእርሱም ጋር በምንነጋገርበት ወቅት፣ ከላይ የተጠቀሰው የትውፊት 

ጥቅስ። እርሱም እንዲህ አለ፦ “ጾም የሰውነታችን ሙቀት እንዲጨምር 

ስለሚያደርግ፣ ስለዚህ በፀሐይ ብርሃን ተመስሏል፤ የሌሊት ጸሎት 

ደግሞ የሰውን መንፈስ ስለሚያድስ፣ ከጨረቃ ብርሃን ጋር 

ተነጻጽሯል።” እኛም በዚያን ጊዜ፣ ይህ ምስኪን ሰው ከእውነተኛ 

የመገንዘብ ውቅያኖስ አንዲት ጠብታ እንኳ እንዳልታደለ፣ ከመለኮታዊ 

ጥበብ የሚነድ ቁጥቋጦም በጣም እንደራቀ ተገነዘብን። እንዲህም 

በማለት በትሕትና ጠቆምነው፦ “ለዚህ የትውፊት ጥቅስ ክቡርነትዎ 

የሰጡት ትርጉም፣ በአሁኑ ወቅት በሕዝቡ ዘንድ የሚታወቀው  ነው። 

1.  ቁርአን  67፡ 2 
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ከዚህ በተለየ ሁኔታ ሊተረጎም አይችልምን?” እርሱም፦ “ምን ሊሆን 

ይችላል?” በማለት ጠየቀን። እኛም እንዲህ በማለት መለስንለት፦ 

“የነቢያት መደመደሚያና ከአምላክ ኅሩያን እጅግ በጣም የታወቀው 

ሞሐመድ የቆርአንን  የግልጸት ዘመን በከፍተኛነቱ፣ በሰው ዘንድ 

ባሳደረው ስሜትና በግርማው፣ ሁሉን ሃይማኖቶች በመረዳቱም 

ምክንያት፣ በሰማይ መስሎታል። በሰማያት ውስጥ እጅግ በጣም ብሩህ 

የሆኑትና ጎልተው የሚታዩት ብርሃኖች ፀሐይና ጨረቃ ስለሆኑ፣ 

በተመሳሳይ ሁኔታ በአምላክ ሃይማኖት ሰማይ፣ ሁለት አንጸባራቂ 

ብርሃኖች፣ ማለትም ጾምና ጸሎት” 

የእግዚአብሔር ክስተቶች ምሳሌያዊ ቃላት መሠረታዊ  ዓላማ 

ይህ ነው።  ስለዚህ፣ “ፀሐይ” እና “ጨረቃ” የሚሉት ቃላት ቀደም ሲል 

ለተጠቀሱት ነገሮች ጥቅም ላይ መዋል፣ ከቅዱሳት ጽሑፎች ጥቅሶችና 

ከተጻፉት የትውፊቶች በቂ መግለጫና ማሳመኛ ተሰጥቶባቸዋል። 

ስለሆነም፣ “ፀሐይ ትጨልማለች፣ ጨረቃም ብርሃንዋን አትሰጥም፣ 

ከዋክብትም ከሰማይ ይረግፋሉ” የሚሉት ቃላት፣ ስለካሕናት ወደ  

ሥሕተት ውስጥ መውደቅና  በጥብቅ ስለተመሠረቱት የመለኮታዊ 

ግልጸት ሕግጋት መሻር ለመግለጽ የተሰጡና፣ እነዚህም ሁሉ፣ 

በምልክት ቋንቋ፣ በእግዚአብሔር ክሥተቱ ቀጥታ ባልሆኑ ሁኔታዎች 

አስቀድመው የተተነበዩ መሆናቸው ግልጽና የተከሠተ ነው። ከጻድቃን 

በስተቀር ሌላ ማንም ከዚህ ጽዋ ሊካፈል አይችልም። ከእግዚአብሔር 

ሰዎችም በቀር ማንም ከዚያ ሊካፈል አይችልም። “ጻድቃን መበረዣዋ 

ከካፉር ፋፋቴ ከሆነው ጽዋ ይጠጣሉ።” 1 

በእያንዳንዱ ተከታታይ ግልጸት፣ ከዚያ በፊት በነበረው 

1.  ቆርአን 76፡ 5 
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የግልጸት ዘመን ተመሥርተው፣ ለዚያ ዘመን ሕዝቦች ጥላ ሆነው 

የነበሩት የትምህርቶች፣ የሕጎች፣ የትእዛዛትና የክልከላዎች “ፀሐይ” 

እና“ጨረቃ” እንደሚጨልሙ፣ማለትም ኃይላቸው እንደሚሟጠጥ፣ 

የተሰሚነታቸውንም ኃይል መስጠታቸውን እንደሚያቋርጡ ምንም 

አያጠራጥርም። አሁን አስተውል፣ የወንጌል ሕዝቦች “የፀሐይን” እና 

“የጨረቃን” ምሳሌያዊ ትርጉም ተረድተው ቢሆኑ ኖሮ፣ እንደ 

አፈንጋጮችና እንደጠማማዎች ባይሆኑና፣ ከመለኮታዊ ዕውቀት ገላጭ 

የዕውቀት ብርሃን (ማብራሪያ) ቢፈልጉ ኖሮ፣ በእርግጥ የእነዚህን 

ቃላት ዓላማ በተገነዘቡ ነበር፣ በራስ ውዳድነት ፍላጎቶቻቸው 

ጨለማም ባልተሠቃዩና ባልተጨነቁ ነበር። አዎን፣ እውነተኛ 

ዕውቀትን ከዋናው ምንጩ ከራሱ ለማግኘት ሳይፈልጉ ስለቀሩ፣ ወደ 

አመጸኝነትና እምነተቢስነት አደገኛ አዘቅት ውስጥ ገብተው 

ጠፍተዋል። አስቀድሞ ትንቢት ተሰጥቶባቸው የነበሩት ምልክቶች ሁሉ 

መገለጻቸውን፣ ምፅዓቱ በተስፋ የሚጠበቀው የተስፋ ቃል የተነገረለት 

ፀሐይም፣ ከመለኮታዊ አድማስ በላይ መውጣቱን፣ የቀድሞ ግልጸት 

ዘመን ትምህርቶች ሕግጋትና ዕውቀቶች “ፀሐይ” እና “ጨረቃ” 

መጨለማቸውንና መጥለቃቸውን፣ እነርሱ አሁንም ገና ከእንቅልፋቸው 

አልነቁም። 

አሁን በማያወላውል ትኩረት ዕይታና በጽኑ ክንፎች፣ ወደ 

እውነትና የእርግጠኝነት መንገድ ግባ። “በል፦ አምላክ (አወረደው)  

በላቸው፤ ከዚያም  በኋላ  በክፋታቸው  ራሳቸውን እንዲያዝናኑ 

ተዋቸው።” 1 በዚህም መንገድ፣ ከእነዚያ እርሱ፦ “ጌታችን አምላክ ነው 

ለሚሉትና በእርሱም መንገድ በሚጓዙት  ላይ፣  በእውነቱ፣  በእነርሱ  

1.  ቆርአን 6፡ 91 
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ላይ መላእክት ይወርዳሉ” 2  በማለት ከተናገረላቸው ባልደረቦች ጋር 

ትቆጠራለህ። ከዚያም እነዚህን ምሥጢራት ሁሉ በራስህ ዓይን 

ታያለህ። 

ወንድሜ ሆይ! ከዓይን መርገብገብ በፈጠነ ፍጥነት፣ የርቀትንና 

የኃዘንን በረሃዎች ታቋርጥ፣ ወደ ዘለዓለማዊ የእንደገና መገናኘት 

ሪዝቫንም ትደርስ፣ በአንድ ትንፋሽም ከቅዱሳን መንፈሶች ጋር ትነጋገር 

ዘንድ፣ የመንፈስ እርምጃ ውሰድ። ምክንያቱም በሰብአዊ እግሮች፣ 

እነዚህን ለመለካት የማይቻሉትን ርቀቶች በማቋረጥ፣ ወደ ዓላማህ 

ለመድረስ ተስፋ ለማድረግ ከቶ አትችልምና። በእርሱ፣ የእውነት 

ብርሃን ወደ ሁሉ እውነት በሚመራውና፣ በእግዚአብሔር ስም፣ 

በእውነተኛ የመገንዘብ ባሕር ዳርቻ ላይ፣ በእርሱ እምነት መንገድ ላይ 

በሚቆመው ሰው ላይ፣ በእርሱ ላይ ሰላም ይሁን። 

የተጠቀሱት “ፀሐዮች” እያንዳንዳቸው የየራሳቸው የተለየ 

መውጫና መጥለቂያ ነጥብ ስላሉአቸው፣ የዚህ፦ “ነገር ግን አይደለም! 

በምሥራቆችና በምዕራቦች ጌታ እምላለሁ!” 2 የሚለው የተቀደሰ ጥቅስ 

ትርጉም ይህ ነው። የቆርአን አስተያየት ሰጪዎች፣ የእነዚህን “ፀሐዮች” 

ምሳሌያዊ ፍቺ ለመገንዘብ ባለመቻላቸው፣ ስለዚህ እነርሱ የዚህን 

ከዚህ በላይ የተጠቀሰውን ጥቅስ ፍቺ ለማብራራት ተቸግረዋል። 

ከእነርሱ አንዳንዶቹ፦ “ምሥራቅ” እና “ምዕራብ” የሚሉት ቃላት 

በነጠላ ሳይሆን በብዙ የተጠቀሱበት ምክንያት፣ ፀሐይ በየቀኑ ከተለየ 

ነጥብ ስለምትወጣ ነው በማለት ተከራክረዋል። ሌሎች ደግሞ የፀሐይ 

መውጫ ነጥቦች ከዓመቱ ወቅቶች ጋር ስለሚለዋወጥ፣ በዚህ ጥቅስ 

ለመግለጽ የታሰበው የዓመቱን አራት ወቅቶች ነው በማለት ጽፈዋል። 

1.  ቆርአን 41፡ 30              2.  ቆርአን 70፡ 40 
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የግንዛቤአቸው ጥልቀት እስከዚሁ ድረስ ነው! ሆኖም፣ እነርሱ፣ 

እነዚያን የዕውቀት እንቁዎችን፣ ሊወቀሱ የማይችሉና፣ የጥበብ ከሁሉ 

በላይ ንጹህ  ምልክቶችን እንደ ሥሕተተኞችና እንደ ቂሎች በመቁጠር 

ተግባራቸው ቀጥለዋል። 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ ከእነዚህ ግልጽ፣ ከእነዚህ ኃይል 

ከተመሉት፣ ወሳኝ ማስረጃዎች ከሆኑትና ከማያሻሙ መግለጫዎች፣ 

የመጨረሻዋ ቀን፣ የትንሣኤ ቀን አብሳሪ ከሆኑት ምልክቶች አንዱ 

የሆነውን፦ “የሰማይን መከፈል” ትርጉም ለመገንዘብ ጥረት አድርግ። 

እርሱ፦ “ሰማይ በሚከፈልበት ጊዜ፣” 1  እንዳለው ሁሉ። “ሰማይ” 

ማለት፣ በእያንዳንዱ ክሥተት የሚዘረጋውና በእያንዳንዱ ቀጥሎ 

የሚመጣ ክሥተት የሚከፈለው፣ የመለኮታዊ ግልጸት ሰማይ ማለት 

ነው። “መከፈል” ማለት ያለፈው የግልጸት ዘመን በመጪው የግልጸት 

ዘመን መተካትና መሻር ማለት ነው። በእግዚአብሔር እምላለሁ! ይህ 

የሰማይ መከፈል፣ ለእነዚያ ለሚገነዘቡት፣ ሰማያትን (The Skies) 

ከመከፋፈል ተግባር ይበልጥ ታላቅ ለመሆኑ፣ ትንሽ አሰላስል። 

ለረዥም ዓመታት በጥብቅ የተመሠረተ፣ በጥላውም ሥር እነዚያ 

ያቀፉት ሁሉ እንዲያድጉና እንዲጠበቁ የተደርጉት፣ በሕጉም ብርሃን 

ለብዙ ትውልዶች ሰዎች የሰለጠኑት፣ የቃሉን ፍጹምነት ሰዎች 

በአባቶቻቸው ሲወሳ የሰሙት፣ በዚህም ሁኔታ ከመወሳቱ የተነሣ፣ 

የሰው ዓይን፣ ከጸጋው የሚናኝ የመለወጥ ኃይል በቀር ሌላ ምንም 

ዓይቶ የማያውቀው፣ የሟች ሰው ጆሮም ከትእዛዙ የሚያስተጋባ ግርማ 

በቀር ሌላ ምንም ሰምቶ የማያውቀው መለኮታዊ ግልጸት፣ እንዲህ 

ያለው ግልጸት፣ በእግዚአብሔር ኃይል፣ በአንድ ነፍስ መምጣት፣ 

1.  ቆርአን 82፡ 1 
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“መከፈል” እና መሰረዝ እንዲደርስበት ከመደረግ ይበልጥ ታላቅ 

ድርጊት ምን አለ? አሰላስል፣ እነዚህ ወራዶችና ቂሎች ሰዎች ስለ 

“ሰማይ መከፈል” ካሰቡት ፍቺ ይህ ድርጊት ይበልጥ ታላቅ ነው፣  

ወይስ  አይደለም? 

ከዚህም በላይ የእነዚያን፣ የመለኮታዊ ውበት ገላጮችን 

ሕይወት ሥቃይና መራራነት አስተውል። እነርሱ፣ እንዴት ያለረዳትና 

ብቻቸውን፣ ዓለምንና ሕዝቦቿን ሁሉ እንደተጋፈጡ፣ 

የእግዚአብሔርንም ሕግ እንዴት እንዳወጁ አስተውል!  በእነዚያ  

ቅዱሳን፣ በእነዚያ ብርቅ (ውድ) እና ሩኅሩኆች ነፍሶች ላይ 

የተፈጸመው የማሠቃየት ድርጊት ምንም ያህል ከባድ ቢሆንም፣ እነርሱ 

በዚህ ሁሉ ሥቃይ፣ በኃይላቸው ከፍተኝነት፣ ታጋሾች ሆነው ጸኑ፤ 

የበላይነታቸው ሁኔታ ሁሉ እያለም፣ እነርሱ ሥቃይ ተቀበሉ፣ 

ስቃያቸውንም ችለው አሳለፉ። 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ “የመሬት መለወጥ” ማለትም ምን ማለት 

እንደሆነ ለመረዳት ጥረት አድርግ። ከመለኮታዊ ግልጸት “ሰማይ” 

የሚዘንቡ፣ በረከት የተመላባቸው የምሕረት ዝናቦች የዘነቡባቸው 

የማናቸውም ልቦች፣ የእነዚያ ልቦች መሬት በእውነቱ ወደመለኮታዊ 

ዕውቀትና ጥበብ መሬት የተለወጡ መሆናቸውን እወቅ። የልቦቻቸው 

አፈር፣ ምን ዓይነት ምንጊዜም ለምለም የሆኑ የአንድነት ተክሎች 

አስገኙ! የበሩት ልቦቻቸው፣ ምን ዓይነት የእውነተኛ ዕውቀትና የጥበብ 

አበቦች ሰጡ! እነዚህ አንድ ፊደል እንኳ ያልተማሩት፣ አስተማሪንም 

ዓይተው የማያውቁት፣ ምንም ትምህርት ቤትም ያልገቡት ነፍሶች፣ 

የልቦቻቸው አፈር ባይለወጥ  ኖሮ፣ ማንም ሌላ ሰው ሊገነዘባቸው 
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ያልቻለውን፣ የዚህ ዓይነቶቹን ቃላት ለመናገር፣ እንዲህም ያለ ዕውቀት 

ለማሳየት እንዴት ይችሉ ነበር? እነርሱ ወሰን ከሌለው ዕውቀት 

የተቀረጹ፣ በመለኮታዊ ጥበብ ውሃም የተቦኩ ይመስለኛል። “ዕውቀት 

አምላክ በፈለገው በማንኛውም ሰው ልብ ውስጥ የሚያበራው ብርሃን 

ነው” የተባለው ስለዚህ ነው። ምንጊዜም ምሥጉን የነበረና አሁንም 

ምሥጉን የሆነው ዕውቀት፣ ከተጋረዱና ከደበዘዙ አዕምሮዎች የመነጨ 

ውሱን ዕውቀት ሳይሆን፣ የዚህ ዓይነቱ ዕውቀት ነው። ይህን ውሱኑን 

ዕውቀት፣ በድብቅ አንዳቸው ከሌላው ይዋዋሱታል፣ ራሳቸውንም 

በከንቱ  ያኩራሩበታል። 

የሰዎች ልቦች ከእነዚህ ከተጫኑባቸው ሰው ሠራሽ ገደቦችና 

ከደበዘዙ ሃሣቦች ለመንጻት ቢችሉ ኖሮ፣ እንዴት መልካም ነበር! 

እንዲህ ቢሆኑ፣ ምናልባት በእውነተኛ የዕውቀት ፀሐይ ብርሃን በበሩና፣ 

የመለኮታዊ ጥበብን ምሥጢራት ለመረዳት በቻሉ ነበር። አሁን እስኪ 

አስተውል፣ የእነዚህ ልቦች የደረቀና መካን የሆነ አፈር ሳይለወጥ ቢቀር 

ኖሮ፣ እስከ ምንጊዜም የእግዚአብሔርን ምሥጢራት ግልጸትና፣ 

የመለኮታዊ ሕላዌ ገላጮችን ተቀባዮች ለመሆን እንዴት ይችሉ ነበር? 

እርሱ “ምድር ወደ ሌላ ምድር በምትለወጥበት ቀን” 1 ያለው ስለዚህ 

ነው። 

የመለኮታዊ ግልጸትን ምሥጢራት በልቦቻችሁ ብታሰላስሉ፣ 

የፍጥረት ንጉሥ በረከት ልዝብ ነፋስ፣ አካላዊ ምድርንም ሳይቀር 

ለውጧል። 

አሁን ደግሞ የዚህን (የሚከተለውን) ጥቅስ ትርጉም ተረዳ፦ 

“በትንሣኤ ቀን፣ መላዋ ምድር በመዳፉ ጭብጥ ውስጥ ትሆናለት፣ 

1.  ቆርአን 14፡ 48 
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በቀኝ እጁም ውስጥ ሰማያት ይተጣጠፋሉ። ምሥጋና ለእርሱ ይሁን! 

እነርሱ ከእርሱ ጋር ከሚያወዳድሩት ተጋሪዎች በላይ ከፍ ያለ ይሁን!” 1 

አሁን በፍርድህ ትክክል ሁን። ይህ ጥቅስ ሰዎች አለው ብለው 

የሚያስቡት ፍቺ ቢኖረው፣ ለሰው ምን ጥቅም ይሰጣል? ብሎ  

መጠየቅ ይቻላል። ከዚህም በላይ፣ እንዲህ ያሉት ድርጊቶች በሰው 

ዓይን ሊታይ በሚችል እጅ ሊከናወኑ እንደማይችሉ፣ አንዱ እውነተኛ 

አምላክ የተከበረ ሕላዌ ሊያደርጋቸው ይችል ይሆናል ብሎ ለመናገርም 

እንደማይቻል ግልጽና ገሐድ ነው። እንዲያውም  እንዲህ ያለውን ነገር 

መቀበል፣ አምላክን ፍጹም መዳፈርና ጭራሽ እውነትን ማጣመም 

እንጂ ሌላ ምንም አይደለም። እንዲሁም የዚህ ጥቅስ ትርጉም፣ 

የአምላክ ክሥተቶች፣ በፍርድ ቀን፣ እንዲህ ያለውን ድርጊት ይፈጽማሉ 

ተብሎ ቢገመትም፣ ይህም በጣም ከእውነት የራቀ ይመስላል፣ 

በእርግጥ ምንም ጥቅም የለውም። በተቃራኒው፣ “መሬት” በሚለው 

ቃል የመገንዘብና  የዕውቀት መሬት ሲሆን፣ “ሰማያት” ማለት ደግሞ 

የመለኮታዊ ግልጸት ሰማያት ማለት ነው።  እርሱ፣ በአንድ እጅ፣ በፊት 

ተዘርግቶ የነበረውን የዕውቀትና የመረዳት መሬት፣ በኃያል መዳፉ 

እንዴት ወደ አንዲት ጭብጥ እንደቀየረና፣ በሌላው ደግሞ እንዴት ያለ 

አዲስና እጅግ የተከበረ መሬት በሰዎች ልቦች ውስጥ  እንደዘረጋ፣  

በዚህም  መንገድ እንዴት ያሉ እጅግ በጣም ለምለሞችና እጅግ በጣም 

የተወደዱ አበቦች፣ እንዲሁም እንዴት ያሉ እጅግ በጣም ታላላቅና 

እጅግ በጣም ከፍተኞች ዛፎች ከተገለጸለት የሰው ልብ እንዲበቅሉ 

እንዳደረገ አስተውል። 

በተመሳሳይም ሁኔታ፣ ከፍ ተደርገው ተዘርግተው የነበሩት 

1.  ቆርአን 39፡ 67 
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ያለፉት የግልጸት ዘመናት ሰማያት፣ በኃይል ቀኝ እጅ ውስጥ፣ እንዴት 

አንድ ላይ እንደተጣጠፉ፣ በአምላክ ትእዛዝ የመለኮታዊ ግልጸት 

አዳዲስ ሰማያት እንዴት እንደተዘረጉና፣ በእርሱ ድንቅ ትእዛዛት 

ፀሐይ፣ ጨረቃና ከዋክብት እንዴት እንደተጌጡ አስተውል። ምናልባት 

የመለኮታዊ መርሖን የንጋት ብርሃን ለመገንዘብ ትችል ዘንድ፣ 

የማይጠቅም እምነትንና የከንቱ አስተሳሰብን፣ የማመንታትንና 

የመጠራጠርን ፋኖስ፣ በመተማመንና በመላቀቅ ኃይል ታጠፋ ዘንድ፣ 

አዲስ የተወለደውንም የመለኮታዊ ዕውቀትና የእርግጠኝነት ብርሃን፣ 

በልብህ እጅግ በጣም ውሳጣዊ ክፍል ውስጥ ታቀጣጥል ዘንድ፣ 

የተገለጡትና የተከሠቱት የአምላክ ቃል ምሥጢራት እንዲህ ያሉ 

ናቸው። 

ከእግዚአብሔር ቅዱስ እምነት ገላጮች የመነጩት የእነዚህ 

ምሳሌያዊ ቃላትና ቀጥታ ያልሆኑ ንግግሮች ሁሉ መሠረታዊ ዓላማ፣ 

ንጹሐን የሆኑትንና የነበሩትን ልቦች ከእነዚያ ከጠፊዎቹና ከመካን አፈር 

ተለይተው ይታውቁ ዘንድ፣ የዓለምን ሕዝቦች ለመመርመርና 

ለመፈተን መሆኑን በእውነቱ ዕወቅ። ሊታወስ ከማይቻል ጊዜ ጀምሮ 

በፍጡሮቹ መካከል የአምላክ መንገድ እንዲህ ነበር፣ ለዚህም የቅዱሳት 

መጻሕፍት ጽሑፎች ይመሠክራሉ። 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ ስለ “ቄብሌህ” 1 የተገለጸውን ጥቅስ 

አሰላስል። የነብይነት ፀሐይ የሆነው ሞሐመድ፣ ከበትሃ 2 የቀን ምንጭ 

ወደ የሰሬብ 3 በተሰደደበት ጊዜ፣ አይሁዳውያን፣ በዚህ ገጾች መስፈር 

የማይገባቸውን፣ ቢጠቀሱም አንባቢውን የሚያሰለቹትን ዓይነት፣ ተገቢ 

ያልሆኑ ቃላት በእርሱ ላይ መናገር እስከጀመሩበት ጊዜ ድረስ፣ ጸሎት 

1.  በጸሎት ጊዜ ፊት የሚዞርበት አቅጣጫ      2፡ መካ       3፡ መዲና  
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በሚያደርስበት ጊዜ፣ ፊቱን ወደ ቅድስቲቷ ከተማ፣ ወደ ኢየሩሳሌም 

ማዞሩን ቀጥሎ ነበር። ሞሐመድ በነዚህ ቃላት ቅር ተሰኝቶ ነበር። 

እርሱ በሱባዔና በመደነቅ ተመስጦ ወደ ሰማይ አተኩሮ ያይ በነበረበት 

ወቅት፣ ርኅራኄ የተመላበትን የገብርኤልን፦ “ፊትህን ወደ ሰማይ 

አዙረህ፣ ከላይ እናይሃለን፤ ነገር ግን ወደሚያስደስትህ ቄብሌህ 

እንድትዞር እናደርግሃለን፤” 1 የሚል ድምጽ ሰማ። በሚቀጥለው ቀን፣ 

ነቢዩ ከአጃቢዎቹ ጋር ሆኖ፣ የእኩለ ቀን ጸሎት በሚያደርስበትና፣ 

ከታዘዙት ሬክአትዎች 2 ሁለቱን እንዳከናወነ፣ እንደገና፦ “ፊትህን፣ 

ወደተቀደሰው ሞስክ 3 አዙር፣” 4 የሚል የገብርኤል ድምጽ  ተሰማ። 

በዚያው ጸሎት መካከል፣ ሞሐመድ ድንገት ፊቱን ከኢየሩሳሌም 

አቅጣጫ ወደ ከቤሊህ አዞረ። በዚህ ድርጊት ሳቢያ የነቢዩ አጃቢዎች 

ወዲያውኑ ጥልቅ ድንጋጤ ያዛቸው። እምነታቸውም በከባድ ሁኔታ 

ተናጋ። ድንጋጤአቸው በጣም ከፍተኛ የነበረ በመሆኑ ምክንያት፣ 

ብዙዎቻቸው ጸሎታቸውን በማቋረጥ እምነታቸውን ካዱ። በእውነቱ፣ 

እግዚአብሔር ይህን ሽብር የፈጠረው ለሌላ ሳይሆን፣ አገልጋዮቹን 

ለመፈተንና ምንነታቸውን ለማረጋገጥ ነበር። እንዲህ ባይሆን ኖሮ፣ 

እርሱ፣ ፍጹሙ ንጉሥ፣ ቄብሌውን ሳይለውጥ ለመተው በቀላሉ ይችል 

ነበር፣ ኢየሩሳሌምንም ለራሱ ግልጸት ዘመን የሥግደት ነጥብ ሆና 

እንድትቆይ ለማድረግ፣ በዚህም መንገድ ያች ቅድስት ከተማ 

ተጎናጽፋው የነበረችው ተቀባይነት እንዳይወሰድባት ለማድረግ ይችል 

ነበር። 

ሙሴ ከተከሠተበት ጊዜ ወዲህ፣ በሙሴና በሞሐመድ ግልጸቶች 

መካከል ባለው ወቅት ውስጥ፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል መልእክተኞች 

1.  ቆርአን 2፡ 144       2.  ስግደቶች         3.  በመካ የሚገኝ መስጊድ        4፡ ቆርአን 2፡ 19 
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ከተላኩት ብዙ ነቢያት፣ እንደ ዳዊትና እንደ ኢየሱስ ካሉት 

ክሥተቶችና ከሌሎቹም በጣም ከተከበሩት ክሥተቶች መካከል 

የቄብሌህን ሕግ የለወጠ አንድም የለም። እነዚህ የፍጥረት ጌታ 

መልእክተኞች እያንዳንዳቸውና ሁላቸው፣ ሕዝቦቻቸውን፣ ፊቶቻቸውን 

ወደዚያው ወደ አንዱ አቅጣጫ እንዲያዞሩ መርተው ነበር። 

በእግዚአብሔር፣ በፍጹሙ ንጉሥ ዓይን፣ በእርሱ ክሥተቶች ቀናት 

ለተለየ ዓላማ ከሚመድባት ሥፍራ በቀር፣ ሌሎች ሥፍራዎች ሁሉ 

አንድና ልክ አንድ ዓይነት ናቸው። እርሱ፦ “ምሥራቅም ምዕራብም 

የአምላክ ናቸው። ስለዚህም ወደ ማንኛውም አቅጣጫ ብትዞሩ፣ እዚያ 

የእግዚአብሔር ፊት አለ” 1 በማለት እንደገለጸው ሁሉ። የእነዚህ 

እርግጠኛ ነጥቦች ሁሉ እውነትነት እያለ፣ ቄብሌህ የተለወጠውና፣ 

በሕዝቦቹ መካከል ይህን የመሰለ ቅሬታ እንዲፈጠር፣ የነቢዩ አጃቢዎች 

(በእምነታቸው) እንዲያ ወላውሉ፣ በመካከላቸውም ትልቅ መደናገር 

እንዲፈጠር የተደረገው ለምንድን ነው? አዎን፣ በሰዎች ሁሉ ልቦች 

ውስጥ የዚህ ዓይነቱን ሽብር የሚፈጥሩ ነገሮች እንዲደርሱ 

የሚደረጉበት ምክንያት፣ እያንዳንዱ ነፍስ በአምላክ መፈተኛ 

እንዲፈተንና፣ እውነተኛው ከውሸተኛው ተለይቶ እንዲታወቅ 

ለማድረግ ነው። በሰዎች መካከል መከፋፈል ከተፈጠረ በኋላ እርሱ 

በሚከተለው ሁኔታ ገለፀ፦ “ያንን ቄብሌህ እንድታደርገው 

የመረጥነው፣ መልእክተኛውን  የሚከተለውን  ከዚያ  ወደኋላ  

ከሚመለሰው ለይተን  ለማወቅ በስተቀር ለሌላ ምክንያት አይደለም” 2 

“ከአንበሳ የሚሸሹ ፍርሐት የወረደባቸው አህዮች።” 3 

እነዚህን ልሳኖች ለአንድ አፍታ እንኳ በልብህ ብታሰላስል፣ 

1.  ቆርአን 2፡ 115            2.  ቆርአን 2፡ 143      3.  ቆርአን 74፡ 50 
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በእርግጥ የመገንዘብ በሮች በፊትህ ተከፍተው ታገኛቸዋለህ፣ 

ዕውቀትንም ሁሉ ከምሥጢሮቻቸው ጋር በዓይኖችህ ፊት ተገልጠው 

ትመለከታቸዋለህ። እንዲህ ያሉት  ነገሮች የሚደርሱት የሰው ነፍሶች 

እንዲያድጉና ከእኔነትና ከዓለማዊ ፍላጎት እሥር ቤት ነፃ እንዲወጡ 

ለማድረግ ብቻ ነው። በተረፈ፣ ያ ፍጹሙ ንጉሥ፣ በሕላዌው፣ 

ከዕምቅድመ-ዓለም ጀምሮ፣ ከሕያዋን ግንዛቤ ሁሉ ነፃ ነበረ፣ እስከ 

ዘለዓለምም፣ በራሱ ሕያውነት፣ ከእያንዳንዱ ነፍስ ውዳሴ በላይ 

የተከበረ ሆኖ መኖሩን ይቀጥላል። ከብልጽግናው አንዲት እስትንፋስ፣ 

መላውን የሰው ዘር በሃብት ካባ ለማስጌጥ ትችላለች፤ በረከት 

ከተመላበት ጸጋው ውቅያኖስ አንዲት ጠብታም በፍጡራን ሁሉ ላይ 

የዘለዓለም ሕይወት ክብር ለማጎናጸፍ ትበቃለች። ነገር ግን 

መለኮታዊው ዓላማ፣ እውነተኛው ከሥሕተተኛው፣ ፀሐይም ከጥላ 

ተለይቶ እንዲታወቅ ስለደነገገ፣ ስለዚህ፣ እርሱ በእያንዳንዱ ወቅት፣ 

ከእርሱ ክብር ዓለም፣ የፈተናዎቹን ካፊያ በሰው ዘር ላይ አካፍቷል።  

ሰዎች፣ የቀድሞዎቹን ነቢያት የሕይወት ታሪክ ቢያሰላስሉ፣ 

የእነዚህን ነቢያት መንገዶች በቀላሉ በአወቁና በተገነዘቡ፣ ከራሳቸው 

ምድራዊ ፍላጎቶች ጋር ተቃራኒዎች በሆኑት በእነርሱ (በነቢያት) 

ተግባራትና ቃላት መጋረዱንም በአቆሙ፣ በዚህም መንገድ እያንዳንዱን 

ሸፋኝ ግርዶሽ በመለኮታዊ ዕውቀት ቁጥቋጦ ውስጥ በሚነደው እሳት 

በአጋዩ፣ በሰላምና በእርግጠኝነት ዙፋንም ላይ በደህንነት ለመኖር 

በቻሉ ነበር። ለምሳሌ ከተከበሩት ነቢያት መካከል አንዱንና 

በመለኮታዊ ኃይል የተገለጸ ቅዱስ መጽሐፍ ደራሲ የሆነውን፣ 

የኢምራንን ልጅ፣ ሙሴን አስተውል፣ ቀደም ባሉት የዕድሜው ቀናት፣ 
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ነቢይነቱ ከመታወጁ በፊት፣ አንድ ቀን በገበያ ወስጥ በሚያልፍበት 

ጊዜ፣ ሁለት ሰዎች ሲደባደቡ አየ። ከእነርሱም አንዱ በጠላቱ ላይ 

የሙሴን እርዳታ ጠየቀ። ሙሴም ጣልቃ በመግባት ሰውየውን 

ሰየፈው። ለዚህም የቅዱሱ መጽሐፍ ጽሑፍ ይመሠክራል። በስፋት 

ቢዘረዘሩ ነገሩን አስረዝመው የገለጻውን ሂደት ይገታሉ። የዚህ 

የተፈጸመው ድርጊት ዘገባ በከተማዋ ውስጥ ተሰራጨ፣ እና በቅዱስ 

መጽሐፉ ጽሑፍ እንደተገለጸው፣ ሙሴ በጣም ፈራ። “ሙሴ ሆይ! 

በእውነቱ አለቆቹ ሊገድሉህ እየተመካከሩ ናቸው” 1 የሚለው 

ማስጠንቀቂያ ወደ ጆሮው ሲደርስ፣ ከከተማው ለቆ በሾየብ አገልግሎት 

ሥር፣ በሚዲያን መኖር ጀመረ። ከዚያ በሚመለስበት ጊዜ፣ በሲና በረሃ 

በምትገኘው የተቀደሰች ሸለቆ ውስጥ ገባ፤ በዚያም “የምሥራቅም 

የምዕራብም  ካልሆነው ዛፍ” 2 የክብርን ንጉሥ ራዕይ አየ። እዚያም 

የፈርዖናዊዎቹን ነፍሶች ከእኔነትና ከፍላጎት ሸለቆ ነፃ በማውጣት፣ ወደ 

መንግሥተ ሰማያዊ ደስታ መስኮች ለመድረስ ያስችላቸው ዘንድ፣ 

በመላቀቅ ሰልሰቤልም አማካይነት ከርቀት ግራ መጋባት በማዳን፣ ወደ 

መለኮታዊ ቅርበት ሰላማዊ ከተማ እንዲገቡ ያደርጋቸው ዘንድ፣ 

የመለኮታዊ መርሖን ብርሃን እንዲያበራባቸው እርሱን የሚያዘውን፣ 

ከተቀጣጠለው እሳት ውስጥ የሚናገረውን፣ ነፍስን የሚቀሰቅስ 

የመንፈስ ድምጽ ሰማ። ሙሴም አምላክ እንዳዘዘው ወደ ፈርዖን ሄዶ 

መለኮታዊውን መልእክት በሰጠው ጊዜ፣ ፈርዖን በመሳደብ፦ “አንተ 

ያ፣ ነፍስ ግድያ ፈጽመህ እርኩስ የሆንከው አይደለህምን?” አለው። 

ፈርዖን ለሙሴ እንደሚከተለው እንደተናገረ የግርማ ጌታ ገልጿል፦ 

“የፈጸምከው ምን ዓይነት ወንጀል ነው! አንተ ከእነዚያ ከምሥጋና 

ቢሶቹ አንዱ ነህ። እርሱም፦ ‘በእርግጥ አድርጌዋለሁ ፤ እኔ ከእነዚያ 

1.  ቆርአን 26፡ 19                 2፡ ቆርአን 24፡ 35   
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ሥሕተት ከፈጸሙት አንዱ ነበርኩ። በፈራሁህም ጊዜ አንተ ካለህበት 

አካባቢ ጠፋሁ፤ ነገር ግን አሁን ጌታዬ ጥበብ ሰጥቶኛል፤ 

ከመልእክተኞቹም አንዱ አድርጎኛል።’” 1 

አሁን እግዚአብሔር የሚቀሰቅሰውን ሁከት በልብህ አሰላስል። 

እርሱ አገልጋዮቹን የሚፈትንባቸውን ብዙና ልዩ ልዩ የሆኑ አስገራሚ 

ፈተናዎች አስተውል። እርሱ እንዴት በድንገት፣ እርሱን፣ በነፍስ ግድያ 

ወንጀል ጥፋት የታወቀውን፣ ራሱም የጭካኔ ሥራውን ያመነውን፣ 

በዓለምም ዓይን ወደ ሰላሣ ዓመታት ለሚደርስ ጊዜ በፈርዖን ቤት 

ያደገውንና ከእርሱ ገበታ የተመገበውን ሰው፣ ከአገልጋዮቹ መካከል 

እንደመረጠና የመለኮታዊ መርሖን የተከበረ ተልዕኮ በአደራ 

እንደሰጠው ተመልከት። እግዚአብሔር፣ ምንም የማይሣነው ንጉሥ፣ 

ሙሴ የነፍሰ-ገዳይነት ስም እንዳይሰጠውና በሕዝቡም መካከል 

መደናገርና ጥላቻ እንዳይፈጠር፣ የሙሴን እጅ ከነፍስ ግድያ ለመግታት 

አይችልም ነበርን? 

በዚሁ ሁኔታ፣ የማርያምን ስሜትና የነበረችበትን ሁኔታ 

አሰላስል። የዚያ የውብ ገጽታ ጭንቀት በጣም ጥልቅ፣ የእርሷም ችግር 

በጣም ከባድ የነበረ በመሆኑ፣ ምነው ባልተወለድኩ ኖሮ በማለት 

ምሬት ተፀፀተች። ለዚህም፣ ማርያም ኢየሱስን ከወለደች በኋላ፦ “ይህ 

ሳይደርስብኝ በሞትሁና በተረሳሁ፣ ፍጹም በተረሳሁ ኖሮ ምንኛ 

በተሻለኝ ነበር!” 2 በማለት ስለችግሯ ያለቀሰችበት ሁኔታ የተጠቀሰበት 

የቅዱስ ጥቅስ ጽሑፍ ይመሠክራል። በእግዚአብሔር እምላለሁ! 

እንዲህ ያለው ሠቆቃ ልብን ይጨርሳል፣ ሕይወትንም ያናውጣል። 

እንዲህ ያለው የነፍስ መሳቀቅ፣ እንዲህ ያለው መከፋት በጠላት 

1.  ቆርአን 28፡ 20              2.  ቆርአን 19፡ 22 
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ተቃውሞና በከሐዲዎቹና  በጠማማዎቹ  ትችቶች በቀር በሌላ  

በምንም ሊፈጠር አይችልም። እስኪ አስብ፣ ማርያም በዙሪያዋ 

ለነበሩት ሰዎች ጥያቄዎች ምን መልስ ለመስጠት ትችል ነበር? አባቱ 

ያልታወቀው ሕፃን የተፀነሰው በመንፈስ ቅዱስ ነበር ብላ ለመናገር 

እንዴት ትችል ነበር? ያቺ የተሸፈነችና የማትሞት ገጽታ የሆነችው 

ማርያም ልጇን ይዛ ወደ ቤቷ የተመለሰችው ስለዚህ ነበር። ሰዎቹ 

ወዲያው ዓይኖቻቸው እንዳረፉባት፦ “የአሮን እህት ሆይ!  አባትሽ 

የክፋት  ሰው አልነበረም፤ እናትሽም አመንዝራ አልነበረችም፤” 1 

በማለት ድምጾቻቸውን አሰሙ።  

አሁን ይህን የሚቀጥለውን እጅግ በጣም ታላቅ ነውጥ፣ ይህን 

ከባድ ፈታና በጥልቀት አሰላስል። እነዚህ ነገሮች ሁሉ እያሉ፣ 

እግዚአብሔር ይህን የመንፈስ ሕላዌ የሆነውን፣ በሕዝቡ መካከል እንደ 

አባት-አልባ የታወቀውን፣ የነቢይነትን ክብር አጎናጸፈው፣ በሰማይ 

ውስጥና በምድር ላይ ላሉት ሁሉ የራሱ ምስክር አደረገው። 

በፍጥረት ንጉሥ እንደታዘዘው፣ የእግዚአብሔር ክሥተቶች 

መንገዶች ከሰዎች መንገዶችና ፍላጎቶች ምን ያህል ተቃራኒዎች 

እንደሆኑ ተመልከት! የእነዚህን መለኮታዊ ምሥጢሮች ፍሬ ነገር 

እየተገነዘብክ ስትመጣ፣ የመለኮታዊ ማራኪውን፣ ከሁሉም በላይ 

ተወዳጅ የሆነውን፣ የአምላክ ዓላማ ትረዳለህ። የዚያን የፍጹም ኃያሉን 

ንጉሥ ቃላትና ሥራዎች አንድና አንድ ዓይነት ሆነው ስለምታገኛቸው፣ 

በእርሱ ሥራዎች ውስጥ የምታያቸውን ማናቸውንም ነገሮች፣ እነዚያኑ 

በአባባሎቹ ውስጥ እንደምታገኛቸው፣ በእርሱ አባባሎች ውስጥ 

የምታነባቸውንም ማናቸውንም ነገሮች፣ እነዚያኑ በሥራዎቹ ውስጥ 

1.  ቆርአን 19፡ 28  
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እንደምታያቸው ትቆጥራቸዋለህ። እነዚህ ሥራዎችና ቃላት፣ ላይ ላዩን 

ሲታይ ለክፉዎች የበቀል እሳት፣ በውሳጣዊ ሁኔታ ሲታይ ደግሞ 

ለጻድቃን የምሕረት ውሃዎች የሚሆኑት በዚህ ምክንያት ነው። የልብ 

ዓይን  ቢከፈት፣ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ሰማይ የተገለጹት ቃላት፣ 

ከመለኮታዊ ኃይል መንግሥት ከመነጩት ተግባራት ጋር አንድ እና 

አንድ ዓይነት መሆናቸውን በእርግጥ ይረዳል። 

አሁንም፣ ወንድም ሆይ! ተጠንቀቅ! እንዲህ ያሉት ነገሮች በዚህ 

የግልጸት ዘመን ቢገለጹ፣ እንዲህ ያሉትም ድርጊቶች፣ በአሁኑ ጊዜ 

ቢፈጸሙ፣ ሰዎች ምን ያደርጉ ነበር? ሰዎቹ ወዲያውኑና ያለምንም 

ጥያቄ ከሃዲ ነው እንደሚሉትና የሞት ፍርድ እንደሚፈርዱበት፣ 

በእርሱ፣ የሰው ዘር እውነተኛ አስተማሪና የእግዚአብሔር ቃል ገላጭ 

በሆነው እምላለሁ። እነርሱ፦ “እነሆ! ከመንፈስ ቅዱስ እስትንፋስ 

ውስጥ ኢየሱስ ተከሥቷል፣ ሙሴም በመለኮታዊ ኃይል ለታዘዘ ተግባር 

ተጠርቷል”  በማለት ወደሚያውጀው ድምጽ ከማዳመጥ ምን ያህል 

ሩቅ ናቸው! እልፍ አእላፍ ድምጾችም ቢሰሙ፣ አባት የሌለው ሕፃን 

የነቢይነት ተልዕኮ ተጎናጽፏል፣ ወይም ነፍሰ ገዳይ ከሚነደው 

ቁጥቋጦ፦ “በእውነቱ፣ በእውነቱ፣ እኔ አምላክ ነኝ!”  የሚል መልእክት 

አምጥቷል ብለን ብንናገር፣ ምንም ጆሮ አያዳምጥም። 

የፍትሕ ዓይን ቢከፈት፣ በዚህ በተጠቀሰው ሁኔታ ብርሃን፣ 

እርሱ፣ የእነዚህ ነገሮች ሁሉ መንስዔና የመጨረሻ ዓላማ የሆነው፣ 

በዚህ ቀን እንዲከሠት መደረጉን ወዲያውኑ ይገነዘባል። ምንም እንኳ 

በዚህ የግልጸት ዘመን ተመሳሳይ ድርጊቶች ያልተፈጸሙ ቢሆንም፣ 

ሰዎች አሁንም በእነዚያ በማይረቡት ሰዎች በጥብቅ ተይዘው በነበሩት 
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ከንቱ አስተሳሰቦች ላይ የሙጥኝ ብለዋል። በእርሱ ላይ የቀረቡት ክሶች 

እንዴት አሳዛኞች ናቸው! በእርሱ ላይ የተፈጸሙት ሥቃዮች 

መሰላቸውንም ሰዎች አይተውም ሰምተውም የማያውቁዋቸው ክሶችና 

ሥቃዮች እንዴት ከባዶች ናቸው!    

በታላቁ አምላክ! የልሳን ፍሰት እዚህ ደረጃ ላይ እንደደረሰ፣ እኛ 

ተመለከትን፣ እነሆም! የእግዚአብሔር ጣፋጭ መዓዛዎች ከግልጸት 

የቀኑ ምንጭ በማርበብ  ላይ ነበሩ፣ የንጋቱም ልዝብ ነፋስ 

ከዘለዓለማዊው ሳባ እየነፈሰ ነበር። የዚህም የምሥራች ዜናዎች ልብን 

እንደገና አስደሰቱ፣ ለነፍስም ለመለካት ከሚቻል በላይ የሆነ ተድላ 

አካፈሉ። ይህም ሁሉንም ነገሮች አዲስ  አደረገ፤ ሊታወቅ 

ከማይቻለውም ወዳጅ ሊቆጠሩም ሊገመቱም የማይቻሉትን 

ሥጦታዎች አመጣ። የሰው ምሥጋና ካባ ለእርሱ ለተከበረው ቁመናው 

ሊስማማ ተስፋ ለማድረግ ከቶ አይችልም፤ የልሳን መጎናጸፊያም 

ለሚያበራው አካሉ ልክ ሊሆነው ከቶ አይችልም። ያለ ቃል ውስጣዊ 

ምሥጢራትን ይገልጻል፣ ያለ ንግግርም የመለኮታዊ አባባሎችን 

ምሥጢራት ይፋ ያወጣል። በእሩቅነትና በኃዘን ቅርንጫፍ ላይ ሆነው 

ለሚዘምሩት ሌሊት ዘማሪ ወፎች ሠቆቃንና እንጉርጉሮን ያስተምራል፣ 

በፍቅር ጥበብ መንገዶች ያሠለጥናቸዋል፣ የልብንም መማረክ 

ምሥጢር ያሳያቸዋል። ለመንግሥተ-ሰማያዊ እንደገና መገናኘት ሪዝቫን 

አበባዎች፣ በጥልቅ ስሜት የተመሉትን የአፍቃሪውን ልብ የሚነኩ 

ቃላት ይገልጽላቸዋል፣ ከውቢቷም ማራኪ ውበት ላይ ግርዶሽ 

ይገልጣል። ለፍቅር የአትክልት ሥፍራ አበቦች፣ የእውነትን 

ምሥጢራት ያጎናጽፋል፣ በአፍቃሪዎች ልቦችም ውስጥ እጅግ በጣም 
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ውሳጣዊ የብልህነት ምልክቶችን በአደራ ይሰጣል። በዚህ ሰዓት የዚህ 

ፀጋ መጉርፍ በጣም የተትረፈረፈ በመሆኑ፣ መንፈስ ቅዱስ ራሱ 

ቀንቷል! ለጠብታዋ የባሕር ማዕበሎችን ፈጥሯል፣ ለብናኝም የፀሐይን 

ውብ ብርሃን አድሏል። የበረከቱ መጥለቅለቅ በጣም ታላቅ በመሆኑ፣ 

እጅግ በጣም መጥፎ ሽታ ያለው ጢንዚዛ የአበባን ግሩም ሽታ፣ 

የሌሊት ወፍም የፀሐይን ብርሃን እንዲሹ አድርጓቸዋል። የሞቱትን 

በሕይወት እስትንፋስ ነፍስ ዘርቶባቸዋል፣ ከሟች አካሎቻቸውም 

መቃብሮች በፍጥነት እንዲወጡ አድርጓቸዋል። መሐይሞችን 

በዕውቀት ወንበሮች ላይ እንዲቀመጡ፣ ጨቋኞችንም በፍትሕ ዙፋን 

ላይ እንዲወጡ አድርጓል። 

በእነዚህ በብዙና ልዩ ልዩ በሆኑት በረከቶች መላው ሁለንተን 

ዓለም (ዩኒቨርስ) አርግዞ፣ የማይታዩት ሥጦታዎቹ ውጤቶች በዚህ 

ዓለም የሚከሰቱበትን፣ እነዚያ የማቀቁትና ክፉኛ የተጠሙት፣ ወደ 

ፍጹም ተወዳጃቸው የሕይወት ካውሳር የሚደርሱበትን፣ በሩቅነትና 

ምንም በሌለ ነገር ምድረ በዳዎች ውስጥ የጠፋው ሥሕተተኛ 

ተንክራታች ወደ ሕይወት መቅደስ የሚገባበትንና፣ ከልቡ ፍላጎት ጋር 

እንደገና ለመገናኘት የሚበቃበትን ሰዓት በመጠባበቅ ላይ ነው። እነዚህ 

የተቀደሱ ዘሮች በማን ልብ አፈር ውስጥ ይበቅሉ ይሆን? የማይታዩት 

የእውነታዎች አበቦች፣ ከማን ነፍስ የአትክልት ሥፍራ ይፈነዱ ይሆን? 

በእውነት እላለሁ፣ በልብ ሲና የሚነደው የፍቅር ቁጥቋጦ ነበልባል 

በጣም ኃይለኛ በመሆኑ፣ የሚጎርፉት የቅዱስ ልሳን ውሃዎች ነበልባሉን 

ሊያጠፉት ከቶ አይችሉም። ይህንን ሌዋታን (ዘንዶ) የሚያቃጥለውን 

ጥም፣ ውቅያኖሶች ሊያረኩት ከቶ አይችሉም፤ ይህም የማይጠፋው 
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እሳት ሞት-አልባ ወፍ፣ በፍጹም ተወዳጁ ገጽታ ብርሃን ውስጥ በቀር 

በሌላ በየትም ለመኖር አይችልም። ስለዚህ፣ ወንድሜ ሆይ! የመንፈስን 

ፋኖስ በልብህ እጅግ በጣም ውስጣዊ ክፍል ውስጥ በጥበብ ዘይት 

አቀጣጥል፤ የእነዚያ የማያመኑት ሰዎችም እስትንፋሶች ነበልባሉን 

እንዳያጠፉት፣ ብሩህነቱንም እንዳያደበዝዙት፣ በመገንዘብ ከለላ ሉል 

ጠብቀው። ልብህ ሰላም ያገኝ ዘንድ፣ አንተም ከእነዚያ በእርግጠኝነት 

ክንፎች፣ ወደ ፍጹም መሐሪው ጌታቸው ፍቅር ሰማይ ከበረሩት ትሆን 

ዘንድ፣ የልሳንን ሰማያት በመለኮታዊ ጥበብና በመገንዘብ ፀሐይ ውብ 

ብርሃኖች ያበራነው በዚህ ሁኔታ ነው። 

አሁን ደግሞ፣ የእርሱን፦ “ከዚያ በኋላ የሰው ልጅ ምልክት 

በሰማይ ይታያል፣” የሚሉትን ቃላት በተመለከተ። የእነዚህ ቃላት 

ፍቺ፣ የመንፈሳዊ ትምህርቶች ፀሐይ ስትጨልም፣ በመለኮታዊ ኃይል 

የተመሠረቱት ሕግጋት ከዋክብት ሲረግፉ፣ የሰው ዘር አስተማሪ 

የሆነችው የእውነተኛ ዕውቀት ጨረቃ ብርሃን መስጠቷን ሳታቋርጥ፣ 

የመርሖና የደስተኝነት ሰንደቆች ሲዘቀዘቁ፣ የእውነትና የጽድቅ ንጋት 

ከቀን ወደ ሌሊት ሲቀየር፣ ከዚያ በኋላ የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ 

ይታያል ማለት ነው። “ሰማይ” ማለት፣ አንዱ ፍቺው የሚታየው ሰማይ 

ነው፤ ምክንያቱም፣ የፍትሕ ሰማይ የቀኑ ኮከብ የሚገለጽበት፣ 

የመልኮታዊ መርሖ መርከብም በክብር ባሕር ላይ የምትጓዝበት ሰዓት 

ሲቃረብ፣ የዚያን ከሁሉም በላይ ታላቅ የሆነውን ብርሃን ምጽዓት 

ለሕዝቡ የሚያበስር ኮከብ በሰማይ ይታያልና። በተመሳሳይ ሁኔታ፣ 

በማይታየውም ሰማይ፣ ስለዚህ ስለእውነተኛውና ታላቁ ንጋት 

መምጣት ለምድር ሕዝቦች እንደ አብሳሪ የሚያገለግል ኮከብ ይታያል። 
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በሁሉም እንደሚታመነው፣ እነዚህ በሚታየውና በማይታየው ሰማይ 

የሚታዩት ሁለቱ ምልክቶች የእያንዳንዱን የእግዚአብሔር ነቢይ 

ግልጸት አብስረዋል። 

ከነቢያት መካከል አንዱ የአምላክ ወዳጅ የሆነው አብረሃም 

ነበር።  እርሱ ራሱን ከመግለጹ በፊት ንምሮድ ስለእርሱ ሕልም አየ። 

ወዲያውኑ ሕልሙን እንዲፈቱለት ሕልም ፈቺዎችን ጠራና፣ እነርሱም 

አንድ ኮከብ በሰማይ መታየቱን ገለጹለት። እንዲሁም አብረሃም 

እንደሚመጣ በመላው አገር ያበሠረ አብሣሪ ተነሥቶ ነበር። 

ከእርሱም ቀጥሎ፣ ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገረው ሙሴ 

መጣ። በእርሱ ጊዜ የነበሩት ትንቢት ተናጋሪዎችም በሚከተሉት ቃላት 

ፈርዖንን አስጠነቀቁ፦ “አንድ ኮከብ በሰማይ ወጥቷል። እነሆም 

የአንተን ዕድልና የሕዝብህን ዕድል በእጁ የያዘ ሕፃን መጸነሱን 

ያመለክታል።” በተመሳሳይ ሁኔታ ለነፍሶቻቸው መጽናናትን፣ 

ለልቦቻቸው እርግጠኝነትን ለመስጠት በሌሊት ጨለማ ውስጥ 

ለእሥራኤል ሕዝብ የደስታ ዜና ያመጣ ጠቢብ ሰው ነበር። ለዚህም 

የቅዱሳት መጻሕፍት ጽሑፎች ይመሠክራሉ። ዝርዝሮቹ ቢጠቀሱ፣ ይህ 

መልእክት ወደ መጽሐፍነት ያድጋል። ከዚህም በላይ፣ ያለፉትን ቀናት 

ታሪኮች መዘርዘር ፍላጎታችን አይደለም። አሁን የምንጠቅሰውም፣ 

ምናልባት የምድር ድሆች ወደ ሃብት ባሕር ዳርቻዎች እንዲደርሱ፣ 

መሐይማንም ወደ መለኮታዊ ዕውቀት ውቅያኖስ ይመሩ፣ እነዚያ 

መገንዘብን የሚጠሙትም ከመለኮታዊ ጥበብ ሰልሰቤል እንዲካፈሉ፣ 

ላንተ ባለን ፍቅር ምክንያት ብቻ ነው። ለዚህ ባይሆን ኖሮ፣ ይህ 

አግልጋይ፣ እንዲህ ያሉትን ጽሑፎች ማንሣቱን እንደ ከባድ ሥሕተትና 
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እንደ አሳዛኝ ጥፋት ይቆጥራል። 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ የኢየሱስ ግልጸት ሰዓት በተቃረበ ጊዜ፣ 

ጥቂት ሰባሰገል ጠቢባን፣ የኢየሱስ ኮከብ በሰማይ መታየቱን 

በመገንዘብ፣ ኮከቡን በመከተል የሄሮድስ መንበረ-መንግሥት 

እስከሚገኝባት ከተማ ድረስ ሄዱ። በእነዚያ ቀናት የእርሱ የላቀ 

ሥልጣን ያንን ምድር በመላ ያጠቃልል ነበር። 

እነዚህ የሰባሰገል ጠቢባን፦ “የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ 

ወዴት ነው? ኮከቡን በምሥራቅ አይተን ልንሠግድለት መጥተናልና” 1 

አሉ። ሕፃኑን ፈልገው በይሁዳ ምድር፣ በቤተልሔም ተወልዶ አገኙት። 

ይህ በሚታየው ሰማይ የተገለጸው ምልክት ነበር። የመለኮታዊ 

ዕውቀትና የመረዳት ሰማይ ስለሆነው  ስለማይታየው ሰማይ ምልክት  

ደግሞ  ስለኢየሱስ ክሥተት ለሕዝቡ የምሥራች ዜና ያበሠረው፣ 

የዘካርያስ ልጅ የሆነው፣ የህያ(መጥምቁ ዮሐንስ ነበረ)።  

እርሱ፦“እግዚአብሔር፣ ታላቅና ንጹህ የሆነውን፣ ስለቃሉ ከአምላክ 

የሚመሠክረውን፣ የህያን ያበሥርሃል” 2 በማለት እንደገለጸው ሁሉ። 

“ቃል” ማለት እንደሚመጣ የህያ የተነበየው ኢየሱስ ማለት ነው። 

ከዚህም በላይ፣ በመንፈሳዊ ቅዱሳት ጽሑፎች-“ዮሐንስ መጥምቁ፣ 

መንግሥተ-ሰማይ ቀርባለችና ንሥሐ ግቡ እያለ በይሁዳ ምድረ በዳ 

ይሰብክ ነበር፣” 3 ተብሎ ተጽፏል። ዮሐንስ ማለትም የሕያ ለማለት 

ነው። 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ የሞሐመድ ውበት ከመገለጹ በፊት፣ 

የሚታየው ሰማይ ምልክቶች ታይተው ነበር። የማይታየውን ሰማይ 

ምልክቶች በተመለከተ ደግሞ፣ ያ መለኮታዊ ፀሐይ እንደሚመጣ 

1.  ማቴዎስ  2፡ 2         ቆርአን 3፡ 39                 2፡ ማቴዎስ 3፡ 1-2   
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አስደሳች ዜናዎችን በተከታታይ፣ በየተራ ለሕዝቡ ያበሰሩ አራት ሰዎች 

ነበሩ። በኋላ ሰልማን የሚል ስያሜ ያገኘው ሩዝቢህ በእነርሱ 

አገልግሎት ውስጥ የመሆን ክብር ተጎናጽፏል። ከእነዚህ ከአራቱ አንዱ 

መሞቻው ሲቃረብ፣ ሩዝቤህን  ወደሌላው  ይልክ  ነበር።  አራተኛው 

መሞቱ መቃረቡ በተሰማው ጊዜ ሩዝቤህን፦ “ሩዝቤህ ሆይ! ሬሳዬን 

አንሥተህ ከቀበርከው በኋላ ወደ ሄጃዝ ሂድ፣ ምክንያቱም የሞሐመድ 

የቀኑ ኮከብ ከዚያ ይወጣልና። የእርሱን ፊት ስለምታይ፣ አንተ ደስተኛ 

ነህ!” 1 በማለት ነገረው። 

አሁን ደግሞ ይህን አስደናቂና በጣም ከፍተኛ እምነት 

በተመለከተ። የእርሱ ኮከብ በሚታየው ሰማይ መታየቱን ብዙ 

የከዋክብት ምሑራን መግለጻቸውን በእውነቱ እወቅ። እንዲሁም፣ 

እግዚአብሔር እነርሱ ያረፉበትን ሥፍራ ይባርክና፣ እነዚያ መንታ 

አንጸባራቂ ብርሃኖች፣ አህመድና ካዜም በምድር ላይ ተነሥተው ነበር! 

እስከ አሁን ከገለጽናቸው ሁሉ፣ የመለኮታዊውን ሕላዌ 

ከሚያንጸባርቁት መስተዋቶች ከእያንዳንዳቸው መገለጽ በፊት፣ 

በሚታየው ሰማይ፣ እንዲሁም የዕውቀት ፀሐይ፣ የጥበብ ጨረቃ፣ 

የማስተዋልና የልሳን ከዋክብት መቀመጫ በሚገኝበት በሥውሩ 

ሰማይ፣ የእነርሱን ምጽዓት የሚያበሥሩ ምልክቶች መገለጽ 

እንዳለባቸው ግልጽና ገሃድ ሆኗል። የሥውሩ ሰማይ ምልክት፣ 

ከእያንዳንዱ የአምላክ ክሥተት መከሠት በፊት በሚመጣውና ለእርሱ፣ 

በሰዎች መካከል የእግዚአብሔር አንድነት ብርሃን ለሆነው፣ 

ለመለኮታዊው ፀሐይ ምጽዓት የሰዎችን ነፍሶች በሚያስተምረውና 

በሚያዘጋጀው፣ በዚያ በፍጹሙ ሰው ስብዕና የግድ መገለጽ አለበት። 

1.  ሼይክ አህመድ አህሳይ እና ሲይድ ቃሲም ረሽቲ 
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አሁን ደግሞ የእርሱን፦ “በዚያን ጊዜ የምድር ወገኖች ሁሉ 

ዋይ! ዋይ! ይላሉ፣ ከዚያም የሰው ልጅ በኃይልና በታላቅ ክብር 

በሰማይ ደመና ሲመጣ ያዩታል፣” የሚሉትን ቃላት በተመለከተ። 

እነዚህ ቃላት፣ በእነዚያ ቀናት፣ ሰዎች ስለመለኮታዊ ውበት ፀሐይ፣ 

ስለዕውቀት ጨረቃና ስለመለኮታዊ ጥበብ ከዋክብት መታጣት ሠቆቃ 

የሚያሰሙ መሆናቸውን ያመለክታሉ።  ከዚያም ወዲያው የእርሱን፣ 

ምፅዓቱ በተስፋ የሚጠበቀውን ገጽታ፣ የተወደሰውን ውበት፣ በደመና 

ላይ እየጋለበ ከሰማይ ሲወርድ ያዩታል። ይህም ማለት መለኮታዊው 

ውበት ከእግዚአብሔር ፈቃድ ሰማይ ይከሠታል፣ በሰብአዊ መቅደስ 

መልክ ይታያል ማለት ነው። “ሰማይ” የሚለው ቃል፣ የእነዚያ 

የጥንታዊ ክብር የቀን ምንጮች የሆኑት የቅድስና ክሥተቶች ግልጸት 

መቀመጫ ምሳሌ ስለሆነ፣ ከፍተኛነትንና ክቡርነትን ያመለክታል። 

እነዚህ ጥንታዊ ሕያዋን፣ ምንም እንኳ ከእናቶቻቸው ማሕፀን 

ቢወለዱም፣ በእውነቱ ግን ከእግዚአብሔር ፈቃድ ሰማይ የወረዱ 

ናቸው። ምንም እንኳ በዚህ ምድር ላይ ቢኖሩ፣ እውነተኛ 

መኖሪያዎቻቸው በላይኞቹ ዓለማት የሚገኙ የክብር መኖሪያዎች 

ናቸው። በሟች ሰዎች መካከል በመራመድ ላይ እያሉም፣ በመለኮታዊ 

ቅርበት ሰማይ ይከንፋሉ። ያለእግሮች በመንፈስ መንገድ ይጓዛሉ፣ 

ያለክንፎችም ወደ መለኮታዊ አንድነት የተከበሩ ከፍታዎች 

ይመጥቃሉ። ከመቅጽበት በምታልፈው በእያንዳንዷ እስትንፋስ 

የሕዋውን እጅግ በጣም ሰፊ ስፋት ይሸፍናሉ፣ በእያንዳንዱም ቅጽበት 

የሚታየውንና የሥውሩን ዓለማት ያቋርጣሉ። በዙፋኖቻቸው ላይ፦ 

“ሌላ ማንኛውንም ሥራ ከመሥራት የሚያግደው ከቶ ምንም ነገር 

የለም” የሚል ጽሑፍ ተጽፏል፣ በመቀመጫዎቻቸውም ላይ፦ 
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“በእውነቱ፣ የእርሱ መንገዶች በየዕለቱ ይለወጣሉ” 1 የሚለው ጥቅስ 

ተቀርጿል። እነርሱ በቀናት ቀደምቱ የላቀ ሥልጣን  ይላካሉ፣ ከሁሉም 

በላይ ኃያል በሆነው በአምላክ የተከበረ ፈቃድም ይነሣሉ። “በሰማይ 

ደመና ሲመጣ” የሚሉት ቃላት ፍቺ ይህ ነው። 

በመለኮታዊ ፀሐዮች ልሳኖች ውስጥ፣ “ሰማይ” የሚለው ቃል 

“የትእዛዝ ሰማይ፣” “የፈቃድ ሰማይ፣” “የመለኮታዊ ዓላማ ሰማይ፣” 

“የመለኮታዊ ዕውቀት ሰማይ፣” “የእርግጠኝነት ሰማይ፣” “የልሳን 

ሰማይ፣” “የግልጸት ሰማይ፣” “የሥውርነት ሰማይ” እና ለመሳሰሉት፣ 

ለብዙና ለተለያዩ ነገሮች ጥቅም ላይ ውሏል። እርሱ፣ በእያንዳንዱ ጊዜ 

ፍቺው ለእነዚያ የመለኮታዊ ምሥጢራት ትርጉም ለተገለጸላቸውና 

ከዘለዓለማዊ ሕይወትም ጽዋ ለጠጡት በቀር ለሌላ ለማንም ያልተገለጸ 

ልዩ ፍቺ ሰጥቶታል። ለምሳሌ፣ ምንም እንኳ ምግብ የምትሰጠው 

ምድር ብትሆንም፣ እርሱ፦ “ሰማይ ለእናንተ የሚሆን ምግብ አለው፣ 

ያንን ለእናንተ የተሰጠውንም የተስፋ ቃል ይዟል፣” 2 ይላል። 

በተመሳሳይ መልኩ  ምንም እንኳ ስም ከሰዎች አፍ የሚወጡ 

ቢሆንም፣ “ስሞች ከሰማይ ይወርዳሉ” ተብሏል። የልብህን መስተዋት 

ከርኩሰት አቧራ ብታነጻ፣ በእያንዳንዱ የግልጸት ዘመን እንዲከሠት 

በተደረገው ሁሉን አቀፍ የእግዚአብሔር ቃል የተገለጹትን ምሳሌያዊ 

ቃላት ፍቺ ትገነዘባለህ፣ የመለኮታዊ ዕውቀትንም ምሥጢራት 

ትረዳለህ። ሆኖም፣ እነዚያን አሁን በሰዎች መካከል ሰፍነው 

የሚገኙትን ከንቱ የዕውቀት ግርዶሾች፣ በፍጹም መላቀቅ ነበልባል 

እስክታቃጥል ድረስ፣ የእውነተኛ ዕውቀትን አንጸባራቂ ንጋት ለማየት 

አትችልም።   

1.  ቆርአን 55፡ 29              2.  ቆርአን 51፡ 22 
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ዕውቀት ሁለት ዓይነት መሆኑን በእውነት ዕወቅ። እነዚህም 

መለኮታዊና ሰይጣናዊ ናቸው። አንዱ ከመለኮታዊ የዕውቀት ብልጭታ 

(Inspiratation) ምንጭ ይተምማል፣ ሌላው የከንቱና የጨለሙ 

ሃሣቦች ነጸብራቅ ብቻ ነው። የመጀመሪያው ምንጩ አምላክ ራሱ 

ነው፣ የሁለተኛው አንቀሳቃሽ ኃይል የራስ ወዳድነት ፍላጎት ነው። 

አንደኛው፦ “እግዚአብሔርን ፍራ፤ እግዚአብሔርም ያስተምርሃል፣” 1 

በሚለው መርሖ ይመራል፤ ሌላው፦ “ዕውቀት በሰውና በፈጣሪው 

መካከል የሚገባ እጅግ በጣም ከባድ ግርዶሽ ነው፣”  የሚለው እውነት 

ማረጋገጫ ነው። የመጀመሪያው የትዕግሥትን፣ ናፍቆት የተመላበት 

ፍላጎትን፣ የእውነተኛ ግንዛቤንና የፍቅርን ፍሬዎች ያፈራል፤ ሁለተኛው 

ግን የእብሪተኝነት፣ የከንቱ ክብርና የመመጻደቅን ፍሬ በስተቀር ሌላ 

ምንም አያፈራም። የእነዚህ ዓለምን ያጨለሙት የጽልመት 

ትምሕርቶች መጥፎ ጠረን፣ ከእነዚያ የእውነተኛ ዕውቀትን ትርጉም 

ከገለጹት የቅዱስ ልሳን ጌቶች አባባሎች ውስጥ በምንም ዓይነት 

ሊሸተቱ አይችሉም። እንዲህ ያሉት ትምሕርቶች ዛፍ ከጥፋትና 

ከአመጽ በቀር ሌላ ምንም ውጤት አያስገኝም፤ ከጥላቻና ከቅናትም 

በቀር ሌላ ምንም ፍሬ አያፈራም። ፍሬው አደገኛ መርዝ ነው፣ ጥላው 

የሚያጋይ እሳት ነው። “በልብህ ምኞት መጎናጸፊያ ላይ ተንጠላጠል፣ 

እፍረትንም ሁሉ አስወግድ፤ ስሞቻቸው የፈለገውን ያህል ታላላቅ 

ቢሆኑም፣ ዓለማውያንን ከዚህ ጥፉ በላቸው፣”  የተባለው እንዴት 

በትክክል ተብሏል። 

ስለዚህ፣ ልብ መለኮታዊ የዕውቀት ብልጭታን ስውር ትርጉም 

እንዲያውቅ፣ የመለኮታዊ ዕውቀት ምሥጢራትም ግምጃ ቤት 
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እንዲሆን፣ ከሰዎች ከንቱ አባባሎች መንጻት፣ ከእያንዳንዱም ምድራዊ 

ፍቅር የተቀደሠ መሆን አለበት። “እርሱ እንደበረዶ ነጭ በሆነው 

መንገድ የሚራመድ፣ የቀዩን ዓምድ የእግር ፈለግንም የሚከተል፣ እጆቹ 

ሰዎች ከሚጓጉለት ዓለማዊ ነገሮች ባዶ ካልሆነ፣ ወደመኖሪያ ቤቱ ከቶ 

አይደርስም፣” የተባለው ስለዚህ ነው። ይህ በዚህ መንገድ የሚራመድ 

ማንኛውም ሰው ማሟላት ያለበት ዋናው አስፈላጊ ነገር ነው። 

የእነዚህን ቃላት እውነትነት፣ ባልተጋረዱ ዓይኖች እንድታይ፣ ይህን 

አሰላስል። 

ምንም እንኳ የጠቀስናቸው ማናቸውም ነገሮች የዓላማችንን 

እውነትነት ለማረጋገጥ ብቻ የሚያገለግሉ ቢሆኑም፣ ከማስረጃችን 

ዓላማ ወጥተናል። በአምላክ! መግለጫችንን ለማሳጠር ያለን ፍላጎት 

በጣም ከፍተኛ ቢሆንም፣ ብዕራችንን ለመግታት እንደማንችል 

ይሰማናል። የጠቀስናቸው ሁሉ ተጠቅሰውም፣ በልባችን ማኅደር 

ውስጥ፣ ገና ያልተነኩ ሉሎች ብዛት ምን ያህል ከሥፍር ቁጥር በላይ 

ነው! ገና በመለኮታዊ ጥበብ መቀመጫዎች ውስጥ ተደብቀው 

የሚገኙት የውሳጣዊ ትርጉሞች ሁሪዎች (ደናግልት) እንዴት ብዙ 

ናቸው! ገና ማንም አልቀረባቸውም፦ “ከዚህ በፊት ማንም ሰው ወይም 

ምንም መንፈስ ያልነካቸው” 1 ሁሪዎች። የተባለው ሁሉ ተብሎም፣ 

ከዓላማችን ገና አንድ ፊደል እንኳ ያልተነገረ፣ ከግባችንም ገና አንዲት 

ምልክት እንኳ ያልተገለጠች ይመስላል። የመሳለሚያ ልብስ 

የሚጎናጸፍ፣ ወደ ልብ ፍላጎት ከቤህ የሚደርስ፣ ያለጆሮና 

ያለአንደበትም፣ የመለኮታዊ ልሳንን ምሥጢራት የሚያገኝ ታማኝ 

ተመራማሪ የሚገኘው መቼ ይሆን? 

1.  ቆርአን 5፡ 56 
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በእነዚህም በቀረቡት አንጸባራቂ፣ ወሳኝና ግልጽ በሆኑት 

መግለጫዎች፣ ቀደም ሲል በተጠቀሰው ጥቅስ ውስጥ “የሰማይ” ፍቺ 

በዚህ ሁኔታ ግልጽና ገሃድ ተደርጓል። አሁን፣ የሰው ልጅ “በሰማይ 

ደመናዎች ይመጣል” የሚሉትን ቃላት በተመለከተ ደግሞ፦ 

“ደመናዎች” በሚለው ቃል ለማመልከት የተፈለገው፣ እነዚያን ከሰዎች 

መንገዶችና ፍላጎቶች ውጪ የሆኑትን ነገሮች ነው። እርሱ ቀደም ሲል 

በተጠቀሰው ጥቅስ፦ “መልእክተኛ፣ ነፍሶቻችሁ የማይፈልጉትን ይዞ 

ወደ እናንተ በመጣ ቁጥር፣ በኩራት ታብጣላችሁ፣ አንዳንዶቹን 

ሐሰተኞች ትሏቸዋላችሁ፣ አንዳንዶቹን ደግሞ ትገድላላችሁ” 1  በማለት 

እንደገለጸው ሁሉ። እነዚህ “ደመናዎች” በአንድ  በኩል፣ የሕግጋትን 

መሠረዝ፣ ያለፈው የግልጸት ዘመንን መሻር፣ በወቅቱ በሰዎች ዘንድ 

የሠፈኑ ሥርዓቶችንና ልማዶችን መፍረስና መሐይሙን ታማኝ 

ከእምነቱ ተቃራኒ ምሑር በላይ ከፍ መደረግን ያመለክታሉ። በሌላ 

በኩል፣ የዚያን የዘለዓለማዊውን ውበት፣ መብላትና መጠጣት፣ 

ድህነትና ሃብታምነት፣ ክብርና ውርደት፣ ማንቀላፋትና መንቃት 

ከመሳሰሉት ሰብአዊ ውስንነቶች ጋር በሟች ሰው አምሳል መምጣት፣ 

በሰዎችም አዕምሮዎች ውስጥ ጥርጣሬን በሚፈጥሩትና ሰዎች 

ፊቶቻቸውን ከእርሱ እንዲያዞሩ ከሚያደርጉ ሌሎች ነገሮች ሁሉ ጋር 

መገለጽን ያመለክታሉ። እንደነዚህ ያሉት ግርዶሾች ሁሉ በምሳሌያዊ 

አጠራር “ደመናዎች”  ተብለው ይጠቀሳሉ። 

እነዚህ በምድር ላይ የሚኖሩት የሁሉም ሰዎች የዕውቀትና 

የመረዳት “ሰማያት” እንዲሰነጣጠቁ የሚያደርጉ “ደመናዎች” ናቸው። 

ልክ እርሱ፦ “በዚያ ቀን ሰማይ በደመናዎች ይሰነጠቃል፣” 2 በማለት 
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እንደገለጸው ሁሉ ማለት ነው። ልክ ደመናዎች የሰዎች ዓይኖች ፀሐይን 

እንዳያዩ እንደሚከለክሏቸው ሁሉ፣ እነዚህም ነገሮች እንዲሁ የሰዎች 

ነፍሶች የመለኮታዊውን ፀሐይ ብርሃን እንዳያውቁ ይገቷቸዋል። 

ለዚህም ያ ከማያምኑት አንደበት የወጣውና በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ 

የተገለጸው ይመሠክራል፦ “እነርሱም፦ ‘ይህ እንዴት ያለ መልእክተኛ 

ነው? እርሱ ምግብ ይብላል፣ በመንገዶችም ላይ ይሄዳል። መልአክ 

ከሰማይ ካልተላከና በእርሱ ማስጠንቀቂያዎች ላይ ካልተሳተፈ፣ እኛ 

አናምንም' አሉ።” 1 ሌሎች ነቢያት በተመሳሳይ ሁኔታ፣ ለድሕነትና 

ለሥቃይ፣ ለረሃብ፣ ለሌሎችም የዚህ ዓለም ችግሮችና አጋጣሚዎች 

ተጋልጠው ነበር። እነዚህ ቅዱሳን ሰዎች እንዲህ ላሉት ችግሮችና ዕጦት 

የተጋለጡ ስለነበሩ፣ በዚህም ምክንያት ሰዎች በፍርሐትና በጥርጣሬ 

በረሃዎች ውስጥ ገብተው ጠፉ፣ በጭንቀትና በመደናገር ተሠቃዩ። 

እንዲህ ያለው ሰው ከአምላክ ተልኮ፣ በምድር ሕዝቦችና ዘሮች ሁሉ 

ላይ የበላይነት እንዳለው አረጋግጦ፣ እንዲሁም፣ ልክ እርሱ፦ “ለአንተ 

ባይሆን ኖሮ፣ በሰማይ ውስጥና በምድር ላይ የሚገኙትን ሁሉ 

ባልፈጠርኩ ነበር፣” እንዳለው ሁሉ፣ ራሱን እንደመላው ፍጥረት ግብ 

ቆጥሮ፣ ሆኖም ግን ለእንደነዚህ ያሉ ጥቃቅን ነገሮች የተጋለጠ እንዴት 

ይሆናል? በማለት ተገረሙ። በእያንዳንዱ የአምላክ ነቢይና በአጃቢዎቹ 

ላይ ስለደረሱት መከራዎች፣ ድሕነት፣ ሥቃዮችና ውርደት እንደሰማህ 

ምንም ጥርጥር የለውም። የተክታዮቻቸው ጭንቅላቶች፣ እንዴት ወደ 

ልዩ ልዩ ከተሞች እንደገጸበረከት እንደተላኩና፣ የታዘዙትንም 

እንዳይፈጽሙ በሚያሳዝን ሁኔታ እንዴት እንደተከለከሉ ሳትሰማ 

አልቀረህም። ከእነርሱ ሁሉና እያንዳንዱ በእርሱ እምነት ጠላቶች 

ተጠቂ ሆነ፣ ጠላቶቹ በወሰኑበት በማንኛውም ሥቃይ መሠቃየት 

1.  ቆርአን 25፡ 7 
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ነበረበት። 

በእያንዳንዱ የግልፀት ዘመን የደረሱት ለውጦች በሰው 

የመገንዘብ ዓይንና ከመለኮታዊ ሕላዌ የቀኑ ምንጭ በሚያበራው 

መለኮታዊ ፀሐይ መካከል የሚጋረጡ ጥቁር ደመናዎች እንደሆኑ ግልጽ 

ነው። ሰዎች ለብዙ ትውልዶች አባቶቻቸውን በጭፍን እንደሚከተሉ፣ 

በእምነታቸውም ትእዛዛት በተደነገጉ መንገዶችና ዘዴዎች መሠረት 

እንዴት እንደሚሠለጥኑ አስተውል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች 

በመካከላቸው ይኖር የነበረ፣ ከእያንዳንዱ ሰብአዊ ውስንነት አንጻር 

ሲታይ እኩያቸው የሆነ፣ ለብዙ ምዕተ-ዓመታት የሠለጠኑበትን፣ ያንን

(መመሪያ) የሚቃወመውንና የሚክደውን ሁሉ እንደ አረመኔ፣ 

እንደልቅና እንደ እርኩስ ሲቆጥሩት የኖሩትን፣ በእምነታቸው የተደነገገ 

መመሪያ ለመሻር ቢነሣ፣ የእርሱን እውነትነት ከመቀበል ይጋረዱ 

ይገታሉ። እንዲህ ያሉት ነገሮች፣ ውስጣዊ ሕልውናቸው ከምድራዊ 

ነገሮች የመላቀቅ ሰልሰቢል ያልቀመሱትን፣ወይም ከእግዚአብሔር 

ዕውቀት ካውሳር ያልጠጡትን ሰዎች ዓይኖች የሚጋርዱ  ደመናዎች 

ናቸው። እንዲህ ያሉት ሰዎች፣ እንዲህ ያሉት ሁኔታዎች ሲነገሩአቸው፣ 

በጣም በመጋረዳቸው ምክንያት፣ ያለምንም ጥያቄ፣ የእግዚአብሔርን 

ክሥተት፣ አረመኔ ብለው ያወግዙታል፤ የሞት ፍርድም ይፈርዱበታል። 

አንተም እንዲህ ያሉት ነገሮች በየዘመናቱ ሁሉ ሲፈጸሙ መኖራቸውን 

ሳትሰማ አልቀረህም፣ አሁንም በእነዚህ ቀናት እያየሃቸው ነህ።  

ስለዚህ፣ በማይታይ የእግዚአብሔር እርዳታ፣ እነዚህ ጥቁር 

ግርዶሾች፣ እነዚህ በአምላክ የተላኩ ፈተናዎች  የሆኑት ደመናዎች፣ 

የሚያበራውን የፊቱን ውበት ከማየት እንዳይገቱን፣ በእርሱ በራሱ ብቻ 
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እንድናውቀው ከፍተኛ ጥረት ማድረግ አለብን። ስለእርሱ እውነትነት 

ማስረጃ ከጠየቅን፣ ወደዚያ የእርሱ ወሰን አልባ ጸጋ ምንጭ መነሻ 

ወደሆነውና በእርሱ ቅርበት የዓለም ሃብት ሁሉ ወደምንም የሌለ ነገር 

ወደሚለወጠው ወደ እርሱ ለመድረስ እንድንችል፣ በእርሱም ላይ 

በየዕለቱ ማፌዙንና፣ በራሳችን ከእውነት የራቀ ከንቱ እምነት ላይ 

መጣበቁን እንድናቆም፣ በአንድና በአንድ ማስረጃ ብቻ መርካት 

አለብን።  

ጸጋ በተመላው አምላክ! የዓለምን ሕዝቦች ለመቀስቀስና 

ከአምላክ ጸጋ የሚተምም ውቅያኖስ ድርሻቸውን እንዳይነፈጉ 

ለማድረግ ተብሎ፣ በአለፉት ዘመናት፣ በሚያስደንቅ ምሳሌያዊ ቋንቋና 

በረቀቁ ቀጥታ ያልሆኑ አባባሎች የተነገረው ማስጠንቀቂያ ሁሉ እያለም 

እስካሁን እንደተፈጸሙት ያሉት ነገሮች ደርሰዋል! በዚህ በሚቀጥለው 

ጥቅስ እንደሚታየው፣ ስለእነዚህ ነገሮች በቆርአንም ውስጥ 

ተጠቅሷል፦ “እነዚህ፣ እግዚአብሔር በደመናዎች ተጋርዶ ከሰማይ 

እንዲወርድላቸው በቀር ሌላ ምን ሊጠባበቁ ይችላሉ?” 1 ከካህናት 

መካከል፣ እነዚያ የእግዚአብሔርን ቃል፣ የቃል በቃል ትርጉም 

አጥብቀው የሚይዙት አያሌ ካሕናት፣ ከእውነት ከራቀው ከንቱ 

ሃሳባቸው ለተወለደው፣ ለዚያ ለሚጠበቀው ትንሣዔ፣ ይህን ጥቅስ 

ከምልክቶቹ አንዱ እንደሆነ ይቆጥራሉ። ይህንንም የሚያደርጉት 

በአብዛኛዎቹ ቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ተመሳሳይ ጥቅሶች 

የመስፈራቸውና ከመጪው ክሥተት ጋር በተዛመዱት ምልክቶች 

አንቀጾች ሁሉ ውስጥ የመጻፋቸው ሐቅም እያለ ነው። 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ እንዲህ ይላል፦ “ሰማዩ የሰውን ዘር 

1.  ቆርአን 2፡ 210 
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የሚሸፍን ጪስ በሚያወጣበት ቀን፦ ይህ አስጨናቂ ሥቃይ ይሆናል” 1 

እርሱ፣ ንዑዱ፣ ትክክለኞቹ ከክፉዎቹ ተለይተው እንዲታወቁ፣ 

ታማኞቹ ከአረመኔዎች እንዲለዩባቸው፣ ከክፉ ሰዎች ፍላጎቶች ጋር 

ተቃራኒ የሆኑትን እነዚህን ነገሮች ራሳቸው፣ አጋልጋዮቹ 

የሚፈተኑባቸው መመርመሪያ ድንጋይና መመዘኛ እንዲሆኑ አዟል። 

“ጪስ” የሚለው ምሳሌያዊ ቃል ከባድ ልዩነቶችን፣ ጸንተው የቆዩ 

ሥርዓቶች መሻርንና  መፍረስን፣ የእነዚህም ሥርዓቶች አዕምሮ ጠባብ 

ደጋፊዎች ፍጹም መደምሰስን ያመለክታል። አሁን መላውን የዓለም 

ሕዝቦች ከሸፈነው፣ ሥቃይም ከሆነባቸው፣ ምንም ያህል ከፍተኛ ጥረት 

ቢያደርጉም፣ ከዚያም ራሳቸውን ለማውጣት ተስፋ በሚያስቆርጥ 

ሁኔታ ሳይችሉ ከቀሩት የበለጠ ምን ጥቅጥቅና አስፈሪ ጪስ አለ? 

በውስጣቸው የሚነደው ይህ የእኔነት እሳት በጣም ኃይለኛ በመሆኑ፣ 

በእያንዳንዱ ቅጽበት በአዲስ መከራ የሚሠቃዩ ይመስላሉ። ይህ ድንቅ 

የአምላክ እምነት፣ ይህ ከሁሉ በላይ ከፍተኛ ከሆነው የተላከው 

ግልጸት፣ ለመላው የሰው ዘር ስለመከሠቱ፣ በየዕለቱም ይበልጥ ታላቅና 

ይበልጥ ጠንካራ እየሆነ በመሄድ ላይ ስለመሆኑ ይበልጥ በተነገራቸው 

ቁጥር፣ በልቦቻቸው የሚነደው እሳት የባሰውን በኃይል እየተንቀለቀለ 

ይሄዳል። እነርሱ (የማያምኑት)፣ በእግዚአብሔር ዕርዳታ፣ በየዕለቱ 

ይበልጥ  ጨዋና ይበልጥ ታላቅ እየሆኑ የሚሄዱትን የአምላክን ቅዱሳን 

አጃቢዎች የማይበገር ጥንካሬ፣ ከፍተኛ መላቀቅና የማያወላውል ጽናት 

ይበልጥ በተመለከቱ ቁጥር፣ ነፍሶቻቸውን የሚያንገበግበው ኃዘን የባሰ 

እየከበደ ይሄዳል። ለእግዚአብሔር ምሥጋና ይግባውና፣ በእነዚህ 

ቀናት፣ የእግዚአብሔር ቃል በሰዎች ላይ ከፍተኛ የበላይነትን 

በማግኘቱ፣ ምንም ቃል ለመተንፈስ አይደፍሩም። ቢችል፣ በነፃና 

1.  ቆርአን 44፡ 10  
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በደስታ፣ ለተወዳጁ አሥር ሺህ ሕይወት እንደመስዋዕት 

ከሚያቀርበው፣ ከእግዚአብሔር አጃቢዎች መካከል ከአንዱ ጋር 

ሲገናኙ፣ ፍርሐታቸው በጣም ከፍተኛ ስለሚሆን፣ ወዲያው 

ያምኑበታል፤ ብቻቸውን ሲሆኑ ግን ስሙን ያጠፋሉ እንዲሁም 

ያገድፋሉ። ልክ እርሱ፦ “እናንተንም በሚያገኙአችሁ ጊዜ ‘እናምናለን’ 

ይላሉ፣ ሲለዩአችሁ ግን በንዴት ጣቶቻቸውን ይነክሱባችኋል። እንዲህ 

በሉአቸው፦ ‘በንዴታችሁ ሙቱ!’ እግዚአብሔር በእውነቱ፣ 

የጉያዎቻችሁን ድብቅ ቦታዎች ሳይቀር ያውቃል፤” 1 በማለት 

እንደገለጸው ሁሉ። 

ብዙ ሳይቆይ፣ ዓይኖችህ የመለኮታዊ ኃይል ሰንደቅ ዓላማዎች፣ 

በሁሉም አካባቢዎች ተዘርግተው፣ የእርሱ ድል አድራጊ ኃያልነትና 

የልዕልናው ምልክቶች በእያንዳንዱ አገር ተከስተው ያዩዋቸዋል። 

አብዛኞቹ ካሕናት፣ የእነዚህን ጥቅሶች ፍቺ መገንዘብ ስለተሳናቸውና 

የትንሣዔንም ቀን ምሥጢር ስላልተረዱ፣ ስለዚህ እነርሱ በሞኝነትል 

እነዚህን ጥቅሶች፣ በከንቱና በተሳሳተ አስተሳሰባቸው አብራርተዋል። 

አንዱ እውነተኛ አምላክ ምሥክሬ ነው! እነርሱ፣ ከእነዚህ ከሁለቱ 

ጥቅሶች ምሳሌያዊ ቋንቋ፣ እኛ ልናብራራቸው የወሰንነውን ሁሉ 

ለመረዳት፣ በዚህም መንገድ፣ በፍጹም መሐሪው ጸጋ አማካይነት፣ ወደ 

እርግጠኝነት አንጸባራቂ ንጋት ለመድረስ የሚያስችላቸው፣ ትንሽ 

የመገንዘብ ኃይል ብቻ ነው። በእግዚአብሔር ፈቃድ፣ አንተ 

በመለኮታዊ ዕውቀትና ጥበብ መንገድ ለመራመድ ትችል ዘንድ፣ ከባሃ 

ሰድሬህ ላይ የሚዘምረው፣ ሞት-አልባው የሰማይ ወፍ፣ በአንተ ላይ 

የሚያንቆረቁራቸው የመንፈሳዊ ጣዕመ ዜማ ቅኝቶች  እንዲህ ያሉ 

1.  ቆርአን 3፡ 119 
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ናቸው። 

አሁን ደግሞ፦ “እርሱም መላእክቱን … ይልካል፣” የሚሉትን 

የእርሱን ቃላት በተመለከተ። “መላእክት” ማለት፣ እነዚያ፣ በመንፈስ 

ኃይል ተጠናክረው፣ የሰው ዘር ባሕርያትንና ውስንነቶችን፣ 

በእግዚአብሔር ፍቅር እሳት ያጋዩትና፣ እጅግ በጣም በተከበሩት 

ፍጡራንና በክሩቤል ባሕርያት ራሳቸውን ያጎናጸፉት (አማኞች) ማለት 

ነው። ያ ቅዱሱ ሰው፣ ሳዴቅ1፣ በክሩቤል ውዳሴ ውስጥ፦ “ብዙዎች 

የእኛ ሺኤህ ባልደረቦች፣ እዚያ ከዙፋኑ በስተኋላ ቆመው ይገኛሉ፣” 

ይላል። “ከዙፋኑ በስተኋላ” የሚሉት ቃላት ፍቺዎች የተለያዩና 

ብዙዎች ናቸው። በአንድ ፍቺአቸው፣ ምንም እውነተኛ ሺኤህ 

አለመኖሩን ያመለክታሉ። ይኸውም ልክ በሌላ አንቀጽ፦ “እውነተኛ 

አማኝ በፈላስፋው ድንጋይ ይመሰላል፣” እንዳለው ሁሉ። በኋላም 

ለአድማጩ ሲናገር፣ እርሱ፦ “የፈላስፋን ድንጋይ ዓይተህ ከቶ 

ታውቃለህን?” ይላል። ይህ ምሳሌያዊ አነጋገር፣ ምንም ያህል ቀጥተኛ 

ከሆነ ከማንኛውም ንግግር ይበልጥ ግልጽ በሆነ መንገድ፣ እውነተኛ 

አማኝ ከቶ አለመኖሩን እንዴት እንደሚገልጽ አስተውል። የሳዴቅ 

ምሥክርነት እንዲህ ያለ ነው። ስለዚህ አሁን፣ እነዚያ፣ ምንም እንኳ 

ራሳቸው የማመንን መዓዛ  ለማሽተት ሳይችሉየቀሩ ቢሆኑም፣ እነዚያን 

ማመን ራሱ በቃላቸው የታወቀውንና የተረጋገጠውን፣ እንደ 

አረመኔዎች ያወገዙት ሰዎች እንዴት ፍትሕ አልባዎች እንደሆኑ 

እንዲሁም ምን ያህል ብዙዎች እንደሆኑ አስተውል። 

አሁን፣ እነዚህ ቅዱሳን ሰዎች፣ እያንዳንዱን ሰብዓዊ ውስንነት 

ከራሳቸው ስላነጹ፣ የመንፈሳውያንን ባሕርያት ስለተጎናጸፉ፣ 

1.  ስድስተኛው የሺአዎች ኢማም  
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በብሩካንም የተቀደሱ ጠባያት ስላጌጡ፣ ስለዚህ እነርሱ “መላእክት” 

ተብለው ተሰየሙ። እያንዳንዱ ቃላቸው እጅግ በጣም ግልጽ በሆኑ 

ጽሑፎች፣ እጅግ በጣም አሳማኝ በሆኑ ነጥቦች፣ ከሁሉ ይበልጥ 

በተረጋገጡ ማስረጃዎች የተብራሩት፣ የእነዚህ ጥቅሶች ፍቺዎች እንዲህ 

ያሉ ናቸው። 

የኢየሱስ ተከታዮች፣ የእነዚህን ቃላት ኅቡዕ ትርጉም ከቶ 

ስላልተረዱ፣ እነርሱና የእምነታቸው መሪዎች ይጠባበቋቸው የነበሩት 

ምልክቶች ስላልታዩ፣ ስለዚህ እነርሱ እስከ አሁንም ድረስ፣ ከኢየሱስ 

ቀናት ወዲህ የተከሠቱትን፣ የእነዚህን ቅዱሳን ክሥተቶች እውነትነት 

አንቀበልም አሉ። እነርሱ፣ በዚህ ሁኔታ፣ ከሚጎርፈው የአምላክ ቅዱስ 

ጸጋና ፣ ከእርሱ መለኮታዊ ልሳን ድንቅ ነገሮች ራሳቸውን ነፈጉ። በዚህ 

በትንሣዔ ቀን፣ ወራዳ ሁኔታቸው ይህን ይመስላል! እነርሱ፣ 

በእያንዳንዱ ዘመን፣ የእግዚአብሔር ክሥተት ምልክቶች፣ በታወቁት 

የትውፊት ጽሑፎች (የቃል በቃል ትርጉም) መሠረት፣ በግዙፉ ዓለም 

ቢገለጹ ኖሮ፣ ማንም ሊክድ፣ ወይም ፊቱን (ከእርሱ) ሊያዞር፣ ወይም 

ብሩካን ከክፉዎች፣ ሕግ አፍራሾችም እግዚአብሔርን ከሚፈሩት 

ተለይተው ሊታወቁ እንደማይችሉ እንኳ ለመገንዘብ ሳይችሉ 

ቀርተዋል። በትክክል ፍረድ፦ በወንጌል ውስጥ የተጻፉት ትንቢቶች 

ቃል በቃል የሚፈጸሙ ቢሆን ኖሮ፤ የማርያም ልጅ ኢየሱስ፣ 

ከሚታየው ሰማይ በመላእክት ታጅቦ የሚወርድ ቢሆን ኖሮ፤ ማን 

ላለማመን ይደፍር ነበር፣ ማንስ እውነቱን ላለመቀበልና ለመናቅ 

ይደፍር ነበር? እንዲያውም፣ የምድርን ነዋሪዎች ሁሉ ከፍተኛ ድንጋጤ 

በወረደባቸውና፣ እንኳንስ እውነቱን መቀበልና መካድ ቀርቶ፣ ማንም 
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ነፍስ፣ አንዲት ቃል እንኳ ለመናገር በተሳነው ነበር። ብዙ የክርስቲያን 

ካሕናት፣ ሞሐመድን የተቃወሙትና፣ “አንተ በእውነት ያ ምፅዓቱ 

የሚጠበቀው ነቢይ ከሆንክ፣ በእርሱ ግልጸት እርሱን ለማገዝና 

ለሕዝቦቹም እንደ አስጠንቃቂዎች ለመሥራት፣ በእኛ ቅዳሳት ጽሑፎች 

አስቀድመው በተተነበዩት ትንቢቶች መሠረት ከዚያ ምፅዓቱ በተስፋ 

ከሚጠበቀው ውበት ጋር መውረድ በሚገባቸው መላእክት ለምን 

አልታጀብክም?” በሚሉት ዓይነት ቃላት ተቃውሞ ያሰሙበት 

ምክንያት፣ እነዚህን እውነታዎች በተዛቡ ሁኔታዎች ስለተረዷቸው 

ነበር። እርሱ፣ ንዑዱ ንግግራቸውን፦ “ከእርሱ ጋር አስጠንቃቂ ይሆን 

ዘንድ፣ ለምን መልአክ ወደ እርሱ አልተላከም? አሉ፣” 1 በማለት 

እንደጻፈው ሁሉ። 

እነዚህን የመሳሰሉት ተቃውሞዎችና ልዩነቶች በሁሉም 

ዘመናትና ምዕተ-ዓመታት ሲደረጉ ኖረዋል። ሰዎች በሁሉም ጊዜያት፦ 

“ለምን ይህ ወይም ያ ምልክት አልታየም?” በማለት፣ በከንቱ 

በመቃወም እነዚህን በመሳሰሉ ብዙ ንግግሮች ባክነዋል። እንዲህ 

ባለው ከባድ ሥሕተት ላይ የወደቁት፣ እነዚህን የመላቀቅ ሕላዊዎች፣ 

እነዚህን ቅዱሳንና መለኮታዊ ሕያዋን ለመቀበልም ሆነ ለመካድ፣ 

በሚኖሩበት ዘመን የነበሩትን ካህናት መንገዶች አጥብቀው 

በመያዛቸውና እነርሱንም በጭፍን በመከተላቸው ምክንያት ብቻ 

ነበር። እነዚህ መሪዎች፣ በራስ ወዳድነት ፍላጎታቸው ውስጥ 

በመዘፈቃቸው፣ ለአላፊና ለአስነዋሪ ነገሮችም በመሯሯጣቸው 

ምክንያት፣ እነዚህን መለኮታዊ ብርሃኖች፣ የዕውቀታቸውንና 

የግንዛቤያቸውን መመዘኛዎች እንደሚቃወሙ፣ የመንገዶቻቸውና 

1.  ቆርአን 25፡ 7 
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የአስተያየቶቻቸውም ተቃዋሚዎች እንደሆኑ ቆጠሯቸው። 

የእግዚአብሔርን ቃል፣ የአንድነት ፊደሎችን አባባሎችና የትውፊት 

ጥቅሶችን ቃል በቃል ስለተረጎሙና ባልተሟላ ግንዛቤያቸውም 

ስላብራሩ፣ እነርሱ ራሳቸውንና ሕዝቦቻቸውን ሁሉ በረከት 

ከተመላባቸው ከአምላክ ጸጋና ምሕረቶች ዝናቦች እንዲነፈጉ 

አድርገዋል። ሆኖም፣ ይህን፦ “በእርግጥ የእኛ ቃል ምሥጢራዊ፣ 

በሚያስጨንቅ ሁኔታ ምሥጢራዊ ነው፣” የሚለውን በሚገባ 

የሚታወቅ የትውፊት ጥቅስ ያውቃሉ። በሌላ ወቅት እንዲህ ተብሏል፦ 

“የእኛ እምነት በጣም ፈታኝ፣ ከሁሉም በላይ አስጨናቂ ነው፤ ከሰማይ 

ባለሟል፣ ወይም ከተገለጸለት ነቢይ፣ ወይም ከዚያ እምነቱ በአምላክ 

ከተፈተነው ሰው በስተቀር ማንም ሊቋቋመው አይችልም።” እነዚህ 

የሃይማኖት መሪዎች፣ ከእነዚህ፣ ተለይተው ከተሰጡት ከሦስቱ 

መመዘኛዎች፣ አንዳቸውም እነርሱን እንደማይመለከቱ ያምናሉ። 

የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መመዘኛዎች፣ በግልጽ እነርሱ ከሚደርሱበት 

በላይ ናቸው። ስለሦስተኛው ደግሞ፣ በማንኛውም ጊዜ በአምላክ 

ከተላኩት ፈተናዎች አምልጠው እንደማያውቁና መለኮታዊው መፈተኛ 

በተገለጸ ቁጥር፣ ራሳቸው፣ ሌላ  ሳይሆን ዋጋ ቢስ መሆናቸውን 

እንዳሳዩ ግልጽ ነው። 

በታላቁ አምላክ! የዚህን የትውፊት ጥቅስ ትክክለኝነት 

እየተቀበሉም፣ ስለእምነታቸው ሥነ-መለኮታዊ ሥውር ነገሮች ገና 

የሚጠራጠሩትና፣ ስለ እነዚህም እርስ በርሳቸው የሚወዛገቡት እነዚህ 

ካህናት፣ በሌላ በኩል ግን፣ ስለ አምላክ ሕግ ረቂቅ ፍቺዎች ምንነት 

የሚያብራሩና፣ የቅዱስ ቃሉ መሠረታዊ ምሥጢራት ተንታኞች 
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መሆናቸውን ይናገራሉ። እነርሱ ራሳቸው፣ የእነዚህን የትውፊት 

ጥቅሶች ፍቺ መዓዛ ለማሽተት የተሳናቸው ሆነው እያሉ፣ ምፅዓቱ 

ስለሚጠበቀው ቃይም የሚያመለክቱት የትውፊት ትንቢቶች ገና 

እንዳልተፈጸሙ በልበ-ሙሉነት ይናገራሉ፤ እስከ አሁንም አስቀድሞ 

የተነገሩት ምልክቶች ሁሉ መፈጸማቸውን፣ የእግዚአብሔር ቅዱስ 

እምነት መንገዶች ስለመገለጻቸው፣ እነዚህ ጅል ካሕናት፣ አስቀድመው 

የተነገሩት ምልክቶች ሲፈጸሙ ለማየት እየተጠባበቁ ሳሉ፣ አሁንም 

እንኳ፣ የታማኞቹ ሠራዊት፣ ልክ እንደመብረቅ ባለ ፍጥነት፣ በዚያ 

መንገድ ላይ እያለፉ ስለመሆናቸው ገና ምንም አያውቁም። እንዲህ 

በል፦ እናንተ ጅሎች ሆይ! እነዚያ ከእናንተ በፊት የነበሩት 

እየተጠባበቁ እንዳሉ ሁሉ፣ እናንተም ተጠባበቁ! 

 እነርሱ፣ ስለእነዚያ፣ ቀደም ብለን ስለጠቀስናቸው፣ 

አንዳቸውም ቃል በቃል ስላልተፈጸሙት፣ ስለ ሞሐመድ ግልጸትና ስለ 

እርሱ ግልጸት ዘመን ፀሐይ መውጣት ተሰጥተው ስለነበሩት ምልክቶች 

ቢጠየቁና፦ “ክርስቲያኖችና የሌሎች እምነቶች ሕዝቦች ያቀረቡአቸውን 

ስለምን አልተቀበላችሁም፣ ስለምንስ እንደ አረመኔዎች 

ትቆጥሯቸዋላችሁ?”  ቢባሉ፣ ምን መልስ እንደሚሰጡ ስለማያውቁ፦ 

“እነዚህ መጻሕፍት ተበርዘዋል፣ የእግዚአብሔር አይደሉም፣ ሆነውም 

ከቶ አያውቁም፣” በማለት ይመልሳሉ። አስተውል፦ የጥቅሶቹ ቃላት 

ራሳቸው ከአምላክ የመሆናቸውን እውነት በግልጽ ይመሠክራሉ። 

ከእነዚያ ከሚገነዘቡት ብትሆኑ ኖሮ፣ በቆርአንም ውስጥ ተመሳሳይ 

ጥቅስ ተገልጿል። በእውነት እላለሁ፣ በዚህ ረዥም ጊዜ ሁሉ፣ እነርሱ፣ 

ጥቅሶቹ ተበርዘዋል ሲባል ምን ለማለት ተፈልጎ እንደነበረ ለመረዳት 
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ፍጹም ሳይችሉ ቀርተዋል። 

አዎን፣ የሞሐመዳዊውን የግልፀት ዘመን ፀሐይ በሚያንጸበርቁ 

መስተዋቶች ጽሑፎችና ልሳኖች ውስጥ፣ “በተከበሩት ፍጡሮች 

ስለተደረገው ማሻሻል” እና “በፌዘኞች ስለተወሰደው ለውጥ” 

ተጠቅሰዋል። እነዚህ አንቀጾች የሚመለከቱት ግን የተለዩ ጉዳዮችን 

(አጋጣሚዎችን) ብቻ ነው። ከእነዚህ መካከል አንዱ የኤብን ኤ-ሱሪያ 

ታሪክ ነው። የከይበር ሰዎች የሞሐመዳውዊውን ግልጸት የትኩረት 

ማዕከል፣ በአገባ ወንድና በአገባች ሴት መካከል ስለተፈፀመ ዝሙት፣ 

ቅጣቱ ምን እንደሚሆን በጠየቁት ጊዜ፣ ሞሐመድ መልስ በመስጠት 

እንዲህ አለ፦ “የአምላክ ሕግ ሞት በውግራት ነው።” ከዚያም፦ 

“እንዲህ ያለ ሕግ በኦሪት ውስጥ አልተገለጸም” በማለት ተቃወሙ። 

ሞሐመድ መልሶ እንዲህ አለ፦ “ከረቢዎቻችሁ (ከሃይማኖታችሁ 

መሪዎች) መካከል የታወቀ ሊቅና ስለእውነቱ እርግጠኛ ዕውቀት አለው 

ብላችሁ የምትቀበሉት ማንን ነው?” እነርሱም ኤብኔ-ኤ-ሱሪያ እንደሆነ 

ተስማሙ። ከዚያም ሞሐመድ እርሱን ጠራውና እንዲህ አለው፦ 

“በአገባ ወንድና በአገባች ሴት መካከል ስለሚፈጸም ዝሙት ሙሴ ምን  

እንደደነገገ እንድትነግረን፣ ባሕሩን በከፈለላችሁ፣ መና ከሰማይ 

ባወረደላችሁ፣ የደመና ጥላ በአደረገላችሁ፣ ከፈርዖንና ከሕዝቦቹ 

ጭቆና ነፃ በአወጣችሁና ከሰዎች ሁሉ በላይ ከፍ በአደረጋችሁ አምላክ 

ይዤሃለሁ።” እርሱም እንዲህ በማለት መለሰ፦ “ሞሐመድ ሆይ! ሕጉ 

በድንጋይ በመወገር ሞት ነው።” ሞሐመድም መልሶ፦ “ታዲያ ለምን 

ይህ ሕግ ተሽሮ በይሁዳውያን መካከል መሥራቱን አቋረጠ?” በማለት 

ጠየቀው። እርሱም እንዲህ ብሎ መልስ ሰጠ፦“ናቡከደናጾር 
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ኢየሩሳሌምን ለእሳት በዳረገበትና አይሁዳውያንን በገደለበት ጊዜ 

ጥቂቶች ብቻ አመለጡ። በዚያን ዘመን የነበሩት ካህናት 

የአይሁዳውያንን በብዛት እጅግ በጣም ማነስና የአሜሌቃውያንን ብዛት 

በማጤን፣ በአንድ ላይ ተሰባስበው ተመካከሩና፣ የኦሪትን ሕግ 

የሚያስከብሩ ከሆነ፣ በመጽሐፉ ትእዛዝ መሠረት፣ ከናቡከደነጾር እጅ 

ያመለጠው እያንዳንዱ ይሁዳዊ መገደሉ ነው የሚል መደምደሚያ ላይ 

ደረሱ። እነዚህን የመሳሰሉትን በግምት ውስጥ በማስገባት፣ የሞት 

ቅጣትን በአጠቃላይ ሻሩት።” በዚያን ወቅት፣ ገብርኤል በሞሐመድ 

ብሩህ ልብ ውስጥ የሚከተሉትን ቃላት ገለጸ፦ “የእግዚአብሔርን ቃል 

ጽሑፍ ያጣምማሉ።” 1 

ጽሑፉን ማጣመምን በተመለከተ ከተጠቀሱት ወቅቶች አንዱ 

ይህ ነው። ጽሑፉን “ማጣመም” ማለት በእርግጥ እነዚህ ጅሎችና 

ወራዶች ነፍሶች፣ በከንቱና ከእውነት በራቀ ሁኔታ እንዳመኑት፣ ወይም 

አንዳንዶች እንዲያውም፣ የአይሁድና የክርስቲያን ካሕናት፣ እነዚያን 

የሞሐመድን ገጽታ የሚያወድሱትንና የሚያጎሉትን ዓይነት ጥቅሶች 

ከመጽሐፉ ውስጥ በመደምሰስ፣ በምትካቸው ተቃራኒዎቻቸውን 

አክለውባቸዋል በማለት እንደሚከራከሩት ማለት አይደለም። እነዚህ  

ቃላት ምን  ያህል  ፍፁም ከንቱና  ከእውነት የራቁ ናቸው! በአንድ 

መጽሐፍ የሚያምንና ከአምላክ የተገለጸ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው 

ሊያበላሸው ይችላልን? ከዚህም በላይ፣ ኦሪት በመላው ምድር ገጽ ላይ 

ስለተሰራጨና በመካና በመዲና ብቻ ስላልተወሰነ፣ ጽሑፉን  

በግላቸው ሊበርዙትና ሊያጣምሙት አይቻላቸውም። አይደለም፣ 

ይልቁንም ጽሑፉን ማበላሸት ማለት ዛሬ ሁሉም የእስላም ካሕናት 

1.  ቆርአን 4፡ 45 
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የተሰማሩበት ተግባር ነው፤ ይህም የአምላክን ቅዱስ መጽሐፍ በዋጋ 

ቢስ አስተሳሰባቸውና በከንቱ ምኞታቸው መሠረት ፍቺ መስጠት 

ማለት ነው። እንዲሁም በሞሐመድ ጊዜ አይሁዳውያን እነዚያን 

የእርሱን ክሥተት የሚመለከቱትን የኦሪትን ጥቅሶች በራሳቸው 

ከእውነት የራቁ አስተሳሰቦች መሠረት ፍቺ በመስጠታቸውና በእርሱ 

ቅዱስ ልሳን አንረካም በማለታቸው፣ ስለዚህ ጽሑፉን በማጣመም ክስ 

ተከሰሱ። በተመሳሳይም ሁኔታ በዚህ ቀን፣ የቆርአን ሕዝቦች ምን ያህል 

የአምላክን ቅዱስ መጽሐፍ እንዳጣመሙ፣ ምፅዓት የሚጠበቀውን 

ክሥተት መምጣት የሚመለከቱ ምልክቶችንም በየዝንባሌያቸውና 

በየምኞታቸው መሠረት ፍቺ እንደሰጧቸው ግልጽ ነው። 

በሌላም ጊዜ እንዲህ ይላል፦ “ከእነርሱም ከፊሎች የአምላክን 

ቃል ሰሙ፣ ከዚያም ከተረዱት በኋላ አጣመሙት፣ ማጣመማቸውንም 

ያውቁታል።” 1 ይህም ጥቅስ ደግሞ የሚያመለክተው፣ የአምላክ ቃል 

ፍቺ መጣመሙን እንጂ ትክክለኛ ቃሎቹ መደምሰሳቸውን አይደለም። 

የዚህን እውነተኛነት ጤናማ አዕምሮ ያላቸው ሁሉ ይመሠክራሉ። 

እንደገናም በሌላ ጊዜ እርሱ እንዲህ ይላል፦ “ለእነዚያ፣ 

በማይጠቅም ዋጋ ለመሸጥ እንዲችሉ፣ በራሳቸው እጆች በተዛባ ሁኔታ 

ገልብጠው ‘ይህ ከአምላክ ነው’ ለሚሉት ወዮላቸው’” 2 ይህ ጥቅስ 

የተገለጸው የአይሁድ እምነት ካሕናትንና መሪዎችን በሚመለከት 

ነበር። እነዚህ ካሕናት ባለጸጎችን ለማስደሰት፣ ዓለማዊ ጥቅሞችን 

ለማግኘትና የራሳቸውን የምቀኝነትና የክሕደት ስሜት ለመግለጽ፣ 

የሞሐመድን ልሳኖች በማስተባበል፣ ለማውሳት እንኳ ተገቢ ባልሆኑት 

ዓይነት ማስረጃዎች ክርክሮቻቸውን በመደገፍ፣ እነዚህም ክርክሮች 

1.  ቆርአን 2፡ 75              2.  ቆርአን 2፡ 79 
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የተወሰዱት ከኦሪት ነው በማለት ብዙ ሐተታዎችን ጽፈዋል። 

ዛሬም ይህንኑን ማየት ይቻላል። በዚህ ድንቅ እምነት ላይ የዚህ 

ዘመን ሞኞች በሆኑት ካሕናት የተጻፉት ውግዘቶች ምን ያህል ብዙ 

እንደሆኑ አስብ! እነዚህ እነርሱ በተንኮል የሚናገሩአቸው የሐሰት 

ሐሜቶች፣ ከአምላክ ቅዱስ መጽሐፍ ጥቅሶች ጋር የሚስማሙ ናቸው፣  

ጥልቅ ግንዛቤ ካሏቸው ሰዎች አባባሎችም ጋር የሚሄዱ ናቸው 

በማለት የሚናገሩት፣ አስተሳሰቦቻቸው ምንኛ ከንቱዎች ቢሆኑ ነው! 

እነዚህን ነገሮች የማውሳት ዓላማችን፣ እነርሱ፣ እነዚያ በወንጌል 

የተሰጡት ምልክቶች የተጠቀሱባቸው ጥቅሶች ተጣመዋል ብለው 

ቢከራከሩና፣ በእነዚህ ምትክ በሌሎች ጥቅሶችና የትውፊት ጽሑፎች 

ላይ ቢጠበቁ፣ ቃሎቻቸው ፍጹም ሐሰቶችና ዓይን ያወጡ የውሸት 

ሐሜቶች መሆናቸውን እንድታውቅ አንተን ለማስጠንቀቅ ነው። አዎን፣ 

ጽሑፉን “መበረዝ”፣ እኛ በጠቀስናቸው ዓይነት ሁኔታዎች፣ በአንዳንድ 

የተለዩ ጊዜያት በእርግጥ ተደርገዋል። እኛ፣ ትምሕርት ላልተሰጣቸው 

ጥቂት ቅዱሳን ሰዎች የሰብአዊ ዕውቀት ሊቅነት እንደተሰጠ፣ 

ለእያንዳንዱ ጠልቆ ለመገንዘብ የሚችል ተመልካች ግልጽ ይሆን 

ዘንድ፣ ክፉ የሚመኝ ተቃዋሚም፣ አንድን ጥቅስ የጽሑፉን “መበረዝ” 

ያመለክታል በማለት መከራከሩን እንዲያቆምና፣ እኛንም፣ ዕውቀት 

ስለሌለን እንዲህ ያሉትን ነገሮች ተናገሩ በማለት እንዳያሽሟጥጥ፣ 

ከእነዚህ ጥቂቶቹን ጠቀስን። ከዚህም በላይ፣ የቆርአንን ግልጸት 

ደሴቶች የምትመረምሩ ከሆነ፣ የጽሑፉን “መበረዝ” የሚመለከቱት 

አብዛኞቹ ጥቅሶች የተገለጹት፣ የአይሁድን ሕዝቦች በተመለከተ ነው። 

ደግሞሞ አንዳንድ የምድር ቂሎች እውነተኛው የቅዱስ ወንጌል 
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ጽሑፍ በክርስቲያኖች መካከል እንደማይገኝ፣ ወደ ሰማይ እንዳረገ 

ሲናገሩ ሰምተናል። እንዴት በሚያሳዝን ሁኔታ ተሳስተዋል! ይህን 

የመሰለ ነገር ሲናገሩ፣ ጸጋ የተመላውና አፍቃሪው አምላክ እጅግ 

በጣም ፍትሕ አጉዳይና ጨቋኝ ነው ማለታቸውን ምንም 

አለመገንዘባቸው እንዴት የሚገርም ነገር ነው። የቀኑ ኮከብ የሆነው 

የኢየሱስ ውበት አንዴ ከእርሱ ሕዝብ ዕይታ ከተሠወረና ወደ 

አራተኛው ሰማይ ከአረገ በኋላ፣ አምላክ፣ በፍጡሮቹ መካከል የእርሱ 

እጅግ በጣም ታላቅ ማስረጃ የሆነውንም ቅዱስ መጽሐፍ ደግሞ 

እንዴት እንዲሠወር ሊያደርግ ይችላል? ከኢየሱስ የቀን ኮከብ መጥለቅ 

እስከ ሞሐመዳዊው የግልጸት ዘመን ፀሐይ መውጣት ድረስ፣ ያ ሕዝብ 

አጥብቆ ሊይዘው የሚችለው ምን ይቀርለታል? ምንስ ሕግ 

መቆያቸውና መመሪያቸው ሊሆን ይችላል? እነዚህ ሕዝቦች እንዴትስ 

ምንም ለማይሳነው አምላክ በቀላዊ ቁጣ ተጠቂ ሊደረጉ ይችላሉ? 

እንዴትስ በመለኮታዊው ንጉሥ የቅጣት አለንጋ ሊሠቃዩ ይችላሉ? 

ከሁሉም በላይ፣ የፍጹም በረከት የተመላው (አምላክ) ጸጋ መጉረፍ 

ሊቋረጥ እንዴት ይችላል? እንዴትስ የእርሱ ፍቅራዊ ምሕረቶች 

ውቅያኖስ መትመም ሊቆም ይችላል? ከዚያ ፍጡሮቹ ስለ እርሱ 

ከሚቃዡት ቅዠት፣ በአምላክ ሥር እንጠለላለን!  እርሱ  ከእነርሱ 

ግንዛቤ በላይ የላቀ ነውና! 

ውድ ወዳጅ ሆይ! የእግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ንጋት ብርሃን 

በሚነጋበት፤ “አምላክ የሰማያትና የምድር ብርሃን ነው” 1 በሚሉት 

የእርሱ ቅዱሳት ቃላት ብርሃናቸውን በመላው የሰው ዘር ላይ በመላው 

የሰው ዘር ላይ በሚፈነጥቁበት፤ የእርሱ ቤተ-መቅደስ የማይደፈር 
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ስለመሆኑ፦ “አምላክ ብርሃኑን ፍጹም ለማድረግ ፈቅዷል” 1  በሚለው 

የእርሱ የተቀደሰ ልሳን በሚታወጅበት፣ የእርሱ፣ የሁሉን ቻይነት እጅ፦ 

“የሁሉን ነገሮች መንግሥት በመዳፉ ውስጥ ይዟል” የሚለውን 

ማስረጃውን ይዞ፣ በምድር ላይ ላሉት ሕዝቦችና ዘሮች በሰፊው 

በሚዘረጋበት በአሁኑ ጊዜ፣ ምናልባት በእግዚአብሔር ጸጋና በረከት፦ 

“በእርግጥ እኛ የአምላክ ነን፣” ወደሚለው ቅዱስ ከተማ ለመግባት፦ 

“ወደ እርሱም እንመለሳለን” በሚባለው በላቀው መኖሪያም ውስጥ 

ለመኖር እንችል ዘንድ፣ የጥረትን ወገብ ማጥበቅ ይገባናል። የመለኮታዊ 

ዕውቀትን ወሰን አልባነት ትገነዘብ ዘንድ፣ እውነትንም በጣም በግልጽ 

በማየትህ ምክንያት፣ የእርሱን እውነታ ለማሳየት ምንም ማስረጃ፣ ስለ 

እርሱም ማስረጃ ለመመስከር ምንም ማረጋገጫ ወደ ማያስፈልግህ 

ደረጃ ለመድረስ፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ፣ የልብህን ዓይን ከዓለም 

ነገሮች ማንጻት ይገባሃል። 

አንተ አፍቃሪ ተመራማሪ ሆይ! በመንፈስ ቅዱስ ግዛት ውስጥ 

ብትከንፍ፣ ዓይኖችህከእርሱ በስተቀር ሌላ ምንም ነገር በማያዩበት 

ሁኔታ፣ አምላክ ከሁሉም ነገሮች በላይ የተከሠተና የተከበረ መሆኑን 

ታውቃለህ። “አምላክ ብቻውን ነበር፣ ከእርሱም በስተቀር ሌላ ማንም 

አልነበረም።” ይህ ደረጃ በጣም ከፍተኛ በመሆኑ ምክንያት፣ ማንም 

ምሥክር ሊመሠክርለት፣ ወይም ስለ እርሱ እውነትነት ምንም ማስረጃ 

ብቁ ሆኖ ሊገኝ አይችልም። የእውነትን ቅዱስ ግዛት ብትመረምር፣ 

ሁሉም ነገሮች እርሱን በማወቅ ብርሃን ብቻ እንደሚታወቁ፣ እርሱ 

ከእምቅድመ ዓለም ጀምሮ በራሱ አማካይነት ብቻሲታወቅ እንደኖረ፣ 

ለዘለዓለምም እንዲሁ በራሱ አማካይነት መታወቁን እንደሚቀጥል 
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ትገነዘባለህ። በማስረጃ አገር ውስጥ የምትኖር ከሆነ፣ በዚያ እርሱ ራሱ 

በገለጸው፦ “ለአንተ መጽሐፉን መላካችን አይበቃቸውምን?” 1 

በሚለው እርካ። ይህ እርሱ ራሱ የወሰነው ማስረጃ ነው፤ ከዚህ 

የበለጠ ማረጋገጫ ምንም የለም፣ ለወደፊትም ከቶ አይኖርም፦ “ይህም 

ማስረጃ የእርሱ ቃል ነው፣ እርሱ ራሱ፣ የገዛ ራሱ እውነት ምስክር 

ነው።” 

አሁን ደግሞ፣ የባያንን ሕዝብ፣ በእነርሱም መካከል የሚገኙትን 

ምሑራን፣ ጠቢባን፣ ካሕናትና ምስክሮች፣ በመጽሐፋቸው ውስጥ 

የተገለጹትን (የባብን) ፍላጎቶችና ምክሮች እንዳይረሱ 

እንማጸናቸዋለን። እርሱ የእውነት የላቀ ሕላዌ፣ የነገሮች ሁሉ ከሁሉ 

በላይ ውስጣዊ እውነታ፣ የብርሃኖች ሁሉ መፍለቂያ የሆነው ሲከሠት፣ 

በመጽሐፉ አንዳንድ አንቀጾች ላይ በመጣበቅ፣ በቆርአን ግልጸት ዘመን 

የተፈጸመውን በእርሱ ላይ እንዳይፈጽሙ፣ ሁልጊዜ በእርሱ እምነት 

መሠረታዊ ነገሮች ላይ ያትኩሩ። ምክንያቱም፣ በእውነቱ እርሱ፣ 

የመለኮታዊ ኃይል ንጉሥ የሆነው፣ በእርሱ ድንቅ ቃላት አንዲት 

ፊደል፣ ከባያንና ከመላው ሕዝቡ የሕይወትን እስትንፋስ ለማጥፋትና፣ 

በአንዲት ሌላ ፊደል ደግሞ፣ ለእነርሱ አዲስና ዘለዓለማዊ ሕይወት 

ለመስጠት፣ ከከንቱና፣ ከራስ ወዳድነት ፍላጎቶቻቸውም መቃብሮች 

ውስጥ እንዲነሡና ፈጥነው  እንዲወጡ ለማድረግ ሙሉ ኃይል 

አለውና። ተጠንቀቁ፣ በጥንቃቄ ጠብቁ፤ በእርሱ በማመን፣ ለእርሱ ቀን 

በመብቃት፣ በእርሱም መለኮታዊ ቅርበት ፊት መቅረብን በማግኘት፣ 

ነገሮች ሁሉ የራሳቸውን ምልዓት እንደሚያገኙ አስታውሱ። 

“ፊቶቻችሁን ወደ ምሥራቅ ወይም ወደ ምዕራብ በማዞር ቅድስና 
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የለም፤ ይልቁንም፣ በእግዚአብሔርና በመጨረሻዋ ቀን የሚያምን እርሱ 

ጻድቅ ነው።” 1 የባያን ሕዝብ ሆይ፣ ምናልባት በአምላክ ቀን፣ በመላው 

የሰው ዘር ላይ የሚዘረጋውን የጥላ ከለላ እንድትሹ፣ እኛ 

እንድታዳምጡት አበክረን የመከርናችሁን እውነት አዳምጡ። 
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ክ ፍ ል  ሁ ለ ት 
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በእርግጥ እርሱ የእውነት የቀኑ ኮከብና ከሁሉ የላቀ ከፍተኛውን 

ሕያው ገላጭ የሆነው፣ በምድር ላይ ለእርሱ የሚታዘዝ ማንም ሰው 

ባይገኝም እንኳ፣ በሁሉ ጊዜ፣ በሰማይ ውስጥና በምድር ላይ በሚገኙት 

ሁሉ ላይ ክርክር የሌለበት ልዕልና አለው። ፍጹም ምስኪን ቢሆንም 

እንኳ፣ እርሱ ከምድራዊ ሥልጣን ጥገኝነት ነፃ ነው። ስለሆነም 

ምናልባት በመላቀቅ ክንፎች ወደ እነዚያ፣ ከሰዎች ዓይኖች ወደ 

ተጋረዱት ከፍታዎች መጥቀህ ለመብረር ትችል ዘንድ፣ የአምላክን 

እምነት ምሥጢራት በዚህ ሁኔታ እንገልጽልሃለን፣ የመለኮታዊ ጥበብ 

ዕንቁዎችንም እናድልሃለን። 

 

የእነዚህ ቃላት ፍሬ ነገርና መሠረታዊ ዓላማ፣ እነዚያ የእውነት 

ፀሐዮችና የመለኮታዊ አንድነት ብርሃን የሚያንጸባርቁ መስታወቶች፣ 

በማንኛውም ዘመንና ዑደት ከላይኛው የማይታይ የጥንት ክብር 

መኖሪያዎቻቸው ወደዚህ ዓለም በሚላኩበት ጊዜ፣ የሰዎችን ነፍሶች 

ለማሠልጠንና የተፈጠሩትን ነገሮች ሁሉ ጸጋን ለማጎናጸፍ፣ ሁላቸውም 

ሁሉን ድል በሚነሣ ኃይል የታደሉ፣ ምንም ሊቋቋመው የማይችል 

የላቀ ሥልጣንም የተጎናጸፉ መሆናቸውን፣ ለልበ ንጹሐንና በመንፈስ 

ቅዱሳን ለሆኑት መግለጽና ማሳየት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሥውር 
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ዕንቁዎች፣ እነዚህ የተደበቁና የማይታዩ ክቡር ሃብቶች በራሳቸው፦ 

“በእርግጥ እግዚአብሔር የፈቀደውን ሁሉ ያደርጋል፣ 

የሚያስደስተውንም ያዛል” የሚሉት ቅዱሳት ቃላትን እውነትነት 

ይገልጹና ፣  ያረገግጣሉና። 

ለእያንዳንዱ የሚያይና የበራ ልብ፣ ሊታወቅ የማይቻለው 

ሕላዌ፣ መለኮታዊ ሕያው የሆነው አምላክ፣ በአካል እንደመኖር፣ 

ወደላይ እንደመውጣትና ወደታች እንደመውረድ፣ ከውስጥ እንደ 

መውጣትና ወደ ውስጥ እንደመግባት ካሉት ሰብአዊ ባሕርያት ሁሉ 

በላይ እጅግ በጣም በላቀ ሁኔታ የተከበረ መሆኑ ግልጽ ነው። የሰው 

አንደበት ምሥጋናውን በሚገባ ለመግለጽ ወይም የሰው ልብ፣ 

ለመገንዘብ ከሚቻል በላይ ጥልቅ የሆነውን ምሥጢሩን ለመረዳት 

የሚያደርገው ጥረት ከእርሱ  ክብር የራቀ ይሁን። እርሱ በጥንታዊ 

ዘለዓለማዊነት ሕላዌ ተሸፍኖ ያለና ቀድሞም የነበረ፣ በእውነታው 

እስከዘለዓለም ከሰዎች ዓይን ተደብቆ መኖሩን የሚቀጥል ነው። 

“ምንም ራዕይ እርሱን አያይም፣ እርሱ ግን ሁሉን ራዕይ ያያል፣ እርሱ 

ረቂቁ፣ ሁሉን የሚያይ ነው።” 1 ምንም የቀጥታ ግንኙነት ገመድ 

ከፍጡሮቹ ጋር ሊያስተሣሥረው አይችልም። ከሁሉም መለያየትና 

መቆራኘት፣ ከሁሉም ቅርበትና ርቀት ባሻገርና በላይ ልቆ ይገኛል። 

በሰማይ ውስጥና በምድር ላይ የሚገኙት ሁሉ ወደ መኖር የመጡት፣ 

በእርሱ የትእዛዝ ቃል ስለሆነ፣ ሁሉም ፍፁም ከሌለ ነገር፣ የሚታየው 

ዓለም ወደሆነው ወደ ሕያው ዓለም የተሸጋገሩት፣ የመጀመሪያው 

ፈቃድ ራሱ በሆነው በእርሱ ፍላጎት ስለሆነ፣ ምንም ዓይነት ምልክት 

የእርሱን በቅርበት መኖር ወይም አለመኖር ሊያሳይ አይችልም። 

1.  ቆርአን 6፡ 103 
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ጸጋ በተመላው አምላክ! በእርሱ ቃልና ከቃሉ በተፈጠሩት 

መካከል ተዛምዶ ወይም ግንኙነት ሊኖር እንደሚቻል እንዴት ሊታሰብ 

ይችላል? “አምላክ ከራሱ እንድትጠነቀቁ ያደርጋችኋል” 1 የሚለው 

ጥቅስ ለሃሣባችን ትክክለኝነት በማያሳስት ሁኔታ ይመሠክራል፣ 

“አምላክ ብቻውን ነበር፣ ከእርሱም በስተቀር ሌላ ምንም አልነበረም” 

የሚሉት ቃላትም ለዚህ እውነተኝነት እርግጠኞች ማስረጃዎች ናቸው። 

ሁሉም የእግዚአብሔር ነቢያትና የእነርሱ ኅሩያን፣ ሁሉም ካሕናት፣ 

ብልሆችና የእያንዳንዱ ትውልድ ጠቢባን፣ ያንን የእውነት ሁሉ ሕላዌ 

የሆነውን ወደ መገንዘብ ለመድረስ እንደማይችሉ በአንድ ቃል 

ይቀበላሉ፣ እርሱን የነገሮች የመጨረሻ ውስጣዊ ሕላዌ የሆነውን 

ለመረዳት ችሎታ እንደሌላቸው ያምናሉ። 

የቀናት ቀደምቱ ዕውቀት በር በዚህ ዓይነት ለሁሉም ሕያዋን 

ዓይን የተዘጋ በመሆኑ፣ ያ የወሰን አልባ ጸጋ  ምንጭ የሆነው፣ በእርሱ 

አባባል መሠረት፦ “የእርሱ ጸጋ ከሁሉ ነገሮች አልፏል፣ የእኔ ጸጋ 

ሁላቸውንም አቅፏል፣” የሚለው፣ የዚያን የማይለወጠውን ሕያው 

ምሥጢራት ለዓለም ይገልጹ፣ ስለእርሱም የማይጠፋና ረቂቅ ሕላዌ 

ይናገሩ ዘንድ፣ እነዚያ የቅድስና አንፀባራቂ ዕንቁዎች ከመንፈስ ዓለም 

በክቡር የሰው መቅደስ አምሳል እንዲታዩና ለሰዎች እንዲገለጹ አደረገ። 

እነዚህ የተቀደሱ መስታዎቶች፣ እነዚህ የጥንታዊ ክብር የቀን 

ምንጮች፣ እያንዳንዳቸውና ሁላቸው በምድር ላይ የእርሱ የሁለንተን 

ዓለም ማዕከላዊ ሉል፣ ሕላዌውና የመጨረሻ ዓላማው የሆነው 

ወኪሎች ናቸው። ዕውቀታቸውና ሥልጣናቸው ከእርሱ ይመነጫሉ፣ 

ልዕልናቸውም የተገኘው ከእርሱ ነው። የገጽታቸው ውበት የአምሳሉ 

1.  ቆርአን 3፡ 28 
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ነጸብራቅ ነው፣ ግልጸታቸውም የዘለዓለማዊ ክብሩ ምልክት ነው። 

እነርሱ የመለኮታዊ ዕውቀት ግምጃ ቤቶችና የሰማይ የሆነ ጥበብ 

ማከማቻዎች ናቸው። በእነርሱ አማካይነት የማያልቅ ጸጋ ይተላለፋል፣ 

በእነርሱም ሊደበዝዝ  ከቶ የማይችል ብርሃን ይገለጻል። እርሱ፦ 

“እነርሱ አገልጋዮችህና በአንተ የተፈጠሩ ከመሆናቸው በስተቀር 

በአንተና በእነርሱ መካከል ምንም ልዩነት የለም” እንዳለው ሁሉ። “እኔ 

እርሱን፣ ራሱን ነኝ፣ እርሱም እኔን፣ ራሴን ነው” የሚለው የትውፊት 

ጥቅስ ትርጉም ይህ ነው። 

ጭብጣችንን በቀጥታ የሚደግፉ የትውፊት ጽሑፎችና 

አባባሎች የተለያዩና ብዙ ናቸው። ነገሩን ለማሳጠር ስንል እነዚህን 

ከመጠቃቀስ ተቆጥበናል። እንዲያውም፣ በእያንዳንዱ አቶም ውስጥ 

ለዚያ ከሁሉ ለላቀው ታላቅ ብርሃን ግልጸት ግልጽ ምሥክርነት 

የሚሰጡ ምልክቶች ተሸፍነው ስለሚገኙ በሰማያት ውስጥ ሆነ 

በምድር ላይ የሚገኘው ማንኛውም ነገር፣ በውስጡ ስለሚገኙት 

የእግዚአብሔር ባሕርያትና ስሞች ግልጸት ቀጥተኛ ማስረጃ ነው። 

በዚያ ግልጸት ኃይል ባይሆን ኖሮ ምንም ሕላዌ ከቶ የማይኖር 

ይመስለኛል። ከአንዲት አቶም ውስጥ የሚያበሩ የዕውቀት ፀሐዮች 

እንዴት አንጸባራቂዎች ናቸው፤ በአንድ ጠብታም ውስጥ የሚተምሙ 

የጥበብ ውቅያኖሶች ምን ያህል ሰፋፊዎች ናቸው! ከተፈጠሩት ነገሮች 

ሁሉ መካከል እንደነዚህ ባሉት ስጦታዎች ካባ ለተጎናጸፈው፣ ከሁሉም 

ተለይቶ እንደነዚህ ያሉት የመታወቅ ክብሮች ለተሰጡት ለሰው ይህ 

ከሁሉ በላቀ ደረጃ እውነት ነው። ምክንያቱም በሌላ በማንኛውም 

ሕላዌ ባልተበለጠና ባልተቀደመ አኳኋን የእግዚአብሔር ባሕርያትና 
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ስሞች ሁሉ ገና በሚገለጽ ሁኔታ (በእምቅ) በውስጡ ተገልጸዋልና። 

እነዚህ ስሞችና ባሕርያት ሁሉ፣ ሰውን የሚመለከቱ ናቸው። እርሱ፦ 

“ሰው ምሥጢሬ ነው፣ እኔም ምሥጢሩ ነኝ” እንዳለው ሁሉ። 

በመንፈሣዊ መጻሕፍትና በቅዱሳት ጽሑፎች ሁሉ ተደጋግመው 

የተገለጹ፣ ይህንን ከሁሉ ይበልጥ ረቂቅና ከፍተኛውን ጭብጥ 

የሚገልጹ ጥቅሶች ብዙና ልዩ ልዩ  ናቸው። ልክ እርሱ፦ “እኛ 

በእውነተኛ  ምልክቶቻችንን በዓለምና በራሳቸው ውስጥ 

እናሳያቸዋለን” 1 በማለት እንደገለጸው ሁሉ። እንደገናም እንዲህ 

ይላል፦ “ደግሞም በራሳችሁ ውስጥ የእግዚአብሔርን ምልክቶች 

አታዩምን?” 2 አሁንም እንደገና ሲገልጽ፦ “እንደ እነዚያ እግዚአብሔርን 

እንደረሱትና ስለዚህም የገዛ ራሳቸውን እንዲረሱ እንዳደረጋቸው 

አትሁኑ።” 3 ብሏል። ከዚህ ጋር  በተያያዘ ሁኔታ፣ በምሥጢራዊው 

መቅደስ ውስጥ ነዋሪዎች የሆኑት ነፍሶች ሁሉ መሥዋዕት ይሁኑለትና፣ 

እርሱ ያ ዘለዓለማዊው ንጉሥ፦ “እርሱ ራሱን ያወቀ እግዚአብሔርን 

አወቀ”  በማለት ተናገረ።  

የተወደሥክና የተከበርክ ወዳጅ ሆይ! በአምላክ እምላለሁ! 

እነዚህን ቃላት በልብህ ብታሰላስላቸው፣ በእርግጥ የመለኮታዊው 

ጥበብና ወሰን የሌለው ዕውቀት በሮች በፊትህ ወለል ተደርገው 

ተከፍተው ታገኛቸዋለህ። 

ከዚያ፣ እስካሁን ከተነገረው፣ ሁሉም ነገሮች በእጅግ በጣም 

ውስጣዊ እውንነታቸው፣ ስለ እግዚአብሔር ባሕርያትና ስሞች 

በውስጣቸው መገለጽ እንደሚመሠክሩ ግልጽ ይሆናል። እያንዳንዱ 

እንደ ችሎታው የእግዚአብሔርን ዕውቀት ያመለክታል፣ እንዲሁም 

1.  ቆርአን 41፡ 53        2.  ቆርአን 51፡ 21      3.  ቆርአን 59፡ 19 



88 

ይገልጻል። ይህ መገለጽ ታላቅና ሁሉን አቀፍ በመሆኑ፣ የሚታዩትንና 

የማይታዩትን ነገሮች ሁሉ አቅፏል። እርሱም እንዲህ ሲል ገለጸ፦ 

“ከአንተም በስተቀር ሌላ ምንም ነገር፣ አንተ የሌለህን፣ አንተን 

ሊከሥት የሚችል የግልጸት  ኃይል አለውን?  አንተን የማያይ ዓይን 

የታወረ ነው።”  በተመሳሳይ ሁኔታ ዘለዓለማዊው ንጉሥ እንዲህ ሲል 

ተናገረ፦ “እግዚአብሔርን በውስጡ፣ እግዚአብሔርን ከፊቱ፣ ወይም 

እግዚአብሔርን ከኋላው ያየሁትን በስተቀር ሌላ ምንም ነገር 

አላየሁም።” በኮማይል የትውፊት ጽሑፍ ውስጥ ደግሞ እንዲህ 

ተጽፏል፦ “ከዘለዓለም ንጋት ብርሃን በርቷልና አስተውል፣ እነሆ 

ማዕበሎቹም በሰዎች በጣም ውስጣዊ እውንነት ውስጥ ዘልቀው 

ገብተዋል።” ሰው፣ ከተፈጠሩት ነገሮች ሁሉ ይበልጥ ታላቁና 

ከሁላቸው ይበልጥ ፍጹሙ፣ በዚህ ግልጸት ኃይል ከሁሉም ይልቃል፤ 

ክብሩንም ይበልጥ በተሟላ ሁኔታ ገላጭ ነው። ከሰዎችም ሁሉ 

ይበልጥ ብቁ፣ ከሁሉ የላቁትና ከሁሉም ይበልጥ ፍጹማን የሆኑት 

የእውነት ፀሐይ ክሥተቶች ናቸው። እንዲያውም፣ ከእነዚህ ክሥተቶች 

በስተቀር ሌሎች ሁሉ በእነርሱ ፈቃድ ሥራ ይኖራሉ። በጸጋቸውም 

ጎርፍ አማካይነት ይንቀሳቀሳሉ፣ ሕልውናቸውንም ያገኛሉ። “ለአንተ 

ባይሆን ኖሮ ሰማያትን ባልፈጠርኩ ነበር።” እንዲያውም፣ በእነርሱ 

ቅዱስ ቅርበት፣ ሁሉም እያነሱ ሄደው ወደ ፍጹም የሌለ ነገር 

ይለወጣሉ፣ የተረሳ ነገርም ናቸው። ሰብአዊ አንደበት የእነርሱን ውዳሴ 

በሚገባ ሊዘምር ከቶ አይችልም፣ ሰብአዊ ንግግርም ምሥጢራቸውን 

ሊገልጽ ፍጹም አይችልም። እነዚህ የቅድስና መቅደሶች፣ እነዚህ 

የማይቀንስ ክብር ብርሃን የሚያንጸባርቁ ቀዳማዊ መስታወቶች፣ የእርሱ 

የሥውሮች ሥውር የሆነው የራሱ መገለጫዎች ናቸው። በእነዚህ 
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የመለኮታዊ ባሕርያት ዕንቁዎች መገለጽ፣ እንደ ዕውቀትና ኃይል፣ የላቀ 

ልዕልናና ሥልጣን፣ ምሕረትና ጥበብ፣ እንደ ክብር፣ በረከትና ጸጋ 

ያሉት የአምላክ ስሞችና ባሕሪያት ሁሉ ይገለጻሉ።  

እነዚህ የእግዚአብሔር ባሕርያት በተለይ ለአንዳንድ 

መልእክተኞች ተሰጥተው ለሌሎች የተከለከሉ አይደሉም፣ እንዲህ 

ተደርጎ ከቶ አይታወቅም። እንዲያውም፣ ሁሉም የአምላክ ነቢያት፣ 

የእርሱ በጣም ተወዳጆች፣ የእርሱ ቅዱሳንና ኅሩያን መልእክተኞች፣ 

ያለምንም ልዩነት የስሞቹ ተሸካሚዎችና የባሕርያቱ መገለጫዎች 

ናቸው። የሚለያዩት በግልጸታቸው ጥልቀትና በብርሃናቸው አንፃራዊ 

ኃይል መጠን ብቻ ነው። እርሱ፦ “አንዳንዶቹን መልእክተኞች ከሌሎች 

እንዲልቁ አድርገናል” 1  በማለት እንደገለጸው ሁሉ። ስለዚህ፣ ምንም 

እንኳ ከእነዚህ ባሕርያት ብርሃን አንዳንዶቹ፣ ከእነዚህ ብሩህ መቅደሶች 

ላይ ለሰዎች ዓይኖች  በግልጽ ሊገለጹ ወይም ላይገለጹ ቢችሉም፣ 

በእነዚህ ነቢያትና የአምላክ ኅሩያን መቅደሶች ውስጥ፣ የእርሱ ወሰን-

አልባ ስሞችና የተከበሩ ባሕርያት ብርሃን የተንጸባረቁ መሆኑ ግልጽና 

የተረጋገጠ ሆኗል። አንድ የእግዚአብሔር ባሕርይ ከእነዚህ የመላቀቅ 

ሕላዌዎች በግልጽ ስላልታየ፣ በምንም ዓይነት እነዚህ የአምላክ 

ባሕርያት የቀን ምንጮችና የእርሱ የተቀደሱ ስሞች ግምጃ ቤቶች፣ 

በእርግጥም ባሕርይ የላቸውም ማለት አይደለም። ስለዚህ እነዚህ 

የተገለጸላቸው ነፍሶች፣ እነዚህ ውብ ገጽታዎች፣ ምንም እንኳ ላይ ላዩን 

ምድራዊ ግርማ የተገፈፉ ቢመስሉም፣  እያንዳንዳቸውና ሁሉም እንደ 

ልዕልና ሥልጣንና የመሳሰሉት የእግዚአብሔር ባሕርያት ሁሉ 

ተሰጥቷቸዋል። ለእያንዳንዱ የሚያስተውል ዓይን ይህ ግልጽና ገሐድ 

1.  ቆርአን 2፡ 253 
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ነው፣ ማስረጃም ማረጋገጫም አያስፈልገውም። 

አዎን፣ የዓለም ሕዝቦች፣ ከሚያንጸባርቁትና ዶቃ (crystal) 

ከሚመስሉት የመለኮታዊ ዕውቀት ምንጮች፣ የእግዚአብሔርን 

ቅዱሳት ቃላት ውሳጣዊ ትርጉም መሻት ስለተሳናቸው፣ እነርሱ 

ከእውነት በራቀው ከንቱ እምነትና በአመጸኝነት ሸለቆ ውስጥ 

ተሠቃይተውና፣ ክፉኛ ተጠምተው ማቀቁ። ከጠሩትና ጥምን 

ከሚያበርዱት ውሃዎች ርቀው በመራራነት በሚያቃጥለው ጨውማ 

ውሃ ዙሪያ ተሰባሰቡ። ዘለዓለማዊውም ዕርግብ እነርሱን 

በማስመልከት፦ “የጽድቅን መንገድ ሲያዩ የራሳቸው መንገድ 

አያደርጉትም፣ የሥሕተትን መንገድ ሲያዩ ግን፣ የራሳቸው መንገድ 

ያደርጉታል። ይህንንም የሚያደርጉበት ምክንያት ምልክቶቻችንን እንደ 

ውሸት ስለሚያዩዋቸውና ስለ እነርሱም ደንታ ቢስ ስለሆኑ ነው” 1    

በማለት ተናግሯል። 

ለዚህም፣ በዚህ ድንቅና የተከበረ የግልፀት ዘመን የታየው 

ይመሠክራል። ከኃይልና ከጸጋ ሰማይ እልፍ አእላፋት ቅዱሳት ጥቅሶች 

ወርደዋል፣ ሆኖም ፊቱን ወደ እነርሱ የመለሰ ማንም የለም፣ ወይም 

እነዚያ የተነገሯቸውም እንኳ፣ ከውስጣቸው አንዷንም 

ፊደልየማይገነዘቡትን፣ የሰዎችን ቃላት የሙጥኝ ማለታቸውን 

አላቆሙም። በዚህም ምክንያት ሕዝቡ እንደ እነዚህ ያሉትን 

የማያከራክሩ እውነቶች ተጠራጥሯል፣ ከመለኮታዊው ዕውቀት 

ሪዝቫንና የሰማይ ከሆነው ጥበብ ዘለዓለማዊ ጠጆችም ራሱን ነፍጓል። 

አሁን፦ በተጻፉት የትውፊት ጽሑፎች ውስጥ የተረጋገጠውና 

ሲወርድ ሲዋረድ በሞሐመዳዊው የግልጸት ዘመን አንጸባራቂ ከዋክብት 

1.  ቆርአን 7፡ 145 
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ሲተላለፍ የቆየው የቃይም ልዕልና፣ በትንሹም እንኳ ቢሆን እንዲከሠት 

ያልተደረገው ለምንድን ነው? እንዲያውም፣ ተቃራኒው ተፈጽሟል። 

ደቀመዛሙርቱና አጃቢዎቹ በሰዎች እጅ አልተሠቃዩምን? እስከ 

አሁንም ድረስ የጠላቶቻቸው የከረሩ ተቃውሞዎች ሰለባ አይደሉምን? 

ዛሬስ የተዋረዱና የኃይል አልባ ሟች ሰዎች ኑሮ የሚኖሩ አይደሉምን? 

የሚሉት ጥያቄዎች በተመለከተ ማብራሪያችንን እንደገና ለመጀመር፦ 

አዎን፣ ቃይሙን የሚመለከተውና በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ 

የተነገረው ልዕልና፣ እርግጠኝነቱን ማንም ሰው ሊጠራጠረው 

የማይችል እውነት ነው። ይህ ልዕልና ግን፣ የሰዎች አዕምሮዎች 

በተሳሳተ መንገድ ያሰቡት ልዕልና አይደለም። በተጨማሪም የቀድሞ 

ነቢያት፣ እያንዳንዳቸውና ሁላቸው ስለሚመጣው ግልጸት ምፀዓት 

ለዘመናቸው ሕዝብ ባስታወቁ ቁጥር፣ ያ ምፅዓቱ በተስፋ የሚጠበቀው 

ክሥተት ተጎናጽፎ ስለሚመጣው ልዕልና ሁሉም በአንድ ዓይነትና 

ግልጽ በሆነ መንገድ ተናግረዋል። ይህም በአለፉት ዘመናት ቅዱሳት 

ጽሑፎች መጻሕፍት ተረጋግጧል። ይህም ልዕልና ለቃይሙ ተለይቶና 

ለብቻው አልተነገረለትም። እንዲያውም የልዕልና ስያሜና ሌሎችም 

የአምላክ ስሞችና ባሕርያት ሁሉ ከእርሱ በፊት ለነበሩትም የአምላክ 

ክስተቶች ተሰጥተው ነበር፣ ወደፊት ለሚመጡትም እስከ ዘለዓለም 

መሰጠቱ ይቀጥላል፤ ምክንያቱም፣ ከዚህ በላይ ተገልጾ እንደነበረው 

ሁሉ፣ እነዚህ ክሥተቶች የማይታየው አምላክ ባሕርያት መገለጫዎችና 

የመለኮታዊ ምሥጢራት ገላጮች ናቸውና። 

ከዚህም በላይ፣ ለዓለም፣ የምድራዊ ሥልጣን ግርማን የተጎናጸፈ 

ቢመስልም ባይመስልም፣ ልዕልና ማለት ቃይሙ በተፈጥሮው 
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የሚጠቀምበት ሁሉን የሚያቅፍ በሁሉም የሚናኝ ኃይል ማለት ነው። 

ይህም በቃይሙ በራሱ ፈቃድና ፍላጎት ብቻ የሚወሰን ነው።  በጥንት 

ቅዱሳት ጽሑፎች ስለ ልዕልና፣ ስለ ሃብት፣ ስለ ሕይወት፣ ስለ ሞት፣ 

ስለ ፍርድና ስለ ትንሣዔ የተነገሩት አባባሎች፣ ይህ ትውልድ 

የተረዳቸውና በከንቱ ያሰባቸው እንዳልሆኑ በሚገባ በቀላሉ 

ትገነዘባለህ። እንዲያውም፣ ልዕልና ማለት፣ ያ በየግልጸቱ ዘመን፣ 

የእውነት የቀኑ ኮከብ በሆነው፣ በክሥተቱ ስብዕና ውስጥ የሚኖርና 

በእርሱ በተግባር ላይ የሚውል ልዕልና ማለት ነው። ያ ልዕልና እርሱ 

እጅግ በጣም በተሟላ ደረጃ በሰማይ ውስጥና በምድር ላይ በሚገኙት 

ሁሉ ላይ የሚጠቀምበት፣ ይህም ወቅቱን ጠብቆ ለዓለም በቀጥታ 

በአቅሙ ይዘትና በመንፈሳዊ የመቀበል ችሎታው መጠን ራሱን 

የሚገልጽ መንፈሳዊ የበላይነት ነው።  ይህም ልክ የአምላክ 

መልእክተኛው፣ የሞሐመድ ልዕልና ዛሬ በሕዝቡ መካከል 

እንደታየውና ገሐድ እንደሆነው ሁሉ። በግልጸት ዘመኑ 

የመጀመሪያዎቹ ቀናት፣ በእርሱ እምነት ላይ ምን እንደደረሰ፣ በሚገባ 

ታውቃለህ። የከሐዲና የሥሕተት እጅ የሆኑት፣ የዚያ ዘመን ካሕናትና 

ግብረ-አበሮቻቸው በዚያ መንፈሳዊ ሕላዌ፣ በዚያ በእጅግ በጣም 

ንጹህና ቅዱስ ሕያው ላይ ያደረሷቸው ሥቃዮች ምንኛ አሳዛኞች ነበሩ! 

እነርሱ በእርሱ መንገድ ላይ የነሰነሷቸው እሾሆችና አሜኬላዎች 

እንዴት ብዙ ነበሩ! እንደ እነ አብዶላሄ-ኦቤይ፣ ባሕታዊው አቡ አሜር፣ 

ከብ-ኤብኔ-አሽረፍ፣ ነዝር-ኤብኔ-ሃሬስ ያሉ የታወቁ እነዚያ የዚያ ዘመን 

ካህናት ሁሉ እንደ አታላይ ቆጥረውት፣ እንደ እብድና እንደ ስም አጥፊ 

አድርገው አውግዘውት ስለነበር፣ እነዚያ የዚያ እርጉም ትውልድ ሰዎች 

በክፉና ከእውነት በራቀው ሰይጣናዊ እምነታቸው፣ በዚያ 
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በማይሞተው ሕያው ላይ የሚያደርሱትን እያንዳንዱን ጉዳት እንደ 

ዘለዓለማዊ ደስታ ማግኛ መሣሪያ ይቆጥሩት እንደነበር ግልጽ ነው። 

በእርሱ ላይ ያቀርቧቸው የነበሩት ክሶች በጣም አሳዛኝ የነበሩ 

በመሆናቸው ቢዘረዘሩ፣ እግዚአብሔር ቀለሙን ከመውረድ፣ 

ብዕራችንን ከመንቀሳቀስ፣ የወረቀቱም ገጽ እንዳይሸከማቸው 

ይከለክላል። እነዚህ በክፋት የተሞሉት ክሶች፣ ሰዎች እንዲነሡና 

እርሱን እንዲያሠቃዩ ቀሰቀሷቸው ነበር። ያም ሥቃይ፣ ዋናዎቹ 

አነሳሾች፣ ዘመኑ ካሕናት ከሆኑ፣ ለተከታዮቻቸው ከወነጀሉት፣ 

ከመካከላቸው ካስወጡት፣ አረመኔ ነው ብለው ካወጁበት፣ እንዴት 

በጣም ከባድ ይሆንበታል! ይኸው ሥቃይ በዚህ አገልጋይ ላይ ደርሶ 

በሁሉም ሰው አልታየምን? 

በዚሁ ምክንያት ሞሐመድ፦ “ማንም የእግዚአብሔር ነቢይ እኔ 

የተሠቃየሁትን ዓይነት ሥቃይ አልተሠቃየም”  በማለት ጮኸ። በእርሱ 

ላይ የተነገሩት ሐሜቶችና ዘለፋዎች ሁሉ፣ የተሠቃየባቸው ሥቃዮችም 

ሁሉ በቆርአን ውስጥ ተጽፈዋል።  በእርሱ ግልጸት ላይ የደረሰውን 

ታውቁ ዘንድ አንብቧቸው። የነበረበት ችግር በጣም ከባድ ስለነበር፣ 

ለተወሰነ ጊዜ ሁሉም ሰዎች ከእርሱና ከወዳጆቹ ጋር ግንኙነት 

ማድረጋቸውን አቋርጠው ነበር።  ከእርሱ ጋር የተወዳጀ ማንኛውም 

ሰው፣ ምሕረት ለሌለው የእርሱ ጠላቶች ጭካኔ ሰለባ ይሆን ነበር። 

ከዚህ ጋር በተያያዘ፣ የዚያን መጽሐፍ አንድ ጥቅስ ብቻ 

እንጠቅሳለን።  ያንን በሚያስተውል ዓይን ብትመለከት፣ ስለዚያ በደል 

ስለተፈጸመበትና ስለተጨቆነው የአምላክ መልእክተኛ፣ ስለሞሐመድ 

ጉዳት፣ የቀሩትን የሕይወትህን ቀናት በሙሉ ታዝንና ታለቅሳለህ። ያም 
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ጥቅስ የተገለጸው፣ ሞሐመድ በሰዎች ተቃውሞ ጫናና በአደረሱበት 

የማያቋርጥ ሥቃይ ሥር በድካምና በኃዘን ይማቅቅ በነበረበት ወቅት 

ነበር። በሥቃዩም መካከል እያለ፣ የገብርኤል ድምጽ ከሰድረቶል 

ሞንተሃ፦“የእነርሱ ማሰቃየት በጣም ከባድ ከሆነብህ፣ ከቻልክ፣ ወደ 

ምድር መግቢያ ቀዳዳ ወይም ወደ ሰማይ መውጫ መሰላል ፈልግ፤” 1  

ሲል ተሰማ። የዚህ ልሳን ፍቺው፣ እርሱ በምድር ጥልቀት ውስጥ 

ራሱን ካልደበቀ፣ ወይም ወደሰማይ በረራ ካላደረገ በስተቀር የእርሱ 

ጉዳይ መፍትሄ አልነበረውም፣ እነርሱም እጃቸውን ከእርሱ ላይ 

አያነሡም ማለት ነው። 

ዛሬ ለውጡ ምን ያህል ታላቅ እንደሆነ አስተውል! በስሙ ፊት 

የሚንበረከኩ ንጉሦች እንዴት ብዙ እንደሆኑ ተመልከት! በእርሱ ጥላ 

ሥር የተጠለሉ፣ ለእርሱ እምነት እምነታቸውን የሚገልጹና 

የሚኩራሩበት ወገኖችና መንግሥታት እንዴት ብዙ ናቸው! ዛሬ 

ከሰገነት ጫፍ የተባረከ ስሙን በፍጹም ትሕትና የሚያወድሡ የውዳሤ 

ቃላት ይመጥቃሉ፤ ከጉልላቶችም ከፍታዎች የእርሱ ሕዝበ-ሠራዊት 

እንዲሠግዱለት የሚጠራቸው የጥሪ ድምጽ ያስተጋባል። እነዚያ 

የእርሱን እምነት ማቀፉንና የእምነት አልባነትን ካባ ማውለቁን እምቢ 

ያሉት የምድር ነገሥታትም እንኳ ሳይቀሩ፣ ስለዚያ የፍቅራዊ ደግነት 

የቀኑ ኮከብ ስለሆነው ታላቅነትና አስፈሪ ግርማ ሞገሥ አምነው 

ይቀበላሉ። ማስረጃዎቹን በሁሉም አቅጣጫ የምታየው የእርሱ 

ምድራዊ ልዕልና እንዲህ ያለ ነው። ይህ ልዕልና በእያንዳንዱ 

የእግዚአብሔር ክሥተት ሕይወት ዘመን፣ ወይም በላይኞቹ ዓለማት 

ወደሚገኘው ወደ እውነተኛ መኖሪያው ካላረገ በኋላ የግድ መገለጽና 

1.  ቆርአን 6፡ 35 
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መመሥረት አለበት። አንተም ዛሬ የምታየው የዚህን እውነትነት 

ማረጋገጫ ነው። ሆኖም መንፈሳዊ የበላይነት ሲባል፣ በመጀመሪያ 

ደረጃ ለመግለጽ የተፈለገው ከእምቅድመ ዓለም እስከ ዘለዓለም 

በእነርሱ ውስጥ የሚኖረውንና በእነርሱ ዙሪያ የሚሽከረከረውን 

የበላይነት ነው። ይህም ከእነርሱ ለአንዲት አፍታ እንኳ ሊለያቸው ከቶ 

አይችልም። ግዛቱም በሰማይ ውስጥና በምድር ላይ የሚገኙትን በሙሉ 

አቅፏል። 

ከዚህ የሚከተለው፣ በእውነት የቀኑ ኮከብ የሆነው፣ በሞሐመድ 

ለተጠቀመበት ሥልጣን አንድ ማስረጃ ነው። በአንድ ነጠላ ጥቅስ 

እርሱ ብርሃንን ከጨለማ፣ ጻድቃንን ከኃጢአን፣ አማኞችን ካላመኑት 

እንዴት እንደለየ አልሰማህምን? የፍርድ ቀንን በሚመለከት አንተ 

የሰማሃቸው እንደሙታንን ማስነሣት፣ እንደመጠየቂያ ቀን፣ እንደ 

መጨረሻው ፍርድና፣ እነዚህን የመሳሰሉት ሌሎች ምልክቶችና 

ፍንጮች ሁሉ የተከሠቱት በዚህ ጥቅስ መገለጽ አማካይነት ነበር። 

እነዚህን የተገለጹት ቃላት በሰሟቸው ጊዜ፦ “አቤቱ አምላክ ጌታችን 

ሆይ! ሰምተናል፣ ታዘናልም” በማለት ለአደነቁት፣ ለጻድቃን ቡራኬዎች 

ነበሩ። በሰሟቸው ጊዜ፦ “ሰምተናል፣ አምጸናል” በማለት ለአረጋገጡት 

ለግፍ ሰዎች ደግሞ እርግማን ነበሩ። እንደ እግዚአብሔር ሰይፍ ስለት 

የነበሯቸው እነዚህ ቃላት፣ አማኞችን ከከሃዲዎች ለይተዋል፣ አባትንም 

ከልጅ አቆራርጠዋል። እነዚያ የእርሱን እምነት የተቀበሉትና እነዚያ 

እርሱን ያልተቀበሉት፣ እርስ በርሳቸው እንዴት እንደተዋጉና የእርስ 

በርሳቸውን ንብረት ለመዘራረፍ እንደተፈላለጉ በእርግጥ ታውቃለህ። 

ስንቶቹ አባቶች ከልጆቻቸው ፊታቸውን አዞሩ፣ ስንቶቹስ አፍቃሪዎች 
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ከተወዳጃቸው ሸሹ! ይህ አስደናቂ የአምላክ ሰይፍ፣ ያለ ምሕረት 

የሚቀላ ስለነበር፣ እያንዳንዱን ግንኙነት በጣጠሰ። በሌላ በኩል ደግሞ 

የቃሉን የማዋሐድ ኃይል አስተውል። እነዚያ የእኔነት ሰይጣን 

በመካከላቸው ለዓመታት የተንኮልንና የጥላቻን ዘሮች የዘራባቸው፣ 

ለዚህ አስደናቂና ከሁሉ በላይ ለሆነው ግልጸት በማደራቸው፣ 

ምክንያት በጣም በመዋሃዳቸውና ከመተሣሠራቸው የተነሣ፣ እንዴት 

ከአንድ አብራክ እንደወጡ እንደሚመስሉ አስተውል። ከእርሱ 

በስተቀር ከሁሉም ነገር የተገለሉትን፣ በእርሱ ምልክቶች ያመኑትንና 

የአምላክን ቅዱስ ጸጋ ከውሰር ከክብር እጅ ረክተው የጠጡትን ልቦች 

የሚያስተባብር የአምላክ ቃል የማስተሣሠር ኃይል እንዲህ ያለ ነው። 

ከዚህም በላይ፣ እነዚያ የተለያዩ እምነቶች፣ እርስ በርሳቸው የሚጋጩ 

የሃይማኖት ዘርፎችና ተቃራኒ ጠባዮች የነበሯቸው፣ ከእግዚአብሔር 

ሪዝቫን በሚነፍሰው፣ በሚያድሠው የመለኮታዊ ጸደይ መዓዛ 

አማካይነት፣ በአዲስ የመለኮታዊ አንድነት ካባ የተላበሱና ከእርሱም 

የአንድዬነት ጽዋ የጠጡት ሰዎች እንዴት ብዙ ናቸው! 

የእነዚህ፦ “ተኩላና የበግ ግልገል በአንድ ላይ ይመገባሉ” 1 

የሚሉት፣ በጣም የታወቁት ቃላት ትርጉም ይህ ድርጊት ነው። 

አሁንም፣ እንደቀድሞዎቹ ወገኖች፣ እነዚህ አውሬዎች በአንድ መስክ 

ሲግጡ ለማየት የሚጠባበቁትን፣ የእነዚያን ሰዎች የአላዋቂነትና 

የሞኝነት ሁኔታ አስተውል! የዝቅተኝነታቸው ሁኔታ እንዲህ ያለ ነው። 

ከንፈሮቻቸው የግንዛቤን ጽዋ ነክተው፣ እግሮቻቸውም በፍትህ መንገድ 

ተራምደው የሚያውቁ አይመስለኝም። ለመሆኑ እንዲህ ያለው ነገር 

ቢደረስ፣ ለዓለም ምን ጥቅም ያስገኝ ነበር? እርሱ፣ እነርሱን 

1.  ኢሳያስ 65፡ 25 
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በሚመለከት፡- “ልቦች አሏቸው፣ የማይገነዘቡባቸው፣ ዓይኖች 

አሏቸው፣ የማያዩባቸው!” 1  በማለት እንዴት ትክክል ተናገረ! 

በዚህ ከአምላክ ፈቃድ ሰማይ በወረደው በአንድ ጥቅስ ብቻ፣ 

ዓለምና በውስጧም የሚኖሩት ሁሉ፣ ለመጠየቅ ወደ እርሱ ዘንድ 

እንደቀረቡ አስተውል። የእርሱን እውነተኝነት ያወቀና ወደ እርሱም 

ፊቱን የመለሰ ማንኛውም ሰው፣ መልካም ተግባሩ ከሥሕተቶቹ 

አመዝኖ ኃጢአቱ ሁሉ ተሰርዞ ይቅር ተባለለት። በዚህም አማካይነት 

ስለ እርሱ የተነገሩት፦“እርሱ ለመመርመር (ስለ ሥራ ለመጠየቅ) 

ፈጣን ነው” የሚሉት ቃላት እውነተኝነት ግልጽ ሆነ። የመለኮታዊ 

ዕውቀትን ዓለማት ብትመረምሩና የእርሱን ጥበብ ምሥጢራት 

ብትገነዘቡ፣ አምላክ በዚህ ሁኔታ ኃጢአትን ወደ ጽድቅ ይለውጣል። 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ ከፍቅር ጽዋ የተካፈለ ማንኛውም ሰው፣ 

ከዘለዓለማዊ ጸጋ ውቅያኖስና ከማያልፍ ምሕረት ዝናብ ድርሻውን 

አግኝቷል፣ መንፈሳዊና ዘለዓለማዊ ሕይወት ወደሆነውም ወደ እምነት 

ሕይወት ገብቷል። ነገር ግን፣ ከዚያ ጽዋ ፊቱን ያዞረ ወደ ዘለዓለማዊ 

ሞት ተኮንኗል። ምክንያቱም በቅዱሳት ጽሑፎች ውስጥ “ሕይወት” እና 

“ሞት” ተብለው የተነገሩት ቃላት ፍቺ፣ የእምነት ሕይወትና ያለማመን 

ሞት ማለት ነው። ሰዎቹ በመላው የእነዚህን ቃላት ፍቺ ለመጨበጥ 

ባለመቻላቸው፣ ክሥተቱን መቀበሉን እምቢ በማለትና ለእርሱም 

ያላቸውን ጥላቻ በመግለጻቸው፣ የእርሱን መለኮታዊ መርሖ ብርሃን 

ተነፈጉ፣ የዚያን ለዘለዓለም የማይጠፋውንም ውበት ምሳሌነት 

አንከተልም አሉ። 

የቆርአን ግልጸት ብርሃን በሞሐመድ ቅዱስ ልብ ውስጥ 

1.  ቆርአን 7፡ 178 
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በተቀጣጠለ ጊዜ፣ እርሱ በሕዝቦች ላይ የመጨረሻ ቀን ብያኔ፣ 

የትንሣዔ፣ የፍርድ፣ የሕይወትና የሞት ብያኔ አስተላለፈ። በዚያን ጊዜ 

የአመጽ ሰንደቅ አላማዎች ተሰቀሉ፣ የማዋረድ በሮችም ተከፈቱ። 

ስለዚህ እርሱ፣ የአምላክ መንፈስ የሆነው፣ በከሃዲዎች የተነገረውን፦ 

“አንተ ‘ከሞት በኋላ በእርግጥ እንደገና ትነሣላችሁ’ ብትል፣ ከሃዲዎቹ 

በእርግጥ ‘ይህ አስማት ነው እንጂ ሌላ አይደለም’ ይላሉ” 1 በማለት 

መዘገበ። እንደገናም እርሱ፦“አንተ ብትደነቅ የእነሱ አባባል በእርግጥ 

አስደናቂ ይሆናል፣ ‘‘ምን! አፈር ከሆንን በኋላ ወደ አዲስ ፍጡርነት 

እንመለሳለንን?”’’ 2 በማለት ይናገራል። ስለዚህ በሌላ አረፍተ ነገር 

እርሱ በቁጣ፦ “አዲሱን ፍጥረት ስለመፍጠር የሚጠራጥሩት! 

በመጀመሪያው መፍጠር ደከመንን?” 3 በማለት ይናገራል። 

የቆርአን አስተያየት ሰጭዎችና እነዚያ የቃል በቃል ፍቺን  

የሚከተሉት፣ የእግዚአብሔርን ቃል ውሳጣዊ ትርጉም ስላልተገነዘቡና 

መሠረታዊ ዓላማውን በትክክል ስላልተረዱ፣ በሰዋስው ሕግ መሠረት፣ 

“ኤዛ” ማለትም “ቢሆን” “ከሆነ” ወይም “መቼ” የሚለው ቃል ከአላፊ 

ግሥ ቢቀድም የሚያመለክተው የወደፊቱን ነው በማለት ለማስረዳት 

ፈለጉ። በኋላ ግን እነዚያን በመጽሐፉ ውስጥ ይህ ቃል 

የማይገኝባቸውን ጥቅሶች ለመግለጽ ትርጉም ለመስጠት በሚሞክሩበት 

ጊዜ ግራ ተጋቡ። እርሱም፦ “የመለከት ጩኸት ተሰማ፦ እነሆ! ይህ 

አስፈሪው ቀን ነው!  እያንዳንዱም ነፍስ፣ ከአቅራቢና ከምሥክር ጋር 

ወደ መጠየቂያው ሥፍራ ተጠራ” 4 በማለት እንደገለጸው ሁሉ። 

ይህንና ተመሳሳይ ጥቅሶችን ሲያብራሩ፣ “ኤዛ” የሚለው ቃል በውስጠ 

ተዋቂነት እንዳለባቸው ተደርገው ታስበዋል በማለት ተከራከሩ። 

1.  ቆርአን 11፡ 7         2፡ ቆርአን 13፡ 5       3፡ ቆርአን 50፡ 15       4፡  ቆርአን 50፡ 20 
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አንዳንድ ጊዜ ደግሞ፣ የፍርድ ቀን የማይቀር  ስለሆነ፣ ይህ ቃል 

እንደመጪው ጊዜ ሳይሆን እንደ አለፈ ጊዜ ተጠቀሰ በማለት በከንቱ 

ይከራከራሉ። የመራቀቃቸው ሁኔታ ምንኛ ከንቱ ነው! እውርነታቸው 

ምንኛ አሳዛኝ ነው! እነሱ በሞሐመድ መገለጽ አማካይነት በዚህ ጥቅስ 

በግልጽ የተሰማውን የመለከት ጥሪ አንቀበልም ይላሉ። በዚህም 

መለከት ውስጥ የተተነፈሰውን ሕይወት ሰጪ የአምላክ መንፈስ 

ራሳቸውን ይነፍጋሉ፣ ከእርሱ አገልጋዮች አንዱ የሆነውን የዓምላክን 

የሱራፌል መለከት ድምጽ ለመስማት በየዋህነት ይጠባበቃሉ! የፍርድ 

ቀን መልአክ የሆነው ሱራፌልና ሌሎች እንደርሱ ያሉት፣ በሞሐመድ 

በራሱ  ልሳን የተሰየሙ አይደሉምን? በል፦ ምን! ለእናንተ 

የሚጠቅመውን እናንተን በሚጎዳችሁ ነገር ትለውጣላችሁን? በሐሰት 

የለወጣችሁት መጥፎ ነው! በእርግጥ እናንተ ከባድ ውድቀት ውስጥ 

የወደቃችሁ ክፉ ሰዎች ናችሁ። 

እንዲያውም፣ “መለከት” የተባለው፣ በሁለንተን ዓለም ልብ 

ውስጥ የተሰማው የሞሐመድ ግልጸት የመለከት ጥሪ ነው፣ “ትንሣኤ” 

ማለትም የእርሱ የአምላክን እምነት ለማወጅ መነሣት ነው። እርሱ፣ 

የተሳሳቱትንና ሕገ ወጥ የሆኑትን ከአካሎቻቸው መቃብሮች ፈጥነው 

እንዲወጡ አዘዛቸው፣ ውብ የሆነውን የእምነት ካባ አለበሳቸው፣ 

በአዲስና በድንቅ እስትንፋስም ሕይወት ዘራባቸው። ስለዚህም ያ 

መለኮታዊ ውበት የሆነው ሞሐመድ፣ “ትንሣኤ”፣ “የፍርድ ቀን”፣ 

“ገነት” እና “ሲኦል” ከተባሉት ምሳሌያዊ ቃላት ምሥጢራት  አንዱን 

ምሥጢር  ለመግለጽ  ባቀደበት ጊዜ፣ የዕውቀት ብልጭታ ድምጽ 

(The voice of inspiration) የሆነው መልአኩ ገብርኤል፦ “በቅርቡ 
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በአንተ ላይ እራሳቸውን ይነቀንቃሉ፣ ‘ይህ መቼ ይሆናል?’ በማለትም 

ይጠይቃሉ። እንዲህ በል፦ ምናልባት ተቃርቧል፤” 1  በማለት ሲናገር 

ተሰማ። በልቦቻቸው ቢያሰላስሉት፣ የዚህ ጥቅስ ፍቺዎች ብቻ ለዓለም 

ሕዝቦች ይበቃሉ። 

ጸጋ በተመላው አምላክ! ያ ሕዝብ ምን ያህል ከእግዚአብሔር 

መንገድ ርቋል! የትንሣዔው ቀን በሞሐመድ ግልጸት አማካይነት የቀረበ 

ቢሆንም፣ የእርሱ ብርሃንና ምልክቶቹ ምድርንና በውስጧም 

የሚገኙትን ሁሉ ያቀፉ፣ ቢሆንም፣ ሰዎቹ ግን ተሳለቁበት፣ የዘመኑ 

ካሕናት በከንቱና፣ ከእውነት በራቀ አስተሳሰባቸውም ለፈጠሩት ጣኦት 

ራሳቸውን አሳልፈው በመስጠት፣ የመንፈሳዊ ጸጋን ብርሃንና 

የመለኮታዊ ምሕረትን ዝናብ ተነፈጉ። አዎን፣ ዝቅተኛዋ ጢንዚዛ 

የቅድስና መዓዛን ለማሽተት ምን ጊዜም አትችልም፣ የጨለማ የሌሊት 

ወፍም የፀሐይን ግርማ ለማየት ከቶ አትደፍርም። 

እንዲህ ያሉት ነገሮች በእያንዳንዱ የእግዚአብሔር ክሥተት 

ቀናት ተፈጽመዋል። ኢየሱስም፦ “እንደገና መወለድ አለባችሁ” 1      

እንዳለው ሁሉ። እንደገናም እንዲህ ይላል፦“ሰው ከውሃና ከመንፈስ 

ካልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። ከሥጋ 

የተወለደ ሥጋ ነው፤ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነውና፣” 3 የእነዚህ 

ቃላት ፍቺ፣ በየግልፀቱ ዘመን መንፈስ የተወለደና በቅድስና ክሥተቶች 

እስትንፋስ ሕይወትን ያገኘ ማንኛውም ሰው፣ እርሱ በእውነቱ ከእነዚያ 

“ሕይወትን” እና “ትንሣኤን” ከአገኙትና ወደ እግዚአብሔርም ፍቅር 

“ገነት” ከገቡት ጋር ይቆጠራል ማለት ነው። ከእነዚህ ጋር ያልሆነ 

ማንኛውም ሰው ግን ወደ “ሞት” እና ወደ “መነፈግ” ወደ አለማመን 

1.  ቆርአን 17፡ 51                2. ዮሐንስ 3፡ 7             3. ዮሐንስ 3፡ 5-7 
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“እሳት” እና ወደ የእግዚአብሔር ቁጣ ተኮንኗል። በቅዱሳት ጽሑፎች፣ 

በቅዱሳት መጻሕፍትና በዜና መዋዕሎቹ ሁሉ፣ ሞት፣ እሳት፣ ዕውርነት፣ 

ያለመገንዘብና፣ ያለመስማት የሚሉት ቃላት ፍርድ፣ በእነዚያ 

ከንፈሮቻቸው፣ በቀናቸው ከእውነተኛ ዕውቀት ልዩ ጸጋ ጽዋ 

ባልቀመሱት፣ ልቦቻቸውም የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በተነፈጉት ላይ 

ተፈርደዋል። ቀደም ሲል በተጠቀሰው መሠረት፦“ልብ አላቸው 

የማይገነዘቡበት።” 1   

በወንጌል ውስጥ፣ በሌላ አንቀጽ እንዲህ የሚል ተጽፎ ይገኛል፦ 

“ከዕለታት አንድ ቀን፣ ከኢየሱስ ደቀመዛሙርት ያንዱ አባት ሞተ። 

ያም አባቱ የሞተበት ደቀመዝሙር፣ አባቱ መሞቱን ለኢየሱስ 

በመንገር፣ ሂዶ አባቱን ለመቅበር ፈቃድ ጠየቀው። በዚያን ጊዜም፣ ያ 

የመላቀቅ ሕላዌ የሆነው ኢየሱስ፣ መልስ ሲሰጥ፦ ‘ሙታን 

ሙታናቸውን ይቅበሩ'” 2 አለ። 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ ከኩፌህ ከተማ ነዋሪዎች መካከል ሁለት 

ሰዎች፣ የታማኞቹ አዛዥ ወደ ሆነው፣ ወደ አሊ ሄዱ። ከእነርሱም 

መካከል አንዱ ቤት ነበረው፣ ሊሸጠውም ፈለገ፤ ሁለተኛው ደግሞ 

ቤቱን የሚገዛ ነበር። ስለ ስምምነቱ አሊ ከአወቀ በኋላ ኮንትራት 

እንዲጻፍና የግዢ ውል እንዲፈፀም ተስማሙ። እርሱም፣ 

የእግዚአብሔር ሕግ ተርጓሚ የሆነው፣ ለፀሐፊው፦ “የሞተ ሰው ከሌላ 

የሞተ ሰው ቤት ገዛ። ያም ቤት አራት ወሰን አለው። በአንድ በኩል 

መቃብር፣ በሌላው በኩል የመቃብሩ መቅበሪያ ክፍል፣  በሶስተኛው 

ሲራት (ድልድይ)፣  በአራተኛው በኩል ገነት ወይም ሲኦል 

ያዋስኑታል” ብለህ ጻፍ አለው። አስተውል፣ እነዚህ ሁለት ነፍሶች፣ 

1.  ቆርአን 7፡ 178              2.  ሉቃስ 9፡ 60 
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በአሊ መለከት ጥሪ አማካኝነት ነፍስ ቢዘሩ፣ በእርሱም ፍቅር ኃይል 

ከሥሕተት መቃብር ቢነሡ ኖሮ፣ በእውነቱ የሞት ፍርድ 

አይፈረድባቸውም ነበር። 

በየዘመኑና በየምዕተ-ዓመቱ የእግዚአብሔር ነቢያትና የእነርሱ 

ኅሩያን ዓላማ ሌላ ሳይሆን፣ “ሕይወት” ፣ “ትንሣኤ” ፣ እና “ፍርድ” ፣ 

የሚሉትን ቃላት መንፈሳዊ ትርጉም ማረጋገጥ ብቻ ነበር። አንድ ሰው፣ 

ለአንድ አፍታ እንኳ፣ የአሊን  ልሳን  በልቦናው ቢያሰላስል፣ 

“መቃብር”፣ “መቅበሪያ ክፍል”፣ “ሴራት”፣ “ገነት”፣ እና “ሲኦል”  

በሚሉት ቃላት ውስጥ የተደበቁትን ምሥጢራት በእርግጥ ይገነዘባል። 

ግን ይገርማል! እንዴት እንግዳ ነገርና የሚያሳዝን ነው! አስተውል፣ 

ሰዎች ሁሉ በእኔነት መቃብር ውስጥ ታሥረዋል፤ በዓለማዊ ፍላጎት 

የመጨረሻዎቹ ጥልቀቶች አዘቅት ውስጥ ተቀብረው ይገኛሉ! የጤዛ 

ጠብታ ለምታክል የመለኮታዊ ዕውቀት ንጹህ ውሃ ብትበቃ፣ እውነተኛ 

ሕይወት ሥጋዊ ሕይወት ሳይሆን መንፈሳዊ ሕይወት መሆኑን 

ወዲያውኑ ትገነዘባለህ። ምክንያቱም፣ ሥጋዊ ሕይወት፣ ለሰውና 

ለእንስሳት የጋራ ሲሆን፣ መንፈሳዊ ሕይወት ግን፣ የእነዚያ ከእምነት 

ውቅያኖስ የጠጡትና ከእርግጠኝነት ፍሬ የተካፈሉት፣ የልበ ንጹሐን 

ብቻ ነውና። ይህ ሕይወት ሞትን አያውቅም፣ ይህ ዓይነት ኑሮ 

የዘለዓለማዊነትን ዘውድ የተቀዳጀ ነው። ይህም ልክ፦ “እርሱ፣ 

እውነተኛ ምእመን የሆነው፣ በዚህም ዓለም፣ በሚመጣውም ዓለም 

ይኖራል”  እንደተባለው ሁሉ። “ሕይወት” ሲባል፣ ይህ ምድራዊ 

ሕይወት ማለት ቢሆን ኖሮ፣ ሞት እንደሚያሸንፈው ግልጽ ነው። 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ የቅዱሳት ጽሑፎች መዛግብት ሁሉ፣ 
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ስለዚህ ከፍ ስላለው እውነትና ስለዚህ፣ እጅግ በጣም ለተከበረው ቃል 

ይመሠክራሉ። ከዚህም በላይ፣ “የሰማዕታት ልዑል” 1  ስለሆነው 

ስለኸምዜህና ስለ አቡጀህል የተገለጸው፣ ይህ የሚከተለው የቆርአን 

ጥቅስ፣ ለአባባላችን እውነተኛነት አንጸባራቂ ማስረጃና  እርግጠኛ 

ምሥክር ነው። “በሰዎች መካከል ይራመድበት ዘንድ ብርሃን 

ያዘዝንለትና ነፍስ የዘራንበት ሙት፣ እንደዚያ ከውስጡ ለመውጣት 

በማይቻል ጨለማ እንደተመሰለው ሰው ይሆናልን?” 2  ይህ ጥቅስ 

ከቀዳማዊው ፈቃድ ሰማይ የወረደው፣ ኸምዜህ በተቀደሰው የእምነት 

ልብስ ተጎናጽፎ በነበረበትና፣ አቡጀህል ግን በአለማመንና 

በተቃውሞው ይበልጥ በገፋበት ጊዜ ነበር። ከሁሉን ቻይነት 

መፍለቂያና ከዘለዓለማዊ ቅድስና ምንጭ ለኸምዜህ ዘለዓለማዊ 

ሕይወትን የሰጠና፣ አቡጀህል ግን ለዘለዓለማዊ ኩነኔ የሚዳርግ ፍርድ 

መጣ። ይህ፣ የአለማመንን እሳት እጅግ በጣም በጋለ ነበልባል፣ 

በአላመኑት ልብ ውስጥ ያነደደውና፣ የእርሱን እውነት በግልጽ 

እንዲክዱ ያደረገው ምልክት ነበር። በከፍተኛ ድምጽ፦ “ኸምዜህ መቼ 

ነበር የሞተው? የተነሣውስ መቼ ነበር? እንዲህ ያለውን ሕይወት 

እንዲጎናጸፍ የተደረገውስ በየትኛው ሰዓት ነበር?” በማለት ተንጫጩ። 

እነርሱ፣ የእነዚህን የተከበሩትን አባባሎች ፍቺ ስላልተገነዘቡ፣ ወይም 

የታመነባቸው የእምነቱ ገላጮች የመለኮታዊ ዕውቀት ኮውሰር 

እርክፍካፊ ያርከፈክፉላቸው ዘንድ፣ ከእነርሱ ማብራሪያን 

ባለመፈለጋቸው፣ ስለዚህ በጣም ኃይለኛ የተንኮል እሳት በመካከላቸው 

ተቀጣጠለ። 

ዛሬ፣ የመለኮታዊ ዕውቀት ፀሐይ ደማቅ ውበት እያለም፣ ሰዎች 

1.  ለመሐመድ አጎት የተሰጠ ስያሜ               2.  ቆርአን 6፡ 122 
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ሁሉ፣ ትልቁም ትንሹም፣ የእነዚያን የጨለማው መስፈን የወራዳ 

መገለጫዎችን መንገዶች እንዴት አጥብቀው እንደያዙ ታያለህ። 

የእምነታቸውን ውስብስብ ትርጉሞች ይፈቱላቸው ዘንድ፣ ያለማቋረጥ 

ለእርዳታ ይጠይቋቸዋል፤ እነርሱም ከዕውቀት ማነስ የተነሣ፣ በምንም 

መንገድ ዝናቸውንና ጥቅማቸውን መንካት የማይችሉትን መልሶች 

ይሰጡዋቸዋል። ልክ እንደ ጥንዚዛ የከፉና ጎስቋሎች የሆኑት፣ እነዚህ 

ነፍሶች ልዩ ሽቶ ከአዘሉት የዘለዓለም ልዝብ ነፋስ ሽታ ድርሻ 

እንዳላገኙ፣ የመንግሥተ-ሰማያዊ ደስታ ሪዝቫንም ገብተው ከቶ 

እንደማያውቁ ግልጽ ነው። ስለዚህ፣ የማይጠፋውን የቅድስና መዓዛ 

ለሌሎች ለማካፈል እንዴት ይችላሉ? የእነርሱ መንገድ እንዲህ ነበር፣ 

ለወደፊቱም ለዘለዓለም እንዲህ መሆኑን ይቀጥላል። ለእግዚአብሔር 

ቃል ዕውቀት የሚበቁት፣ እነዚያ ፊታቸውን ወደ እርሱ የሚመልሱትና፣ 

እነዚያን የሰይጣንን መገለጫዎች የሚክዱት ብቻ ናቸው። ስለዚህ 

እግዚአብሔር በዚህ ዓይነት የእርሱን ግልጸት ቀን ሕግ እንደገና 

አረጋግጧል፣ በሥልጣንም ብዕር፣ በመለኮታዊ ክብር ግርዶሽ ሥር 

በተደበቀው ምሥጢራዊ ጽላት ላይ ጽፎታል። እነዚህን ቃላት 

ብታዳምጥ፣ ውጫዊውንና ውሳጣዊውን ትርጉማቸውን በልብህ ውስጥ 

ብታሰላስል፣ በዚህ ቀን፣ በሰዎችና በፍርድ ቀን ዕውቀት መካከል 

ሊታለፉ የማይቻሉ መሰናክሎች የሆኑትን ውስብስብ ችግሮች ሁሉ 

ምንነት ለመገንዘብ ትችላለህ። ከዚያም በኋላ ምንም ግራ የሚያጋቡህ 

ጥያቄዎች አይኖሩህም። እግዚአብሔር ከፈቀደ፣ ከመለኮታዊ ምሕረት 

ውቅያኖስ ዳርቻዎች ተነፍገህና እንደተጠማህ፣ ወይም ከማይጠፋው 

የልብህ ፍላጎት መቅደስ በድህነት ሁኔታ እንደማትመለስ ተስፋ 

እናደርጋለን። አሁን ምርምርህና ጥረቶችህ ምን እንደሚያስገኙ ይታይ። 
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ገለጻውን ለመቀጠል፦ እነዚህን እውነቶች የማቅረብ ዓላማችን፣ 

የእርሱን የነገሥታት ንጉሥ የሆነውን ልዕልና ለማሳየት ነው። ትክክል 

ፍረድ፦ የሚበልጠው፣ ከዚህ አንድ ቃል በመናገር፣ ወደ ሁሉም 

በጣም ሰርጾ የሚገባ ኃይል፣ የበላይነትና አስፈሪ ግርማ ሞገሥ ካሳየው 

ልዕልናና፣ ከዚህ ልዕልናና፣ ለተገዢዎቻቸው የሚያደርጉት ድጋፍና 

ለድሆች የሚሰጡት እርዳታ ሁሉ ቢደረግም፣ ውጫዊና በቅጽበት 

አላፊ ድጋፍ ብቻ ከሚያስገኘው፣ በሰዎች ልቦች ግን ፍቅርም ሆነ 

አክብሮት ከማይፈጥረው፣ ከእነዚህ የምድር ነገሥታት ምድራዊ 

ሥልጣን የትኛው ይበልጣል? ያኛው ልዕልና፣ ምንም በማይሳነው 

አንዱ ቃል ኃይል አማካይነት መላውን ዓለም አላስገበረምን? ሕይወት 

አልሰጠምን? ሕይወቱንስ አላደሰምን? ምን! ዝቅተኛው አቧራ ከእርሱ 

የጌቶች ጌታ ከሆነው ጋር ለመነጻጸር ይችላልን? በመካከላቸው ያለውን 

በጣም ታላቅ ልዩነት ምን አንደበት ደፍሮ ሊናገር ይችላል? በፍጹም፣ 

ሁሉም ንጽጽር ወደ እርሱ ልዕልና የተቀደሰ ክልል መድረስ ከቶ 

አይችልም። ሰው ቢያሰላስል፣ በእርግጥ የእርሱ ደጀሰላም አገልጋይ 

እንኳ በተፈጠሩት ነገሮች ሁሉ ላይ ገዢ እንደሆነ ይገነዘባል! ይህም 

ከዚህ በፊት ታይቷል፣ ወደፊትም እንዲታይ ይደረጋል። 

ይህ ከሰዎች አቅምና ከመቀበል ችሎታው መጠን ጋር 

በማመጣጠን የገለጽነው ከእርሱ መንፈሳዊ ልዕልና ትርጉሞች አንዱ 

ብቻ ነው። ምክንያቱም እርሱ፣ የፍጡራን ሁሉ አንቀሳቃሽ፣ ያ የተከበረ 

ገጽታ የሆነው፣ ይህ ግፍ የደረሰበት ሊገልጽ ከሚችለው፣ ይህም ለዚህ 

ብቁ ያልሆነው ሕዝብ ለመረዳት ከሚችለው በላይ የሆኑ  ኃይሎች 

ምንጭ ነውና። እርሱ ሰዎች የእርሱን ልዕልና ለማወደሥ ከሚችሉት 
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ውዳሤ በላይ የላቀ፣ እርሱ እነርሱ ስለ እርሱ ከሚገልጹት (ባሕርይ) 

በላይ የተከበረ ነው። 

አሁንም ይህን በልብህ አሰላስል፦ ልዕልና ማለት ምድራዊ 

ልዕልናና ዓለማዊ ገዢነት ማለት ቢሆን ኖሮ፣ የእርሱ ተወዳጆች 

የሚከበሩበትና በሰላም የሚኖሩበት፣ የእርሱ ጠላቶች ደግሞ 

የሚዋረዱበትና የሚሠቃዩበት፣ የምድር ሕዝቦችንና ዘሮችን ሁሉ 

ማስገበርና ላይ ላዩን ድጋፍ እንዲሰጡ ማድረግ ማለት ቢሆን ኖሮ፣ 

እንዲህ ያለው ልዕልና፣ የሥልጣን ሁሉ ምንጭ የሆነውና 

ስለግርማውና ስለሥልጣኑ ሁሉም ነገሮች የሚመሠክሩለት አምላክ 

ልዕልናም አይደለም። ምክንያቱም፣ ጠቅላላው የሰው ዘር እንዴት 

በጠላቶቹ ቁጥጥር ሥር እንደሆነ አንተው ራስህ አታይምን? እነርሱ 

ሁላቸውም ከእርሱ መልካም ፈቃድ መንገድ ፊታቸውን አላዞሩምን? 

እርሱ የከለከለውን አላደረጉምን?  እርሱ ያዘዛቸውንም ሳያደርጉ 

አልቀሩምን? እንዲያውም አላስተባበሉትምን? አልተቃወሙትምን? 

የእርሱ ወዳጆች ምን ጊዜም የእርሱ ጠላቶች ግፍ ሰለባዎች 

አልነበሩምን? እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከእኩለ ቀን ፀሐይ ብርሃን ይበልጥ 

ግልጽ ናቸው። 

ስለዚህ፣ ጥያቄ ያቀረብከው ተመራማሪ ሆይ፣ ምድራዊ ልዕልና፣ 

በእግዚአብሔርና በእርሱ ኅሩያን ዓይኖች ምንም ዋጋ እንደሌለው፣ 

ለወደፊቱም ለዘለዓለም ዋጋ እንደማይኖረው ዕወቅ። ከዚህም በላይ፣ 

የበላይነትና ሥልጣን፣ እንደ ምድራዊ የበላይነትና ጊዜያዊ ሥልጣን 

ቢተረጎም፣ እነዚህን የሚከተሉትን ጥቅሶች ለማብራራት እንዴት 

የማይቻል ሆኖ እንደምታገኘው አስተውል፦ “በእውነቱም የእኛ 



107 

ሠራዊት ድል ያደርጋል።” 1 “የእግዚአብሔርን ብርሃን በአፎቻቸው 

ለማጥፋት ይፈልጋሉ፦ የማያምኑት ቢጠሉትም፣ እግዚአብሔር ግን 

ብርሃኑን ፍጹም ለማድረግ ፈቅዷል።” 2 “ከሁሉም ነገሮች በላይ፣ እርሱ 

ገዢው ነው።” በተመሳሳይ ሁኔታ፣ የቆርአን አብዛኛው (ጥቅስ) ስለዚህ 

እውነት ይመሠክራል። 

የእነዚህ የሞኞቹና የሚነቀፉ ነፍሳት ከንቱ ክርክር እውነት 

ቢሆን ኖሮ፣ እነዚህን ቅዱሳት ልሳኖችና ጠቋሚ መንፈሳዊ አነጋገሮች 

ሁሉ ከመቃወም በስተቀር ሌላ ምንም ምርጫ የላቸውም ነበር። 

ምክንያቱም፣ በምድር ላይ የዓሊ ልጅ ከሆነው ከሁሴን ይበልጥ እጅግ 

በጣም ጀግናና ወደ አምላክ የቀረበ የለም፣ አቻም ሆነ ወደር 

አልነበረውና። “በዓለም ከእርሱ ጋር እኩል ወይም አቻ የሚሆን 

አልነበረም።” ሆኖም ምን እንደደረሰበት ሰምተህ ይሆናል። 

“የእግዚአብሔር እርግማን በጨቋኝ ሰዎች እራስ ላይ ይሁን!” 3 

“በእውነቱ የእኛ ሠራዊት ያሸንፋል” የሚለው ጥቅስ የቃል 

በቃል ፍቺ ቢሰጠው ኖሮ፣ ጀግንነቱ እንደ ፀሐይ ጉልህ የሆነው ሆሴን፣ 

ድል ተደርጎና ተዋርዶ፣ በመጨረሻም የታፍ ምድር በሆነው በከርቤላ 

የሰማዕትነትን ጽዋ የጠጣ ስለሆነ፣ በምንም ዓይነት መንገድ 

ለእግዚአብሔር ኅሩያንና ለእርሱ ሠራዊት እንደማይሠራ ግልጽ ነው። 

“የእግዚአብሔርን ብርሃን በአፎቻቸው ለማጥፋት ይሻሉ፦ የማያምኑት 

ቢጠሉትም፣ እግዚአብሔር ግን ብርሃኑን ፍጹም ለማድረግ ፈቅዷል፤” 

የሚለው የተቀደሰ ጥቅስም እንዲሁ።ይህም የቃል በቃል ፍቺ 

ቢሰጠው፣ ከእውነቱ ጋር አይጣጣምም። ምክንያቱም፣    ላይ ላዩን 

ሲታይ፣ በእያንዳንዱ ዘመን፣ የአምላክ ብርሃን፣ በምድር ሕዝቦች 

1.  ቆርአን 37፡ 173              2.  ቆርአን 9፡ 33             3. ቆርአን 11፡ 18 
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ተዳፍኗል፣ የእግዚአብሔርም ፋኖሶች በእነርሱ ጠፍተዋልና። ስለዚህ 

የእነዚህ (የእግዚአብሔር) ፋኖሶች ልዕልናና የበላይነት እንዴት 

ሊብራራ ይችላል? የእግዚአብሔር ፈቃድ ሁሉን ቻይነት “ብርሃኑን 

ፍጹም ማድረግ” ምን ሊያመለክት ይችላል? ከዚህ በፊት እንደታየው 

ሁሉ፣ የእነዚያ የማያምኑት ጠላትነት በጣም ከባድ ስለነበረ፣ ከእነዚህ 

መለኮታዊ ብርሃኖች አንዳቸውም መጠለያ የሚሆን ቦታ አግኝተው፣ 

ወይም የእፎይታ ጽዋ ቀምሰው ከቶ አያውቁም። እነርሱ በጣም 

ተጨቁነው ስለነበሩ፣ ከሰዎች የመጨረሻ ዝቅተኛው እንኳ በእነዚህ 

የሕያው ሕላዌዎች ላይ የፈለገውን አደረሰ። እነዚህ ሥቃዮች በሰዎች 

ታይተዋል ተመዝነዋልም። ስለዚህ እንዲህ ያሉት ሰዎች እነዚህን 

የአምላክ ቃላት፣ እነዚህን የዘለዓለማዊ ክብር ጥቅሶች እንዴት 

ለመረዳትና ለመግለጽ ይችላሉ? 

ነገር ግን የእነዚህ ጥቅሶች ዓላማ እነርሱ ያሰቡት አይደለም። 

እንዲያውም “የበላይነት” ፣ “ኃይል” እና “ሥልጣን” የሚሉት ቃላት 

ሙሉ በሙሉ የተለየ ደረጃና ፍቺ አላቸው። ለምሳሌ፣ የእነዚያን 

በምድር ላይ የፈሰሱትን የሆሴንን ደም ጠብታዎች የመናኘት ኃይል 

አስተውል። አፈሩ ራሱ፣ በዚያ ደም ቅዱስነትና ኃይል አማካይነት፣ 

በሰዎች አካላትና ነፍሶች ላይ፣ እንዴት ያለ የበላይነትና የመለወጥ 

ኃይል አለው! ኃይሉ በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ፣ ከበሽታው ለመዳን 

የፈለገ ሁሉ፣ የዚያን ቅዱስ መሬት አፈር በመንካት ተፈወሰ፤ ደግሞም 

ንብረቱን ከአደጋ ለመከላከል በመሻት፣ በፍጹም እምነትና ግንዛቤ 

ከዚያ ቅዱስ አፈር ትንሽ በቤቱ ውስጥ በክብር ያስቀመጠ ማንም ሰው፣ 

ለሃብቱ ሁሉ ጥበቃ አገኘ። እነዚህ የኃይሉ ውጫዊ ክሥተቶች ናቸው። 

ሥውር ኃይሎቹን ብንዘረዝር ኖሮ፣ እነርሱ በእርግጥ፦ “እርሱ 
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በእውነቱ አቧራውን የጌቶች ጌታ አድርጎ አሰበ፣ የእግዚአብሔርንም 

እምነት ፍጹም ረሳ”  በማለት ይናገሩ ነበር። 

በተጨማሪም፣ በሆሴን ሰማዕትነት ጊዜ የተፈጸሙትን አሳፋሪ 

ሁኔታዎች አስታውስ። ላይ ላዩን ሲታይ፣ ብቸኝነቱን፣ እንዴት ማንም 

የሚረዳው እንዳልነበረው፣ አስከሬኑን አንሥቶ የሚቀብር ማንም 

እንዳልነበረው ለአንድ አፍታ አስብ። ዳሩ ግን፣ በአሁኑ ጊዜ፣ እነዚያ፣ 

የመንፈሳዊ ጉብኝት ልብስ ለብሰው፣ ከምድር የመጨረሻ ሩቅ ማዕዘን፣ 

እዚያ፣ በመካነ መቃብሩ ደጀሰላም ላይ እራሳቸውን ለማሳረፍ ይችሉ 

ዘንድ፣ እርሱ ሰማዕት የሆነበትን ሥፍራ ፍለጋ የሚሄዱት ሰዎች 

እንዴት ብዙ እንደሆኑ ተመልከት! የእግዚአብሔር የበላይነትና ኃይል 

እንዲህ ያለ ነው! የእርሱ ሥልጣንና ግርማ ታላቅነት እንዲህ ያለ ነው! 

እነዚህ ነገሮች የተፈጸሙት ከሆሴን ሰማዕትነት በኋላ ስለሆነ፣ 

ስለዚህ ይህ ሁሉ ክብር ለእርሱ ምንም አይጠቅመውም ብለህ 

አታስብ። ምክንያቱም ያ ቅዱስ ነፍስ የማይሞት ነውና፣ በመንፈሳዊ 

እንደገና መገናኘት ሰድሬህ ላይ፣ በመለኮታዊ ክብር መኖሪያዎች ውስጥ 

የእግዚአብሔርን ሕይወት ይኖራልና። እነዚህ የሕያው ሕልውናዎች፣ 

የመስዋዕትነትን አንጸባራቂ ምሳሌዎች ናቸው። እነርሱ ሕይወታቸውን፣ 

ሃብታቸውን፣ ነፍሶቻቸውን፣ መንፈሳቸውን፣ ሁሉ ነገራቸውን በእርሱ፣ 

በጣም ተወዳጃቸው መንገድ ሰጥተዋል፣ መስጠታቸውንም ይቀጥላሉ። 

በእነርሱ ዘንድ ምንም ደረጃ፣ ምንም ያህል የተከበረ ቢሆንም፣ ከዚህ 

ይበልጥ ክቡር በሆነ ሁኔታ ሊወደድ አይችልም። ምክንያቱም፣ 

አፍቃሪዎች ከተወዳጃቸው መልካም ፈቃድ በቀር ሌላ ምንም ፍላጎት፣ 

ከእርሱም ጋር እንደገና ከመገናኘት በቀር ሌላ ምንም አላማ 

የላቸውምና። 



110 

የሆሴንን ሰማዕትነት ምሥጢራት የጭላንጭል ያህል 

ልናስተላልፍልህ፣ የእነዚህንም ፍሬዎች ልንገልጽልህ ብንሻ፣ እነዚህ 

ገጾች ከቶ አይበቁም፣ ፍቺዎቻቸውንም በሙሉ ማካተት አይችሉም። 

የመለኮታዊ ጥበብን ምሥጢራት እንድንረዳ፣ በእርሱም አምላካዊ 

ጥበቃ አማካይነት፣ ከሁሉም ነገሮች ዕውቀት ነፃ እንድንሆን፣ 

ተስፋችን፣ አምላክ ፈቃዱ ሆኖ፣ የምሕረት ልዝብ ነፋስ እንዲነፍስና 

መለኮታዊው ጸደይ የሕያዋን (የሰውን) ዛፍ በአዲስ ሕይወት ካባ 

እንዲያለብስ ነው። እኛ፣ እስከ አሁን የገለጽነው ለዚህ ደረጃ ስለበቁት፣ 

ምንም ታዋቂነት ስለሌላቸው ስለ ጥቂት ነፍሶች ብቻ ነው። 

የእግዚአብሔር ፍርድ ምን እንደሚያዝ፣ የእርሱም ትእዛዝ ጽላት ምን 

እንደሚገልጽ መጪው ጊዜ ይግለጥ። ምናልባት ወደ እውነተኛ 

ዕውቀት ደረጃ ትደርስ፣ ከዚያም ፍሬ ትካፈል ዘንድ፣ የእግዚአብሔርን 

እምነት ድንቅ ትርጉሞች በዚህ ዓይነት እንገልጽልሃለን፣ የሰማዩንም 

ጣዕመ ዜማ ቅኝቶች ወደ ጆሮዎችህ እናንቆረቁራለን። ስለዚህ እነዚህ 

የመለኮታዊ ግርማ ፀሐዮች፣ መኖሪያቸው በአቧራ ውስጥ ቢሆንም 

እንኳ፣ እውነተኛ መኖሪያቸው ግን በላይኛዎቹ ዓለማት ውስጥ ባለው 

የክብር ዙፋን ላይ መሆኑን በእርግጥ ዕወቅ። ምንም እንኳ ከምድራዊ 

ሃብት ሁሉ የተራቆቱ ቢሆኑ እንኳ፣ ዳሩ ግን ለመለካት በማይቻሉ 

ሃብቶች ዓለማት ውስጥ ይበራሉ። በጠላት መዳፍ ውስጥ ክፉኛ 

በመሠቃየት ላይ እያሉም፣ በኃይልና በመለኮታዊ ሥልጣን ቀኝ እጅ 

የተቀመጡ ናቸው። በውርደታቸው ጨለማ መካከል የማይቀንስ ክብር 

ብርሃን በላያቸው ያበራል፣ በረዳተ-ቢስነታቸውም ላይ የማይሸነፍ 

ልዕልና ምልክቶች ይዘንባሉ። 

ስለዚህ፣ ኢየሱስ የማርያም ልጅ፣ አንድ ቀን ተቀምጦ በመንፈስ 
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ቅዱስ ጣዕመ ዜማ በሚናገርበት ጊዜ፣ እነዚህን የሚከተሉትን ዓይነት 

ቃላት ተናገረ፦ “ሰዎች ሆይ! ረሃቤን የማረካበት ምግቤ የምድር ሳር 

ነው። አልጋዬ አቧራ፣ በለሊት ፋኖሴ የጨረቃ ብርሃን ነው፣ ፈረሴም 

የራሴ እግሮች ናቸው። ተመልከቱ፣ በምድር ላይ ከእኔ ይበልጥ 

ሃብታም ማን ነው?” በእግዚአብሔር ትክክለኝነት! በዚህ ድሕነት ዙሪያ 

በሺህ የሚቆጠሩ ክቡር ሃብቶች ይከባሉ፣ እንዲህ ያለውንም ውርደት 

እልፍ አእላፋት የክብር ዓለማት ይናፍቃሉ! ለእነዚህ ቃላት ውሳጣዊ 

ትርጉም ውቅያኖስ አንዲት ጠብታ ብትበቃ፣ አንተ በእርግጥ ዓለምንና 

በውስጧ የሚገኙትን ሁሉ ትተዋለህ፣ እንደ ሞት አልባዋም ወፍ 

(ፍዮኒክስ) ራስህን በማይጠፋው እሳት ነበልባሎች ታጋያለህ። 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ አንድ ቀን፣ ከሳድቅ ባልደረቦች መካከል 

አንዱ፣ በእርሱ ፊት ስለድሕነቱ አማረረ ይባላል። በዚያንም ጊዜ፣ ያ 

የማይሞት ውበት የሆነው ሳድቅ፦ “በእውነቱ አንተ ሃብታም ነህ፣ 

እንዲያውም፣ የብልጽግና መጠጥ ጠጥተሃል” ብሎ መለሰ። ያ ድሕነት 

ያጎሳቆለውም ሰው፣ በዚያ አንጸባራቂ ገጽታ በተነገሩት ቃላት 

በመገረም፦ “እኔ አንዲት ፍራንክ እንኳ ያጣሁ ሰው፣ ሀብቴ ዬት አለ?” 

በማለት ተናገረ። በዚያን ጊዜም ሳድቅ፦ “የእኛ ፍቅር የለህምን?” 

አለው። እርሱም፦ “አዎን፣ የእግዚአብሔር መልእክተኛው ዘር ሆይ! 

አለኝ” በማለት መልስ ሰጠ። ሳድቅም፦ “ይህን ፍቅር ለአንድ ሺህ 

ዲናር ትለውጠዋለህን?” በማለት ጠየቀው። እርሱም፦ “አይደረግም፣ 

ዓለምና በውስጧም የሚገኙት ነገሮች ሁሉ ቢሰጡኝም እንኳ፣ ከቶ 

አልለውጠውም” በማለት መልስ ሰጠ።  ከዚያም ሳድቅ፦ “ይህን 

የመሰለ ሃብት ያለው ሰው እንዴት ድሀ ሊባል ይችላል?” በማለት 

ተናገረ። 
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በዚያ መንበር፣ የእነዚህ የከንቱዎችና የሞኞች ሰዎች ዓይኖችና 

ልቦች ያተኮሩባቸው ይህ ድሕነትና እነዚህ ሃብቶች፣ ይህ ውርደትና  

ክብር፣ ይህ ሥልጣን፣ ኃይል፣ እና የመሳሰሉት፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ 

እያነሱ ፍጹም ወደ የሌለ ነገር ይሆናሉ። እርሱ፦ “ሰዎች ሆይ! እናንተ 

አምላክን የተራባችሁ ድሆች ናችሁ፤ እግዚአብሔር ግን ራሱን የቻለ 

ባለጸጋ ነው” 1 እንዳለው ሁሉ። ስለዚህ፦ “ሃብታምነት” ማለት 

ከእግዚአብሔር በስተቀር ከሌላ ከማንኛውም ነገር ነፃነት፣ “ድሕነት” 

ማለት ደግሞ ከእግዚአብሔር የሆኑትን ነገሮች ማጣት ማለት ነው።  

እንደዚሁም የማርያምን ልጅ፣ ኢየሱስን ከበው የነበሩት 

አይሁዶች፣ መናፍቅ ነው ብለው የሞት ፍርድ ይፈርዱበት ዘንድ፣ 

መሢሑና የአምላክ ነቢይ ነኝ ስለማለቱ እንዲያምን ለማስገደድ 

እንዳስጨነቁት አስታውስ። ከዚያም እርሱን፣ የመለኮታዊ ግልጸት 

ሰማይ የቀኑ ኮከብ የሆነውን፣ ወደ ጲላጦስና የዚያ ዘመን መሪ ጌታ 

ካህን ወደነበረው ወደ ቀያፋ ወሰዱት። የካሕናት አለቆች ሁሉ በቤተ-

መንግሥቱ ተሰብስበው ነበር፤ እንዲሁም ብዛቱ ከፍ ያለ ሕዝብ 

የእርሱን ሥቃይ ለማየት፣ በእርሱ ላይ ለመሳለቅና እርሱን ለመጉዳት 

ተሰብስቦ ነበር። ምንም እንኳ መሢሕ ነኝ ማለቱን እንዲያምን ተስፋ 

በማድረግ ደጋግመው ቢጠይቁትም፣ ኢየሱስ ግን ዝም ብሎ ሳይናገር 

ቆየ። በመጨረሻም አንድ አምላክ የረገመው ሰው ተነሥቶ ወደ ኢየሱስ 

በመቅረብ፦ “መለኮታዊ መሢሕ ነኝ አላልክምን? ‘የነገሥታት ንጉሥ 

ነኝ፣ ቃሌ የአምላክ ቃል ነው፣ እኔ የሰንበት ቀን አፍራሽ ነኝ’ 

አላልክምን?” በማለት አጥብቆ ጠየቀው። በዚህም ጊዜ ኢየሱስ ከእራሱ 

ቀና ብሎ “የሰው ልጅ በሥልጣንና በኃይል ቀኝ እጅ ተቀምጦ 

አትመለከተውምን?” አለው። እነዚህ የእርሱ ቃላት ነበሩ፣ ነገር ግን ላይ 

1.  ቆርአን 35፡ 15 
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ላዩን ሲታይ ከዚያ ከእግዚአብሔር ከሆነውና በሰማይና በምድር 

የሚገኙትን ሁሉ ከከበበው ውሳጣዊ ኃይል በቀር እንዴት ሌላ ምንም 

ኃይል የሌለው ይመስል እንደነበረ አስተውል። እነዚህን ቃላት ከተናገረ 

በኋላ የደረሰበትን ሁሉ እንዴት መናገር እችላለሁ? በእርሱ ላይ ያሳዩ 

የነበረውንአስከፊ ጠባያቸውን እንዴት ልግለጽ? በመጨረሻ እነርሱ 

በተባረከው ሰውነቱ ላይ በጣም ከባድ ሥቃይ ስላደረሱ ወደ 

አራተኛው ሰማይ በረረ። 

በቅዱስ ሉቃስ በተጻፈው ወንጌልም ኢየሱስ አንድ ቀን የሚጥል 

በሽታ ይዞት በአልጋ ላይ በተኛ አይሁዳዊ አጠገብ እንዳለፈ ተጽፏል። 

አይሁዳዊውም ባየው ጊዜ አወቀውና በመጮህ እርዳታውን ለመነ። 

ኢየሱስም፦ “ከአልጋህ ተነሣ፣ ለኃጢአቶችህ ይቅርታ ተደርጎልሃልና” 

አ ለ ው ።  በ አ ጠ ገ ቡ  ቆ መ ው  ከ ነ በ ሩ ት  አ ይ ሁ ዶ ች 

አንዳንዶቹ፦“ከእግዚአብሔር በስተቀር ኃጢአትን ማን ይቅር ሊል 

ይችላል” በማለት ተቃወሙ። እርሱም ወዲያው ሃሣቦቻቸውን 

ተገነዘበና፦ “የሰው ልጅ በምድር ላይ የኃጢአትን  ሊያሥተሠርይ 

ሥልጣን እንዳለው ታውቁ ዘንድ፣ የሚጥል በሽታ የያዘውን በሽተኛ፣ 

ተነሥ፣ አልጋህንም ተሸክመህ ሂድ ማለት፣ ወይስ ለኃጢአቶችህ 

ይቅርታ ተደርጎልሃል ማለቱ ይቀላል?” 1 አላቸው። ይህ እውነተኛ 

ልዕልና ነው፣ የእግዚአብሔር ኅሩያንም ኃይል እንዲህ ያለ ነው! እነዚህ 

ደጋግመን ያነሣናቸው ነገሮችና ከተለያዩ ምንጮች የጠቀስናቸው 

ዝርዝሮች ሁሉ፣ ከእግዚአብሔር ኅሩያን ልሳኖች አንዳንዶቹ 

እርምጃዎችህን እንዳያሳስቱ፣ ልብህንም ቅር እንዳያሰኙ በእነዚህ 

ልሳኖች ውስጥ የሚገኙ ምሳሌያዊ አባባሎችን ፍቺ ለመረዳት አንተን 

የማስቻል ዓላማ በቀር ሌላ ምንም ዓለማ የላቸውም።  

1.  ከሉቃስ 5፡ 18-26 ጋር ያነፃፅሩ  
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ስለዚህ፣ ምናልባት ከእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ሜዳ 

የሚነፍሰው ልዝብ ነፋስ፣ የመለኮታዊ ተቀባይነትን ጣፋጭ መዓዛ 

በላያችን ላይ ቢያረብብና፣ እኛን፣ በፍጥነት ጠፊ ሟቾች የሆንነውን፣ 

ወደ ዘለዓለማዊ ክብር መንግሥት እንድንደርስ ቢያደርገን፣ በማያመነቱ 

እርምጃዎች የእርግጠኝነትን መንገድ ለመጓዝ እንችላለን። 

በትውፊቶችና በቅዱሳት ጽሑፎች ውስጥ የተነገሩትን የልዕልናንና 

የመሳሰሉትን ቃላት ውሳጣዊ ትርጉም የምትረዳው ከዚያ በኋላ ነው። 

በተጨማሪም፣ እነዚያ አይሁዶችና ክርስቲያኖች የሙጥኝ ያሉዋቸው 

ነገሮችና፣ በሞሐመድ ውበት ላይ የከመሯቸው  ፍሬቢስ ወቀሳዎች፣ 

በአሁኑም ጊዜ፣ ተመሳሳዩ በቆርአን ሰዎች የተደረገና፣ በመለኮታዊ 

ግልጸት መንግሥት የሚኖሩት ሁሉ ለእርሱ መስዋዕት 

ይሁኑና፦“በባያኑ ነጥብ” ውግዘታቸው የታየ መሆኑ ለአንተ ግልጽና 

የታወቀ ነው! ቂልነታቸውን ተመልከት፤ ያንኑ በቀድሞ ጊዜ አይሁዶች 

ሲናገሯቸው የነበሩትን ቃላት ይናገራሉ፣ ግን አያውቁትም! እርሱ፣ 

እነርሱን በሚመለከት፦“በተቃውሞአቸው እንዲደሰቱ ተዋቸው!” 1 

“እስከኖርክ ድረስ፣ ሞሐመድ ሆይ! እነርሱ በከንቱ ቅዠታቸው እብደት 

ተጠምደዋል” 2 በማለት የተናገራቸው ቃላት እንዴት ትክክልና እውነት 

ናቸው። 

የማይታየው፣ ዘለዓለማዊው፣ መለኮታዊው ሕላዌ፣ የሞሐመድን 

የቀን ኮከብ የሆነውን ከዕውቀት አድማስ እንዲወጣ ባደረገበት ጊዜ፣ 

የአይሁድ ካሕናት ከሰነዘሩበት አጉል ተቃውሞዎች አንዱ፣ ከሙሴ 

በኋላ ከእግዚአብሔር ሌላ ነቢይ እንደማይላክ ነበር። አዎን፣ የሙሴ 

የግልፀት ዘመን ሕግ መላውን ምድር ያቅፍ ዘንድ፤ እምነቱን 

የሚያራምድ፣ የሙሴን ሕዝብ ጥቅም የሚያስፋፋ አንድ ነፍስ 

1.  ቆርአን 6፡ 91                     2፡ ቆርአን 15፡ 72 
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እንደሚከሠት በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ተጠቅሶ ነበር። 

የዘለዓለማዊ  ክብር ንጉሥ፣ በእነዚያ በሩቅነትና በሥሕተት ሸለቆ 

ውስጥ ተንከራታቾቹ ስለተናገሩአቸው ቃላት በራሱ መጽሐፍ ውስጥ 

የጠቀሰው በሚከተለው ሁኔታ ነበር፦“አይሁዶች የእግዚአብሔር እጅ 

ታሥሯል’ ይላሉ። የራሳቸው እጆች ይታሠሩ! በዚያ በተናገሩትም 

ምክንያት ተረግመዋል።  አይደለም፣ ሁለቱም እጆቹ ተዘርግተዋል!” 1   

“የእግዚአብሔር እጅ ከእጆቻቸው በላይ ነው።” 2 

ምንም እንኳ፣ የቆርአን ሃተታ ሰጪዎች፣ ይህ ጥቅስ 

የተገለጸበትን ሁኔታ በተለያዩ ሁኔታዎች ቢያቀርቡም፣ አንተ ግን 

ዓላማውን ለመገንዘብ ጥረት ማድረግ አለብህ። እርሱ እንዲህ ይላል፦ 

አይሁዶች ያሰቡት እንዴት ያለ ሥሕተት ነው! የእርሱ፣ በእውነት 

ንጉሥ የሆነው፣ የሙሴ ገጽታ እንዲገለጽ ያደረገውና የነቢይነት ካባ 

ያጎናጸፈው፣ የዚህ ዓይነቱ እጅ እንዴት በሰንሰለት ሊታሠርና ሊገታ 

ይችላል? ከሙሴ በኋላ እንደገና ሌላ መልእክተኛ ለማስነሣት ኃይል 

እንደሌለው እንዴት ሊታሰብ ይችላል? አባባላቸው እንዴት 

የማይመስል ነገር እንደሆነ፣ ምን ያህል ከዕውቀትና ከግንዛቤ መንገድ 

እንደራቁ ተመልከት! በዚህም ቀን ደግሞ፣ እነዚህ ሕዝቦች ሁሉ፣ 

በዚሁ ዓይነት በማይመስል የቂል ተግባሮች ራሳቸውን እንደጠመዱ 

አስተውል። ከአንድ ሺህ ዓመታት በላይ ለሆኑ ጊዜያት፣ ይህን ጥቅስ 

ሲያነቡና፣ ሳያውቁ አይሁዶችን ሲወቅሱ ነበር፤ በሌላ በኩል ደግሞ 

ፍጹም ሳይገነዘቡ፣ እነርሱ ራሳቸው በግልጽም ሆነ በሥውር 

የአይሁድን ሕዝብ ስሜትና እምነት እያስተጋቡ ናቸው! ግልጸት ሁሉ 

እንዳለቀ፣ የመለኮታዊ ምሕረት በሮች እንደተዘጉ፣ ከዘለዓለማዊ 

የቅድስና የቀኑ ምንጭ ፀሐይ ዳግም እንደማትወጣ፣ ለዘለዓለም 

1.  ቆርአን 5፡ 64               2. ቆርአን 48፡ 10 
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የማያልፍ የበረከት ውቅያኖስ ለዘለዓለም እንደማይንቀሳቀስ 

ስለመደረጉ፣ እንዲሁም ከጥንቱ የክብር መቅደስ ውስጥ የእግዚአብሔር 

መልእክተኞች እንደማይገለፁ አድርገው ስለሚያቀርቡት ከንቱ 

ክርክራቸው በእርግጥ ታውቃለህ። የእነዚህ ዝቅተኛ አዕምሮ ያላቸውና 

የሚነቀፉ ሰዎች የመረዳት መጠን እንዲህ ያለ ነው።  እነዚህ ሰዎች፣ 

ይቋረጣሉ ብሎ ምንም አዕምሮ ሊያስብ የማይችል፣ የእግዚአብሔር 

ሁሉን የሚያቅፍ ጸጋና የተትረፈረፉ ምሕረቶች መጉረፍ እንደቆመ 

አድርገው አስበዋል። የኃይል ሉል፣ የእግዚአብሔርን ፋኖስ በራሱ 

ጠንካራ ምሽግ ውስጥ እንደሚጠብቅ ስለማያውቁ፣ የአምላክን የሚነድ 

ቁጥቋጦ ነበልባል፣ ከእውነት በራቀ ከንቱ እምነታቸው መራራ ውሃዎች 

ለማጥፋት ከሁሉም አቅጣጫ ተነሥተውና የጭቆናን ወገብ 

አጥብቀው፣ የመጨረሻ ከፍተኛ ሙከራ አድርገዋል። የእግዚአብሕርን 

እምነት መሠረታዊ ዓላማ ግንዛቤን፣ እንዲሁም የምሥጢሩንና የፍሬ 

ነገሩንም ዕውቀትን ስለተነፈጉ፣ እነዚህ ሰዎች የወደቁበት ፍጹም 

ድሕነት በእርግጥ ይገባቸዋል። ምክንያቱም ለሰዎች የተሰጠው ከሁሉ 

በላይ ከፍተኛና እጅግ በጣም የላቀ ጸጋ “የእግዚአብሔርን ቅርበት 

የመቀዳጀት” እና እርሱን፣ ለሁሉም ሕዝቦች ምፅዓቱ በተስፋ 

የሚጠበቀውን አውቆ የመቀበል ጸጋ ነውና። ይህ ፍጹም በረከት 

በተመላው፣ በቀናት ቀደምቱ ለሰው የተበረከተ ከሁሉም በላይ ከፍተኛ 

ጸጋ፣ እንዲሁም ለፍጡራኑ ያጎናጸፈው የእርሱ ፍጹም የሆነ በረከት 

ሙሉነት ነውና። ከዚህ ሕዝብ መካከል፣ ከዚህ ጸጋና በረከት የተካፈለ፣ 

ወይም ይህንን እጅግ በጣም የተከበረ የመታወቅ ክብር ያገኘ ማንም 

የለም። እነዚያ ለእዚህ እጅግ በጣም ክብደት ላለው እውነትና የተከበረ 

ጭብጥ በግልጽ የሚመሠክሩ የተገለጹ ጥቅሶች እንዴት ብዙ ናቸው! 
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ነገር ግን እነርሱ ካዱት፣ እንደፍላጎታቸውም የተሣሣተ ፍቺ ሰጡት። 

ልክ እርሱ፦ “እነዚያ በአምላክ ምልክቶች፣ ወይንም እርሱን 

እንደሚያገኙት የማያምኑት፣ እነዚህ ከምሕረቱ ተስፋ ይቆርጣሉ፣ 

እነርሱን ከባድ ቅጣትም ይጠብቃቸዋል” 1 በማለት እንደገለጸው ሁሉ። 

ደግሞም እርሱ እንዲህ ይላል፦ “እርሷም (ሶላት) …፣ ለእነዚያ ወደ 

ጌታቸው ቅርበት፣ ወደ እርሱም እንደሚቀርቡ ወደ እርሱም 

እንደሚመለሱ በልባቸው ለሚያስታውሱት (እንጂ ከባድ ናት)።” 2 

በሌላም  ጊዜ እንዲህ ይላል፦ “እነዚያ ከአምላክ ጋር እንደሚገናኙ 

በእርግጠኝነት ያመኑት፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ፣ ጥቂት ሠራዊት 

ብዙውን ሠራዊት ድል ያደረገው እንዴት ብዙ ጊዜ ነው!’ አሉ።” 3 

እርሱ እንደገናም በሌላ ጊዜ፦“እንግዲህ ወደ ጌታው ቅርበት መድረስን 

ለመቀዳጀት ተስፋ የሚያደርግ የጽድቅ ሥራ ይሥራ” 4 በማለት 

ይገልጻል። ደግሞም እንዲህ ይላል፦ “እርሱ ሁሉንም ነገሮች ሥርዓት 

ያስይዛል። ወደ ጌታችሁ ቅርበት መቅረብን እንደምትቀዳጁ ጽኑ 

እምነት ይኖራችሁ ዘንድ፣ ምልክቶቹን ግልጽ ያደርጋል።” 5 

እነዚህ ሰዎች “መለኮታዊ ቅርበትን ስለመቀዳጀት” እውነትነት 

በማያሳስት ሁኔታ የሚመሠክሩትን እነዚህን ጥቅሶች ሁሉ ክደዋል። 

በቅዱሳት ጽሑፎች ውስጥ ከዚህ ጭብጥ የበለጠ በአጽንኦት 

የተነገረለት ሌላ ጭብጥ የለም። ይህም ሁሉ እያለ፣ እነርሱ ከዚህ 

ከፍተኛና እጅግ በጣም የተከበረ ማዕረግ፣ ከዚህ ከሁሉ የባላይና ክብር 

የተመላ ደረጃ ራሳቸውን ነፍገዋል። አንዳንዶቹ “መለኮታዊ ቅርበትን  

መቀዳጀት” ማለት በትንሣዔ ቀን የአምላክ “ግልጸት” ማለት ነው 

በማለት ተከራክረዋል። የአምላክ “ግልጸት” የሚለው የሚያመለክተው 

“ሁለንተናዊ ግልጸትን” ነው የሚሉ ከሆነ፣ የዚህ ዓይነቱ ግልጸት 

1.  ቆርአን 29፡ 23   2.  ቆርአን 2፡ 46  3. ቆርአን 2፡ 249   4. ቆርአን 18፡ 111  5. ቆርአን 13፡ 2    
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ከቀድሞ ጀምሮ በሁሉ ነገሮች ሁሉ ውስጥ እንዳለ ግልጽና የተረጋገጠ 

ነው። የዚህን እውነትነት ከዚህ ቀደም አረጋግጠናል፣ ምክንያቱም 

ሁሉም ነገሮች የዚያ የፍጹሙ ንጉሥ ብርሃን ተቀባዮችና ገላጮች 

መሆናቸውን፣ የብርሃን ጮራዎች ሁሉ ምንጭ የሆነውም የዚያ ፀሐይ 

ግልጸት ምልክቶች፣ በፍጡራን መስታወቶች ውስጥ የሚገኙና ግልጽ 

የሆኑ መሆናቸውን አሳይተን ነበርና። እንዲያውም፣ ሰው በመለኮታዊና 

በመንፈሳዊ የማየት ኃይል ዓይን አትኩሮ ቢያይ፣ ያለ ፍጹሙ ንጉሥ፣ 

ያለ እግዚአብሔር ብርሃን ጮራ ግልጸት፣ ፍጹም ምንም ነገር ሊኖር 

እንደማይችል ወዲያው ይገነዘባል። የተፈጠሩት ነገሮች ሁሉ 

በውስጣቸው ስላለው ስለዚያ ውሳጣዊ ብርሃን ግልጸት እንዴት ጉልህ 

በሆነ ሁኔታ እንደሚመሠክሩ አስተውል። ተመራማሪዎች ወደ 

ግንዛቤና ወደ ጥበብ ከተሞች ለመድረስ፣ ወደ ዕውቀትና ወደ ሥልጣን 

የአትክልት ሥፍራዎችም ለመግባት እንዲችሉ በሁሉም ነገሮች ውስጥ 

የእግዚአብሔር ሪዝቫን በሮች እንዴት እንደተከፈቱ ተመልከት። 

እነርሱ፣ በእያንዳንዱ የአትክልት ሥፍራ የውሳጣዊ ትርጉም 

ምሥጢራዊት ሙሽሪት፣ በእጅግ በጣም ከፍተኛ ጸጋና በእጅግ በጣም 

የተሟላ ጌጣጌጥ አሸብርቃ፣ በልሳን መኖሪያ ክፍሎች ውስጥ ተሞሽራ 

ይመለከቷታል። አብዛኞቹ የቆርአን ጥቅሶች ስለዚህ መንፈሳዊ ጭብጥ 

ያመለክታሉ፣ እንዲሁም ይመሠክራሉ። ለዚህም “የእርሱን ምሥጋና 

የማያወድሥ ምንም ነገር የለም” 1 የሚለው ጥቅስ ግልጽ ማስረጃው 

ነው፤ “እኛ ሁሉን ነገሮች አስተዋልናቸውና ጻፍናቸው” 2 የሚለውም 

ጥቅስ ታማኝ ምሥክሩ ነው። አሁን፣ “ወደ እግዚአብሔር ቅርበት 

መድረስን መቀዳጀት” ማለት ወደዚህ ግልጸት ዕውቀት መድረስ ማለት 

ቢሆን ኖሮ፣ ሰዎች ሁሉ ገና ዱሮ ወደዚያ፣ ወደር ወደሌለው ንጉሥ 

1.  ቆርአን 17፡ 44                     2፡ ቆርአን 78፡ 29 



119 

የማይለወጥ ገጽታ ፊት መቅረብን እንደተቀዳጁ ግልጽ ነው። ስለዚህ፣ 

እንዲህ ያለው ግልጸት ለትንሣዔ ቀን ብቻ ለምን ይወሰናል? 

ወደ “መለኮታዊ ቅርበት መቅረብ”  ማለት፣ በአንዳንድ ሱፊዎች 

እንደ “እጅግ በጣም ቅዱስ መንፈስ መጉረፍ”  የተገለጸው፣ “የአምላክ 

ልዩ ግልጸት” ማለት ነው የሚሉ ከሆነ፣ ይህም በሕላዌው በራሱ ማለት 

ነው የሚሉ ከሆነ፣ ይህ ለዘለዓለም በመለኮታዊ  ዕውቀት ውስጥ የነበረ 

መሆኑ ግልጽ ነው። ይህ አስተሳሰብ እንደ እውነት ቢወሰድ፣ ይህ 

ግልጸት በፍጹም ውሳጣዊው ሕላዌ የተወሰነና ማንም ሰው 

የማያደርስበት ስለሆነ፦ “ወደ መለኮታዊ ቅርበት መድረስን መቀዳጀት” 

የሚባለው ለማንም ሰው የማይቻል ግልጽ መሆኑ ነው።“መንገዱ ዝግ፣ 

ምርምርም ሁሉ የተከለከለ ነው።” ለጨለሙና ለውሱን አዕምሮዎች 

ግንዛቤ ይቅርና፣ በሰማይ ያሉት ተወዳጆች አዕምሮዎች እንኳ፣ ምንም 

ያህል ከፍ ብለው ቢመጥቁም፣ ወደዚህ ደረጃ ከቶ አይደርሱም። 

“መለኮታዊ ቅርበት” ማለት “የቅዱስ (መንፈስ) መጉረፍ” የሚል 

ፍቺ የሚሰጠው፣ “የእግዚአብሔር ሁለተኛ ግልጸት” ማለት ነው የሚሉ 

ከሆነ፣ ይህ በፍጥረት ዓለም የሚሆን ነው፣ ይህም ማለት በአምላክ 

ክሥተቶች ቀዳማዊና የመጀመሪያ ዓለም ማለት ነው። እንዲህ ያለው 

ግልጸት ለእርሱ ነቢያትና ኅሩያን ብቻ የተወሰነ ነው፣ ምክንያቱም 

በሕያው ዓለም ከእነርሱ ይበልጥ ታላቅ የሆነ ምንም ነገር 

አልተፈጠረምና። ይህን እውነት ሁሉም ይቀበላሉ፣ ምሥክርነትንም 

ይሰጡታል። እነዚህ የአምላክ ነቢያትና ኅሩያን የእግዚአብሔር 

የማይለወጡ ባሕርያትና ስሞች ሁሉ ተቀባዮችና ገላጮች ናቸው። 

እነርሱ የአምላክን ብርሃን በትክክልና በታማኝነት የሚያንጸባርቁ 

መስታወቶች ናቸው። እነርሱን የሚመለከት ማንኛውም ነገር (ባሕርይ) 
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በእርግጥ የሚታይም የማይታይም የሆነውን አምላክን ራሱን 

የሚመለከት ነው። እርሱን የሁሉ ነገሮች ምንጭ የሆነውን ማወቅ፣ ወደ 

እርሱም መድረስ፣ እነዚህን፣ ከእውነቱ ፀሐይ የሚመጡትን አንጸባራቂ 

ፍጡራን በማወቅና ወደ እነርሱም በመቅረብ አማካይነት በቀር በሌላ 

በምንም ዓይነት አይቻልም። ስለዚህ፣ የእነዚህን የቅዱሳን ብርሃኖች 

ቅርበት መቀዳጀት፣ የእግዚአብሔርን የራሱን “ቅርበት” መቀዳጀት 

ነው። ከእነርሱ ዕውቀት፣ የእግዚአብሔር ዕውቀት ይገለጻል፣ 

ከእነርሱም ገጽታ ብርሃን፣ የእግዚአብሔር ፊት ብርሃን ጮራ 

ይከሠታል። በእነዚህ የመጀመሪያም፣ የመጨረሻም፣ የሚታይም 

የተሠወረም በሆኑት የመላቀቅ ሕላዌዎች እጅግ ብዙ የሆኑ ባሕርያት 

አማካይነት፣ እርሱ፣ የእውነት ፀሐይ የሆነው “የመጀመሪያም፣ 

የመጨረሻም፣ የሚታይም፣ የማይታይም፣” 1 መሆኑ ግልጽ ይሆናል። 

“ሌሎችም የእግዚአብሔር ከፍተኛ ስሞችና የተከበሩ ባሕርያት ሁሉ 

እንዲሁ። ስለዚህ፣ በማንኛውም የግልጸት ዘመን፣ እነዚህን ክብር 

የተመሉትን፣ እነዚህ አንጸባርቂዎችና እጅግ በጣም የላቁ ብርሃኖችን 

አውቆ የተመቀበለና የእነርሱን ቅርበት የተቀዳጀ ማንኛውም ሰው፣ 

በእውነቱ የራሱን “የእግዚአብሔርን መንበር ቅርበት” ተቀዳጅቷል፣ 

ወደ ዘለዓለማዊና የማያልፍ ሕይወት ከተማም ገብቷል። እንደዚህ 

ወዳለው ቅርበት መድረስ የሚቻለው፣ የእግዚአብሔር የራሱ፣ በሁሉን 

አቀፍ ግልጽቱ አማካይነት መነሣት ቀን በሆነው፣ በትንሣዔ ቀን ብቻ 

ነው። 

በቅዱሳት ጽሑፎች ሁሉ የተነገረው፣ ለሁሉም ሰዎችም 

የታወጀው “የትንሣዔ ቀን” ማለት ትርጉሙ ይህ ነው። እስኪ አሰላስል፣ 

ሰው በፈቃዱ፣ ጸጋው እንዲያልፈው የሚያደርገው፣ እና ልክ እንደ 

1.  ቆርአን 57፡ 3 
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ጸደይ ዝናብ ከምሕረት ሰማይ በሰው ዘር ሁሉ ላይ በመዝነብ ላይ 

ያሉትን በረከቶቹን ከራሱ የሚነፍገው፣ ከዚህ ቀን ይበልጥ ክቡር፣ 

ታላቅና ይበልጥ ክብር የተመላው ቀን ሊታሰብ ይቻላል ብሎ በማሰብ 

ነውን? በዚህ በሚያሳምን ሁኔታ ከዚህ ቀን ይበልጥ ምንም ታላቅ ቀን 

አለመኖሩን፣ ከዚህ ግልጸት ይበልጥ ክብር የተመላው ምንም ግልጸት 

እንደማይገኝ ከአሳየን በኋላ፣ እነዚህን ምንም ለመረዳት የሚችል 

አዕምሮ ሊጠራጠራቸው፣ ማንም የተማረ ሰውም ቸል አድርጎ 

ሊያልፋቸው የማይችላቸውን፣ ክብደት ያላቸውንና ሥሕተት 

የማይገኝባቸውን ማስረጃዎች ሁሉ ከሰጠን በኋላ፣ ሰው፣ የጥርጣሬና 

የከንቱ እምነት ሰዎች በሚያራምዱት ከንቱ ክርክር አማካይነት፣ 

እንዲህ ያለውን በረከት የተመላበት ጸጋ ራሱን እንዴት ሊነፍግ 

ይችላል? “ቃይም የሚነሣበት ቀን፣ ያ ቀን የትንሣዔ ቀን ነው”  

የሚለውን በጣም የታወቀ የትውፊት ጽሑፍ ጥቅስ አልሰሙምን? 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ እነዚያ የመለኮታዊ መርሖ የማይጠፉ ብርሃኖች 

የሆኑት ኢማሞች፦ “እነዚህ፣ እግዚአብሔር በደመናዎች ተጋርዶ ወደ 

እነርሱ ከመውረድ በቀር ሌላ ምን ሊጠባበቁ ይችላሉ፣” 1 የሚለውን፣ 

በእነርሱ በማያጠራጥር ሁኔታ ከትንሣዔ ቀን ገጽታዎች መካከል እንደ 

አንዱ ገጽታ የተወሰደ ምልክት የሆነውን፣ ይህን ጥቅስ፣ ቃይምንና 

የእርሱን መከሠት እንደሚጠቅስ ጥቅስ ተርጉመውታል። 

ስለዚህ፣ ወንድሜ ሆይ፣ የትንሣዔን ፍቺ ለመገንዘብ፣ 

ጆሮዎችህንም ከእነዚህ ተቀባይነትን ካጡት ሰዎች ከንቱ አባባሎች 

ለማንጻት ጥረት አድርግ። ወደተሟላ የመላቀቅ ዓለም ብትገባ፣ ከዚህ 

ቀን ይበልጥ ታላቅ ቀን፣  ከዚህ ትንሣዔም ይበልጥ አስፈሪ ትንሣዔ 

ሊታሰብ ከቶ እንደማይችል ወዲያውኑ ታያለህ። በዚህ ቀን የተሠራ 

1.  ቆርአን 2፡ 210 



122 

አንድ የጽድቅ ሥራ፣ ሰዎች ለእልፍ አዕላፍ ምዕተ-ዓመታት ከሠሯቸው 

መልካም ተግባራት ጋር እኩል ነው፣ እንዲያውም ለዚህ ዓይነቱ 

ማነጻጸር አምላክን ይቅርታ እንጠይቃለን! ምክንያቱም በዕውነቱ 

እንዲህ ያለው ተግባር የሚገባው ዋጋ ከሰዎች ግምት ውጪና እጅግ 

በጣም የላቀ ነውና። እነዚህ የማይገነዘቡና ጎስቋላ ነፍሳት “የትንሣዔን” 

እና “ወደ መለኮታዊ ቅርበት መድረስን የመቀዳጀትን” እውነተኛ ፍቺ 

ለመገንዘብ ሳይችሉ በመቅረታቸው፣ ስለዚህ እነርሱ ከዚያ ጸጋ ፍጹም 

ተነፍገው ቆዩ። ምንም እንኳ የዕውቀት ሁሉ ብቸኛና መሠረታዊ 

ዓላማ፣ ለዚያም መልፋቱና መድከሙ፣ ወደዚህ ደረጃ ለመድረስና 

ለማወቅ ቢሆንም፣ ዳሩ ግን እነርሱ ሁላቸውም በቁሳዊ ጥናታቸው 

ተግባር ውስጥ ሰጥመዋል። ሁሉንም ዕረፍት ራሳቸውን ይነፍጋሉ፣ 

እርሱንም የዕውቀት ሁሉ ሕላዌና የፍለጋቸው ብቸኛ ዓላማ የሆነውን 

ፍጹም ቸል ይሉታል! ከናፍሮቻቸው፣ የመለኮታዊ ዕውቀትን ጽዋ 

ነክተው ከቶ የማያውቁ ይመስለኛል፣ የሰማይ ከሆኑትም የጸጋ ዝናቦች፣ 

ለአንድ የጤዛ ጠብታ እንኳ የበቁ አይመስሉም። 

አስተውል፣ ያ፣ በእግዚአብሔር ግልጸት ቀን፣ ወደ “መለኮታዊ  

ቅርበት ጸጋ” ለመድረስና የእርሱን ክሥተት ለማወቅ ሳይችል 

የሚቀረው ሰው፣ ዕውቀትን በመገብየት ሥራ ዘመናትን ያሳለፈና 

የሰዎች ውስንና ምድራዊ ትምህርቶችን ሁሉ የገበየ ቢሆንም እንኳ፣ 

በትክክል ምሑር ነው ሊባል እንዴት ይችላል? እርሱ በምንም ዓይነት 

እውነተኛ ዕውቀት እንዳለው ሊቆጠር እንደማይችል በእርግጥ ግልጽ 

ነው። በሌላ በኩል ደግሞ፣ ከሰዎች ሁሉ እጅግ በጣም መሐይሙ፣ 

የዚህ የላቀ ዕውቅና ክብር ቢጎናጸፍ፣ እርሱ በእውነቱ ከእነዚያ 

ዕውቀታቸው ከአምላክ እንደሆኑትና በመለኮታዊ ኃይል ዕውቀት 
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እንዳገኙት ሰዎች ይቆጠራል፤ ምክንያቱም እንዲህ ያለው ሰው 

የዕውቀትን ከፍተኛ ደረጃ ተቀዳጅቷልና፣ ከሁሉ በላይ ወደ ሆነው 

የትምህርት ከፍታ ጫፍም ደርሷልና። 

ልክ፦ “እርሱ፣ ከመካከላችሁ የተዋረዱት እንዲከበሩ ያደርጋል፤ 

እነዚያን የተከበሩትን ያዋርዳል” እንደተባለው ሁሉ፣ ይህ ደረጃ ደግሞ፣ 

ከግልጸት ቀን ምልክቶች መካከል አንዱ ነው። በተመሳሳይም ሁኔታ 

እርሱ በቆርአን ውስጥ፦ “እኛ ለእነዚያ በምድር ላይ ዝቅ ተደርገው 

ለነበሩት ደግነትን ለማሳየት፣ እነርሱንም በሰዎች መካከል መንፈሳዊ 

መሪዎች ለማድረግና፣ ወራሾቻችን ልናደርጋቸው እንፈልጋለን” 1 

በማለት ገልጿል። በዚህ ቀን እውነቱን አንቀበልም በማለታቸው፤ ወደ 

መጨረሻ የድንቁርና ጥልቀት ውስጥ የወደቁና፣ በዚያ ውስጥ የሚኖሩ፣ 

ስሞቻቸውም ከእነዚያ ክብር ከተመሉትና ምሑራን ከሆኑት መዝገብ 

ውስጥ የተሰረዙት ካሕናት እንዴት በጣም ብዙ እንደሆኑ ታይቷል። 

ከመሐይሞች ደግሞ፣ እምነቱን በመቀበላቸው ምክንያት፣ ወደ ላይ 

የመጠቁና ወደ ዕውቀት ከፍ ያለ ጫፍ የደረሱ፣ ስሞቻቸውም በኃይል 

ብዕር በመለከታዊ ዕውቀት ጽላት ላይ የተጻፉት እንዴት በጣም ብዙ 

ናቸው። ስለዚህ፦ “የግልጸት ምንጭ ከእርሱ ጋር ስለሆነ፦ አምላክ 

የሚፈልገውን ይሰርዛል ወይም ያጸድቃል።” 2 “ማረጋገጫው 

ከተመሠረተ በኋላ ማስረጃ መሻት የማይገባ ተግባር ነው፣ የመማር 

ሁሉ ዓላማ ከተደረሰበትም በኋላ በዕውቀት ፍለጋ ሥራ መጠመድ 

በእርግጥ አስወቃሽ ነው” የተባለው ስለዚህ ነው። በል የምድር ሕዝቦች 

ሆይ!  ይህን፣ ወሰን አልባ የመንፈስ ስፋትና ጥልቀት ሰንጥቆ 

የሚበረውን፦ “እነሆ፦ የእግዚአብሔር ፋኖስ እያበራ ነው” 

የሚለውንም የምሥራች የሚያበስራችሁንና፣ ምንም እንኳ በጥንታዊ 
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ድምቀት ግርዶሽ ሥር የተደበቀ ቢሆንም፣ ከኢራቅ ምድር ከዘለዓለማዊ 

ቅድስና የቀን ምንጭ ወደሚያበራው የእርሱ እምነት እንድታዳምጡ 

እናንተን በመጥራት ላይ የሚገኘውን ነበልባል መሳይ ወጣት 

ተመልከቱ። 

ወዳጄ ሆይ፣ የአዕምሮህ ወፍ የቆርዓንን ግልጸት ሰማያት 

ብትቃኝ፣ በዚያም ውስጥ የተዘረጋውን የመለኮታዊ ዕውቀት ዓለም 

ብታሰላስል፣ ስፍር ቁጥር የሌላቸው የዕውቀት በሮች በፊትህ 

ተከፍተው በእርግጥ ታገኛቸዋለህ። አንተ በዚህ ቀን ይህን ሕዝብ ወደ 

ዘለዓለማዊ ጸጋ ውቅያኖስ ዳርቻዎች ከመድረስ የከለከሉት እነዚህ 

ነገሮች ሁሉ፣ በሞሐመዳዊውም የግልጸት ዘመን፣ የዚያን ዘመን ሕዝብ፣ 

ያንን የመለኮታዊ ፀሐይ ብርሃን ከማወቅ፣ ስለ እርሱም እውነትነት 

ከመመሥከር እነዚሁ ነገሮች እንደከለከሏቸው በእርግጥ ትገነዘባለህ። 

ደግሞም አንተ “የመመለስን” እና “የግልጸትን” ምሥጢራት ትረዳና 

በእጅግ በጣም ከፍተኞቹ የእርግጠኝነትና የእርግጠኛ መሆን መኖሪያ 

ክፍሎች ውስጥ በአስተማማኝ ሁኔታ ትኖራለህ። 

አንድ ቀን፣ የዚያ ወደር የሌለው ውበት ጥቂት ተቃዋሚዎች፣ 

እነዚያ ከማይጠፋው የአምላክ መቅደስ በጣም የራቁት፣ ንቀት 

በተመላበት ሁኔታ እነዚህን የሚከትሉትን ቃላት ሞሐመድን 

ተናገሩት፦ “በእውነቱ አንድ መልእክተኛ እሳት ከሰማይ ወርዶ 

የሚበላውን መስዋዕት እስኪያቀርብልን እንዳናምነው አምላክ ከእኛ 

ጋር ቃል ኪዳን ገብቷል።” 1   የዚህ ጥቅስ ፍሬ ነገር፣ የአቤልንና 

የቃየልን ተአምር ካላከናወነ በቀር ማንኛውንም የአምላክ መልእክተኛ 

እንዳያምኑ፣ እግዚአብሔር ከእነርሱ ጋር ቃል ኪዳን መግባቱን ነው፣ 

ይኸውም ልክ በቅዱሳት ጽሑፎቹ ውስጥ እንደተጻፈው፣ እነርሱ 
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በአቤል ታሪክ ሲነገር እንደሰሙት ሁሉ መስዋዕት ቀርቦ፣ እሳት 

ከሰማይ ወርዶ እስኪበላው አናምንም ስለማለታቸው ለመግለጽ ነው። 

ለዚህም፣ ሞሐመድ መልስ በመስጠት እንዲህ አለ፦ “ከዚህ በፊት 

መልእክተኞች ከእርግጠኛ ማስረጃዎችና ከዚያ እናንተ ከምትሉት ጋር 

ወደ እናንተ መጥተዋል። ስለምን ሠየፋችኋቸው? ንገሩኝ፣ የእውነት 

ሰዎች ከሆናችሁ።” 2  ስለዚህ አሁን ትክክል ፍርድ፣ እነዚያ በሞሐመድ 

ቀናት የነበሩት ሰዎች፣ እንዴት በሺህ ከሚቆጠሩት ዓመታት በፊት፣ 

በአዳምና በሌሎች ነቢያት ዘመናት እንዴት ሊኖሩ ቻሉ? ያ 

የእውነተኝነት ሕላዌ የሆነው ሞሐመድ፣ በእርሱ ዘመን የነበሩትን 

ሰዎች የአቤልና የሌሎች ነቢያት ነፍስ ግድያ ክስ ለምን አቀረበባቸው? 

እግዚአብሔር አይበለውና-ሞሐመድን እንደ አታላይ ወይም እንደ ጅል 

ከመውሰድ፣ ያለበለዚያም እነዚያ የክፋት ሰዎች፣ እነዚያው 

በእያንዳንዱ ዘመን ነቢያትንና የእግዚአብሔር መልእክተኞችን 

የተቃወሟቸውና በንቀት የተከራከሯቸው፣ በመጨረሻም ሁሉንም 

ሰማዕት እንዲሆኑ የአደረጓቸው ሰዎች ናቸው ከማለት በቀር ሌላ 

ምንም ምርጫ የለህም። 

ከምሕረት መስኮች የሚነፍሰው የመለኮታዊ ዕውቀት ጣፋጭ 

ነፋስ፣ የተወዳጁን ልሳን መአዛ በላይህ ያረብብ ዘንድ፣ ነፍስህንም ወደ 

ግንዛቤ ሪዝቫን እንድትደርስ ያደርጋት ዘንድ፣ ይህን በልብህ አሰላስል። 

የእያንዳንዱ ዘመን ሥሕተተኞች፣ የእነዚህን ክብደት ያላቸውንና 

ምሥጢር ያዘሉ ልሳኖችን ጠለቅ ያሉ ፍቺዎች ለመረዳት 

ስለተሣናቸው፣ ለጠየቋቸው ጥያቄዎች የአምላክ ነቢያት የመለሱላቸው 

መልሶች ከጥያቄዎቹ ጋር እንደማይሄዱ ቆጠሩ፣ ስለዚህም እነዚያን 

የዕውቀትና የመገንዘብ ሕላዌዎችን እንደ መሐይሞችና 
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እንደሥሕተተኞች ቆጠሯቸው። 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ ሞሐመድ፣ በሌላ ጥቅስ፣ በዚያ ዘመን 

ሕዝብ ላይ ተቃውሞውን ይገልጻል። እርሱ እንዲህ ይላል፦ “ምንም 

እንኳ  በፊት  በእነዚያ  ባላመኑት  ላይ  ድል  እንዲያገኙ  ቢጸልዩም፣ 

ነገር ግን እርሱ፣ ያውቁት የነበረው ሲመጣላቸው፣ በእርሱ 

ማመናቸውን ካዱ። የእግዚአብሔር እርግማን በከሐዲዎቹ ላይ 

ይሁን።” 1 ይህም ጥቅስ፣ በሞሐመድ ቀናት ይኖሩ የነበሩት ሰዎች፣ 

እነዚያው በቀድሞ ነቢያት ቀናት፣ እምነቱን ለማስፋፋትና፣ 

የእግዚአብሔርን ሃይማኖት  ለማስተማር ይታገሉና የተዋጉ 

መሆናቸውን እንደሚያመለክት አስተውል። ግን በኢየሱስና በሙሴ 

ጊዜ ይኖሩ የነበሩት ትውልዶችና፣ እነዚያ በሞሐመድ ቀናት የኖሩት፣ 

በእውነት አንድና አንድ ዓይነት እንደሆኑ እንዴት ሊቆጠሩ ቻሉ? 

ከዚህም በላይ፣ እነዚያ ሰዎች በቀድሞ ጊዜ ያወቋቸው የነበሩት፣ የኦሪት 

ገላጩ ሙሴና፣ የወንጌል ደራሲው ኢየሱስ ነበሩ። እንዲህም ሆኖ 

እያለ፣ ሞሐመድ “ያውቁት የነበረው ሲመጣላቸው፣” ይህም ማለት 

ኢየሱስ ወይም ሙሴ ሲመጣ፣ “እነርሱ በእርሱ ማመናቸውን ካዱ” 

ለምን አለ? ላይ ላዩን ሲታይ ሞሐመድ በተለየ ስም አልተጠራምን? 

ከተለየ ከተማ አልመጣምን? የተለየ ቋንቋ አልተናገረምን፣ የተለየ  

ሕግስ  አልገለጸምን?  ስለዚህ የዚህ ጥቅስ እውነተኛነት እንዴት 

ሊረጋገጥ፣ ፍቺውም እንዴት ግልጽ ሊደረግ ይችላል? 

ስለዚህ በቆርአን በራሱ ውስጥ በግልጽ የተገለጸውንና ገና 

ማንም ያልተረዳውን፣ “የመመለስን” ትርጉም ለመገንዘብ ጥረት 

አድርግ። ምን ትላለህ? በዚህ ጥቅስ እንደታየው፣ ሞሐመድ 

የቀድሞዎቹ ነቢያት “መመለስ” ነው የምትል ከሆነ፣ ልክ የቀድሞዎቹ 
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ሰዎች “መመለስ” ከላይ በተጠቀሰው ጽሑፍ ጥቅሶች በግልጽ 

እንደተረጋገጠው ሁሉ፣ የእርሱ አጃቢዎችም የአለፉት ጊዜያት 

አጃቢዎች “መመለስ” መሆን አለባቸው። ይህን ከካድክ ደግሞ፣ አንተ 

በእውነቱ፣ ሰዎች እውነትነቱ የተረጋገጠ የአምላክ ማስረጃ የሆነውን፣ 

የቆርአንን እውነተኛናት ክደሃል። ምናልባት በእግዚአብሔር ኃይልና 

በመለኮታዊ መርሖ ብርሃን አማካይነት፣ የዘለዓለማዊ ደማቅ ውበትን 

ጥዋት ከሥሕተት የጨለማ ሌሊት ለይተህ ለማወቅ እንድትችል፣ 

በእነዚያ በተቀደሱትና በበሩት አካላት ውስጥ የቅዱሳን ነፍሶችን 

“መመለስ” በገዛ ራስህ ዓይኖች እንድታይ፣ የድንቁርናንም አቧራ 

ከላይህ እንድታጥብ፣ የጨለመ እኔነትንም ከመለኮታዊ ዕውቀት ምንጭ 

በሚፈሱት የምሕረት ውሃዎች ከራስህ እንድታነጻ፣ በተመሳሳይ ሁኔታ፣ 

በመለኮታዊ ሕልውና ክሥተቶች ቀናት እንደታየው፣ “የመመለስን”፣ 

“የግልጸትን”  እና “የትንሣኤን”  ፍቺዎች ለመገንዘብ ጥረት አድርግ። 

ከዚህም በላይ፣ የእግዚአብሔር አደራ ተሸካሚዎች፣ የአዲስ 

እምነት ገላጮችና የአዲስ መልእክት አምጪዎች ተደርገው ለምድር 

ሕዝቦች እንደሚከሠቱ ለአንተ ግልጽ ነው። እነዚህ የሰማይ የሆነው 

ዙፋን ወፎች ሁላቸው፣ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ሰማይ የሚላኩ፣ 

የእርሱንምማንም ሊቋቋመው የማይችል እምነት ለማወጅ የሚነሡ 

እንደመሆናቸው መጠን፣ ስለዚህ እነርሱ እንደ አንድ ነፍስና እንደ 

አንድ ሰው ይቆጠራሉ። እነርሱ ሁላቸውም ከአንዱ የእግዚአብሔር 

ፍቅር ጽዋ ይጠጣሉና፣ ሁላቸውም ከአንድ ዓይነት የአንድነት ዛፍ ፍሬ 

ይቋደሳሉና። እነዚህ የእግዚአብሔር ክሥተቶች እያንዳንዳቸው ድርብ 

ደረጃ አላቸው። አንዱ የንጹህ ረቂቅነትና የመሠረታዊ አንድነት ደረጃ 

ነው። ከዚህ አንጻር፣ ሁላቸውንም በአንድ ስም ብትጠራቸውና አንድ 
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ዓይነት ባሕርይ አላቸው ብትል፣ ከእውነት አልራቅህም። ልክ እርሱ፦ 

“በእርሱ መልእክተኞች መካከል በማንኛውም ልዩነት አናደርግም!” 1 

ማለት እንደገለጸው ሁሉ። ምክንያቱም፣ እነርሱ እያንዳንዳቸውና 

ሁላቸው፣ የአምላክን አንድነት እንዲቀበሉ የምድርን ሕዝቦች 

ይጠራሉና፣ ስለ ወሰን-አልባ ጸጋና በረከት ኮውሰርም ያውጁላቸዋልና። 

እነርሱ ሁላቸውም የነቢይነትካባ የተጎናጸፉና በክብር መጎናጸፊያ 

የተከበሩ ናቸው። ስለዚህ የቆርአን ነጥብ የሆነው ሞሐመድ፦“እኔ ሁሉ 

ነቢያት ነኝ” በማለት ገለጸ። ደግሞም እንዲህ ይላል፦“እኔ 

የመጀመሪያው አዳም፣ ኖህ፣ ሙሴ፣ እና ኢየሱስ ነኝ።” ተመሳሳይ 

መግለጫዎች በአሊም ተደርገዋል። የእነዚያን የአንድነት ምሳሌዎችን 

መሠረታዊ አንድነት የሚያመለከቱ፣ እንደነዚህ ያሉ አባባሎች፣ 

ከማይጠፋው የእግዚአብሔር ልሳን መተላለፊያ ቦዮችና፣ ከመለኮታዊ 

ዕውቀት ዕንቁዎች ግምጃ ቤቶችም መንጭተዋል፣ በቅዱሳት 

ጽሑፎችም ውስጥ ሠፍረዋል። እነዚህ ገጽታዎች፣ የመለኮታዊ ትእዛዝ 

ተቀባዮችና የእርሱ ግልጸት የቀን ምንጮች ናቸው። ይህ ግልጸት 

ከብዛትና ከአኃዝ አጋጣሚዎች ግርዶሽ በላይ የተከበረ ነው። ስለዚህም 

እርሱ፦ “እምነታችን አንድ ብቻ ነው” 1 ይላል። እምነቱ አንድና አንድ 

ዓይነት እንደመሆኑ መጠን፣ ገላጮቹም ያው አንድና አንድ ዓይነት 

መሆንአለባቸው። በተመሳሳይ ሁኔታ፣ እነዚያ የእርግጠኝነት ፋኖሶች 

የሆኑት የሞሐመዳውያን እምነት ኢማሞች፦ “ሞሐመድ 

የመጀመሪያችን፣ ሞሐመድ የመጨረሻችን፣ ሞሐመድ የእኛ ሁሉ ነገር 

ነው”  ብለዋል። 

ነቢያት ሁሉ የተለያዩ አልባሳት ለብሰው የተከሠቱ 

የእግዚአብሔር እምነት መቅደሶች መሆናቸው ለአንተ ግልጽና በቀላሉ 

1.  ቆርአን 2፡ 285                     2፡ ቆርአን 54፡ 50 



129 

የምትረዳው ነው። ለይተው በሚያዩ ዓይኖችብታስተውል፣ ሁላቸውም 

በአንድ ዓይነት መቅደስ ውስጥሲኖሩ፣ በአንድ ዓይነት ሰማይ ውስጥ 

ሲበሩ፣ በአንድ ዓይነት ዙፋንላይ ሲቀመጡ፣ አንድ ዓይነት ንግግር 

ሲናገሩ፣ አንድ ዓይነት እምነት ሲያውጁ ታያቸዋለህ። የእነዚያ የሕያው 

ሕላዌዎች፣ የእነዚያ የወሰን አልባና ለመለካት የማይቻለው ውብ 

ብርሃን ፀሐዮች አንድነት እንዲህ ያለ ነው። ስለዚህ ከእነዚህ የቅድስና 

ክሥተቶች አንዱ፦ “እኔ የነቢያት ሁሉ መመለስ ነኝ” በማለት 

ቢያውጅ፣ እርሱ በእርግጥ እውነቱን ይናገራል። በተመሳሳይ ሁኔታ፣ 

እያንዳንዱ ቀጣይ ግልጸት፣ ያለፈው ግልጸት ተመልሶ መምጣት 

መሆኑ፣ እውነትነቱ በጥብቅ የተረጋገጠ ሐቅ ነው። በጥቅሶችና 

በትውፊት ጽሑፎች እንደተረጋገጠው፣ የእግዚአብሔር ነቢያት 

መመለስ በአሳማኝ ሁኔታ ማስረጃ የቀረበበት ስለሆነ፣ ስለዚህ የእነርሱ 

ኅሩያን መመለስም ደግሞ በማያጠራጥር ሁኔታ ተረጋግጧል። ይህ 

መመለስ በራሱ በጣም በግልጽ የሚታወቅ በመሆኑ፣ ምንም መግለጫ 

ወይም ማስረጃ አያስፈልገውም። ለምሳሌ፣ ከነቢያት መካከል አንዱ 

ኖህ መሆኑን አስተውል። እርሱ የነቢይነት ካባ ተጎናጽፎ እንዲነሣና 

የእርሱን እምነት እንዲያውጅ በእግዚአብሔር መንፈስ በተቀሰቀሰበት 

ጊዜ፣ በእርሱ ለአመነና እምነቱን ለተቀበለ ለማንም ሰው፣ የአዲስ 

ሕይወት ጸጋ ተሰጠው። ይህ ሰው በእግዚአብሔር ከማመኑና 

ክሥተቱን ከመቀበሉ በፊት፣ ፍቅሩን በምድራዊ ቁሳቁሶች ቁራኛነት፣ 

በሚስት፣ በልጆች፣ በምግብ፣ በመጠጥና እነዚህን በመሳሰሉ ዓለማዊ 

ነገሮች ላይ በማድረጉ፣ በቀንም ሆነ በሌሊት አንዱና ብቸኛው ሃሣቡ፣ 

ሃብቶችን ወደ ማካበት፣ የእርካታና የደስታ ማግኛ ለራሱ ወደ 

መሰብሰብ አዙሮ ስለነበር፣ ስለዚህ እርሱ በእርግጥ እንደገና ተወለደ፣ 
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ከሙታንም ተነሣ ሊባል ይችላል። ከእነዚህ ነገሮች ሌላ፣ ሕይወት 

ከሚዘሩት የእምነት ውሃዎች ከመሳተፉ በፊት፣ ከቀድሞ አባቶቹ 

ባሕሎች ጋር በጣም የተሣሠረ ስለነበር፣ የእነርሱንም ልምዶችና ሕጎች 

ለማክበር በጣም በኃይለኛ ስሜት ይከታተል ስለነበር፣ እነዚያን በራሱ 

ሕዝብ መካከል በወቅቱ ሰፍነው ከነበሩት፣ ከእነዚያ አጉል አምልኮ 

ከተመላባቸው ወጎችና ልማዶች አንዷን ፊደል ከመጣስ ይልቅ ሞትን 

ይመርጥ ነበር። ልክ፣ ሕዝቡ “በእውነቱ እኛ አባቶቻችንን ከእምነት ጋር 

አገኘናቸው፣ በእውነቱም፣ መንገዳቸውን እንከተላለን” 1 በማለት 

እንደጮኸው ሁሉ።  

እነዚሁ ሰዎች፣ ምንም እንኳ በእነዚህ ሁሉ የውስንነት ግርዶሾች 

የተጠቀለሉ ቢሆኑም፣ እንደእነዚህ ያሉ የሚያከብሯቸው መግቻዎችም 

እያሉባቸው፣ በእርሱ፣ የንዑዱ ክሥተት በሆነው እጅ ከሚገኘው 

የእርግጠኝነት ፅዋ የማይጠፋውን የእምነት መጠጥ እንደጠጡ 

ወዲያው በጣም የመለወጣቸው፣ እነርሱ ለእርሱ ሲሉ ዘመዶቻቸውን፣ 

ሃብታቸውን፣ ሕይወታቸውንዋ  እምነቶቻቸውን፣ አዎን፣ 

ከእግዚአብሔር በቀር ሌላ ማንኛውንም ነገር እርግፍ አድርገው 

ይተዋሉ! ለእግዚአብሔር የነበራቸው ጉጉት ለመቆጣጠር ከሚቻል 

በላይ ስለነበር፣ ሐሴት የተመላበት የደስታቸው ተመስጦ በጣም 

መንፈስን የሚያነቃቃ የነበረ  በመሆኑ፣ ዓለምና በውስጧ ያለው ነገር 

ሁሉ እያነሰ በዓይኖቻቸው ፊት ወደ ምንም የሌለ ነገር ተለወጠ። 

ታዲያ እነዚህ ሰዎች “እንደገና የመወለድ” እና “እንደገና ተመልሶ 

የመምጣት” ምሥጢራት ምሳሌዎች አልሆኑምን? እነዚሁ ሰዎች፣ 

አዲሱንና ድንቁን የአምላክ ጸጋ ከመለገሣቸው በፊት፣ በብዙ ልዩ ልዩ 

ዘዴዎች ሕይወቶቻቸው ከመጥፋት መጠበቃቸውን ለማረጋገጥ ሲሹ 

1.  ቆርአን 43፡ 22 



131 

አልታዩምን? እሾህ በከፍተኛ ፍርሐት ሲሞላቸው፣ የቀበሮ መታየትም 

ያስበረግጋቸው አልነበረምን? ነገር ግን አንዴ በላቀው የእግዚአብሔር 

ታዋቂነት ከፍተኛ ክብር ከተከበሩ በኋላ፣ የእርሱ በረከት የተመላ ጸጋ 

ከተሰጣቸው በኋላ፣ የሚቻላቸው ቢሆን ኖሮ፣ በእርሱ መንገድ፣ አሥር 

ሺህ ሕይወቶችን በፈቃደኝነት በሰጡ ነበር! እንዲያውም፣ የተባረኩት 

ነፍሶቻቸው፣ ቀፎ የሆኑትን አካሎቻቸውን በመናቅ፣ ከዚያ ነፃ 

ለመውጣት የጓጓሉ። የዚያ ሠራዊት አንዱ ተዋጊ እልፍ አእላፍ ሰዎችን 

ተጋፍጦ ይዋጋል! ነገር ግን፣ በሕይወቶቻቸው በተደረገው መለወጥ 

ባይሆን ኖሮ፣ ከሰዎች መንገዶች ተቃራኒ የሆኑትንና ከዓለማዊ 

ፍላጎቶቻቸው ጋር የማይስማሙትን እንደ እነዚህ ያሉትን ተግባራት 

ለማሳየት እንዴት ይችሉ ነበር? 

ከዚህ ከምሥጢራዊ መለወጥ በስተቀር ሌላ ምንም ነገር፣ 

እንዲህ ያሉ ከቀድሞ ልማዶቻቸውና ጠባዮቻቸው ፍጹም ልዩ የሆኑ 

መንፈስና ጠባይ በሕያው ዓለም ውስጥ እንዲታዩ ለማድረግ 

እንደማይችል ግልጽ ነው። ምክንያቱም መሸበራቸው ወደ ሰላም፣ 

ጥርጣሬአቸው ወደ እርግጠኝነት፣ ፍርሐታቸው ወደ ድፍረት 

ተለውጧልና። ልክ እንደ ዓይን መርገብገብ በሆነ ፍጥነት፣ የሰዎችን 

ነፍሶች የሚለውጠው፣ የመለኮታዊ መለወጫ መድኃኒት ኃይል እንዲህ 

ያለ ነው። 

ለምሳሌ፣ የመዳብን ንጥረ ነገር አስተውል። በራሱ የማዕድን 

ሥፍራ ውስጥ እንዳይጠጥር ተደርጎ ቢጠበቅ፣ መዳብ፣ በሰባ ዓመታት 

ጊዜ ውስጥ የወርቅነትን ሁኔታ ይቀዳጃል። ነገር ግን፣ መዳብ ራሱ፣ 

በመጠጠሩ ምክንያት በበሽተኝነት ሁኔታ ላይ የሚገኝ፣ ስለዚህም ገና 

ወደራሱ ሁኔታ ላይ ያልደረሰ ወርቅ ነው የሚሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ።  
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ያም ሆነ ይህ፣ እውነተኛው መለወጫ መድኃኒት፣ የመዳብን 

ንጥረ ነገር፣ በአንድ አፍታ ወደ ወርቅነት ሁኔታ እንዲደርስ ያደርጋል፣ 

የሰባ ዓመታት ደረጃዎችንም በአንዲት ቅጽበት ያቋርጣል። ይህ ወርቅ 

መዳብ ነው ሊባል ይችላልን? መርምሮ ከመዳብ የተለየ መሆኑን 

የሚያረጋግጥ መመርመሪያ በእጅ እያለ፣ ወደ ወርቅነት ደረጃ 

አልደረሰም ሊባል ይችላልን? 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ እነዚህ ነፍሶች፣ በመለኮታዊ የመለወጥ 

መድኃኒት ኃይል አማካይነት፣ በአንዲት የዓይን መርገብገብ ጊዜ 

ውስጥ፣ የትቢያውን ዓለም አልፈው ወደ ቅድስና ዓለም ይሸጋገራሉ፤ 

በአንዲት እርምጃም የውስንነቶችን ምድር አቋርጠው ወደ ሥፍራ 

አልባ ግዛት ይደርሳሉ። ወደዚህ፣ በአንዲት ቅጽበታዊ ትንፋሽ 

የድንቁርናን ምዕራብ ወደ ዕውቀት ምሥራቅ እንዲደርስ 

ወደሚያደርገው፣ የሌሊትን ጨለማ በንጋት አንጸባራቂ ብርሃን 

ወደሚያበራው፣ በጥርጣሬ ምድረበዳ ተንከራታቹን ወደመለኮታዊ 

ቅርበትና ወደ እርግጠኝነት ምንጭ ወደሚመራው፣በሟች ነፍሶችም 

ላይ ሞት ወደሌለበት ሪዝቫን ለመግባት ተቀባይነት የማግኘትን ክብር 

ወደሚያጎናጽፈው ወደመለወጫ መድኃኒት ለመድረስ የላቀ ጥረት 

ማድረግ አለብህ። አሁን፣ ይህወርቅ መዳብ እንደሆነ ሊታሰብ ቢችል 

ኖሮ፣ እነዚህም ሰዎች በተመሳሳይ ሁኔታ እንደዚያው እምነትን 

ከመጎናጸፋቸው በፊት በነበሩበት ሁኔታ ናቸው ተብለው ሊታሰቡ 

ይችሉ ነበር። 

ወንድም ሆይ፣ “እንደገና የመወለድ፣” “ተመልሶ የመምጣት፣” 

እና “የትንሣዔ” የእያንዳንዳቸው ውሳጣዊ ምሥጢራት፣ በእነዚህ 

በፍጹም አርኪዎች፣ በእነዚህ ሊስተባበሉ በማይቻሉትና ወሳኝ በሆኑት 
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ልሳኖች አማካይነት፣ እንዴት በዓይኖችህ ፊት እንደተገለጡና 

እንደተፈቱ ተመልከት። በእርሱ ጸጋ በተመላበትና በማይታይ እርዳታ፣ 

ከአካልህና ከነፍስህ አሮጌውን ልብስ እንድታወልቅ፣ ራስህንም 

በአዲሱና በማያልቀው ልብስ እንድታለብስ አምላክ ፈቃዱ ይሁን። 

ስለሆነም እነዚያ በእያንዳንዱ ተከታይ የግልጸት ዘመን፣ 

የአምላክን እምነት በማቀፍ፣ ከቀሩት የሰው ልጆች የቀደሙትና፣ 

ከመለኮታዊ ውበት እጅ፣ የዕውቀትን ንጹህ ውሃዎች የተጎነጩት፣ 

በእምነትና በእርግጠኝነትም የላቀ ከፍተኛ ጫፍ ላይ የደረሱት እነዚህ 

ሰዎች፣ ባለፈው የግልጸት ዘመን በስም፣ በእውንነት፣ በተግባራት፣ 

በቃላትና በማዕረግ ተመሳሳይ ደረጃዎች ላይ ለመድረስ የቻሉት 

እንደተመለሱ ይቆጠራሉ። ይኸውም የቀድሞ የግልጸት ዘመን ሰዎች 

ያሳዩትን ማንኛውንም ነገር፣ ይህንኑ፣ እነዚህ የኋለኛው ትውልድ ሰዎች 

አሳይተዋልና። ጽጌረዳን አስተውል፣ በምሥራቅም አበበች በምዕራብ፣ 

ያው ጽጌረዳ ናት። ምክንያቱም በዚህ ረገድ ዋናው ነገር የጽጌረዳዋ 

ውጪአዊ ቅርጽና ገጽታ ሳይሆን፣ ይልቁንም የምትሰጠው ሽታና መዓዛ 

ነውና። 

ስለዚህ፣ ሁላቸውንም እንደ አንድ ስም ተሻካሚዎች፣ እንደ 

አንድ እምነት ተርጓሚዎች፣ እንደ አንድ ሕያው ክሥተቶች፣ እንደ 

አንድ እውነት ገላጮች ታያቸው ዘንድ፣ በእነዚህ ልሳኖች 

እንደተገለጸው፣ የእግዚአብሔርን ቃላት ምሥጢራዊ “መመለስ” 

ትርጉም ትረዳ ዘንድ፣ የማየት ኃይልህን ከሁሉ ምድራዊ ገደቦች አንጻ። 

የሞሐመዳውያን የግልጸት ዘመን ባልደረቦች ምግባራትን ለአንድ አፍታ 

አሰላስል። እንደገና ሕይወት በሚዘራው የሞሐመድ ትንፋሽ 

አማካይነት፣ ከምድራዊ ግብዝነት ርኩሠቶች እንዴት እንደነጹ፣ ከራስ 
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ወዳድነት ፍላጎቶች ነጻ እንደወጡና ከእርሱ በቀር ከሌላ ነገር ሁሉ 

እንዴት እንደተላቀቁ አስተውል። የእግዚአብሔር የራሱ ቅርበት 

ወደሆነው፣ ወደ እርሱ ቅዱስ ቅርበት በመድረስ ረገድ የምድርን 

ሕዝቦች ሁሉ እንዴት እንደቀደሙ፣ ዓለምንና በውስጧ ያሉትን ሁሉ 

ንቀው፣ በፍላጎታቸውና በደስታ በዚያ በንዑዱ ክሥተት እግሮች ሥር 

ሕይወቶቻቸውን እንዴት መስዋዕት እንዳደረጉ ተመልከት። አሁን 

ደግሞ፣ በበያን ነጥብ 1 ባልደረቦች የተገለጹትን የዚያው ዓይነት ቁርጥ 

ሃሣብ፣ የዚያው ዓይነት ጽናትና ብቃት “መመለስ” አስተውል። እነዚህ 

ወዳጆች በጌቶች ጌታ ጸጋ ድንቅ ነገሮች አማካይነት፣ በማይደረስባቸው 

የክብር ከፍታዎች ላይ፣ ፍጹም የሆኑትን የመላቀቅ ሰንደቅ ዓርማዎች 

እንደሰቀሉ አንተው ራስህ አይተሃል። እነዚህ ብርሃኖች ከአንድ ምንጭ 

የመነጩ፣ እነዚህም ፍሬዎች የአንድ ዛፍ ፍሬዎች ናቸው። 

በመካከላቸው ልዩነትን ወይንም መበላለጥን ለማየት አትችልም። ይህ 

ሁሉ በአምላክ ጸጋ ነው! እርሱ በፈቀደው ላይ ጸጋውን ያወርዳል። 

እርስ በርሳቸው ከሚቃረኑ ነገሮች ሁሉ በነጻ ዓይን፣ የአንድነትንና 

የልዩነትን፣ የተለያየ የመሆንንና የአንድነትን፣ የውስንነትንና የመላቀቅን 

ዓለማት ለማየት እንድንችል፣ ወደ እግዚአብሔርም ቃል ውሳጣዊ 

ትርጉም ከሁሉም በላይ ከፍተኛና የመጨረሻ ውስጣዊ መቅደስ 

በረራችንን እንድናደርግ ዘንድ፣ ከክህደት ምድር እንድንርቅና ወደ 

መቀበል ውቅያኖስ እንድንገሠግሥ አምላክ ፈቃዱ ይሁን። 

ስለዚህ፣ ከእነዚህ መግለጫዎች፣ አንድ ነፍስ “መጨረሻ 

በማያውቅ መጨረሻ” ቢከሠትና አንድን እምነት “መጀመሪያ በሌለው 

መጀመሪያ” ሌላው ነፍስ ያወጀውንና የደገፈውን ለማወጅና ለመደገፍ 

ቢነሣ ሁለቱም የአንድ እምነት ገላጮች እንደመሆናቸው፣ 

1.  ባብ  
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የመጨረሻውንና በመጀመሪያ የነበረውን፣ አንድ ናቸው ብሎ ለማወጅ 

በእርግጥ እንደሚቻል ግልጽና ገሃድ ሆኗል። ከእርሱ በቀር የሌላው 

ሁሉ ሕይወት ለእርሱ መስዋዕት ይሁንለትና! የባያን ነጥብ፣ 

የእዚአብሔርን ክሥተቶች፣ ምንም እንኳ (ፀሐይ)፣ “መጀመሪያ 

ከሌለው መጀመሪያ” ጀምራ “መጨረሻ እስከሌለው መጨረሻ” ድረስ 

የምትወጣ ብትሆንም፣ ዳሩ ግን ያቺው አንዷ በሆነችው ፀሐይ 

የመሰላቸው በዚህ ምክንያት ነው። አሁን፣ ይህች ፀሐይ የፊተኛዋ 

ፀሐይናት ብትል የተናገርከው እውነቱን ነው፤ ይህች ፀሐይ የፊተኛዋ 

ፀሐይ “መመለስ” ናት ብትል የምትናገረው እውነት ነው። በተመሳሳይ 

ሁኔታ፣ “የመጀመሪያ” እና “የመጨረሻ” የሆነ አንድ እምነት ለማወጅ 

እንደመነሣታቸው መጠን፣ “መጨረሻ” የሚለው ቃል “ለመጀመሪያ”  

እንደሚሆን፣ “መጀመሪያ”  የሚለውም ቃል “መጨረሻ” ለሚለው 

እንደሚሆን፣ በዚህ መግለጫ ግልጽ ተደርጓል። 

ምንም እንኳ፣ በእነዚያ የዕውቀትንና የእርግጠኝነትን ወይን 

ጠጅ በቀመሱት ዓይን፣ ይህ ጭብጥ ግልጽ ቢሆንም፣ ፍቺውን 

ባለመረዳት፣ “የነቢያት መደምደሚያ” የሚለው ሐረግ ግንዛቤያቸውን 

እንዲጋርድና ከተለያዩ የእርሱ በረከቶች ሁሉ ጸጋ እንዲነፈጉ 

እንዲያደረጋቸው የፈቀዱት ስንቶች ናቸው! ሞሐመድ ራሱ፣ “እኔ 

ሁሉም ነቢያት ነኝ” በማለት አላወጀምን? እርሱ፣ ቀደም ብለን 

እንደጠቀስነው፦“እኔ አዳም፣ ኖህ፣ ሙሴ፣ ኢየሱስም ነኝ” አላለምን? 

ደግሞም፣ “እኔ የመጀመሪያው አዳም ነኝ” ያለው፣ ያ የማይሞት ውበት 

የሆነው ሞሐመድ፣ “እኔ የመጨረሻው አዳም ነኝ” ለማለት ለምን 

አይችልም? ልክ ራሱን እንደ ነቢያት “መጀመሪያ፣” ማለትም እንደ 

አዳም እንደቆጠረው ሁሉ፣ በተመሳሳይ ሁኔታ፣“የነቢያት 
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መደምደሚያ” የሚለው ስያሜም ለዚያ መለኮታዊ ውበት ይሆናል። 

እርሱ“ከነቢያት የመጀመሪያው” ከሆነ፣ በተመሳሳይ ሁኔታ 

“መደምደሚያቸውም”  መሆኑ ግልጽ ነው። 

የዚህ ጭብጥ ምሥጢር፣ በዚህ የግልጸት ዘመን፣ ለሰው ዘር 

በሙሉ ከባድ ፈተና ሆኗል። እነዚያ፣ ከእነዚህ ቃላት ጋር በመጣበቅ፣ 

እርሱን፣ እውነተኛ ገላጫቸው የሆነውን ያላመኑት ስንቶች እንደሆኑ 

አስተውል! እነዚህ ሰዎች፣ ስሙ ይከበርና፣ አምላክን በሚመለከት፣ 

“መጀመሪያ” እና “መጨረሻ”  የሚሉት ቃላት ምን ፍቺ ይኖራቸዋል 

ብለው ይገምታሉ? ብለን እንጠይቃለን፣ እነዚህ ቃላት ይህን ቁሳዊ 

ሁለንተን ዓለም የሚመለከቱ ናቸው የሚሉ ከሆነ፣ የሚታዩት ነገሮች 

ሥርዓት አሁንም በግልጽ ቀድሞ እንደነበረው ስለሆነ፣ ይህ እንዴት 

ሊሆን ይችላል? እንዲያውም፣ ከዚህ አንጻር፣ “መጀመሪያ” ማለት 

“መጨረሻ” ከማለት የተለየ አይደለም፣ “መጨረሻ” ማለትም 

“ከመጀመሪያ” የተለየ አይደለም። 

ልክ፣ “መጀመሪያዎች በሌለው መጀመሪያ፣” “መጨረሻ” 

የሚለው ቃል በእርግጥ እርሱን፣ የሚታዩትንና የማይታዩትን ነገሮች 

አስተማሪ የሆነውን እንደሚመለከት ሁሉ፣ በተመሳሳይ ሁኔታ፣ 

“መጀመሪያ” እና፣ “መጨረሻ” የሚሉት ቃላት የእርሱን ክሥተቶች 

ይመለከታሉ። እንዲሁም እነርሱ፣“የመጀመሪያው” እና “የመጨረሻው” 

የሚሉትን ቃላት የሚያብራሩ ናቸው። እነርሱ፣ “የመጀመሪያው” 

በሚለው መቀመጫ ላይ ተመሥርተው እያሉ፣ “የመጨረሻው” 

በሚለው ዙፋን ይቀመጣሉ። የሚያይ ዓይን ቢገኝ፣ “መጀመሪያው” 

እና “መጨረሻው”፣ “ክሱቱ” እና “ኅቡዑ”፣ “መነሻው” እና 

“መደምደሚያው” የሚሉት ቃላት ገላጮች፣ ከእነዚህ ቅዱሳን ሕያዋን፣ 
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ከእነዚህ የመላቀቅ ሕላዌዎች፣ ከእነዚህ መለኮታዊ ነፍሶች በቀር ሌሎች 

እንዳልሁኑ ወዲያው ይገነዘባል። “እግዚአብሔር ብቻውን ነበር፣ 

ከእርሱም በቀር ሌላ ምንም አልነበረም፣” በሚለው ቅዱስ ግዛት ውስጥ 

ብትበር፣ በዚያ ክልል፣ እነዚህ ስሞች ሁሉ ጨርሶ እንደሌሉና ፈጽሞም 

እንደተረሱ ሆነው ታገኛቸዋለህ። ከዚያም ዓይኖችህ በእነዚህ 

ግርዶሾች፣ በእነዚህ ቃላትና ቀጥታ ያልሆኑ አባባሎች ዳግም 

አይጋረዱም። ገብርኤል እንኳ፣ ሳይመራ ከቶ ሊቀርበው የማይችለው፣ 

የሰማይም ወፍ ሳይታገዝ ሊደርስበት ከቶ የማይችለው ይህ ደረጃ 

እንዴት መንፈሳዊና እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነው! 

አሁን ደግሞ፦ ይህን “ያለ እገዛ የክብርን ግርዶሾች መቅደድ” 

የሚለውን፣ የታማኞቹን አዛዥ፣ የአሊን አባባል ፍቺ ለመረዳት ጥረት 

አድርግ። ከእነዚህ “የክብር ግርዶሾች” መካከል፣ ከማስተዋል ጉድለት፣ 

ለመሪነት በነበራቸውም ፍቅርና ጉጉት ምክንያት፣ የእግዚአብሔርን 

እምነት መቀበል የተሳናቸው፣ እንዲያውም፣ ለመለኮታዊው ዜማም 

ጆሮቻቸውን ለማቅናት እምቢ ያሉት፣ በእግዚአብሔር ክሥተት ቀናት 

የኖሩት ካሕናትና ሊቃውንት ናቸው። “ጣቶቻቸውን በጆሮዎቻቸው 

ውስጥ ወተፉ።” 1 ሰዎቹም ደግሞ፣ እውነቱን ከሐሰት የሚለዩበት 

የራሳቸው የማየትና የመስማት ኃይልና ልብ ስለሌላቸው፣ አምላክን 

ጨርሶ ቸል በማለትና እነርሱን እንደ ጌቶቻቸው በመቀበል፣ ያለ ምንም 

ማመንታት፣ ራሳቸውን በእነዚህ ጉረኞችና ግብዞች መሪዎች ሥልጣን 

ሥር አውለዋል። 

ሰዎች በራሳቸው ዓይኖች እንዲያዩና፣ በራሳቸው ጆሮዎች 

እንዲሰሙ፣ ሁሉም ነቢያት፣ ቅዱሳንና የአምላክ ኅሩያን ያዘዙዋቸው፣ 

በመለኮታዊ ኃይል የተገለጹት ምክሮች ያሉ ቢሆንም፣ ለእነዚህ 

1.  ቆርአን 2፡ 19  
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ከመታዘዝ ይልቅ፣ ምክሮቻቸውን በንቀት በመቃወም፣ የእምነታቸውን 

መሪዎች በጭፍን ተከትለዋል፣ መከተላቸውንም ይቀጥላሉ። የዕውቀት 

ሰዎች ካባ የሌለው፣ አንድ ምስኪንና ያልታወቀ ሰው፣ “ሰዎች ሆይ! 

የእግዚአብሔርን መልእክተኞች ተከተሉ፣”1 በማለት ቢነግራቸው፣ 

በእንዲህ ዓይነቱ አነጋገር በጣም በመገረም፣ “ምን! እነዚህ ሁሉ 

ካህናት፣ እነዚህ ሁሉ የዕውቀት ገላጮች፣ በዚህ ሁሉ ሥልጣናቸው፣ 

ክብራቸውና ማዕረጋቸው ተሳስተዋል፣ እውነቱን ከውሸት መለየት 

ተስኗቸዋል ማለትህ ነውን? አንተና የአንተ ዓይነቶቹ ሰዎች እነርሱ 

ያልተረዱትን የተረዳችሁ ለመምሰል ትሞክራላችሁን?” በማለት 

ይመልሳሉ። የቁጥር ብዛትና የአለባበስ ልቀት የዕውቀትና የእውነት 

መለኪያ እንደሆኑ ከተቆጠሩ፣ የዛሬዎቹ በብዛት፣ በክብርና በሥልጣን 

ከቶ የማይበልጧቸው ያለፉት ዘመናት ሰዎች፣ በእርግጥ የበላይና 

የተሻሉ ሰዎች እንደሆኑ መቆጠር አለባቸው። 

የቅድስና ክሥተቶች በተገለጹ ቁጥር፣ የዘመናቸው ካሕናት፣ 

ሰዎች ወደ እውነት መንገድ እንዳይደርሱ እንደገቱ ግልጽና ገሐድ ነው። 

ለዚህም የሁሉም ቅዱሳት ጽሑፎችና የመንግሥተ-ሰማያዊ መጻሕፍት 

ጽሁፎች ይመሠክራሉ። በተከሠተበት ጊዜ፣ ለዘመኑ ቀሳውስት 

ያልተገታ ጥላቻ፣ ውግዘት፣ ክሕደትና ዕርግማን ሳይደረግ የቀረ አንድም 

የአምላክ ነቢይ የለም! በቀደሞ ጊዜ እጆቻቸው ለሠሯቸው ግፎች 

ወዮላቸው! እነርሱ አሁንም እያደረጉ ላሉት ወዮላቸው! ከእነዚህ፣ 

የሥሕተት መገለጫዎች ከሆኑት የክብር ግርዶሾች የባሱ ምን ከባድ 

ግርዶሾች ሊኖሩ ይችላሉ! በእግዚአብሔር ትክክለኝነት! እንዲህ 

ያሉትን ግርዶሾች ማለፍ ከድርጊቶች ሁሉ እጅግ በጣም ከባድ ታላቅ 

ድርጊት ነው፣ እነሱን መሰንጠቅ ደግሞ ከተግባራት ሁሉ እጅግ በጣም 

1.  ቆርአን 36፡ 20  
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አስመስጋኝ ተግባር ነው! የመንፈስ ሠራዊት ሆይ! በመከሠቻው ወቅት 

ምናልባት፣ እንዲህ ያሉትን ተግባሮች ለማከናወን በፀጋው 

እንድትታገዙ፣ በእርሱም ቀናት ወደ አምላክ ቅርበት እንድትደርሱ 

እግዚአብሔር እኛን ይርዳን እናንተንም ይርዳችሁ። 

ከዚህም በተጨማሪ፣ በእነዚህ በዝቅተኞቹና በሥሕተተኞቹ 

ነፍሶች ፊት እነዚህን ማስወገዱ ከሁሉ በላይ ከባድ ሥራ ከሚሆነው፣ 

“የክብር ግርዶሾች” መካከል “የነቢያት መደምደሚያ” እና የመሳሰሉት 

ቃለት ናቸው። በእነዚህ ምሥጢራዊ አባባሎች፣ በእነዚህ ከባድ 

“የክብር ግርዶሾች” ምክንያት፣ ሁሉም የእውነትን ብርሃን ከማየት 

ተሰናክለዋል። የዚያ የሰማዩ ወፍ ዜማ1፣ ይህን፦“ሁላቸውም የአብዶላህ 

ልጅ የሆነው፣ ‘የነቢያት መደምደሚያው፣’ የሞሐመድ ልጆች የነበሩ 

ሺህ ፋጡማዎችን አግብቻለሁ” የሚለውን ምሥጢር ሲናገር 

አልሰሙምን? ገና ሳይፈቱ በአምላክ ዕውቀት መቅደስ ውስጥ 

የተቀመጡ ስንት ምሥጢራት እንዳሉ፣ አሁንም ገና ተደብቀው በእርሱ 

የማይደፈሩ ግምጃ ቤቶች ውስጥ የሚገኙት የእርሱ የጥበብ ዕንቁዎች 

እንዴት ብዙዎች እንደሆኑ ተመልከት! ይህን በልብህ ብታሰላስል፣ 

የእርሱ የእጅ ሥራ መጀመሪያም መጨረሻም እንደማያውቅ 

ትገነዘባለህ። የእርሱ ትእዛዝ ግዛት በሟቾች አንደበቶች ሊገለጽ፣ 

ወይም የሰው አዕምሮ ወፍ ሊቋርጥ ከሚችለው በላይ ሰፊ ነው፤ 

የእርሱ አምላካዊ ጥበቃ ስጦታዎች ከሰው አዕምሮ ግንዛቤ 

በላይምሥጢራዊ ናቸው። የእርሱን ፍጥረት መጨረሻ ደርሶበት 

አያውቅም፣ “መጀመሪያው ከሌለው መጀመሪያ ጀምሮ ምን ጊዜም 

ነበር”፤ የእርሱንም ውበት ክሥተቶች ምንም መጀመሪያ አላያቸውም፣ 

“መጨረሻው መጨረሻ እስከማያውቀው መጨረሻ” መኖራቸውን 

1.  ኢማም አሊ 
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ይቀጥላሉ። ይህንን ቃል በልብህ አሰላስል፣ ይህም እንዴት እነዚህን 

ቅዱሳን ነፍሶች ሁሉ እንደሚመለከት አስተውል። 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ ያ ዘለዓለማዊ ውበት የሆነው፣ የአሊ ልጅ 

ሆሴን እነዚህን የሚከተሉትን የመሳሰሉትን ቃላት፣ ለሰልማን ሲናገር፦ 

“እኔ ከአንድ ሺህ አዳሞች ጋር ነበርኩ፣ በእያንዳንዱና በሚቀጥለው 

አዳም መካከል የነበረው ጊዜ ሃምሣ ሺ ዓመታት ነበር፣ ለእነዚህ 

ለእያንዳንዳቸው ለአባቴ የተሰጠውን ተተኪነት አወጅሁላቸው፤” 

የሚሉትን፣ ጣዕመ ዜማ ፍቺ ለመረዳት ጥረት አድርግ። እርሱ፣ ከዚህ 

በኋላ አንዳንድ ሌሎች ዝርዝሮችን ይናገርና በመጨረሻም እንዲህ 

ይላል፦ “እኔ በአምላክ መንገድ አንድ ሺህ ውጊያዎችን ተዋግቻለሁ፣ 

ከእነዚህም እጅግ በጣም ትንሹና ምንም ግምት ውስጥ የማይገባው፣ 

አባቴ የተዋጋበትና ከከሐዲዎች ጋር የተፋለመበት እንደ ከይበር ውጊያ 

ያለ ነበር።” አሁን ከእነዚህ ሁለቱ የትውፊት ጥቅሶች “ስለመጨረሻ፣” 

“ስለመመለስ፣” እና “መጀመሪያ ወይም መጨረሻ ስለሌለ ፍጥረት”  

ምሥጢራት ለመረዳት ጥረት አድርግ። 

ተወዳጄ ሆይ! ሰማያዊው የሆነው ጣዕመ ዜማ፣ የሰው ጆሮ 

ሊሰማው ወይም አዕምሮው ምሥጢሩን ለመገንዘብ ከሚያደርጋቸው 

ጥረቶች ለመለካት ከሚቻል በላይ ከፍተኛ ነው! ምስኪን ጉንዳን ወደ 

እርሱ፣ ወደ ንዑዱ መንበር ለመግባት እንዴት ይችላል? ሆኖም፣ ደካማ 

ነፍሶች፣ በግንዛቤ ጉድለት ምክንያት፣ እነዚህን ሚሥጢራዊ ልሳኖች 

ውድቅ ያደርጋሉ፣ እንደ እነዚህ ያሉትንም የትውፊት ጽሑፎች 

እውነትነት ይጠራጠራሉ። እንዲያውም፣ ከእነዚያ የሚገነዘብ ልብ 

ካላቸው በቀር፣ ሌላ ማንም ሊረዳቸው አይችልም። በል፣ እርሱ ያ 

በመላው ሁለንተን ዓለም መጨረሻው ሊታሰብ የማይቻል መጨረሻ፣ 
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በፍጥረት ዓለምም መጀመሪያው ሊታሰብ የማይቻለው ነው። የምድር 

ሠራዊት ሆይ፣ በመጀመሪያዎቹ ክሥተቶች ውስጥ የተገለጹትን፣ 

የመጨረሻውን ውበቶች ተመልከቱ! 

እንዴት የሚያስገርም ነው! እነዚህ ሰዎች፣ በአንድ በኩል 

እነዚያን ከዝንባሌዎቻቸውና ከጥቅሞቻቸው ጋር ተስማምተው 

የአገ˜ቸውን የቆርአንንና የእርግጠኝነት ሰዎች የትውፊት ጽሑፎችን 

ጥቅሶች አጥብቀው ይይዛሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከራስ ወዳድነት 

ፍላጎቶቻቸው ጋር የሚቃረኑትን ይቃወማሉ። “ስለዚህ የመጽሐፉን  

ከፊል አምናችሁ፣ ከፊሉን ግን ትክዳላችሁን?” 1 የማትገነዘቡትን 

እንዴት ልትፈርዱ ትችላላችሁ? የሕያው ጌታ፣ በማይሳሳተው 

መጽሐፉ፣ ስለ“መደምደሚያ”፦ “ሞሐመድ የአምላክ መልእክተኛና 

የነቢያት መደምደሚያ” 2 ስለመሆኑ ከተናገረበት የተከበረ ልሳን በኋላ 

“ወደ መለኮታዊ ቅርበት መድረስ” የሚለውን የተስፋ ቃል ለሕዝቦች 

ሁሉ ገልጿል። ወደዚህ ወደማይሞተው ንጉሥ ቅርበት ስለመድረስ፣ 

ከመካከላቸውም ጥቂቶችን እኛ ቀደም ብለን የጠቀስናቸው የመጽሐፉ 

ጥቅሶች ይመሠክራሉ። አንዱ እውነተኛ አምላክ ምሥክሬ ነው! “ወደ 

መለኮታዊ ቅርበት መድረስ” ከሚለው ርዕስ ይበልጥ የተከበረ፣ ወይም 

ይበልጥ ግልጽ የሆነ ሌላ ምንም ርዕስ በቆርአን ውስጥ አልተገለጸም። 

እናንተው ራሳችሁ እንደምታዩት፣ በዚህ፣ አብዛኞቹ ሰዎች ፊታቸውን 

ከዚያ ባዞሩበት ቀን፣ ወደዚያ የደረሰ ሰው የበጀው ነው። 

ነገር ግን፣ “በትንሣኤ ቀን”፣ “ወደ መለኮታዊ ቅርበት ለመድረስ” 

በመጽሐፉ ውስጥ በግልጽ የተነገረ ሆኖ እያለም፣ በፊተኛው ጥቅስ 

ምሥጢር ምክንያት፣ በኋለኛው ጥቅስ ከተሰጠው የተስፋ ቃል ጸጋ 

ፊታቸውን አዞሩ። “ትንሣኤ” ማለት የእግዚአብሔር ክሥተት እምነቱን 

1.  ቆርአን 2፡ 85              2. ቆርአን 33፡ 40 
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ለማወጅ መነሣት ማለት እንደሆነ፣ “ወደ መለኮታዊ ቅርበት መድረስ” 

ማለት ደግሞ፣ በእርሱ ክሥተት ስብዕና ወደ እርሱ ውበት መድረስ 

ማለት ስለመሆኑ በግልጽ ማስረጃዎች ተብራርቷል፣ በማያጠራጥር 

ሁኔታም ተረጋግጧል። ምክንያቱ በእውነቱ፣  “ምንም ራዕይ እርሱን 

አያይም፣ እርሱ ግን ሁሉን ነገር ያያል።” 1 እነዚህ የማያጠራጥሩ 

ማስረጃዎችና ግልጽ መግለጫዎች ሁሉ እያሉም፣ እነርሱ በቂልነት፣ 

“መደምደሚያ” የሚለውን ቃል አጥብቀው ይዘው፣ በእርሱ ቅርበት 

ቀን፣ እርሱን፣ የመደምደሚያም የመጀመሪያም ገላጭ የሆነውን አውቆ 

ከመቀበል ፍጹም ተነፍገው ቆዩ። “እግዚአብሔር ሰዎችን ለጠማማ 

ሥራቸው ቢቀጣቸው ኖሮ፣ ምንም ተንቀሳቃሽ ነገር በምድር ላይ 

ባልተወም ነበር! ግን እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ያቆያቸዋል።” 2 ነገር ግን 

ከእነዚህ ነገሮች ሁሉ ሌላ፣ እነዚህ ሰዎች “እግዚአብሔር የፈቀደውን 

ማንኛውንም ነገር ያደርጋል፣ የፈለገውንም ማንኛውንም ነገር ያዛል” 

ከሚሉት ቃላት ከሚፈሱት የጠሩ  ውሃዎች  ጅረቶች  አንድ ጠብታ 

አግኝተው ቢሆኑ ኖሮ፣ እነዚህን የመሳሰሉትን፣ ተገቢ ያልሆኑ ምንም 

ክርክሮች፣ በእርሱ ግልጸት የትኩረት ማዕከል ላይ ባላነሡም ነበር። 

የእግዚአብሔር እምነት፣ ሥራዎችና ቃላትም ሁሉ፣ በእርሱ ኃይል እጅ 

ውስጥ ተይዘዋል። “ሁሉም ነገሮች በእርሱ ኃያል እጅ ጭብጥ ውስጥ 

ታሥረው ይገኛሉ፤ ሁሉም ነገሮች ለእርሱ ቀላልና የሚቻሉ ናቸው።” 

እርሱ የፈቀደውን ማንኛውንም ነገር ከፍጻሜ ያደርሳል፣ ያሻውንም 

ሁሉ ያደርጋል። “ያ ‘ለምን’ ወይም ‘ስለምን’ የሚል ማንም ሰው 

አምላክን የመዳፈር ኃጢአት ተናግሯል።” እነዚህ ሰዎች የቸልተኝነት 

እንቅልፋቸውን ቢያራግፉና እጆቻቸው የፈጸሟቸውን በደሎች ቢረዱ፣ 

እነርሱ በእርግጥ በጠፉ ነበር፣ በገዛ ራሳቸው ፈቃደኝነት፣ 

1.  ቆርአን 6፡ 103                        2. ቆርአን 16፡ 61   
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የመጨረሻቸውና እውነተኛ መኖራቸው ወደ ሆነው ወደ እሳት 

ራሳቸውን በወረወሩ ነበር። እነርሱ እርሱ የገለጸውን፦ “እርሱ 

በሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ አይጠየቅባቸውም፣” 1 በማለት የገለፀውን 

አልሰሙምን? በእነዚህ ልሳኖች ብርሃን፣ ሰው በዚህ ዓይነት ደፍሮ 

እርሱን ሊጠራጠርና በከንቱ አባባሎች ራሱን ሊጠምድ እንዴት 

ይችላል? 

ጸጋ በተመላው አምላክ! የሰዎች ሥሕተትና ጠማማነት በጣም 

ከባድ በመሆኑ፣ ፊቶቻቸውን ወደራሳቸው ሃሣቦችና ፍላጎቶች በማዞር፣ 

ስሙ የተቀደሠና የተከበረ ይሁንና፣ ጀርባዎቻቸውን በእግዚአብሔር 

ዕውቀትና ፈቃድ ላይ አዙረዋል! 

ትክክል ፍረድ፦ እነዚህ ሰዎች የእነዚህን አንጸባራቂ ቃላትና 

ቅዱሳት ምሳሌያዊ አባባሎች እውነትነት ቢቀበሉና፣ እግዚአብሔር 

“የፈለገውን ሁሉ የሚያደርግ” መሆኑን ቢያምኑ ኖሮ፣ እነዚህን ባሉት 

ጉልህ ሥሕተቶች አጥብቀው መያዛቸውን መቀጠል እንዴት ይችሉ 

ነበር? እንዲያውም፣ በሙሉ ነፍሳቸው እርሱ የሚለውን ማንኛውንም 

ነገር ይቀበሉትና ይታዘዙት ነበር። በእግዚአብሔር እምላለሁ! 

ለመለኮታዊ ትእዛዝና፣ በማይመረመሩት የአምላክ ስጦታዎች ባይሆን 

ኖሮ፣ ምድር ራሷ እነዚህን ሰዎች ፍፁም ባጠፋቻቸው ነበር! “ሆኖም፣ 

እርሱ እስከ ታወቀው ቀን የተወሰነ ጊዜ ያቆያቸዋል።” 

የሞሐመዳዊው የግልጸት ዘመን ንጋት ከጀመረበት ጊዜ ወዲህ 

አሥራ ሁለት መቶ ሰማኒያ ዓመታት አልፈዋል፣ በዚህም ጊዜ 

በእያንዳንዱ ቀን፣ እነዚህ እውራንና ወራዶች ሰዎች ቆርአናቸውን 

ሲደግሙ ነበር፣ ሆኖም የዚያን ቅደስ መጽሐፍ አንዲት ፊደል እንኳ 

ለመገንዘብ ሳይችሉ ቀርተዋል! እነዚያን፣ ስለ እነዚህ ቅዱሳት ጭብጦች 

1.  ቆርአን 21፡ 23       
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ዕውነታ በግልጽ የሚያረጋግጡትን፣ ስለ ዘለዓለማዊ ክብር ክሥተቶች 

እውነትነትም የሚመሠክሩትን ጥቅሶች፣ ደግመው ደጋግመው ያነባሉ፣ 

ሆኖም ዓላማቸውን አይገነዘቡም። እነርሱ፣ በዚህ ሁሉ ጊዜ፣ 

በእያንዳንዱ ዘመን፣ የቅዱሳት ጽሑፎችና የቅዱሳት መጻሕፍት ንባብ፣ 

አንባቢውን፣ ፍቺአቸውን ለመረዳትና የመጨረሻ ውሳጣዊ 

ምሥጢሮቻቸውን ለመፍታት ለማስቻል በቀር ለሌላ ለምንም ዓላማ 

እንዳልሆነ ለመገንዘብ እንኳ ሳይችሉ ቀርተዋል። ለዚህ ዓላማ ካልሆነ፣ 

ያለ መገንዘብ ማንበቡ፣ ለሰው ምንም ዘላቂ ጥቅም አይሰጥም። 

አንድ ቀን አንድ ምስኪን ሰው፣ ለእርሱ ዕውቀት ውቅያኖስ 

በነበረው በጣም ከፍተኛ ስሜት፣ ይህን ነፍስ ለመጎብኘት መጣ። 

ከእርሱ ጋር ሲደረግ በነበረው ንግግር ወቅት፣ የፍርድን፣ የትንሣዔን፣ 

እንደገና ሕይወት የመዝራትን እና የመጠየቂያ ቀን የሚመለከቱ 

ምልክቶች ተጠቀሱ። እርሱም፣ በዚህ ድንቅ የግልጸት ዘመን፣ የዓለም 

ሕዝቦች አንዳቸውም እንዲያውቁት ሳይደረጉ፣ እንዴት ወደ መጠየቅ 

እንዲቀርቡ እንደ ተደረጉ እንድናስረዳ ጠየቀን። በዚህም ጊዜ፣ እንደ 

ችሎታውና እንደግንዛቤው መጠን አንዳንድ የሳይንስና የቀድሞን ጥበብ 

እውነቶች አካፈልነው። ከዚያም በኋላ እንዲህ ብለን ጠየቅነው፦ 

“ቆርአንን አላነበብህምን? ይህንንስ ‘በዚያን ቀን ሰውም ሆነ መንፈስ 

ስለ ሃጢአቱ አይጠየቅም፣’ 1 የሚለውን የተባረከ ጥቅስ አታውቅምን? 

ልክ ጥቅሱ ራሱ እንደሚያመለከተውና እንደሚያረጋግጠው፣ ‘መጠየቅ’ 

ማለት በአንደበት ወይም በንግግር እንዳልሆነ አትገነዘብምን? 

ምክንያቱም ቀጥሎ፦ ‘ሃጢአተኞቹ በፊታቸው ይታወቃሉ፣ 

በግንባራቸው ጠጉርና በእግሮቻቸው ይያዛሉ’ 2 ተብሏልና።” 

1.  ቆርአን 55፡ 39                     2፡ ቆርአን 55፡ 41 
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ስለዚህ የዓለም ሕዝቦች በገጽታዎቻቸው ታይተው ይለያሉ። 

በዚሁ በፊታቸው፣ አለማመናቸው፣ እምነታቸው፣ በደላቸውም ሁሉ 

ይከሠታል። ልክ በዚህ ቀን፣ የሥሕተት ሰዎች፣ ከእነዚያ ከመለኮታዊ 

መርሖ ተከታዮች፣ በፊታቸው ተለይተው መታወቃቸውና መለየታቸው 

ግልጽ እንደሆነው ሁሉ። በዚሁ እነዚህ ሰዎች ሙሉ በሙሉ ለአምላክ 

ብለውና ከእርሱም መልካም ፈቃድ በቀር ያለምንም ሌላ ፍላጎት፣ 

የቅዱስ መጽሐፉን ጥቅሶች በልቦቻቸው ቢያሰላስሉ፣ እነርሱ በእርግጥ 

ለማወቅ የሚፈልጉትን ማንኛውንም ነገር ያገኛሉ። በዚህ የግልጸት 

ዘመን የተፈጸሙትን ነገሮች ሁሉ፣ ትልልቆችንም ሆኑ ትንንሾችን፣ 

በጥቅሶቹ ውስጥ ተገልጸውና ተከሠተው ያገ˜ቸዋል። እነርሱ፣ 

የእግዚአብሔር ስሞችና ባሕርያት ክስተቶች ከትውልድ አገራቸው 

ወጥተው መሰደድ፤ የመንግሥቱና የሕዝቡ ተቃውሞና ንቀት 

የተመላበት ትዕቢት፣ የሁለንተናዊው ክሥተት በተወሰነና በተለይ 

በተመደበ ምድር መኖሪያውን መመሥረትና መኖር እንኳ ሳይቀር፣ 

በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ መጠቀሳቸውን ይገነዘባሉ። ሆኖም፣ 

የሚገነዘብ ልብ ካለው ሰው በቀር ሌላ ማንም ሰው ይህን ለመገንዘብ 

አይችልም።  

የዚያ እሽግ ቅዱስ ልዩ ሽታ ሰዎችን ወደማይቀንሰው ድምቀት 

ሪዝቫን የሚመራቸውን መዓዛ ያረብብ ዘንድ ጭብጣችንን፣ በዚያ 

በቀድሞ ጊዜ ለሞሐመድ ተገልጾ በነበረው እንደመድማለን። እርሱ 

እንዲህ አለ፣ ቃሉም እውነቱ ነው፦ “እግዚአብሔርም ወደ ሰላም 

መኖሪያ 1 ይጠራል፣” “እርሱም የፈቀደውን ሰው ወደ ትክክለኛው 

መንገድ ይመራል።” 2 “በጌታቸው ዘንድ የሰላም መኖሪያ የእነርሱ ነው! 

1.  ባግዳድ               2.  ቆርአን 10፡ 25 
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በሥራዎቻቸው ምክንያት እርሱ ጠባቂአቸው ይሆናል።” 1 የእርሱ ጸጋ 

ዓለምን ያለብስ ዘንድ፣ እርሱ ይህን ገለጸ። የሕያው ሁሉ ጌታ ለሆነው፣ 

ለአምላክ ምሥጋና ይሁን! 

ምናልባት እያንዳንዱ ነፍስ፣ ከፍተኛም ሆነ ዝቅተኛ፣ 

እንደየአቅሙና እንደየችሎታው፣ ከዚያ ፋንታውንና ድርሻውን ያገኝ 

ዘንድ፣ የእያንዳንዱን ጭብጥ ፍቺ በተለያየና በተደጋገመ ሁኔታ 

ተነተንን። ስለዚህ፣ አንድን መግለጫ በአንዱ ሥፍራ ለመረዳት 

ቢሳነው ሌላውን በማየት ወደ ዓላማው ግብ ለመድረስ ይችላል። 

“ሁሉም ዓይነት ሰዎች ጥማታቸውን ከየት ለማርካት እንደሚችሉ 

ያውቁ ዘንድ።” 

በአምላክ! አሁን በአቧራ ላይ በመኖር ላይ የሚገኘው ይህ 

የሰማይ ወፍ፣ ከእነዚህ ጣዕመ ዜማዎች የተለየ፣ ሌሎችንም እልፍ 

አእላፍ መዝሙሮች ሊዘምር ይችላል፣ ከእነዚህም ልሳኖች ሌላ፣ ሥፍር 

ቁጥር የሌላቸውን ምሥጢራት ሊገልጽ ችሎታ አለው። ከእርሱ 

ልሳኖች እያንዳንዱ ያልተነገረ ነጠላ ኖታ፣ እስከ አሁን ከተገለጹት ሁሉ 

ሊለካ ከሚቻለው በላይ ከፍ ያለ፣ ከዚህም ብዕር ከጎረፉት ሁሉ እጅግ 

በጣም የተከበረ ነው። በእግዚአብሔር ፈቃድ እንደታዘዘው፣ 

የውሳጣዊ ትርጉም ሙሽሪቶች፣ መሸፋፈኛቸውን ተገልጠው፣ 

ከምሥጢራዊ የተከበሩ መኖሪያዎቻቸው ፈጥነው የሚወጡበትንና፣ 

በጥንታዊው የሕያው ዓለም ራሳቸውን የሚከሥቱበትን ሰዓት፣ 

መጪው ጊዜ ያሳይ። ምንም ነገር፣ ማንኛውም ቢሆን እርሱ ሳይፈቅድ 

ሊሆን አይችልም፣ በእርሱ ኃይል አማካይነት ካልሆነ በቀር ምንም 

ኃይል ጸንቶ ሊኖር አይችልም፣ ከእርሱም በቀር ሌላ አምላክ የለም። 

1.  ቆርአን 6፡ 127 
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ፍጥረተ-ዓለም የእርሱ ነው፣ የእግዚአብሔር እምነትም የእርሱ ነው። 

ሁሉም የእርሱን ግልጸት ያውጃሉ፣  ሁሉም የእርሱን መንፈስ 

ምሥጢራት ይገልጣሉ።  

ቀደም ብለን፣ ባለፉት ገጾች፣ ከዘለዓለማዊ ቅድስና የቀን 

ምንጮች ለሚወጡት ፀሐዮች ለእያንዳንዳቸው ሁለት ደረጃዎች 

መድበናል። ከእነዚህ ደረጃዎች ስለአንዱ፣ የመሠረታዊ አንድነት ደረጃ 

ስለሆነው ከአሁን በፊት አስረድተናል። “በእነርሱ መካከል ምንም 

ዓይነት ልዩነት አናደርግም።” 1 ሌላው የመለያ ደረጃ ሲሆን፣ የፍጥረት 

ዓለምንና ያሉበትን ገደቦች የሚመለከት ነው። ከዚህ አንጻር፣ 

እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ክሥተት ግልጽ ግለሰብአዊነት፣ በግልጽ 

የታዘዘ ተልዕኮ፣ አስቀድሞ የተወሰነ ግልጸት፣ በተለይ የተደረጉበት 

ገደቦች አሉት። ከእነርሱም እያንዳንዱ በተለየ ስም ይታወቃል፣ በተለየ 

ባሕርይው ይለያል፣ ልዩ ተልዕኮ ያሟላል፣ የተለየ ግልጸትም 

ይሰጠዋል። እርሱም፦“አንዳንዶቹን መልዕክተኞች ከሌሎች  

እንዲበልጡ አድርገናል፣ አንዳንዶቹን አምላክ አነጋግሯቸዋል፣ 

አንዳንዶቹን ከፍ አድርጎ ክብር ሰጥቷቸዋል። ለማርያም ልጅ ለኢየሱስ 

ግልጽ ምልክቶችን ሰጥተናል፣ በመንፈስ ቅዱስም አጠናክረነዋል፣” 2 

እንደሚለው ሁሉ። 

ከእነዚህ የመለኮታዊ ዕውቀት ምንጮች የሚፈሱት ቃላትና 

ልሳኖች የማይገናኙና የተለያዩ የሚመስሉት፣ በዚህ በደረጃቸውና 

በተልዕኮአቸው ልዩነት ምክንያት ነው። በተረፈ፣ በእነዚያ የመለኮታዊ 

ጥበብ ምሥጢራት እንዲያውቁ በተደረጉት ዓይኖች ግን፣ በእውነቱ 

ንግግሮቻቸው ሁሉ የአንድ እውነት መገለጫዎች ናቸው። አብዛኞቹ 

ሰዎች እነዚያን ቀደም ሲል የጠቀስናቸውን ደረጃዎች መገንዘብ 

1.  ቆርአን 2፡ 136              2.  ቆርአን 2፡ 253 
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ስለተሳናቸው፣ በእነዚህ በመሠረቱ አንድና ተመሳሳይ በሆኑት 

ክሥተቶች በተነገሩት ልዩ ልዩ ንግግሮች የመደናገርና ቅር የመሰኘት 

ስሜት ያድርባቸዋል።  

የእነዚህ የአነጋገር ልዩነቶች ሁሉ ምክንያት፣ ሁልጊዜ የደረጃ 

ልዩነት ነው ሊባል እንደሚችል ግልጽ ነው። ስለዚህ፣ ከአንድነታቸውና 

ከተቀደሰው የመላቀቅ ሁኔታቸው አንጻር ሲታዩ፣ ሁላቸውም 

በመለኮታዊ ግልጸት ዙፋን ላይ የሚኖሩና በመለኮታዊ ሥውርነት 

መቀመጫ ላይ የተመሠረቱ በመሆናቸው፣ የአምላክነት፣ የመለኮትነት፣ 

የላቀ አንድነትና የፍጹም ጥልቅ ሕላዌ ባሕርያት፣ እነዚያን የሕያው 

ሕላዌዎችን የሚመለከቱ ነበሩ፣ ለወደፊቱ ይመለከቷቸዋል። በእነርሱ 

መታየት የአምላክ ግልጸት ይከሠታል፣ በእነርሱም ገጽታ 

የእግዚአብሔር ውበት ይገለጻል። የእግዚአብሔር የራሱ ቃላት ዜማ 

በእነዚህ የመለኮታዊ ሕያው ክሥተቶች ሲነገሩ የተሰሙት በዚህ 

አኳኋን ነው። 

ከሁለተኛ ደረጃቸው፣ ማለትም፣ ከመበላለጥ፣ ከልዩነት፣ 

ከምድራዊ ውስንነቶች፣ ከባሕርይዎችና መመዘኛዎች ደረጃ አንጻር 

ሲታዩ፣ ፍጹም አገልጋይነትን፣ ፍጹም ድሕነትንና ራስን ሙሉ በሙሉ 

እንደሌለ ነገር ማድረግን ያሳያሉ። እርሱ፦ “እኔ የእግዚአብሔር 

አገልጋይ ነኝ፤” 1 “እኔም እንደናንተው ሰው ነኝ፣” 2 እንደሚለው ሁሉ። 

በእግዚአብሔር እምነት  ጽኑ ለመሆን ትችል ዘንድ፣ እንዲሁም 

በእርሱ ነቢያትና ኅሩያን ንግግሮች መለያየት ምክንያት ቅሬታ 

እንዳይሰማህ፣ ከእነዚህ ከማያከራክሩና ሙሉ በሙሉ ከተብራሩት 

መግለጫዎች፣ የጠየቅሃቸውን ጥያቄዎች ፍቺ ለመረዳት ጥረት 

አድርግ። 

1.  ቆርአን 19፡ 31                     2፡ ቆርአን 18፡ 110 
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ሁሉን አቀፍ ከሆኑት የእግዚአብሔር ክሥተቶች ማንኛውም፦ 

“እኔ እግዚአብሔር ነኝ” ቢል፣ እርሱ በእውነቱ፣ የሚናገረው ዕውነት 

ነው፣ ምንም ጥርጥርም የለበትም። ምክንያቱም፣ ተደጋግሞ 

እንደታየው፣ በእነርሱ ግልጸት፣ በባሕርያቸውና በስማቸው 

አማካይነት፣ የእግዚአብሔር ግልጸት፣ ስሞቹና ባሕርያቱ ተደጋግመው 

በዓለም ይታያሉና። ስለዚህ ነው እርሱ፦“እነዚያ ፍላጻዎች 

የእግዚአብሔር ነበሩ፣ የአንተ አይደሉም” 1 ሲል የገለጸው። እርሱ 

እንዲህ ይላል፦ “በእውነቱ  ለአንተ ታማኝነትን ያሳዩት፣ በእርግጥ ያንን 

ታማኝነት ለእግዚአብሔር አሳይተዋል።” 2 እንዲሁም ከእነርሱ 

ማንኛውም፦ “እኔ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነኝ” የሚል ንግግር 

ቢያሰማ፣ እርሱም የሚናገረው እውነት፣ የማያጠራጥር እውነት ነው። 

ልክ እርሱ፦ “ሞሐመድ ከመካከላችሁ የማንኛውም ሰው አባት 

አይደለም፣ የእግዚአብሔር መልእክተኛ እንጂ” 3 እንደሚለው ሁሉ። 

በዚህ ብርሃን ሲታዩ፣ እነርሱ ሁሉም የዚያ የፍጹሙ ንጉሥ፣ የዚያ 

የማይለወጠው ሕላዌ መልእክተኞች ናቸው። እንደዚሁም፣ እነርሱ 

ሁላቸውም፦ “እኔ የነቢያት መደምደሚያ ነኝ” ብለው ቢያውጁ፣ 

እነርሱ የሚናገሩት በእርግጥ እውነትን፣ ምንም ጥርጥር የሌለበትን 

እውነትን ነው። ምክንያቱም፣ እነርሱ ሁላቸውም አንድ ሰው፣ አንድ 

ነፍስ፣ አንድ መንፈስ፣ አንድ ሕያውና አንድ ግልጸት ናቸውና። እነርሱ 

ሁላቸውም እርሱን የመንፈሶች ከሁሉም ይበልጥ ውስጣዊ መንፈስና 

የሕላዌዎች ዘላለማዊ ሕላዌ የሆነውን የሚመለከቱ፦ “የመጀመሪያው” 

እና “የማብቂያው፣” “የአንደኛው” እና “የመጨረሻው”፣ “የሚታየው” 

እና “የማይታየው” የሚሉት ቃላት መከሠቻዎች ናቸው። ደግሞም 

እነርሱ “እኛ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ነን” ቢሉ፣ ይህም ግልጽና 

1.  ቆርአን 8፡ 17              2.  ቆርአን 48፡ 10         3. ቆርአን 33፡ 40 
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የማይታበል ሐቅ ነው። ምክንያቱም፣ እነርሱ መሰሉን ማንም ሰው 

ሊደርስበት በማይችለው አገልጋይነት፣ ፍጹም በሆነ የአገልጋይነት 

ሁኔታ ተገልጸዋልና። ስለዚህ እነዚህ የሕያው ሕላዌዎች ከጥንታዊና 

ከዘላለማዊ ቅድስና ውቅያኖሶች ውስጥ በጥልቀት ሰጥመው 

በሚገኙበት ጊዜ፣ ወይንም ከሁሉም በላይ ከፍተኞች ወደሆኑት 

የመለኮታዊ ምሥጢሮች ከፍታዎች በሚመጥቁበት ጊዜ፣ ንግግራቸው 

የአምላክ ድምጽ፣ የእግዚአብሔር የራሱ ጥሪ መሆኑን ተናግረዋል። 

የማስተዋል ዓይን ቢከፈት፣ በዚህ ሁኔታ ላይ ሲሆኑ፣ በእርሱ ሁሉን 

ጠልቆ በሚናኘውና በማይበላሸው ፊት፣ ራሳቸውን ፍጹም 

እንደተደመሰሱና እንደሌሉ አድርገው መቁጠራቸውን  ይገነዘባል። 

እነርሱ ራሳቸውን ፍጹምእንደሌለ ነገር የወሰዱና የስማቸውን በዚያ 

መንበር መነሣት እንኳ እግዚአብሔርን እንደመዳፈር ተግባር የቆጠሩ 

ይመስለኛል። በዚህ ዓይነት  መንበር ውስጥ፣ ፍጹም ትንሽ ድምጽም 

እንኳ ስለ ራስ ማሰማት ራስን የማሳወቅና ራስን ችሎ የመኖር ስሜት 

ምልክት ነውና። በእነዚያ ወደዚያ መንበር በደረሱት አስተያየት፣ 

እንዲህ ያለው ሃሣብ ራሱ ከባድ ሐጢዓት ነው። በዚያ ቅርበት ከእርሱ 

በቀር ሌላ ቢጠቀስ፣ የሰውም ልብ፣ አንደበቱ፣ አዕምሮው ወይም ነፍሱ 

በጣም ተወዳጁ ከሆነው በስተቀር ሌላ ቢያስብ፣ ዓይኖቹ ከእርሱ 

ውበት በስተቀር ሌላ ገጽታ ቢመለከቱ፣ ጆሮው ከእርሱ ድምጽ 

በስተቀር ሌላ ዜማ ወደ መስማት ቢያዘነብል፣ እግሮቹም በእርሱ 

መንገድ በስተቀር በሌላ መንገድ ቢራመዱ፣ ምንኛ የባሰ አሳዛኝ በሆነ 

ነበር። 

በዚህ ቀን የእግዚአብሔር ልዝብ ነፋስ አርብቧል፣ የእርሱም 

መንፈስ ሁሉን ነገሮች ናኝቷል። የእርሱ ጸጋ መጉረፍ በጣም 
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የተትረፈረፈ በመሆኑ፣ ብዕር እንቅስቃሴዋን አቆመች፣ አንደበትም 

ንግግር አልባ ሆነ። 

በዚህ ደረጃ ምክንያት እነርሱ የአምላክ ድምጽና የመሳሰለው 

መሆናቸውን ሲናገሩ፣ በመልእክተኝነት ደረጃ ደግሞ ራሳቸውን እንደ 

እግዚአብሔር መልእክተኞች ገልጸዋል። በእያንዳንዱ ሁኔታ፣ ለወቅቱ 

ፍላጎት የሚገባውንና የሚስማማውን ንግግር፣ ከመለኮታዊ ግልጸት 

ዓለም እስከ ፍጥረተ-ዓለም፣ ከአምላክነት ግዛት እስከ ምድራዊ 

ሕይወት ግዛት የሚደርሱትን አነጋገሮች ተናግረው፣ እነዚህም ንግግሮች 

ሁሉ የራሳቸው መሆናቸውን ገልጸዋል። ንግግራቸው የመለኮትነት፣ 

የጌትነት፣ የነቢይነት፣ የመልእከተኛነት፣ የሞግዚትነት፣ የሐዋርያነት 

ወይም የአገልጋይነት ዓለም የሚመለከትም ሆነ፣ ስለማንኛውም ቢሆን፣ 

ሁሉም፣ ያለምንም ጥርጥር እውነት የሚሆኑት በዚህ ምክንያት ነው። 

ስለዚህ የእርሱ የማይታየው ክሥተቶችና የቅድስና የቀን ምንጮች 

የሆኑት ያቀረቧቸው የተለያዩ ንግግሮች፣ ነፍስን ማስጨነቃቸውና 

አዕምሮን ግራ ማጋባታቸው እንዲያበቃ፣ እነዚህ ለመግለጫችን 

ማብራሪያነት የጠቀስናቸው አባባሎች በጥሞና መጤን ይገባቸዋል። 

እነዚያ በእውነት ብርሃኖች የተነገሩት ቃላት በጥንቃቄ መጤን 

አለባቸው፣ ፍቺአቸውም ሊጨበጥ ካልተቻለ፣ የዕውቀት ማኅደሮች 

የሆኑት ባለአደራዎች ፍቺአቸውን ያብራሩና ምሥጢራቸውን ይገልጹ 

ዘንድ፣ ከእነዚህ ማብራሪያ መጠየቅ አለበት። ምክያቱም፣ ማንም ሰው፣ 

ቅዱሳት ቃላትን ፍጹምነት በጎደለው፣ በራሱ ግንዘቤ ፍቺ መስጠት፣ 

ወይንም ከዝንባሌውና ከፍላጎቱ ጋር የማይስማሙ ሆነው በማግኘቱ፣ 

እውነትነታቸውን አልቀበልም ማለትና ማስተባበል የለበትምና። 

በዛሬው ጊዜ የእነዚያ ድንቁርናን ዕውቀት ብለው የሰየሙት፣ ጭቆናንም 
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ፍትሕ ብለው የጠሩት፣ የዕውቀትንና የምሑርነትን መቀመጫ የያዙት 

የዘመኑ ካሕናትና ሊቃውንት ጠባይ ግን ይህን የመሰለ ነው። እነዚህ፣ 

እነዚያን ከእውነት የራቀ ከንቱ እምነታቸው የቀረጻቸውን ምስሎች 

በሚመለከት፣ የእውነትን ብርሃን ቢጠይቁትና፣ የእርሱን መልስ ስለ 

ቅዱስ መጽሐፉ ካሏቸው የራሳቸው አስተያየቶችና ግንዛቤዎች ጋር 

የማይስማሙ ሆነው ቢያገ˜ቸው፣ እርሱን፣ የዕውቀት ሁሉ ክምችትና 

ምንጭ የሆነውን፣ የግንዛቤ ተቃራኒ ራሱ እንደሆነ አድርገው ያለምንም 

ጥርጥር ያወግዙታል። እንዲህ ያሉት ነገሮች በየዘመኑ ተፈጽመዋል። 

ለምሳሌ፣ የሕያው ጌታ የሆነው ሞሐመድ፣ አዲስ ጨረቃዎችን 

በሚመለከት በተጠየቀበት ጊዜ፣ እርሱ፣ በእግዚአብሔር 

እንደታዘዘው፦ “እነሱ ለሰዎች የተመደቡ ወቅቶች ናቸው፣” 1 በማለት 

መልስ ሰጠ። በዚያንም ጊዜ፣ እነዚያ መልሱን የሰሙት እንደ አላዋቂ 

አድርገው አወገዙት። 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ “መንፈስን”  በሚመለከተው ጥቅስ፣ እርሱ 

እንዲህ ይላል፦ “እነርሱ ስለመንፈስ ይጠይቁሃል። እንዲህ በል፣ 

‘መንፈስ በጌታዬ ትእዛዝ ወረደ፣’” 2። የሞሐመድ መልስ እንደተሰማጠ 

ወዲያው፣ እነርሱ ሁላቸውም፦ “እነሆ! መንፈስ ምን እንደሆነ 

የማያውቅ መሐይም ሰው፣ የመለኮታዊ ዕውቀት ገላጭ ነኝ ብሎ ራሱን 

ይጠራል!”  በማለት በመንጫጫት ተቃውሞ አሰሙ። አሁን ደግሞ፣ 

በእርሱ ስም ክብር በማግኘታቸውና አባቶቻቸው የእርሱን ግልጸት 

ተቀብለው በማግኘታቸው፣ በጭፍን ለእርሱ እውነት የተገዙትን 

የዘመኑን ካሕናት ተመልከት። እነዚህ ሰዎች፣ ዛሬ እንደነዚህ ላሉት 

ጥያቄዎች እንደነዚህ ያሉ መልሶችን ቢያገኙ፣ እነርሱ፣ ያለምንም 

ማመንታት እንደሚያስተባብሏቸውና፣ እንደሚያወግዟቸው፣ 

1.  ቆርአን 2፡ 189                     2፡ ቆርአን 17፡ 85 
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እንዲያውም፣ እነርሱ ልክ በዚህ ቀን እንደተናገሯቸው ሁሉ፣ አሁንም 

እንደገና እነዚያኑ የማናናቅ ቃላት እንደሚናገሩ አስተውል። ይህ ሁሉ 

የሚሆነው፣ እነዚህ የሕያው ሕላዌዎች፣ እንደነዚህ ካሉት፣ ከእውነት 

የራቁ እምነቶች ከተመሉባቸው ምስሎች እጅግ በጣም ክፍ ያሉ፣ 

ከእነዚህም ከንቱ አባባሎችና ከእያንዳንዱ መገንዘብ የሚችል ልብም 

ግንዛቤ፣ ለመለካት ከሚቻለው በላይ የተከበሩሆነው እያሉ ነው። 

የተነገረለት ትምሕርታቸው (የካሕናት)፣ ከዚያ ዕውቀት ጋር ሲነጻጸር 

ፍጹም ሐሰት፣ ግንዛቤያቸውም ሁሉ ሌላ ምንም ሳይሆን ስሕተት ራሱ 

ነው። እንዲያውም፣ ከእነዚህ የመለኮታዊ ጥበብ ማዕድኖችና፣ ከእነዚህ 

የዘለዓለማዊ ዕውቀት ግምጃ ቤቶች የሚወጣው ማንኛውም ነገር 

እውነት፣ ሌላ ምንም ሳይሆን እውነት ራሱ ነው። “ዕውቀት ሞኞች 

ያባዙት አንድ ነጥብ ነው”፣ የሚለው  አባባል ለክርክራችን ማስረጃ 

ነው፤ “ዕውቀት አምላክ በፈቀደው በማንኛውም ሰው ልብ ውስጥ 

የሚያበራው ብርሃን ነው” የሚለውም የትውፊት ጽሑፍ 

ለመግለጫችን ትክክለኝነት ማረጋገጫ ነው። 

እነርሱ የዕውቀትን ትርጉም ስላልተረዱ፣ እነዚያን፣ ከድንቁርና 

መገለጫዎች የመነጩትንና በራሳቸው ከእውነት የራቀ እምነት 

የተፈጠሩትን ምስሎች በዕውቀት ስም ስለጠሩ፣ ስለዚህ፣ እነርሱ 

በዕውቀት ምንጭ ላይ ያንን የሰማኸውንና ያየኸውን አደረሱ። 

ለምሳሌ፣ በዕውቀቱና ለተቀዳጃቸው ትምሕርቶች ዝናን ያተረፈ፣ 

ከራሱም ሕዝብ መሪዎች ውስጥ እንደ ግንባር ቀደም መሪ ራሱን 

ይቆጥር የነበረ አንድ ሰው፣1 የእውነተኛ ዕውቀት ምሳሌዎች የሆኑትን 

ሁሉ፣ በመጽሐፉ ውስጥ አውግዟል፣ እንደ ክፎዎችም አቅርቧቸዋል። 

ይህም በግልጽ ከተናገራቸው ንግግሮቹና በመጽሐፉ በመላ 

1.  ሐጂ ሚርዛ ከሪም ካን  
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በአቀረባቸው ቀጥታ ያልሆኑ መግለጫዎቹ በሰፊው ግልጽ ሆኗል። 

ስለእርሱ ብዙ ጊዜ ስለሰማን፣ የእርሱን አንዳንድ ሥራዎች ለማንበብ 

አሰብን። ምንም እንኳ የሌሎችን ሰዎች ጽሑፎች ለማንበብ ስሜት 

ያልነበረን ቢሆንም፣ ነገር ግን፣ አንዳንድ ሰዎች ስለእርሱ ስለጠየቁን፣ 

የጠያቂዎቻችንን ጥያቄዎች ከዕውቀትና ከግንዛቤ ለመመለስ ስንል፣ 

መጽሐፉን ለማየት እንደሚያስፈልግ ተሰማን። አንድ ቀን፣ አንድ ሰው፣ 

ከድርሰቶቹ መካከል “ኤርሻዶል አቫም” 1 የሚል ስያሜ የተሰጠው 

ድርሰቱ በዚህ ከተማ ሊገኝ እንደሚችል እስከነገረን ድረስ፣ የአረብኛ 

ቋንቋ ሥራዎቹ ሊገኙ አልቻሉም ነበር። ራሱን እንደ ምሑር ስላሰበና 

ሌሎችን ሰዎች እንደ ደንቆሮ ስለቆጠረ፣ ከዚህ መጽሐፍ  ስያሜ፣ ራስን 

ከፍአድርጎ የመገመትና ከንቱ ክብርን የመሻት ጠረን አሸተትን። ለእርሱ 

የሚገባውም ዋጋ በእርግጥ ለመጽሐፉ በመረጠው ስያሜ በራሱ 

ታወቀ። የዚህ መጽሐፍ ደራሲ የራስ ወዳድነትንና የፍላጎትን መንገድ 

በመከተል ላይ እንደነበርና፣ በድንቁርናና በስሕተት ምድረ በዳም 

ውስጥ ገብቶ የጠፋ ሰው መሆኑ ግልጽ ሆነ። እኜ ሲመስለኝ፣ እርሱ፦ 

“ዕውቀት ያ ሊታወቅ የሚችል ሁሉ፣ ኃይልና ሥልጣን፣ ፍጥረትም 

ሁሉ ነው።”  የሚለውን በጣም የታወቀ የትውፊት ጽሑፍ ረስቷል። 

ይህ ሁሉ እንዳለ ሆኖ፣ ሰው ልከን መጽሐፉን አስመጥተን ለጥቂት 

ቀናት ከእኛ ጋር አቆየነው። ምናልባት ሁለት ጊዜያት ገልጠን አይተነው 

ይሆናል። በሁለተኛው ጊዜ፣ በአጋጣሚ፣ (ለሞሐመድ) “ለአንተ 

ባይሆን ኖሮ፣ ሰማያትን ባልፈጠርኩ ነበር” የተባለለትን የሞሐመድ 

“ሜራጅ” 2 ታሪክ በውስጡ አየን። “የሜራጅን” ምሥጢር ለመረዳት 

ፍጹም አስፈላጊዎች ናቸው ብሎ ያሰባቸውን፣ ወደ ሃያና ከዚያም በላይ 

የሚሆኑ ሳይንሶች መዘርዘሩን አስተዋልን። ከእርሱ መግለጫ፣ አንድ 

1.  መርሖ ለመሐይማን                      2፡ እርገት  
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ሰው የእነዚህን ሁሉ ዕውቀት በጥልቀትካላገኘ፣ የዚህን የላቀና የተከበረ 

ጭብጥ ትክክለኛ ግንዛቤ ሊቀዳጅ ከቶ አይችልም እንደሚል ተረዳን። 

ከእነዚህ ከተዘረዘሩት ሳይንሶች መካከል አንዳንዶቹ የሜታፊዚካል 

ረቂቅ ሳይንስ፣ የአልኬሚና የተፈጥሮአዊ አስማት ሳይንሶች የሚሉ 

ነበሩ። ይህ ሰው እንደእነዚህ ያሉትን ከንቱና የተተው ትምሕርቶች፣ 

ለመለኮታዊ ዕውቀት የተቀደሱና ነዋሪ ምሥጢራት ግንዛቤ በቅድሚያ 

እንደሚያስፈልጉ ነገሮች ቆጥሮአቸዋል። 

ጸጋ በተመላው አምላክ! የእርሱ የመገንዘብ ችሎታ እንዲህ ያለ 

ነው። ሆኖም፣ በእነዚያ የእግዚአብሔር ወሰን የሌለው ዕውቀት 

መግለጫዎች በሆኑት ላይ ምን ዓይነት የማናናቅና የስም ማጥፋት 

ድርጊቶች እንደከመረ ተመልከት! “በእነዚያ፣ አንዱ እውነተኛ አምላክ 

የእርሱ ሰባተኛው ሰማይ ግምጃ ቤቶች ባለአደራዎች በአደረጋቸው ፊት 

ላይ የስም ማጥፋት ንግግርህን ትወረውራለህን?” በማለት የተነገረው 

እንዴት ትክክልና እውነተኛ አባባል ነው! ለመረዳት ከሚችል ልብ 

ወይም አዕምሮ አንድም፣ ከጠቢባንና ከምሑራን መካከልም አንድም፣ 

እነዚህን ሊታመኑ የማይቻሉ መግለጫዎች አላስተዋለም። ሆኖም፣ 

ለእያንዳንዱ መገንዘብ የሚችል ልብ፣ ይህ ትምሕርት የተባለው፣ 

በእርሱ አንዱ እውነተኛ አምላክ በሆነው ተቀባይነት የሌለውና 

ኖሮትም የማያውቅ መሆኑ እንዴት ግልጽና በቀላሉ የሚታወቅ 

ነው።“የሜራጅ” ጌታ ራሱ በእነዚህ ውስንና የጨለሙ ትምሕርቶች  

በአንዲት  ፊደል እንኳ ያልተቸገረው፣ ከእነዚህም እውነትነት 

ከጎደላቸው ቅዠቶች በአንዳቸውም እንኳ ብሩህ ልቡን ያላረከሰ 

የመሆኑ እውነት እያለ፣ በእውነት ምሑራን በሆኑት ዓይኖች በጣም 

የሚያስጸይፉት፣ የእነዚህ ሳይንሶች ዕውቀት “ለሜራጅ” ምሥጢራት 
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ማወቂያ እንደ ፍጹም አስፈላጊ ነገር እንዴት ሊቆጠር ይችላል? እርሱ፦ 

“እውነት፣ በነፋስ ላይ እየጋለበ በሕዋ ስፋት ከአንዱ ጫፍ ወደሌላው 

የሚውዘገዘግ ሲሆን፣ ሰው ሊቀዳጀው የሚችለው ዕውቀት ሁሉ ግን 

በሽባ አህያ ላይ ተጭኖ ይንቀሳቀሳል” ሲል እንዴት እውነት ተናግሯል። 

በአምላክ ትክክለኝነት! ከዚህ “ሜራጅ” ምሥጢር ጥልቀት ለመረዳት 

የሚፈልግና ለዚህ ውቅያኖስ ጠብታ የሚጠማ ማንኛውም ሰው፣ የልቡ 

መስታወት አስቀድሞ በእነዚህ ትምሕርቶች አቧራ ተሸፍኖ ከሆነ፣ 

የዚህን ምሥጢር ብርሃን በውስጡ ለማንጸባረቅ ይችል ዘንድ፣ 

በመጀመሪያ ልቡን ማጽዳትና ንጹህ ማድረግ አለበት። 

በዚህ ቀን፣ እነዚያ በጥንቱ ዕውቀት ውቅያኖስ ውስጥ 

የሰጠሙት፣ በመለኮታዊ ጥበብ መርከብም ውስጥ የሚኖሩት፣ ሰዎች 

እንዲህ ያሉትን ከንቱ ተግባራት እንዳይከታተሉ ይከለክሏቸዋል። 

ለእግዚአብሔር ምሥጋና ይግባውና የሚያበሩት ልቦቻቸው፣ እንደነዚህ 

ካሉት ትምሕርቶች ከእያንዳንዱ ደብዛ የነጹ ናቸው፣ እንደነዚህም 

ካሉት ከባድ ግርዶሾች በላይ ናቸው። ይህን ከግርዶሾች ሁሉ እጅግ 

በጣም ጥቅጥቅ ያለውን ግርዶሽ፣ ይህን፦ “ከግርዶሾች ሁሉ እጅግ 

በጣም  ከባዱ የዕውቀት ግርዶሽ ነው” በሚለው አባባል የተጠቀሰውን 

ግርዶሽ፣ በተወዳጁ ፍቅር እሳት አጋይተናል። በአመዱም ላይ፣ 

የመለኮታዊ ዕውቀትን መቅደስ ገንብተናል። ለእግዚአብሔር ምሥጋና 

ይግባውና፣ “የክብርን ግርዶሾች” ፣ በእርሱ፣ ከሁሉም ይበልጥ ተወዳጅ 

በሆነው ውበት እሳት አቃጥለናል። ከሰው ዘር ልብ፣ ከእርሱ፣ የዓለም 

እሾት ከሆነው በስተቀር ሌላ ማንኛውንም ነገር አስወጥተናል፣ በዚህም 

እንደሰታለን። የእርሱን ዕውቀት በቀር የሌላ የምንንም ዕውቀት 

አጥብቀን አንይዝም፣ ልቦቻችንም በእርሱ ብርሃን አንጸባራቂ ውበቶ 



157 

ላይ በቀር በሌላ በምንም ላይ እንዲያተኩሩ አናደርግም። 

የእርሱ ብቸኛ ዓላማ፣ እርሱ እነዚህን ትምሕርቶች ሁሉ 

እንዲያቅ ሰዎች እንዲያምኑ ለማድረግ መሆኑን በአስተዋልን ጊዜ 

ከመጠን በላይ ተደነቅን። ሆኖም፣ ከመለኮታዊ ዕውቀት ሜዳ 

ከሚነፍሰው ነፋስ አንዲት እስትንፋስ እንኳ በነፍሱ ላይ አርብባ 

እንደማታውቅ ወይም፣ እርሱ ከጥንቱ ጥበብም አንዲት ነጠላ 

ምሥጢር እንኳ ገልጾ እንዳማያውቅ፣ በእግዚአብሔር እምላለሁ። 

የለም፣ እንዲያውም የዕውቀት ትርጉም ቢተነተንለት፣ ልቡ በቅሬታ 

በተሞላና መላው ሰውነቱ ከመሠረቱ በተንቀጠቀጠ ነበር። ርካሽና 

ትርጉም-አልባ መግለጫዎቹ እንዲህ ያሉ ሆነው እያሉ፣ ስለ ዕውቀቱ 

የሚያቀርባቸው የመግለጫዎች ዝና የደረሱበትን ከልክ ያለፉ 

ከፍታዎች ተመልከት! 

ጸጋ በተመላው አምላክ! ሰዎቹ በእርሱ ዙሪያ በመሰብሰባቸውና 

ለእርሱ ታማኝነት በማሳየታቸው ሁኔታ እንዴት በጣም ተገረምን! 

እነዚህ ሰዎች በሚያልፍ አቧራ በመርካት፣ ፊታቸውን ወደዚያ አዞሩ፣ 

እናም እርሱን፣ የጌቶች ጌታ የሆነውን ከጀርባቸው በስተኋላ 

ወረወሩት። የቁራ ጩኸት በመርካት፣ የቁራውንም ገጽታ በማፍቀር፣ 

እነርሱ የሌሊት ዘማሪዋን ወፍ ጣዕመ ዜማና የጽጌረዳን ውበት ካዱ። 

ይህንን አስመሳይ መጽሐፍ ማንበቡ ምንኛ ሊነገሩ የማይችሉ 

ውሸቶችን አጋለጠ! እነዚህ ምንም ዋጋ የሌላቸው በመሆናቸው፣ 

በማንኛውም ብዕር ለመዘርዘር ብቁ አይደሉም፣ ለአንዳፍታ ትኩረት 

እንኳ ለመብቃት ያነሱ ዝቅተኞች ናቸው። ነገር ግን መመርመሪያ 

ቢገኝ፣ ወዲያውኑ እውነትን ከውሸት፣ ብርሃንን ከጨለማ፣ ፀሐይን 

ከጥላ ይለይ ነበር። 
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ይህ አስመሳይ አውቃለሁ ከሚላቸው ሳይንሶች መካከል አንዱ 

የአልኬሚ ሳይንስ ነው። እርሱ ይህን ሳይንስ ከእውነት ከራቀ እምነት 

ዓለም ወደ እውነት ግዛት፣ ከማስመሰል ደረጃ በተግባር 

ወደሚፈጸምበት ሁኔታ እንዲተረጉም፣ በአንድ ንጉሥ ወይም 

በሥልጣን ታዋቂ በሆነ ሰው እንደሚጠየቅ ተስፋ እናደርጋለን። 

እውነቱ ከሐሰት ተለይቶ ይታወቅ ዘንድ፣ እንዲህ ያሉ ነገሮች አሉኝ 

የማለትን አስመሳይነት ከቶ የማያውቀው፣ ለእውነተኛ ዕውቀት 

እንደመለኪያም እንኳ የማይቆጥራቸው፣ ይህ ያልተማረና ትሑት 

አገልጋይ፣ ምነው የዚህ ዓይነቱን ተግባር ቢያከናውን ኖሮ። ዳሩ ግን 

ምን ይሆናል! ይህ ትውልድ ሊሰጠን የቻለው ነገር፣ ከፍላጻዎቹ 

ቁስሎችን ብቻ፣ ለከንፈሮቻችንም ያቀረበው ብቸኛ ጽዋ የመርዙን ጽዋ 

ብቻ ነው። በአንገታችን ላይ እስከ አሁን የሰንሰለቶቹ ጠባሳ አለብን፣ 

በአካላችንም ላይ የማይበርድ ጭካኔ ማስረጃዎች ታትመዋል። 

ይህ ሰው ስለደረሰበት ዕውቀት፣ ስለድንቁርናው፣ ስለግንዛቤውና 

ስለእምነቱ፣ ሁሉን የሚያጠቃልለው ቅዱስ መጽሐፍ የገለጸውን 

አስተውል። “በእውነቱ የዘቁም ዛፍ 1 የአሲም ምግብ ይሆናል።” 2 

ከዚያም የተወሰኑ ጥቅሶች ይከተሉና እርሱ ብሎ እንዲህ ይላል፦ 

“ይህን ቅመስ! አንተ በእውነቱ ኃያሉ ከሪም ነህና።” 3 በማይረክሰው 

የአምላክ መጽሐፍ ውስጥ እርሱ በግልጽና በማያሻማ ሁኔታ 

እንደተገለጸ አስተውል! ከዚህም በላይ፣ ይህ ሰው ራሱን ትሑት 

ለማስመሰል፣ በራሱ መጽሐፍ፣ ራሱን እንደ “አሲም አገልጋይ” 

ጠቅሷል፦ በእግዚአብሔር መጽሐፍ ውስጥ፣ “አሲም” በተራው መንጋ 

ውስጥ ኃያል፣ ስሙም “ከሪም”! 

“በማይሳሳተው ቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ ያልተጠቀሰ፣ አንድም 

1.  የሲኦል ዛፍ   2፡ ሃጥዕ/ በሃጥአት የተሞላ፤  ቆርአን 44፡ 43-44  3. የተከበሩ፤ ቆርአን 44፡ 49 
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ለምለም ሆነ ደረቅ ነገር የለም” 1 የሚለው ጥቅስ ቃላት ፍቺ በልብህ 

ጽላት ላይ ይታተም ዘንድ፣ የተቀደሰውን ጥቅስ አሰላስል። እንዲህ ያለ 

ሆኖ እያለ፣ ብዙ ሰዎች ታማኝነታቸውን ይገልጹለታል። የዕውቀትና 

የፍትሕ ሙሴን በመተው የድንቁርናን ሳሜሪ2 የሙጥኝ ብለዋል። 

እነርሱ ዓይኖቻቸውን ከመለኮታዊና ከዘለዓለማዊ ሰማይ ከሚያበራው 

የእውነት የቀኑ ኮከብ አዙረዋል፣ ደማቅ ውበቱንም በጭራሽ ቸል 

አድርገዋል። 

ወንድሜ ሆይ! መለኮታዊ የማዕድን ሥፍራ ብቻ የመለኮታዊ 

ዕውቀት ዕንቁዎችን ለመስጠት ይችላል፣ የምሥጢራዊ አበባ መዓዛም 

ከፍጹሙ የአትክልት ሥፍራ ብቻ ሊሸተት ይችላል፣ የጥንታዊ ጥበብ 

አበቦችም ከጉድፍ አልባ ልብ ከተማ በስተቀር ከሌላ ከየትም 

አያብቡም። “በለም አፈር ላይ፣ በጌታዋ ፈቃድ፣ ተክሎቿ፣ በብዛት 

ይበቅላሉ፣ መጥፎ በሆነው አፈር ላይ ግን፣ በጣም በሳሳ ሁኔታ ብቻ 

ይበቅላሉ።” 3 

በሰማይ ወፍ የተነገሩትን ጣዕመ ዜማዎች ለመረዳት የሚችሉት፣ 

እነዚያ መለኮታዊ ምሥጢራት የተገለጹላቸው ብቻ መሆናቸው 

በግልጽ እንዲታይ ስለተደረገ፣ ስለዚህ፣ የእግዚአብሔር እምነት 

ውስብስብ ጉዳዮችንና የቅድስና የቀን ምንጮች በሆኑት ልሳኖች ውስጥ 

የሚገኙ ረቂቅ ምሳሌያዊ ንግግሮችን በተመለከተ፣ እያንዳንዱ ሰው፣ 

ከእነዚያ ልቦቻቸው ከበሩትና የመለኮታዊ ምሥጢራት ግምጃ ቤቶች 

ከሆኑት ማብራሪያ መጠየቅ አለበት። በዚህ መንገድ እነዚህ 

ምሥጢራት፣ በተገበየ ዕውቀት እርዳታ ሳይሆን፣ ይልቁንም 

በእግዚአብሔር እርዳታና በእርሱ ጸጋ መጉረፍ ብቻ ይገለጻሉ። 

“ስለዚህ፣ የማታውቁት ከሆነ፣ ከእነዚያ የቅዱሳት ጽሑፎች ባለአደራ 

1.  ቆርአን 6፡ 59           2.  በሙሴ ዘመን የኖረ ምትሃተኛ             ቆርአን 7፡ 57 
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ከሆኑት ጠይቁ።” 1 

ነገር ግን ወንድሜ ሆይ! እውነተኛ ተመራማሪ ወደ ቀናት 

ቀደምቱ ዕውቀት በሚወስደው መንገድ የፍለጋ እርምጃ ለመውሰድ 

ሲወስን፣ ከሁሉ አስቀድሞ የአምላክ ውስጣዊ ምሥጢራት ግልፀት 

መቀመጫ የሆነውን ልቡን፣ ከሚጋርድ የተገበየ ዕውቀት አቧራና 

ከሰይጣናዊ ከንቱ ሃሣብ መገለጫዎች ከሚሰነዘሩት ሥውር አባባሎች 

ሁሉ ማንጻት አለበት። የተወዳጁ ነዋሪ ፍቅር መኖሪያ የሆነውን ልቡን 

ከእያንዳንዱ ርኩሰት ማንጻት፣ ነፍሱንም ከውሃና ከአፈር ከሆነው 

ሁሉ፣ እንደጥላ ከሆነና በፍጥነት ጠፊ ከሆነው ነገር ሁሉ ቁራኛነት 

ንጹህ ማድረግ አለበት። እርሱ፣ ልቡን ምንም የፍቅርም ሆነ የጥላቻ 

ምልክት በውስጡ እንዳይቀር በጣም ማንጻት አለበት፤ ያለዚያ ያ ፍቅር  

በጭፍን ወደ ሥሕተት እንዲያዘነብል ያደርገዋል፣ ወይም ያ ጥላቻ 

ከእውነት ያርቀዋል። በዚያ ቀን፣ አብዛኞቹ ሰዎች፣ እንዲህ ባለው 

ፍቅርና ጥላቻ ምክንያት፣ ከማይሞተው ፊት እንዴት እንደተነፈጉ፣ 

ከመለኮታዊ ምሥጢራት መገለጫዎች እንዴት በጣም እንደራቁ፣ ያለ 

እረኛም በመረሳትና በስሕተት ምድረ በዳ ውስጥ እንዴት 

በመንከራተት ላይ እንዳሉ አንተው ራስህ ታያለህ። ያ ተመራማሪ፣ ሁል 

ጊዜ፣ እምነቱን በአምላክ ላይ መጣል አለበት፤ የምድርን ሕዝቦች 

መተው አለበት፤ ከትቢያ ዓለም ራሱን ማላቀቅና እርሱን፣ የጌቶች ጌታ 

የሆነውን አጥብቆ መያዝ አለበት። ከማንም ሰው በላይ ራሱን ከፍ 

ለማድረግ መሻት ፍጹም የለበትም፣ ማንኛውንም የኩራትንና የከንቱ 

ውዳሴን ቅሪት ከልቡ ጽላት ላይ ማንጻት አለበት፤ ትዕግሥትንና 

የሚደርስበትን ማንኛውንም ነገር በፈቃደኝነት መቻልን አጥብቆ 

መያዝ፣ ዝምተኛ መሆንና ከከንቱ ንግግር መቆጠብ አለበት። 

1.  ቆርአን 16፡ 43 
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ምክንያቱም ምላስ የሚያበግን እሳት፣ ትርፍ ንግግርም አደገኛ መርዝ 

ነውና። ቁሳዊ እሳት አካልን ያቃጥላል፤ የምላስ እሳት ግን ልብንም 

ነፍስንም ያጋያል። በመጀመሪያ የተጠቀሰው ኃይሉ የሚቆየው ለአጭር 

ጊዜ ብቻ ነው፤ ቀጥሉ የተጠቀሰው ግን መዘዙ ለምዕተ ዓመት 

ይቀጥላል። 

ሐሜት የልብን ብርሃን የሚያጨልም፣ የነፍስንም ሕይወት 

የሚያጠፋ ስለሆነ፣ ያ ተመራማሪ ሐሜትንም እንደከባድ ሥሕተት 

መቁጠርና ራሱን ከግዛቱ ማራቅ አለበት። በትንሽ ነገር መርካትና 

ከመጠን ካለፈ ፍላጎት ሁሉ ነፃ መሆን አለበት። የእነዚያን ዓለምን 

የናቁትን ሰዎች ወዳጅነት እንደ ውድ ነገር ማየት፣ ከጉረኞችና 

ከዓለማውያን ሰዎች መራቅንም ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው ነገር 

መቁጠር አለበት። በየዕለቱ ጎሕ ሲቀድ ከአምላክ ጋር መነጋገር፣ 

በሙሉ ነፍሱም የተወዳጁን ፍለጋ ሳይታክት መቀጠል አለበት። 

እያንዳንዱን የተዛባ ሃሣብ፣ ፍቅር በተመላበት ስሙን ማንሣት ነበልባል 

ማቃጠልና ከእርሱ በቀር ሌላውን ሁሉ እንደመብረቅ በፈጠነ ፍጥነት 

ማለፍ አለበት። የተነጠቀውን መርዳት አለበት፤ ለችግረኛውም ድጋፍን 

መከልከል ከቶ የለበትም። ለእንስሳት ርኅራኄን ማሳየት አለበት፤ የልሳን 

ኃይል ለተሰጠው ለመሰሉ የሰው ልጅ ደግሞ በጣም የበለጠ። 

ለተወዳጁ ሕይወቱን አሳልፎ ከመስጠት ማመንታትም ሆነ፣ የሕዝቡ 

ተቃውሞ ከእውነት እንዲያዞረው መፍቀድ የለበትም። ለራሱ 

የማይመኘውን ለሌሎች መመኘት፣ ለማይፈጽመውም ነገር ቃል 

መግባት የለበትም። ተመራማሪው ከክፉ አድራጊዎች ጓደኝነት በሙሉ 

ልቡ መራቅና ኃጢአታቸውም እንዲሰረይላቸው መጸለይ አለበት። 

ለኃጢአተኛው ይቅርታ ማድረግ አለበት፤ በዝቅተኛነቱም ሁኔታ ሳቢያ 
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ፍጹም መናቅ የለበትም፤ ምክንያቱም የራሱ መጨረሻ ምን እንደሚሆን 

ማንም አያውቅምና። ኃጢአተኛ በመሞቻው ሰዓት የእምነት ሕላዌ 

የተቀዳጀውና ሞት አልባውን ጠበል በመጨለጥ ወደ ሰማይ ሠራዊት 

የበረረው ስንት ጊዜ ነው። ጥብቅ አማኝ ደግሞ በነፍሱ ማረጊያ ሰዓት 

በጣም በመለወጡ፣ እመጨረሻ አዘቅት እሳት ውስጥ የወደቀው ስንት 

ጊዜ ነው። እነዚህን አሳማኝና ክብደት ያላቸውን ንግግሮች የመግለጽ 

ዓላማችን፣ ከአምላክ በቀር ሌላውን ሁሉ እንደ ጊዜያዊ ማየት 

እንዳለበት፣ የሥግደት ሁሉ ዓላማ ከሆነው፣ ከእርሱ በቀር ሌላውን 

ሁሉ እንደ ፍጹም እንደሌለ ነገር መቁጠር እንዳለበት በተመራማሪው 

ውስጥ እንዲሰርጽ ለማድረግ ነው። 

እነዚህ ከተከበሩ ሰዎች ባሕርያት መካከል አንዳንዶቹ ሲሆኑ፤ 

መንፈሳዊ አዕምሮ ላላቸው ሰዎችም መታወቂያ መሠረት ይሆናሉ። 

ቀደም ሲል፣ በጠቃሚ ዕውቀት መንገድ ከሚጓዙ መንገደኞች እጅግ 

በጣም አስፈላጊ መመዘኛዎች ጋር ተያይዘው ተጠቅሰዋል። ከዓለማዊ 

ነገሮች የተላቀቀው ተጓዥና ቅን ተመራማሪ፣ እነዚህን መሠረታዊ 

መመዘኛዎች ሲያሟላ፣ ከዚያ በኋላ፣ ከዚያም በኋላ ብቻ፣ እውነተኛ 

ተመራማሪ ተብሎ ሊጠራ ይችላል። “ለእኛ ጥረቶችን ለሚያደርገው” 1 

በሚለው ጥቅስ የተሰጡትን ሁኔታዎች በሚያሟላበት በማንኛውም 

ጊዜ፣ “በመንገዶቻችን በእርግጥ እንመራዋለን” 2 በሚሉት ቃላት 

በተሰጡት ቡራኬዎች ሐሴት ያደርጋል። 

የሥሕተት ጨለማ የሚወገደው፣ የመጠራጠርና የቅሬታዎች 

ጭጋጎች የሚበተኑት፣ የዕውቀትና የእርግጠኝነት ብርሃኖችም 

ሕያውነቱን የሚያለብሱት፣ በተመራማሪው ልብ ውስጥ የምርምር 

ፋኖስ፣ የልባዊ ጥረት ናፍቆት የተመላበት ፍላጎት፣ ፍቅር የተመላበት 

1.  ቆርአን 29፡ 69                    2፡  ከላይ የተጠቀሰው 
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ታማኝነት፣ የጋለ ፍቅር፣ የታላቅ ደስታና የሐሴት መብራት 

በሚቀጣጠልበትና የፍቅራዊ ርኅራኄው ነፋስ  በነፍሱ ላይ 

በሚያረብብበት ጊዜ ብቻ ነው። በዚያን ሰዓት ምሥጢራዊው 

የምሥራች ነጋሪ፣ ሐሴት የተመላበትን የመንፈስ ብሥራት ይዞ፣ 

ከአምላክ ከተማ እንደ ንጋት ድምቀት ያበራል፤ በዕውቀት የመለከት 

ድምጽም ልብን፣ ነፍስንና መንፈስን ከግዴለሽነት እንቅልፍ 

ይቀሰቅሳል። ከዚያም በኋላ የቅዱሱና የዘለዓለማዊው መንፈስ ዘርፈ 

ብዙ ስጦታዎችና የሚጎርፍ ጸጋ በተመራማሪው ላይ ከፍተኛ አዲስ 

ሕይወት ስለሚያጎናጽፉ፣ አዲስ ዓይን፣ አዲስ ጆሮ፣ አዲስ ልብና አዲስ 

አዕምሮ ተሰጥቶት ራሱን ያገኛል። የሁለንተን ዓለምን ግልጽ ምልክቶች 

ጠልቆ ይመረምራል፤ የነፍስንም ድብቅ ምሥጢር ይረዳል። በአምላክ 

ዓይን እየተመለከተ፣ በእያንዳንዱ አቶም ውስጥ ወደ ፍጹም 

እርግጠኝነት ደረጃዎች እርሱን የሚመራውን በር ያያል። እርሱ 

በሁሉም ነገሮች ውስጥ የመለኮታዊ ግልጸት ምሥጢሮችንና 

የዘለዓለማዊ ክሥተት ማስረጃዎችን ያገኛል። 

በአምላክ እምላለሁ! በመርሖ መንገድ የሚጓዘውና የጽድቅን 

ከፍታዎች ለመውጣት የሚሻው፣ ይህን ክብር የተመላና የላቀ ከፍተኛ 

ደረጃ ቢቀዳጅ፣ የአምላክን መዓዛ ከብዙ ሺህ ኪሎ ሜትር ርቀት 

ያሸታል፤ የመለኮታዊ መርሖንም አንጸባራቂ ንጋት ከሁሉ ነገሮች የቀን 

ምንጭ በላይ ሲወጣ ያያል። እያንዳንዱና ሁሉም ነገር፣ ምንም ያህል 

ትንሽ ቢሆንም እንኳ፣ የፍለጋው ዓላማ ወደሆነው፣ ወደ እርሱ 

ተወዳጅ የሚመራው ግልጸት ይሆናል። የዚህ ተመራማሪ የመረዳት 

ኃይል በጣም ታላቅ ስለሚሆን፣ ልክ ፀሐይን ከጥላ ለይቶ 

የሚያውቀውን ያህል፣ እውነትን ከሐሠት ይለያል። ከእጅግ በጣም ሩቅ 
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የምሥራቅ ማዕዘኖች የአምላክ መዓዛዎች ቢያረብቡ፣ በምዕራብ 

የመጨረሻ ጠረፎች የሚኖር ቢሆንም እንኳ፣ ያለምንም ጥርጥር 

ሽታውን ለይቶ ያሸታል። ልክ አንጣሪ ዕንቁን ከድንጋይ ለይቶ 

እንደሚያውቀውም ሁሉ፣ ወይም ሰው ጸደይን ከበልግ፣ ሙቀትን 

ከቅዝቃዜ እንደሚለይ ሁሉ፣ እርሱም የአምላክን ምልክቶች ሁሉ፣ 

ድንቅ ልሳኖቹን፣ ታላላቅ ሥራዎቹንና ታላቅ ድርጊቶቹን፣ ከሰዎች 

ድርጊቶች፣ ቃሎችና መንገዶች በግልጽ ይለያል። የሰው ነፍስ ማሽተቻ 

ሕዋስ ከዓለማዊና ከሚገቱ ቁርኝቶች ሁሉ ሲነጻ፣ የተወዳጁን ትንፋሽ 

ሊለካ ከማይቻል ርቀት ምንም ሳያቅተው ያሸታል፣ በሽቶውም ተመርቶ 

ወደ እርግጠኝነት ከተማ ደርሶ ይገባል። በዚያም ውስጥ የእርሱን 

የጥንት ጥበብ ድንቅ ነገሮች ያያል፤ የተደበቁትንም ትምህርቶች ሁሉ 

በዚያች ከተማ ውስጥ ከሚያድገው ዛፍ ቅጠሎች ሽውሽውታ ይረዳል። 

ከአቧራዋ የክብርና የምሥጋና ዜማ ወደ ጌቶች ጌታ ሲወጣ 

በውሳጣዊውም በውጫዊውም ጆሮው ይሰማል፤ በውሳጣዊ ዓይኑም፣ 

“የምጽዓትን” እና “የነፍስ መዝራትን” ምሥጢሮች ያያል። እርሱ፣ 

የስሞችና የባሕርያት ንጉሥ የሆነው ለዚያች ከተማ ያዘጋጃቸው 

ምልክቶች፣ ምሳሌዎች፣ ግልጸቶችና ውበቶች እንዴት ሊነገር ከሚቻል 

በላይ ድንቅ ናቸው! ወደዚያች ከተማ መግባት ያለ ውሃ ጥም 

ይቆርጣል፤ ያለ እሳትም የአምላክን ፍቅር ያቀጣጥላል። በእያንዳንዱ 

የሣር ስለት (ቅጠል) ውስጥ ሊመረመሩ የማይቻሉ የጥበብ 

ምሥጢሮች ተደብቀው ይገኛሉ፤ ከእያንዳንዱም የጽጌረዳዋ ቁጥቋጦ 

ላይ እልፍ የሌሊት ዘማሪ ወፎች፣ ሐሴት በተመላበት ታላቅ ደስታ 

ዜማቸውን ያንቆረቁራሉ። ድንቅ አበቦችዋ የሚነደው ቁጥቋጦ 

ምሥጢር ይገልጻሉ፤ የቅድስና ጣፋጭ መዓዛዎችዋም የመሢሐዊውን 
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መንፈስ ሽቶ ይተነፍሳሉ። ይህች ከተማ ያለወርቅ ብልጽግናን 

ትሰጣለች፤ ሞት የሌለበትንም ዘለዓለማዊ ሕይወት ታጎናጽፋለች። 

በእያንዳንዱ ቅጠል ውስጥ ሊነገር የማይቻል ደስታ ተከማችቷል፤ 

በእያንዳንዱም ክፍል ውስጥ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ምሥጢሮች 

ተደብቀው ይገኛሉ።  

እነዚያ የአምላክን ፈቃድ ፍለጋ በድፍረት የሚጥሩት፣ አንዴ 

ከእርሱ በቀር ሌላውን ሁሉ ከተው በኋላ፣ ከዚያች ከተማ ጋር በጣም 

ስለሚጣበቁና ስለሚቆራኙ፣ ለአንድ አፍታ እንኳ ከእርሷ መለየቱ 

በእነርሱ የማይታሰብ ይሆናል። በዚያ ጉባኤ ከሚገኘው ምሥጢራዊ 

አበባ (Hyacinth)፣ ሥሕተት የማይገኝባቸውን ማስረጃዎች ይሰማሉ፤ 

ከጽጌረዳዋም ውበትና ከሌሊት ዘማሪ ወፍዋ ጣፋጭ ዜማ እጅግ 

በጣም እርግጠኞች የሆኑ የምሥክርነት ቃሎች ይቀበላሉ። ይህቺ 

ከተማ በየአንድ ሺህ ዓመት ያህል ጊዜ ትታደስና እንደገና ታጌጣለች። 

ስለዚህም ወዳጄ ሆይ፣ በመዳከም ላይ የሚገኙትን ነፍሶቻችንን 

በአዲሱ ተወዳጅ መንገድ በማያወላውል ጽናት መስዋዕት ለማድረግ 

እንድንችል ወደዚያች ከተማ ለመድረስ፣ በአምላክም ፈቃድና 

በፍቅራዊ ደግነቱ፣ “የክብርን ግርዶሾች” ለመተርተር እጅግ በጣም 

ከፍተኛ ጥረት ማድረግ አለብን። የዚያን ጸጋ ስጦታ ይፈቅድልን ዘንድ፣ 

እንባ በተመሉ ዓይኖች በጋለ ስሜትና በመደጋገም እርሱን መማጸን 

አለብን። ይህች በየዘመንና በየግልጸቱ ዘመን የምትገለጽ የአምላክ ቃል 

እንጂ ሌላ አይደለችም። በሙሴ ቀናት ኦሪት፣ በኢየሱስ ቀናት ወንጌል፣ 

በአምላክ መልእክተኛው በሞሐመድ ቀናት ቆርአን፣ በዚህ ቀን ባያን፣ 

በእርሱ፣ አምላክ በሚከሥተው የግልጸት ዘመን ደግሞ፣ ያለፉት 

የግልጸት ዘመናት መጻህፍት ሁሉ የሚመዘኑበት፣ ከሁላቸውም ይበልጥ 
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የላቀችና ከሁሉ የበላይ የሆነች፣ የእርሱ የራሱ መጽሐፍ ናት። በእነዚህ 

ከተሞች ውስጥ የመንፈስ ምግብ በረከት በተመላበት ሁኔታ ቀርቧል፣ 

የማይረክሱ ደስታዎችም እንዲኖሩባቸው ታዘዋል። እነዚህ የሚሰጡት 

ምግብ የሰማይ እንጀራ ነው፣ የሚያካፍሉትም መንፈስ የማይጠፋው 

የአምላክ ቡራኬ ነው። በተላቀቁት ነፍሶች ላይ የአንድነትን ስጦታ 

ያጎናጽፋሉ፣ ድሆችን ያበለጽጋሉ፣ በእነዚያ በድንቁርና ምድረ-በዳ 

ውስጥ ለሚንከራተቱት የዕውቀትን ጽዋ ያቀርባሉ። በሰማያትና 

በምድር ለሚገኘው ሁሉ የተሰጡት መርሖዎች፣ ቡራኬዎቹ፣ 

ትምህርቶች፣ ግንዛቤዎች፣ እምነትና እርግጠኝነት ሁሉ በእነዚህ 

ከተሞች ውስጥ ተደብቀውና ተከማችተው ይገኛሉ። 

ለምሳሌ፣ ቆርአን ለሞሐመድ ሕዝብ የማይደፈር ምሽግ ነበር። 

በእርሱ ቀናት፣ ወደዚያ የገባ ማንኛውም ሰው፣ ከጠላት ዲያብሎሳዊ 

ወረራዎች፣ ከአስጊ ጦሮች፣ ነፍስን ከሚጨርሱ ጥርጣሬዎችና ከእርኩስ 

ሹክሱክታዎች ተከልሎ ነበር። ደግሞም፣ የጥበብ ፍሬዎች የሆኑት 

ዘለዓለማዊና መልካም ፍሬዎች፣ ከመለኮታዊው ዛፍ ለእርሱ ድርሻ 

ተሰጡት። እርሱ እንዲጠጣ፣ ከዕውቀት ወንዝ የማይበላሹ ውሃዎች፣ 

እንድቀምስም የመለኮታዊ አንድነት ምሥጢራት ወይን ጠጅ 

ተሰጡት። 

ከሞሐመድ ግልጸትና ሕግጋቱ ጋር በተያያዘ፣ ለሰዎች 

አስፈላጊዎች የነበሩት ነገሮች ሁሉ በዚያ የአንጸባራቂ ክብር ሪዝቫን 

ውስጥ ተገልጸውና ተከሥተው ይገኛሉ። የመጽሐፉ ድንጋጌዎች 

የማያከራክሩና፣ የተስፋ ቃሉም የማይወድቅ ስለሆነ፣ ያ መጽሐፍ 

ከሞሐመድ በኋላ ለሕዝቡ ቋሚ ማስረጃ ሆኖ ቆይቷል። እስከ 

አስገራሚው የአምላክ ክሥተት ምጽዓት፣ እስከ “ዓመተ ስድሳ” 1 

1.  1260 ዓመት ከሂጅራ በኋላ -  ባብ እምነቱን ያወጀበት ዓመት  
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ድረስ፣ ሁሉም የዚያን መጽሐፍ ትእዛዛት እንዲከተሉ ታዘዋል። ያ 

መጽሐፍ (ዕውነት) ፈላጊውን ወደ መለኮታዊ ቅርበት ሪዝቫን 

በአስተማማኝ የሚመራና፣ ሃገሩን በመተው በፈላጊው መንገድ 

የሚራመደው ወደ ዘለዓለማዊው የእንደገና ግንኙነት ቤተ-መቅደስ 

እንዲገባ የሚያደርግ መጽሐፍ ነው። የመጽሐፉ መመሪያ ሊሳሳት ከቶ 

አይችልም፣ ማስረጃውን ሊበልጠው የሚችል ሌላ ማስረጃ የለም። 

የትውፊት፣ ጽሑፎቹም እነዚያ የተናገሯቸውም ሁሉ እውነትነታቸው 

የሚረጋገጠውና የሚታመኑት በዚያ መጽሐፍ ብቻ ስለሆነ፣ ሌሎች 

የትውፊት ጽሑፎች ሁሉ፣ ሌሎች መጽሐፎችና ጽሑፎች ሁሉ፣ ከዚህ 

ዓይነቱ ልቀት የተነፈጉ ናቸው። ከዚህም በላይ የትውፊት ጽሑፎቹ 

ራሳቸው በአሳዛኝ ሁኔታ ይለያያሉ፣ ሥውርነታቸውም ብዙዎች 

ናቸው። 

ሞሐመድ ራሱ፣ የተልዕኮው መጨረሻ ሲቃረብ፦ “በእውነቱ፣ 

መንታ ከባድ ማስረጃዎቼን በመካከላችሁ እተዋለሁ፦ የእግዚአብሔርን 

መጽሐፍና ቤተ-ሰቤን፣” የሚሉትን ቃላት ተናግሯል። ምንም እንኳ፣ 

በዚያ የነቢይነት ምንጭና የመለኮታዊ መርሖ ማዕድን ሥፍራ በሆነው 

የተገለጹት የትውፊት ጽሑፎች ብዙዎች ቢሆኑም፣ እርሱ ግን ያንን 

ቅዱስ መጽሐፍ ብቻ ጠቀሰ፤ በዚህም ለዕውነት ፈላጊዎች እንደ እጅግ 

በጣም ከፍተኛ መሣሪያና እርግጠኛ ማስረጃ፣ ለሕዝቡም እስከ ትንሣዔ 

ቀን ድረስ መመሪያ አድርጎ ሰየመው።  

እግዚአብሔር በመጽሐፉ ለሕዝቡ የመመሪያ ማስረጃ አድርጐ 

የመሠረተውን፣ ከፍተኛውም ዝቅተኛውም እንደ ትክክለኛ 

የሚቀበለውን፣ በማያወላውል ዕይታ፣ በንጹህ ልብና በተቀደሰ መንፈስ 

በጥንቃቄ አስተውል። በዚህም (መጽሐፍ) ብርሃን በእውነትና 
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በሐሠት፣ በመርሖና በሥሕተት መካከል ያለውን ልዩነት ለይተን 

እንድናውቅና እንድንለይ፣ ሁለታችንም፣ እንዲሁም የዓለም ሕዝቦች 

በሙሉ፣ ይህን ማስረጃ አጥብቀን መያዝ አለብን። ሞሐመድ 

ማስረጃዎቹ መጽሐፉና ቤተሰቡ እንዲሁ ስለወሰነ፣ የኋለኛው (ቤተ-

ሰቡ) ደግሞ አሁን ስለሌለ፣ እንደ አንዱ ብቸኛ ማስረጃ ሆኖ በሕዝቡ 

መካከል የሚቀረው መጽሐፉ ብቻ ነው። 

በእርሱ መጽሐፍ መጀመሪያ ላይ እርሱ እንዲህ ይላል፦ “አሊፍ. 

ላም. ሚም. ስለዚህ መጽሐፍ ምንም ጥርጣሬ የለም፦ ይህ 

እግዚአብሔርን ለሚፈሩ መመሪያ ነው።” 1 ባልተያያዙት የቆርአን 

ፊደላት ውስጥ የመለኮታዊ ሕላዌ ምሥጢራት ተሸፍነው ይገኛሉ 

በቅርፊታቸውም ውስጥ የእርሱ የአንድነት ዕንቁዎች በክብር 

ተቀምጠዋል። በቦታ ጥበት ምክንያት በአሁኑ ጊዜ በእነሱ ላይ 

አናተኩርም። በውጫዊ ሁኔታው አምላክ እንደሚከተለው 

የሚነገረውን ሞሐመድን ራሱን ያመለክታል፦ “ሞሐመድ ሆይ፣ 

ከመለኮታዊ አንድነት ሰማይ ስለተላከው ስለዚህ መጽሐፍ ምንም 

ጥርጥር ወይም እርግጠኛ ያለመሆን የለም። በውስጡ ለእነዚያ 

አምላክን ለሚፈሩ መመሪያ አለ።” እርሱ ይህንን መጽሐፍ፣ ቆርአንን 

ራሱን፣ በምድርና በሰማይ ላሉት ሁሉ መመሪያ እንዲሆን አድርጎ 

እንዴት እንደመደበና እንደደነገገ አስተውል። እርሱ፣ መለኮታዊው 

ሕያውና፣ ሊታወቅ የማይቻል ሕላዌ የሆነው፣ ራሱ፣ ይህ መጽሐፍ 

ያለጥርጥር እና ያለምንም እርግጠኛ አለመሆን ሁኔታ፣ እስከ ትንሣዔ 

ቀን ድረስ፣ ለሰው ዘር በሙሉ መርሖ መሆኑን መስክሯል። ስለዚህ 

አሁን፣ ምንጩ መለኮታዊ መሆኑን አምላክ ያወጀለትን፣ የእውነት 

መገለጫ መሆኑን የገለጸለትን ይህን እጅግ በጣም ከባድ ማስረጃ፣ ይህ 

1.  ቆርአን 2፡ 1 
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ሕዝብ በጥርጣሬና በቅሬታ ማየቱ ትክክል ነውን? በማለት 

እንጠይቃለን። ከዚያ፣ እርሱ ወደእጅግ በጣም ከፍተኛው የዕውቀት 

ጫፎች ለመድረስ የሚመራ ከሁሉ የላቀ መሣሪያ አድርጎ፣ ከዚያም 

መጽሐፍ በስተቀር ሌላ ምንም መፈለግ እንደሌለባቸው ከሠየመው 

ፊታቸውን ማዞራቸው ትክክል ነውን? የሰዎች የማይመስልና ቂላቂል 

አባባሎች የመጠራጠርን ዘሮች በአዕምሮዎቻቸው ውስጥ እንዲዘሩ 

እንዴት ሊፈቅዱ ይችላሉ? ከእንግዲህ ወዲያ፣ የሆነ ሰው በዚህ ወይም 

በዚያ አኳኋን ተናገረ፣ ወይም የሆነ ነገር ገና አልተፈጸመም በማለት 

እንዴት በከንቱ ሊከራከሩ ይችላሉ? ከአምላክ መጽሐፍ በስተቀር 

ለሰው ዘር ማሳመኛ ሊታሰብ የሚችል ሌላ ይበልጥ ፍቱን መሣሪያና 

ይበልጥ አስተማማኝ መመሪያ ቢኖር ኖሮ እርሱ በዚያ ጥቅስ ለመግለጽ 

ይሳነው ነብርን? 

ከላይ በተጠቀሰው ጥቅስ እንደተገለጸው፣ ለመቋቋም 

ከማይቻለው የአምላክ ትእዛዝና ቋሚ ድንጋጌ መውጣት የለብንም። 

ቅዱስና ድንቅ የሆኑትን ቅዱሳት ጽሑፎች መቀበል አለብን፣ 

ምክንያቱም፣ ይህንን ካላደረግን፣ የዚህን የተባረከ ጥቅስ እውነተኛነት 

ሳንቀበል ቀርተናልና። ምክንያቱም የቆርአንን እውነተኛነት ያልተቀበለ 

ማንም ሰው፣ በእውነቱ ያለፉትን ቅዱሳት ጽሑፎች እውነተኛነት 

ያልተቀበለ መሆኑ ግልጽ ነውና። ይህ የጥቅሱ ግልጽ ትርጉም ብቻ 

ነው። ውሳጣዊ ትርጉሞቹን እናብራራ፣ የተደበቁ ምሥጢሮቹን 

እንግለጽ ብንል፣ ፍቺዎቹን ዘርዝሮ ለመጨረስ የዘለዓለም ጊዜ ከቶ 

አይበቃም፣ ሁለንተን ዓለምም እነርሱን ለመስማት ችሎታ የለውም! 

እግዚአብሔር በእውነቱ፣ ስለአባባላችን እውነተኛነት ይመሠክራል! 

እርሱ በተመሳሳይ ሁኔታ በሌላ አንቀጽ እንዲህ ይላል፦“ያንን 
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ወደ አገልጋያችን ያወረድነውን ከተጠራጠራችሁ፣ ከዚያ ጋር ተመሳሳይ 

የሆነ ሱራህ (ምዕራፍ) አምጡ፣ ከዚያም ከእግዚአብሔር በቀር ሌሎች 

ምሥክሮቻችሁን ጥሩ፣ የእውነት ሰዎች ከሆናችሁ።” 1 እርሱ፣ እጅግ 

በጣም እርግጠኛ የም ሥክርነት ቃሉ፣ የማይሳሳት ማስረጃው፣ የሁሉን 

ድል አድራጊ ኃይሉ ማረጋገጫና የፈቃዱ ሁሉን ቻይነት ግልጸት 

እንዲሆኑ ያወጃቸው፣ የእነዚህ ጥቅሶች ደረጃ እንዴት በጣም ከፍተኛ፣ 

ባሕርይያቸውም እንዴት ፍጹም እንደሆነ ተመልከት።  እርሱ፣ 

መለኮታዊው ንጉሥ፣ የእርሱን መጽሐፍ ጥቅሶች፣ ስለእርሱ እውነት 

ከሚመሠክሩት ነገሮች ሁሉ የማያከራክር የበላይነት እንዳላቸው 

አውጃ;ል። ምክንያቱም፣ ከሌሎች ማረጋገጫዎችና ምልክቶች ሁሉ ጋር 

ሲነጻጸሩ፣ በመለኮታዊ ፈቃድ የተገለጹት ጥቅሶች እንደ ፀሐይ 

የሚያበሩ ሲሆኑ፣ ሌሎች ሁሉ ግን እንደ ከዋክብት ናቸውና። እነሱ 

ለዓለም ሕዝቦች የፍጹሙ ንጉሥ ነዋሪ ማረጋገጫዎች፣ የማያከራክር 

ማስረጃ፣ አንጸባራቂ ብርሃን ናቸው። ልቀታቸው ምንም ተቀናቃኝ 

የለውም፣ ባሕርያቸውንም ምንም ነገር ሊበልጠው አይችልም። እነዚህ 

የመለኮታዊ ዕንቁዎች ግምጃ ቤቶች፣ የመለኮታዊ ምሥጢራትም 

ማኅደሮች ናቸው። እነዚህ የማይሟሟ ማጣበቂያ፣ ጠንካራ ገመድ፣ 

ኦርቨቶል-ቮስቃ፣ የማይጠፋ ብርሃን ናቸው። በውስጣቸው የመለኮታዊ 

ዕውቀት ጅረት ይፈሳል፣ የእርሱ ጥንታዊና ፍጹም የሆነ ጥበብ እሳት 

ይነዳል። ይህ በአንዱና በተመሳሳይ ቅጽበት በታማኞቹ ደረቶች ውስጥ 

የፍቅርን እሳት ነበልባል የሚያቀጣጥል፣ በጠላት ልብ ደግሞ የደንታ 

ቢስነትን ቅዝቃዜ የሚያወርድ እሳት ነው። 

ወዳጅ ሆይ! እርሱ እንደ መለኮታዊ ማስረጃው አድርጎ 

የአዘዘውን መቀበልና ለዚያ መገዛት እንጂ፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ 

1.  ቆርአን 2፡ 23 
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መተው የለብንም። ይህ ጥቅስ በጣም ከባድና ትርጉም ያዘለ ልሳን 

በመሆኑ፣ ይህን መግለጹና መተንተኑ ለዚህ ለተሠቃየው ነፍስ ከባድ 

ነው። እግዚአብሔር እውነትን ይናገራል፣ ወደ መንገዱ ይመራል። 

እርሱ፣ በእውነቱ፣ በእርሱ ሕዝቦች ሁሉ ላይ የላቀ የበላይ ነው፤ እርሱ 

ኃያሉ፣ ለጋሡ ነው። 

እርሱ በተመሳሳይ ሁኔታ እንዲህ ይላል፦ “የእግዚአብሔር 

ጥቅሶች እንዲህ ያሉ ናቸው፦ በእውነት እንገልጽልሃለን። ነገር ግን 

እግዚአብሔርንና የእርሱን ጥቅሶች አንቀበልም ካሉ፣ በምን ግልጸት 

ያምናሉ?” 1 የዚህን ጥቅስ እንድምታ ብትገነዘብ፣ ከእግዚአብሔር 

ነቢያት ይበልጥ ታላቅ ክሥተት ተገልጾ እንደማያውቅ፣ ከእነርሱም 

የተገለፁ ጥቅሶች ማስረጃ በምድር ላይ ታይቶ እንደማይታወቅ 

ትገነዘባለህ። እንዲያውም፣ ጌታህ እግዚአብሔር ከሚፈቅደው በቀር፣ 

በምንም ጊዜ ይህን ማስረጃ ምንም ሌላ ማስረጃ ሊበልጠው 

አይችልም። 

በሌላ ጽሑፍ እንዲህ ይላል፦ “የእግዚአብሔር ጥቅሶች 

ተደግመውለት ለሚሰማ፣ ከዚያም በኋላ ልክ እንዳልሰማቸው አድርጐ 

በትዕቢት ማናናቁን ለሚቀጥል፣ ለእያንዳንዱ የሚዋሽ ኃጢአተኛ 

ወዮለት! ስለአሳማሚው ቅጣት አስጠንቅቀው።” 2 ሰዎች የጌታቸውን 

ጥቅሶች ቢያሰላስሉ፣ የዚህ ጥቅስ እንድምታዎች ብቻ፣ በሰማይ 

ውስጥና በምድር ላይ ያሉትን ሁሉ ያረካሉ። ምክንያቱም፣ በዚህ ቀን 

ሰዎች በመለኮት የተገለጹትን ጥቅሶች፣ እጅግ በጣም አነስተኛ ነገሮች 

እንደሆኑ አድርገው በማናናቅ እንዴት ቸል እንደሚሏቸው 

ትሰማለህና። ሆኖም፣ ከእነዚህ ጥቅሶች የበለጠ ምንም ነገር በዓለም 

ተገልጾ አይታወቅም፣ ለወደፊቱም ከቶ አይገለጽም! እንዲህ በላቸው፦ 

1.  ቆርአን 45፡ 5              2.  ቆርአን 45፡ 6 
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“ደንታ ቢሶች ሰዎች ሆይ!  እናንተ፣ ባለፈው ዘመን አባቶቻችሁ 

የተናገሩትን ትደግማላችሁ። ያንኑን እነርሱ ከእምነተ-ቢስነታቸው ዛፍ 

የሰበሰቧቸውን ፍሬዎች እናንተም ደግሞ ትሰበስባላችሁ። ብዙ ሳይቆይ 

ወደ አባቶቻችሁ ትሰበሰባላችሁ፣ ከእነርሱም ጋር በገሃነመ እሳት 

ውስጥ ትኖራላችሁ። አሰቃቂ መኖሪያ! የጨቋኝ ሰዎች መኖሪያ!”  

እርሱ አሁንም በሌላ ጽሑፍ እንዲህ ይላል፦ “ከጥቅሶቻችን 

ማንኛውንም ሲሰማ መሳለቂያ ያደርጋቸዋል። አሳፋሪ ቅጣት 

አለላቸው!” 1 ሰዎቹ በማፌዝ፦ “ሌላ ተአምር ሥራ፣ ሌላ ምልክት 

ስጠን!”  በማለት ተናገሩ። አንዱ፦ “አሁን የሰማዩ ከፊል 

እንዲወድቅብን አድርግ፤” 2 ሌላው ደግሞ፦ “ይህ ከአንተ ዘንድ 

እውነት ራሱከሆነ፣ ድንጋዮችን ከሰማይ አዝንብብን” 3 ይላል። ልክ 

የእሥራኤል ሕዝብ፣ በሙሴ ጊዜ፣ የሰማይን ኅብስት ለምድር ውዳቂ 

ነገሮች እንደለወጠው ሁሉ፣ እነዚህም ሰዎች በተመሳሳይ ሁኔታ፣ 

በመለኮት የተገለጹትን ጥቅሶች በገለማ፣ በአስፀያፊና በከንቱ 

ፍላጎቶቻቸው ለመቀየር ፈለጉ። በተመሳሳይ ሁኔታ፣ ምንም እንኳ 

በዚህ ቀን፣ መንፈሳዊ ምግብ ከመለኮታዊ ምሕረት ሰማይ የወረደ፣ 

ከፍቅራዊ ደግነቱም ደመና የዘነበ ቢሆንም፣ እንዲሁም ምንም እንኳ 

የሕይወት ባሕር፣ በሕያው ሁሉ ጌታ ትእዛዝ፣ በልብ ሪዝቫን ውስጥ 

እየተመመ ቢሆንም፣ እነዚህ ሰዎች ግን፣ እንደተራቡ ውሾች፣ በጥንብ 

ዙሪያ ተሰባስበው፣ በጠነዛውም ጨውማ የሐይቅ ውሃዎች 

መርካታቸውን ታያለህ። ጸጋ በተመላው አምላክ! የእነዚህ ሰዎች 

መንገድ እንዴት የሚገርም ነው! ምንም እንኳ የእርሱ ሁሉን ነገሮች 

የሚመሩት ሰንደቅ ዓላማዎች ገና ዱሮ የተሰቀሉ ቢሆኑም፣ እነርሱ ግን 

ለመርሖ ይጯጯሃሉ። እርሱ፣ የዕውቀት ሁሉ ዓላማ የሆነው እንደ 

1.  ቆርአን 45፡ 8         2. ቆርአን 26፡ 187       3. ቆርአን 8፡ 32  
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ፀሐይ የሚያበራ ሲሆን፣ እነርሱ ግን በዕውቀት ሥውር ውስብሰብ 

ነገሮች ላይ ይጣበቃሉ። ፀሐይዋ በራሳቸው ዓይን ያያሉ፣ ነገር ግን 

ያችን አንጸባራቂ የብርሃን ሉል ስለብርሃኑ ማስረጃ ይጠይቋታል። 

የጸደዩ ዝናብ በእነርሱ ላይ ሲወርድ ይመለከታሉ፣ ዳሩ ግን ስለበረከቱ 

ማረጋገጫ ይሻሉ። የፀሐይ ማስረጃ፣ የሚያበራውና ሁሉንም ነገሮች 

የሚያጥለቀልቀው የእርሷ ብርሃኑ ነው። የዝናብ ማስረጃ፣ ዓለምን 

የሚያድሰውና የሕይወትን ልብስ የሚያጎናጽፈው በረከቱ ነው። አዎን 

ዕውር ከፀሐይ ሙቀትዋን በቀር ምንም ሊያይ አይችልም፣ ጠፍ 

አፈርም ከምሕረት ዝናቦች ምንም ድርሻ የለውም። “ዕውሩ፣ ከፀሐይ 

ሙቀቷን በቀር ሌላ ምንም እንደማያገኝ ሁሉ፣ የማያምነው ከቆርአን 

ከፊደሎች ድርድር በቀር ሌላ ምንም ባያይ አትደነቅ።” 

እርሱ በሌላ ጽሑፍ እንዲህ ይላል፦ “ግልጽ ጥቅሶቻችን 

ሲነበቡላቸው፣ ብቸኛ ክርክራቸው፣ ‘እውነት የምትናገሩ ከሆናችሁ፣ 

አባቶቻችንን መልሳችሁ አምጧቸው’ ማለት ብቻ ነው!” 1 እነርሱ 

ከእነዚህ ሁሉን ከሚያጠቃልል ምሕረት መገለጫዎች ምን ዓይነት 

የማይረቡ ማስረጃዎችን እንደፈለጉ ተመልከት! አንዱ ፊደላቸው ብቻ 

እንኳ ከሰማያትና ከምድር መፈጠር በላቀው፣ በእኔነትና በፍላጎት ሸለቆ 

ውስጥ ባለውም ሙት ላይ በእምነት መንፈስ ሕይወት በሚዘራው 

ጥቅሶች ላይ አፌዙ፤ “አባቶቻችን ከመቃብሮቻቸው ፈጥነው 

እንዲወጡ አድርጉ” በማለትም ተንጫጩ። የዚያ ሕዝብ ጠማማነትና 

ትዕቢት እንዲህ ያለ ነበር። ከእነዚህ ጥቅሶች እያንዳንዱ፣ ለዓለም 

ሕዝቦች ሁሉ ስለእርሱ ዕውነት አስተማማኝ ማስርጃና ክብር 

የተመላው ማረጋገጫ ነው። በእግዚአብሔር ጥቅሶች ላይ ብታሰላስል፣ 

እያንዳንዳቸው፣ በእውነቱ መላውን የሰው ዘር ያረካሉ። ከዚህ በላይ 

1.  ቆርአን 45፡ 24 
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በተጠቀሰው ጥቅስ በራሱ ውስጥ የምሥጢራት ዕንቁዎች ተደብቀው 

ይገኛሉ። በሽታው ምንም ይሁን ምን ጥቅሱ የሚሰጠው መድኃኒት 

ሳይፈውስ ሊቀር ከቶ አይችልም። 

የእነዚያን፣ ፊቺአቸውን ለመገንዘብም ሆነ ጥቅማቸውን 

ለመረዳት ስለማይችሉ፣ ቅዱስ መጽሐፉና የቅዱስ መጽሐፉ ጥቅሶች፣ 

ለተራ ሰዎች ማስረጃ ሊሆኑ ከቶ አይችሉም የሚሉትን ሰዎች ከንቱ 

ክርክር አትስማ። ነገር ግን፣ ለምሥራቅም ሆነ ለምዕራብ፣ 

የእግዚአብሔር አስተማማኝ ማስረጃ ቆርአን እንጂ ሌላ ምንም 

አይደለም። ከሰዎች የመረዳት ችሎታ ውጪ ቢሆን ኖሮ፣ ለሁሉም 

ሕዝብ እንደ ሁለንተናዊ ማስረጃ ተደርጎ እንዴት ሊታወጅ ይችል 

ነበር? የእነርሱ ክርክር እውነት ቢሆን ኖሮ፣ መለኮታዊውን ሕያው 

ማወቁ የእርሱን ቅዱስ መጽሐፍ ከማወቅ በላይ ስለሚከብድ፣ ተራው 

ሕዝብ ደግሞ ሊረዳው ችሎታ ስለሌለው፣ ማንም አምላክን 

እንዲያውቅ ባልታዘዘ፣ እርሱን ማወቁም አስፈላጊአቸው ባልሆነ ነበር። 

እንዲህ ያለው ክርክር ፍጹም ሥሕተት ነው፣ ተቀባይነትም 

የለውም። ይህም ከትዕቢትና ከኩራት ብቻ የሚቀሰቀስ ነው። 

ዓላማውም ሕዝቡን ከመለኮታዊ መልካም ፈቃድ ሪዝቫን መንገድ 

ለማራቅና በሕዝቡ ላይ የሥልጣናቸውን ልጓም ለማጥበቅ ነው። 

ሆኖም፣ በእግዚአብሔር ፊት፣ እነዚህ ተራ ሰዎች ከአንዱ እውነተኛ 

አምላክ ፊታቸውን ካዞሩት፣ ከሃይማኖታዊ ጉዳይ መሪዎቻቸው በላይ 

ወሰን በሌለው ሁኔታ የተሻሉና የተከበሩ ናቸው። የእርሱን ቃላት 

መገንዘብና የሰማይ ወፎች ልሳኖችን መረዳት በምንም ዓይነት በሰው 

ትምህርት የሚወሰን አይደለም። እነዚህን መረዳቱ የሚወሰነው፣ ሙሉ 

በሙሉ በልብ ንጽሕና፣ በነፍስ ንጽህናና በመንፈስ ነፃነት መጠን ነው። 
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ይህም፣ በእነዚያ፣ በዛሬው ቀን፣ ምንም እንኳ በሰዎች ዘንድ 

ከሚታወቀው ትምህርት ደረጃ የአንዲት ፊደል ዕውቀት እንኳ 

ሳይኖራቸው፣ በእጅግ በጣም ከፍተኛ የዕውቀት መቀመጫዎች ላይ 

በተቀመጡት፣ የልቦቻቸውም የአትክልት ሥፍራ፣ በመለኮታዊ ጸጋ 

ዝናቦች አማካይነት፣ በጥበብ ጽጌረዳዎችና በመረዳት ልዩ አበቦዎች

(tulips) በተጌጡት ምስክርነት ተረጋግጧል። ከታላቅ ቀን ብርሃን 

ድርሻቸውን በማግኘታቸው፣ ልበ-ቅኖች የበጃቸው ናቸው። 

በተመሳሳይ ሁኔታ እርሱ እንዲህ ይላል፦ “እነዚያ በአምላክ 

ጥቅሶች ወይም ከእርሱ ጋር እንደሚገናኙ የማያምኑት ደግሞ፣ እነዚህ 

ስለምሕረቴ ተስፋ ይቆርጣሉ፣ እነዚህም ከባድ ቅጣት 

ይጠብቃቸዋል።” 1 ደግሞም፦ “እነርሱ፣ ለአንድ ያበደ ባለቅኔ ብለን 

አምላኮቻችንን ልንተው ነውን? ይላሉ” 2። የዚህ ጥቅስ እንድምታ 

ግልጽ ነው። እነርሱ ጥቅሶቹ ከተገለጹ በኋላ ምን እንደተናገሩ 

አስተውል። እርሱን ባለቅኔ ብለው ጠሩት፣ በአምላክ ጥቅሶች ላይ 

አፌዙ፣ እንዲህ በማለትም ጮሁ፦ “እነዚህ የእርሱ ቃላት የጥንቶቹ 

ተረቶች እንጂ ሌላ ምንም አይደሉም!”። በዚህም አነጋገራቸው፣ 

ሞሐመድ እነዚያን በጥንት ሕዝቦች የተነገሩትን ቃላት ሰብስቦ 

በማጠናቀር፣ የአምላክ ቃላት ብሎ ጠራቸው ማለታቸው ነው። 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ በዚህም ቀን፣ ሰዎች፦ “እነዚህን ቃላት 

ያጠናቀራቸው ከቀድሞዎቹ  ቃላት ነው” ወይም “እነዚህ ቃላት ሐሰት 

ናቸው” በማለት በዚህ ግልጸት ላይ ተመሳሳይ ክስ ሲያቀርቡ 

ሰምተሃል። አባባሎቻቸው ከንቱና ትዕቢት የተሞሉ፣ ሁኔታቸውና 

ደረጃዎቻቸው ዝቅተኞች ናቸው! 

እኛ ከጠቀስናቸው፣ ክህደቶችና ውግዘቶች በኋላ፣ እነርሱ፦ 

1.  ቆርአን 29፡ 23              2. ቆርአን 37፡ 36  
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“በቅዱሳት ጽሑፎቻችን መሠረት፣ ከሙሴና ከኢየሱስ በኋላ፣ 

የመለኮታዊ ግልጸትን ሕግ የሚሽር ምንም ራሱን የቻለ ነቢይ 

አይነሣም። እንዲያውም፣ ያ መከሠት ያለበት የግድ ሕጉን ማሟላት 

አለበት፣” በማለት ተቃወሙ። ከዚህ በኋላ፣ የመለኮታዊ ጭብጦች 

ሁሉ አመልካች የሆነውና የመሐሪው ጸጋ መውረድ ሊያቋርጥ ከቶ 

የማይችል የመሆኑን እውነት የሚመሠክረው ይህ የሚከተለው ጥቅስ 

ተገለጸ፦ “ዮሴፍም ከዚህ በፊት ከግልጽ ምልክቶች ጋር ወደ እናንተ 

መጣ፣ ነገር ግን፣ እርሱ ከሞተ በኋላ፣  'እግዚአብሔር ከእርሱ በኋላ 

ሌላ መልእክተኛ ፍጹም አይልክም'’ እስካላችሁበት ጊዜ ድረስ፣ እርሱ 

ይዞት ወደ እናንተ ስለመጣው መልእክት መጠራጠራችሁን 

አላቆማችሁም ነበር፣ እግዚአብሔር በዚህ ሁኔታ ያንን ኃጢዓተኛና 

ተጠራጣሪ የሆነውን ሰው ያሳስታል።” 1 ስለዚህ፣ በእያንዳንዱ ዘመን 

የነበሩት ሰዎች በቅዱስ መጽሐፍ በአንድ ጥቅስ ላይ በመጣበቅ፣ ምንም 

ነቢይ እንደገና ለዓለም እንደማይከሠት በመከራከር እንዲህ ያሉ ከንቱና 

የማይመስሉ አባባሎች እንደተናገሩ እንደነበሩ ከዚህ ጥቅስ ተረዳ፣ 

በእርግጥም እወቅ። ልክ የክርስቲያን ካህናት፣ ከዚህ ቀደም ብለን 

የጠቀሰውን የወንጌልን ሕግ ምን ጊዜም እንደማይሻር፣ የወንጌልን ሕግ 

የሚያጸድቅ ካልሆነ በቀር፣ ሌላ ምንም ራሱን የቻለ ነቢይ 

እንደማይገለጽ ለመግለጽ እንደሞከሩ ሁሉ። አብዛኞቹ ሰዎችም በዚሁ 

በሽታ ተጠቅተዋል። 

ልክ የቀድሞዎቹ ሕዝቦች እንደተጋረዱት ሁሉ፣ የቆርአንም 

ሕዝቦች “የነቢያት መደምደሚያ” የሚሉት ቃላት ዓይኖቻቸውን 

እንዲጋርዷቸው እንዴት እንደፈቀዱ አንተው ራስህ ታያለህ። ዳሩ ግን፣ 

ስለዚህ (ስለሚከተለው) ጥቅስ እነርሱ ራሳቸው ይመሠክራሉ፦ 

1.  ቆርአን 40፡ 34 
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“ከእግዚአብሔርና ከእነዚያ በዕውቀት በደንብ ከተመሠረቱት በቀር ሌላ 

ማንም ፍቺአቸውን አያውቅም።” 1 እርሱ፣ በዕውቀት ሁሉ በደንብ 

የተመሠረተው፣ እርሱ የዚያ እናት፣ ነፍስ፣ ምሥጢርና ሕላዌ የሆነው፣ 

ያንን ከፍላጎታቸው ጋር እጅግ በጣም ትንሽ እንኳ የሚቃረነውን 

ሲገልጽ፣ እነርሱ በመረረ ሁኔታ ይቃወሙትና፣ ያለምንም እፍረት 

ይክዱታል። እነዚህን ገና ድሮ ሰምተሃል፣ እንዲሁም አይተሃል። እንደ 

እነዚህ ያሉት አድራጎቶችና ቃሎች፣ በእነዚያ የራሳቸውን ፍላጎቶች 

በቀር እግዚአብሔርን ፍጹም በማያመልኩት፣ ለወርቅ በቀር ለሌላ 

ለምንም ታማኝታቸውን በማይገልጹት፣ ከሁሉ ይበልጥ ጥቅጥቅ ባሉት 

የዕውቀት ግርዶሾች በተጠቀለሉትና፣ በእነዚህም ጨለማዎች መረብ 

ውስጥ በተተበተቡት፣ በሥሕተት ምድረ በዳዎችም ውስጥ ገብተው 

በጠፉት የሃይማኖት መሪዎች ብቻ የተቀሰቀሱ ነበሩ። ልክ፣ የሕያው 

ጌታ  ራሱ (እንደሚከተለው) በግልጽ እንደተናገረው ሁሉ፦ “ምን 

ይመስልሃል? ያንን ኃይለኛ ስሜቶቹን አምላክ ያደረጋቸውን፣ 

እግዚአብሔር በዕውቀት አማካይነት እንዲሳሳት የሚያደርገውን፣ 

ጆሮዎቹንና ልቡን የደፈነበትን፣ በማየት ኃይሉም ላይ ግርዶሽ 

የጋረደበትን፣ አምላክ ተቀባይነትን ከከለከለው በኋላ፣ እንዲህ ያለውን 

ሰው ማን ይመራዋል? ስለዚህ በዚህ አትመከሩምን?” 2 

ምንም እንኳ “አምላክ በዕውቀት እንዲሳሳት ያደረገው” የሚለው 

የተገለፀው ውጫዊ ትርጉሙ ቢሆንም፣ ለእኛ ግን፣ እነዚያን ከአምላክ 

ውበት ፊታቸውን ያዞሩትን፣ በራሳቸው ከንቱ ሃሣቦችና ፍላጎቶች 

የተቀረፀውን፣ የራሳቸውን ትምሕርት አጥብቀው በማያዝ፣ 

የእግዚአብሔርን መለኮታዊ መልእክትና ግልጸት ያወገዙትን የዘመኑን 

ካሕናት ያመለክታል። “በል፦ ይህ ከዚያ ፊታችሁን ያዞራችሁት ታላቅ 

1.  ቆርአን 3፡ 7                     2፡ ቆርአን 45፡ 22 
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መልእክት ነው!” 1 በተመሳሳይ ሁኔታ እርሱ እንዲህ ይላል፦ “ግልጽ 

ጥቅሶቻችን ሲደገሙላቸውም፣ እነርሱ ‘ይህ ከአባቶቻችሁ አምልኮ 

ሊያሳስታችሁ የሚሞክር ሰው ነው’ ይላሉ። እነርሱ ደግሞም፦ ‘ይህ 

እውነት በማስመሰል የቀረበ ሐሰት በቀር ሌላ ምንም አይደለም’  

ይላሉ”። 2 

ለአምላክ ቅዱስ ድምጽ ጆሮዎችህን አቅና፣ ጣፋጩንና 

ዘለዓለማዊውን ዜማውንም አድምጥ። እርሱ፣ እነዚያን የአምላክን 

ጥቅሶች ያስተባበሉትን እንዴት በጥሞና እንዳስጠነቀቃቸው፣ 

እነዚያንም ቅዱሳት ቃላቱን የካዱትን እንዴት እንዳገለላቸው 

ተመልከት። ሰዎች ከመለኮታዊ ቅርበት ከውሥር ምን ያህል እንደራቁ፣ 

የእነዚያ በመንፈስ ድሆች የሆኑት እምነተ ቢስነትና ትዕቢትም አሳዛኝ 

እንደነበር አስተውል። ምንም እንኳ ያ የፍቅራዊ ደግነትና የበረከት 

ሕላዌ፣ እነዚያን በፍጥነት ጠፊ ፍጡራን ወደሞት አልባ ዓለም 

እንዲሸጋገሩ ያደረገ፣ እነዚያንም ድሆች የሆኑትን ነፍሶች ወደ 

ተቀደሰው የሃብት ጅረት የመራ ቢሆንም፣ ነገር ግን አንዳንዶቹ 

“የፍጡራን ሁሉ ጌታ የሆነውን፣ የአምላክ ስም አጉዳፊ” እንደሆነ 

አድርገው አወገዙት፣ ሌሎች “ያ ሰዎቹን ከእምነትና ከእውነተኛ ማመን 

መንገድ የሚከለክለው” ብለው ከሠሡት፣ ሌሎች ደግሞ “እብድ” እና 

የመሳሰለውን እንደሆነ አድርገው ተናገሩ። 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ በዚህም ቀን በዚያ በሞት አልባነት ዕንቁ 

ላይ በምን ዓይነት አጽያፊ ሰበቦች (አሳብበው) ጥቃት እንዳደረሱበት፣ 

የንጽህና ምንጭ በሆነውም ላይ ምን ዓይነት ሊነገሩ የማይችሉ 

ውንጀላዎች እንደከመሩበት ታያለህ። ምንም እንኳ እግዚአብሔር 

በመጽሐፉ፣ በቅዱሱና በማይጠፋው ጽላቱም ውስጥ እነዚያን 

1.  ቆርአን 38፡ 67                     2፡ ቆርአን 34፡ 43 
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የተገለጹትን ጥቅሶች የሚክዱትንና የሚቃወሙትን የአስጠነቀቀና፣ 

ለእነዚያ ለሚቀበሏቸው ደግሞ ጸጋውን ያበሠረ ቢሆንም፣ ነገር ግን 

እነርሱ በእነዚያ ከአምላክ ዘለዓለማዊ የቅድስና አዲስ ሰማይ በተላኩት 

ጥቅሶች ላይ ያነሣ;ቸውን ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ነቀፋዎች ተመልከት! 

እንዲህ ያለውን በጣም ታላቅ የበረከት መውረድ ምንም ዓይን 

ዓይቶት፣ እንዲህ ያለውንም የፍቅራዊ ደግነት ግልጸት ምንም ጆሮ 

ሰምቶት የማያውቅ የመሆኑ እውነትም እያለ ነው። በጣም ታላቅ 

በረከትና ግልጸት እንዲከሠት በመደረጉ፣ የተገለጹት ጥቅሶች፣ ከእርሱ፣ 

ፍጹም በረከት ከተመላው የምሕረት ደመናዎች የሚዘንቡ የጸደይ 

ዝናቦች መሰሉ። ታላቅነታቸውና ክብራቸው እንደ ፀሐይ የሚያበራው 

“ጽናት የተሰጣቸው” ነቢያት፣ እያንዳንዳቸው፣ ጥቅሶቹ በደንብ 

የተረጋገጡ፣ ሁሉም ሰዎች ያዩትን መጽሐፍ የማምጣት ክብር 

ተሰጥቷቸዋል። ከዚህ የመለኮታዊ ምሕረት ደመና  የዘነቡት  ጥቅሶች 

ግን በጣም ብዙ በመሆናቸው፣ ብዛታቸውን ለመገመት የቻለ 

እስከአሁን ማንም የለም። አሁን አንድ ሃያ የሚሆኑ መጻሕፍት አሉ። 

ገና ልንደርስባቸው ከምንችለው ውጪ የሚቀሩት እንዴት ብዙ ናቸው! 

ስለሁኔታቸው ማንም የማያውቅ፣ የተዘረፉና በጠላት እጅ የወደቁት 

እንዴት ብዙ ናቸው! 

ወንድም ሆይ! ምናልባት ወደ እርሱ ምሕረት መንበር 

ለመግባትና፣ በጸጋው ባሕር ዳርቻ ለመኖር እንድንችል፣ ምናልባትም 

ከማይሳሳቱት የመጽሐፉ ምክሮች ማስጠንቀቂያን እንድናገኝ፣ በቅዱሳት 

ጽላቶቹም ውስጥ የተጻፉትን ተግሳጾች እንድናስተውል፣ የጥቅሶቹንም 

ገላጭ እንዳንነቅፍ፣ ራሳችንንም ሙሉ በሙሉ ለእርሱ እምነት 

እንዳናስገዛና የእርሱንም ሕግ በሙሉ ልብ እንድንናፍቅ፣ ዓይኖቻችንን 
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በመክፈት፣ የእርሱን ቃል ማሰላሰል፣ የእግዚአብሔርንም ክሥተቶች 

መጠጊያ ጥላ መፈለግ አለብን። እርሱ በእውነቱ፣ ለአገልጋዮቹ መሐሪ፣ 

እና ይቅር ባይ ነው። 

በተመሳሳይም ሁኔታ እንዲህ ይላል፦ “በሉ፣ የመጽሐፉ ሕዝቦች 

ሆይ! እኛን የማትቀበሉን፣ በአምላክና እርሱ ወደ እኛ በላከው፣ እርሱ 

ባለፉትም ጊዜያት በላካቸው በማመናችንና አብዛኞቻችሁም ክፉ 

አድራጊዎች በመሆናችሁ ምክንያት ብቻ አይደለምን?” 1 ይህ ጥቅስ 

ሃሣባችንን እንዴት በትክክል ይገልጻል፣ ደግሞም የእግዚአብሔር 

ጥቅሶችን ማስረጃ እውነትነት እንዴት በግልጽ ያሳያል! ይህ ጥቅስ 

የተገለጸው እስልምና በማያምኑት ሰዎች በመጠቃት ላይ በነበረበት፣ 

ተከታዮቹም በእምነተቢስነት በመከሰስ ላይ በነበሩበት፣ የሞሐመድ 

ባልደረቦችም አምላክን ከሐዲዎችና የዋሾ አስማተኛ ተከታዮች 

እንደሆኑ ተደርገው በተወገዙበት ወቅት ነበር። በመጀመሪያ ቀናቱ፣ 

እስልምና በውጫዊ ሁኔታ ሲታይ ሥልጣንና ኃይል የሌለው ይመስል 

በነበረበት ጊዜ፣ ፊቶቻቸውን ወደ አምላክ ያቀኑት የነቢዩ ወዳጆች 

በሄዱበት ቦታ ሁሉ ማስፈራራት፣ ስቃይ፣ መወገርና ስድብ 

ይወርድባቸው ነበር። በዚያ ዓይነቱ በነበረው ወቅት ይህ የተባረከ 

ጥቅስ ከመለኮታዊ ግልጸት ሰማይ ተላከ። የማይረታ ማስረጃ ገለጸ፣ 

አስተማማኝ የሆነውንም የመርሖ ብርሃን አመጣ። የሞሐመድ 

ባልደረቦችንም ለማያምኑትና ለባዕድ አምላኪዎች የሚከተለውን 

እንዲናገሩ አዘዘ፦ “እናንተ ትጨቁኑናላችሁ፣ ታሰቃዩናላችሁ፣ ሆኖም፣ 

በእግዚአብሔር ከማመናችንና በሞሐመድ አንደበት በተላኩልን፣ 

በእነዚያ በቀድሞ ነቢያት በኩል በወረዱትም ጥቅሶች ከማመናችን 

በቀር ሌላ የአደረግነው ምንድነው?” ይህም ማለት ብቸኛ ጥፋታቸው፣ 

1.  ቆርአን 5፡ 62 
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በሞሐመድ ላይ የወረዱት አዲስና ድንቅ የአምላክ ጥቅሶች፣ እንዲሁም 

እነዚያ ለአለፉት ዘመናት ነቢያት የተገለጹት፣ ሁሉም ከአምላክ 

መሆናቸውን ማመናቸው፣ እውነትነታቸውን መቀበላቸውና ማቀፋቸው 

ነበር ማለት ነው። ይህ መለኮታዊው ንጉሥ አገልጋዮቹን ያስተማረው 

ማስረጃ ነው። 

ከዚህ አንጻር፣ እነዚህ ሰዎች ምሥራቅንና ምዕራብን የሸፈኑትን 

እነዚህን አዲስ የተገለጹትን ጥቅሶች መካዳቸውና፣ ራሳቸውን 

እንደእውነተኛ እምነት ደጋፊዎች አድርገው መቁጠራቸው ትክክል 

ነውን? ይልቁንም በእርሱ፣ እነዚህን ጥቅሶች በገለጻቸው ማመን 

የለባቸውምን? እርሱ ራሱ ከመሠረተው ማስረጃ አንጻር ሲታይ፣ 

እነዚያን፣ የጥቅሶቹን እውነተኛነት የመሠከሩትን እንዴት እንደ 

እውነተኞች አማኞች ሳይቆጥራቸው እንዴት ሊቀር ይችላል? እነዚያን 

ወደ መለኮታዊ ጥቅሶቹ የዞሩትንና እውነትነታቸውን ያቀፉትን ከእርሱ 

ምሕረት በሮች ማራቁ፣ ወይም እነዚያን የእርሱን እርግጠኛ ማስረጃ 

አጥብቀው የያዙትን ማስፈራራቱ ከእርሱ የራቀ ይሁን። እርሱ 

በእውነቱ እውነትን በእርሱ ጥቅሶች አማካይነት ይመሠርታል፣ 

የእርሱንም ግልጸት በእርሱ ቃላት ያረጋግጣል። እርሱ፣ በእውነቱ 

ኃይል የተመላው፣ በአደጋ ጊዜ ረዳቱ፣ ፍጹም ኃያሉ ነው። 

በተመሳሳይ ሁኔታ እርሱ እንዲህ ይላል፦ “በብራና ላይ የተጻፈ 

መጽሐፍ ብንልክልህና፣ እነርሱ በእጆቻቸው ቢነኩትም እንኳ፣ 

የማያምኑት በእርግጥ ‘ይህ ሌላ ሳይሆን ሊዳሰስ የሚችል አስማት ነው’ 

ባሉ ነበር።” 1 አብዛኛዎቹ የቆርአን ጥቅሶች ይህን ጭብጥ የሚያመለክቱ 

ናቸው። እኛ ለማሳጠር ስንል እነዚህን ጥቅሶች ብቻ ጠቀስን። 

አስተውል፣ በመላው ቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ፣ ለእርሱ ውበት 

1.  ቆርአን 6፡ 7 
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ክሥተቶች ማወቂያ እንደመመዘኛ ከሚሆኑት ጥቅሶች በስተቀር፣ ሰዎች 

አጥብቀው ሊይዙት የሚችሉትና የእግዚአብሔርን ክሥተቶች 

የሚክዱበት፣ ሌላ ነገር ተመሥርቷልን? በተቃራኒው፣ ቀደም ሲል 

እንደተገለጸው ሁሉ፣ በእያንዳንዱ አጋጣሚ፣ እነዚያን ጥቅሶቹን 

የሚክዱትንና የሚያፌዙባቸውን የእሳትቅጣት እንደሚያደርስባቸው 

አስጠንቅቋቸዋል። 

ስለዚህ፣ አንድ ሰው ተነሥቶ፣ አንዳቸውም በትምህርት 

ያልተገበዩ አእላፍ ጥቅሶች፣ ንግግሮች፣ መልእክቶችና ጸሎቶች 

ቢያመጣ፣ እነዚህን የሚክዱትንና የጸጋቸውን ኃይል ከራሳቸው 

የሚነፍጉትን ሰዎች ምን ዓይነት ሊታመን የሚችል ምክንያት 

ሊደግፋቸው ይችል ይሆን? ነፍሳቸው አንዴ ከዚህ ከጨለመው 

መቅደሷ ተላቃ ስታርግ ምን መልስ ሊሰጡ ይችሉ ይሆን? “አንዱን 

የትውፊት ጥቅስ አጥብቀን ይዘን፣ የዚያን የቃል በቃል መፈጸም 

ስላላየን፣ ስለዚህ በመለኮታዊ ግልጸት መገለጫዎች ላይ እንዲህ 

ያሉትን የማይረቡ ቅዋሜዎች አነሣን፣ ከእግዚአብሔርም ሕግ ራቅን” 

በማለት የራሳቸውን ተግባር ትክክለኝነት ለማሳመን ይሞክሩ ይሆን? 

አንዳንድ ነቢያት፣ “ጽናት የተሰጣቸው” ነቢያት በመባል የተሰየሙበት 

አንዱ ምክንያት ቅዱስ መጽሐፍ ስለተገለጸላቸው በመሆኑ እንደሆነ 

አልሰማህምን? ስለዚህም፣ ይህ ሕዝብ፣ በጣም ብዙ መጻሕፍት 

የሚወጣቸውን ጥቅሶች ገላጭና ደራሲ የሆነውን በመካድ፣ በቂልነት 

የጥርጣሬን ዘሮች በሰዎች ልቦች ላይ የዘራውንና፣ እንደሰይጣን፣ 

ሕዝቡን ወደ ፍጹም ጥፋትና ወደሥሕተት ለመምራት የተነሣውን 

ሰው አባባሎች በመከተላቸው ትክክለኝነታቸው እንዴት ሊረጋገጥ 

ይችላል? እንዲህ ያሉት ነገሮች ከመለኮታዊ በረከት ፀሐይ ብርሃን 
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እንዲነፍጓቸው እንዴት ሊፈቅዱ ይችላሉ? ከእነዚህ ነገሮች ሌላ፣ 

እነዚህ ሰዎች እንዲህ ያለውን መለኮታዊ ነፍስ፣ እንዲህ ያለውን ቅዱስ 

እስትንፋስ ከሸሹና አንቀበልም ካሉ፣ እኛን የሚገርመን፣ በማን ላይ 

ሊንጠላጠሉ ይችላሉ፣ ወደ እርሱ ፊት በቀር ወደ ሌላ ወደማን ፊት 

ሊዞሩ ይችላሉ? አዎን “ሁሉም ወደ አቅጣጫው የሚዞሩት የሰማያት 

ክፍል አላቸው።” 1 እኛ እነዚህን ሁለት መንገዶች አሳይተንሃል፤ 

በምትመርጠው መንገድ ተራመድ። ይህ በእርግጥ እውነቱ ነው፣ 

ከእውነትም በኋላ ከሥሕተት በስተቀር ሌላ ምንም አይቀርም። 

የዚህን ግልጸት እውነተኛነት በግልጽ ከሚያሳዩት ማስረጃዎች 

መካከል አንዱ ይህ ነው፤ በእያንዳንዱ ዘመንና የግልጸት ዑደት፣ 

የማይታየው ሕላዌ በክሥተቱ ስብዕና በተገለጸ ቁጥር፣ ያልታወቁና 

ከዓለማዊ ውስብስብ ነገሮች ሁሉ የተላቀቁ አንዳንድ ነፍሶች፣ 

ከነቢይነቱ ፀሐይና ከመለኮታዊ መርሖ ጨረቃ ብርሃንን ይሻሉ፣ 

መለኮታዊ ቅርበትንም ይቀዳጃሉ። በዚህ ምክንያት፣ የዘመኑ ከሕናትና 

እነዚያ ሃብት የነበራቸው እነዚያን ሰዎች ይንቋቸውና ያሾፉባቸው 

ነበር። እርሱ እነዚያን የተሳሳቱትን በተመለከተ፦ “ከዚያም ያላመኑት 

የእርሱ ሕዝብ አለቆች፣ ‘አንተን ስናይህ ልክ እንደ እኛው ሰው ነህ፤ 

ከተከተሉህም ከመካከላችን ከተናቁትና በፍርዳቸው ችኩሎች ከሆኑት 

በቀር ሌላ አናይም፣ ወይንም በአንተ ላይ ከራሳችን በላይ የሆነ 

ፍጹምነት አናይም፤ እንዲያውም ሐሰተኞች ትመሰሉናላችሁ’ አሉ” 2 

በማለት እንደገለጸው ሁሉ። እነርሱ በእነዚያ በቅዱሳን ክሥተቶች ላይ 

አፌዙ፤ እንዲህም ሲሉ ተቃወሙ፦ “ከመካከላችን ከእነዚያ ምንም 

ትኩረት ከማይገባቸውና፣ ከወራዶች በስተቀር የተከተሉህ የሉም።” 

ዓላማቸውም ከተማሩት፣ ከሃብታሞችና፣ ከታወቁትም ማንም 

1.  ቆርአን 2፡ 148              2.  ቆርአን 11፡ 27 
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እንዳላመነባቸው ለማሳየት ነበር። በዚህና እነዚህን በመሳሰሉት 

ማስረጃዎች አማካይነት፣ የእርሱን፣ ከእውነት በስተቀር ሌላ 

የማይናገረውን ስሕተተኛ ነው ብለው ለማሳየት ሞከሩ። 

በዚህ ከሁሉም በላይ አንጸባራቂ የግልጸት ዘመን፣ በዚህ ከሁሉ 

በላይ ታላቅ ልዕልና ግን፣ በርካታ አዋቂ ካሕናት፣ የበቁ ምሑራን የሆኑ 

ሰዎችና የበሰለ ጥበብ ያላቸው ዶክተሮች ወደመንበሩ ቀርበዋል፤ 

ከመለኮታዊ ቅርበቱ ምጽዋ ጠጥተዋል፤ የእርሱንም ከሁሉ የላቀ 

ተቀባይነት የማግኘትን ክብር ተጎናጽፈዋል፣ ለተወዳጁም ሲሉ 

ዓለምንና በውስጧም የሚገኙትን ሁሉ ትተዋል። ምናልባት ፈሪዎችን 

ያጠናክር፣ ድንጉጦቹንም ያበረታታ ዘንድ፣ የአንዳንዶቹን ስም 

እንጠቅሳለን። 

ከመካከላቸው አንዱ፣ የመለኮታዊ ግልጸት ፀሐይ አንጸባራቂ 

ክብር ተቀባይ የሆነው ሞላ ሆሴን ነበር። ለእርሱ ባይሆን ኖሮ አምላክ 

በምሕረቱ መንበር ላይ ባልተቀመጠ፣ በዘለዓለማዊ ክብር ዙፋኑም 

ባልወጣ ነበር። ከመካከላቸው ሌላው የእርሱ ዘመን የተለየና ወደር 

የሌለው ሰው የሆነው ሴዬድ ያህያ ነበር። እንዲሁም፦ 

ሙላ ሞሐመድ 'ዓሊ-ኢ-ዛንጃኒ 

ሙላ ዓሊ-ኢ-ባስታሚ 

ሙላ ሰይድ-ኢ-ባራፉርሺ 

ሙላ ኒዕማቱ ላሂ-ኢ-ማዚንደራኒ 

ሙላ የሱፍ-ኢ-ዓርዲቢሊ 

ሙላ ሚህዲ-ኢ-ኩሂ 

ሰይዲ-ኢ-ሑርሺዚ 

ሙላ ሚህዲ-ኢ-ካንዲ 
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ሙላ ባቂር 

ሙላ ዓብዱል-ቃሊክ-ኢ-ያዝዲ 

ሙላ ዓሊ-ኢ-ባራቃኒ 

እና ሌሎችም፣ በብዛት ወደ አራት መቶ የሚደርሱ፣ ሁሉም 

ስሞቻቸው በእግዚአብሔር “የተጠበቀ መልዕክት” ላይ የተመዘገቡት 

ነበሩ። 

እነዚህ ሁሉ በዚያ በመለኮታዊው ግልጸት ፀሐይ ብርሃን ተመሩ፤ 

የእርሱንም እውነት አምነው ተቀበሉ። እምነታቸው በጣም የጠበቀ 

ስለነበር፣ አብዛኞቻቸው፣ ንብረታቸውንና ዘመዶቻቸውን ትተው፣ 

የንዑዱን መልካም ፈቃድ አጥብቀው ያዙ። በጣም ተወዳጃቸው 

ለሆነው ሕይወታቸውን መስዋዕት አደረጉ፤ በመንገዱም ያላቸውን 

ሁሉ አሳልፈው ሰጡ። ደረቶቻቸው ለጠላቶቻቸው ፍላፃዎች ዒላማ 

ተደረጉ፣ ጭንቅላቶቻቸው ለከሀዲዎቹ ጦሮች ማስጌጫ ሆኑ። 

የእነዚህን የመላቀቅ መገለጫዎችን ደም ሳይጠጣ የቀረ መሬት የለም፣ 

አንገቶቻቸውንም ያልቆሰለ ሰይፍ አይገኝም። ተግባሮቻቸው 

ብቻቸውን ለቃሎቻቸው እውነተኛነት ይመሰክራሉ። መላው ዓለም 

በመስዋዕትነታቸው ሁኔታ እስኪደነቅ ድረስ፣ ሕይወቶቻቸውን 

ለተወዳጃቸው አሳልፈው ለመስጠት፣ ይህንን በመሰለ ክብር 

በተመላው ሁኔታ የተነሱት፣ የእነዚህ ቅዱሳን ነፍሶች ምሥክርነት፣ 

ለዚህ ቀን ሕዝብ አይበቃምን? ለእነዚያም ለትንሽ ነገር ብለው 

እምነታቸውን ለካዱት፣ ዘለዓለማዊ ሕይወትን በጠፊ ነገር ለለወጡት፣ 

ለጨውማ ምንጮች ብለው የመለኮታዊ ቅርበትን ኮውሰር ለተውት፣ 

እና በሕይወታቸው የሌሎችን ንብረት መዝረፍ ብቸኛ ዓላማቸው 

ለሆነው ሰዎች እምነተ-ቢስነት በቂ ምስክር አይሆንምን? ሁላቸውም 
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ራሳቸውን በዓለማዊ ከንቱ ነገሮች እንዴት እንደጠመዱ፣ ከእርሱም፣ 

ከሁሉም በላይ ከፍተኛ ጌታ ከሆነው በጣም እንደራቁ አንተው ራስህ 

ትመሠክራለህ። 

በትክክል ፍረድ፦ የእነዚያ ተግባሮቻቸው ከቃሎቻቸው ጋር 

የሚስማሙት፣ ውጫዊ ጠባያቸው ከውስጣዊ ሕይወታቸው ጋር 

የሚገጥሙት ምሥክርነት ተቀባይነትና ትኩረት አይገባውምን? 

በተግባራቸው አዕምሮ ይገረማል፤ ነፍስም በብርታታቸውና በአካላዊ 

ሥቃይ መቻላቸው ሁኔታ ተደንቃለች። ወይስ የእነዚህ የራስ ወዳድነት 

ፍላጎትን ትንፋሽ በቀር ሌላ የማይተነፍሱት፣ በከንቱ አስተሳሰባቸው 

ወጥመድ ውስጥ ታሥረው የሚገኙት፣ የእነዚህ የእምነተ-ቢሶች ነፍሶች 

ምሥክርነት ተቀባይነት ይኖረዋል? እንደ ጨለማ ወፎች(Bats)፣ 

የዓለምን አላፊ ነገሮች ለማባረር በቀር እራሳቸውን ከአልጋዎቻቸው 

ቀና አያደርጉም፣ ወራዳ የሕይወት ዓላማቸውን ለማራመድ እየባዘኑ 

በቀር በሌሊት እረፍት አያገኙም። በስግብግብነት ፍላጎት ዕቅዳቸው 

ውስጥ ሰጥመው፣ ስለ መለኮታዊው አዋጅ ምንም ሃሣብ የላቸውም። 

ቀን ቀን በነፍሳቸው ሙሉ ኃይል ዓለማዊ ጥቅሞችን ለማግኘት ጥረት 

ያደርጋሉ፤ ሌሊት ደግሞ ብቸኛው ሥራቸው ሥጋዊ ፍላጎታቸውን 

ማርካት ነው። የእነዚህን የጠባብ አዕምሮ ነፍሳትን ክሕደቶች አጥብቆ 

በመያዝ፤ የእነዚያን፣ ለአምላክ መልካም ፈቃድ ሲሉ፣ 

ሕይወታቸውንና፣ ንብረታቸውን፣ ዝናቸውንና ታዋቂነታቸውን፣ 

መልካም ስማቸውንና ክብራቸውን የሰውትን ሰዎች እምነት ቸል 

በማለት ሰዎች ትክክለኝነታቸው በምን ሕግ ወይም በምን መመዘኛ 

ማስረጃነት ሊረጋገጥ ይችላል? 
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“በሰማዕታት ልዑል” 1 ሕይወት ውስጥ የተፈጸሙት ድርጊቶች፣ 

ከድርጊቶች ሁሉ እንደ እጅግ በጣም ታላቅ ድርጊት፣ ለእርሱ 

እውነትነት እንደላቀ ማስረጃ አልተቆጠሩምን? የቀድሞ ሰዎች 

እንደነዚያ ያሉ ድርጊቶች ከዚያ በፊት ተደርገው እንደማይታወቁ 

አልተናገሩም ነበርን? ማንም የእውነት መገለጫ እንደዚህ ያለ ጽኑነት፣ 

እንዲህ ያለ ጉልህ ክብር አሳይቶ ከቶ አያውቅም በማለት 

አልተከራከሩም ነበርን? ሆኖም፣ ያ በእርሱ ሕይወት ውስጥ 

የተፈጸመው ድርጊት፣ በጧት ተጀምሮ፣ በዚያው ቀን እኩለ ቀን ላይ 

ያበቃ ሲሆን፣ እነዚህ ቅዱሳን ብርሃኖች ግን፣ ለአሥራ ስምንት 

ዓመታት፣ ከሁሉም አቅጣጫ በእነርሱ ላይ የወረዱትን  የሥቃዮች  

ዝናቦች በጀግንነት ችለው አሳለፉ። በእርሱ በንዑዱ መንገድ 

ሕይወታቸውን መስዋዕት ያደረጉት፣ አቤቱ በምን ዓይነት ፍቅር፣ በምን 

ዓይነት ራስን አሳልፎ መስጠት፣ በምን ዓይነት ደስተኝነትና ቅዱስ 

ሐሴት ነው! ለዚህም  እውነትነት ሁሉም ይመሠክራል። ይህ ሁሉ ሆኖ 

እንዴት ይህንን  ግልጸት ሊያንኳስሱ ይችላሉ? አንድም ዘመን እንዲህ 

ያሉትን በጣም ታላላቅ ድርጊቶች ዓይቶ ያውቃልን?  እነዚህ ወዳጆች 

እውነተኛ እግዚአብሔርን ፈላጊዎች ካልሆኑ፣ ሌላ ማን በዚህ ስም 

ሊጠራ ይችል ይሆን? እነዚህ ወዳጆች የሥልጣንን ወይም ክብርን 

ፈላጊዎች ነበሩን? ለሃብት ጓጉተው ከቶ ያውቃሉን? ከአምላክ መልካም 

ፈቃድ በስተቀር ሌላ ፍላጐት ተመኝተዋልን? እነዚህ ወዳጆች ከዚህ 

ሁሉ ከሚያስገርም ምሥክርነታቸውና ድንቅ ሥራዎቻቸው ጋር፣ 

ሐሠተኞች ከሆኑ፣ ታዲያ እውነተኛነትን ለራሱ ለማድረግ የሚገባው 

ማነው? በእግዚአብሔር እምላለሁ! ሰዎች የመለኮታዊ ግልጸትን 

ምሥጢራት በልቦቻቸው ቢያሰላስሉ፣ የእነርሱ ተግባራት ብቻ ለዓለም 

1.  ኢማም ሑሴን                      
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ሕዝቦች ሁሉ በቂ ማስረጃና የማይታበል ማረጋገጫ ናቸው። “እነዚያ 

ፍትሕ በጎደለው ሁኔታ የሚሠሩት፣ ምን ዕጣ እንደሚጠብቃቸው 

በቅርብ ጊዜ ያውቃሉ”! 1 

በተጨማሪም፣ የእውነትና የሐሰት ምልክት በቅዱስ መጽሐፉ 

ውስጥ ተለይቶ ተሰጥቷል። እውነተኛው ከአስመሳዩ አታላይ ተለይቶ 

ይታወቅ ዘንድ፣ ሁሉም ሰዎች የሚያቀርቧቸው ይገባኛል-ባይነትና 

ማስመሰል ሁሉ፣ የግድ በዚህ በመለኮት በተሰጠው መፈተኛ 

መመርመር አለባቸው። ይህም መፈተኛ ይህ የሚከተለው ጥቅስ እንጂ 

ሌላ አይደለም፦ “የእውነት ሰዎች ከሆናችሁ ሞትን ተመኙ።” 2 

ለእውነተኛነታቸው የመጽሐፉ ግልጽ ጽሑፍ የሚመሠክረውን፣ 

ሁላቸውም፣ አንተም እንዳየኸው ሁሉ፣ ሕይወታቸውን፣ 

ንብረታቸውን፣ ሚስቶቻቸውን፣ ልጆቻቸውን፣ ሁለንተናቸውን 

መስዋዕት አድርገው ወደ ከፍተኛው የገነት መኖሪያ ክፍሎች ያረጉትን፣ 

ለቅንነታቸውም ምንም ጥርጥር የሌለውን፣ እነዚህን ሰማዕታት 

አስተውል። ስለዚህ ታላቅና ክብር ስለተመላው ግልጸት እውነተኛነት፣ 

የእነዚህን የተላቀቁትና የተከበሩትን ሕያዋን ምሥክርነት በመካድ፣ 

በእነዚህ ለወርቅ ሲሉ እምነታቸውን በካዱት፣ ለአመራር ሥልጣንም 

ሲሉ እርሱን፣ የሰው የመጀመሪያ ዘር መሪ የሆነውን ሳይቀበሉ በቀሩት፣ 

ለአምላክ ቅዱስ እምነት ሲሉ ሕይወታቸውን፣ ንብረታቸውን ወይም 

የመሳሰለውን ቀርቶ፣ አሁን ከጊዜያዊ ሥልጣናቸው እንኳ አንዲት 

ነጥብ ወይም ቅንጣት የማይሰጡ በመሆናቸው ባሕርያቸው በሁሉም 

ሰዎች መካከል በታወቁት እምነተቢስ ሰዎች፣ በዚህ አንጸባራቂ ብርሃን 

ላይ የተነገረውን ውግዘት ተቀባይነት እንዳለው መቁጠሩ ትክክል 

ነውን? 

 1. ቆርአን 26፡ 227              2. ቆርአን 2፡ 94፣ 62፡ 6 
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መለኮታዊ መፈተኛ፣ በቅዱስ መጽሐፉ ግልጽ ጽሑፍ መሠረት፣ 

እንዴት እውነተኛው ከሐሠተኛው እንዲለይና እንዲታወቅ እንዳደረገ 

ተመልከት። ይሁን እንጂ፣ እነርሱ እስከ አሁንም ስለዚህ እውነት ገና 

ምንም አያውቁም፣ በግዴለሽነትም እንቅልፍ ውስጥ ሆነው፣ የዓለምን 

ከንቱ ነገሮች በማሳደድ ላይ ናቸው፣ በከንቱና በምድራዊ አመራር 

ሃሣቦችም ተጠምደዋል። 

የሰው ልጅ ሆይ! ከእውነት በራቁ እምነቶችህና በከንቱ 

አስተሳሰቦችህ ስትባዝን አያሌ ቀናት አለፉብህ። በአልጋህ ላይ 

የምታንቀላፋው እስከ መቼ ነው? ፀሐይ ወጥታ የቀትር ከፍታዋ ላይ 

ደርሳለችና፣ ምናልባት በውበት ብርሃን ባንተ ላይ ታበራ ዘንድ፣ ራስህን 

ከእንቅልፍ ቀና አድርግ። 

ሆኖም፣ ከእነዚህ እኛ ከጠቀስናቸው ሊቃውንትና ካሕናት 

መካከል የአመራር ማዕረግና ክብር የተጎናጸፈ አንድም እንዳልነበረ 

ይታወቅ። ምክንያቱም፣ (ከመካከላቸው)፣ ጌታህ ከሚፈቅድለት በቀር፣ 

እነዚያ የሥልጣንን መቀመጫዎች የያዙትና የአመራር ሥራዎች 

የሚያካሄዱት፣ በጣም የታወቁትና ተሰሚነት ያሏቸው የሃይማኖት 

መሪዎች በምንም መንገድ፣ ለእውነት ገላጩ ታማኝነት ለመግለጽ 

አይችሉምና። በጣም ጥቂቶች ለሆኑት በቀር እንዲህ ያለው ነገር ከቶ 

ተፈጽሞ አያውቅም። “ከአገልጋዮቼ መካከል ጥቂቶቹ አመሥጋኞች 

ናቸው።” 1 ልክ በዚህ የግልጸት ዘመን፣ የሕዝቡ ልጓሞች 

በሥልጣናቸው መዳፍ ውስጥ ከነበሩት፣ በጣም ከታወቁት ካሕናት 

መካከል አንድም እምነቱን እንዳልተቀበለ ሁሉ። እንዲያውም መሰሉን 

ምንም ጆሮ ሰምቶት፣ ምንም ዓይንም ዓይቶት በማያውቅ ሁኔታ፣ 

1.  ቆርአን 34፡ 13 
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በከባድ ጠላትነትና ቁርጥ ሃሣብ በመቃወም ከፍተኛ ጥረት 

አድርገዋል። 

ከሁሉም በላይ የተከበረው፣ ጌታው፣ ባብ-የሁሉም ሕይወት 

ለእርሱመስዋዕት ይሁንና የእያንዳንዳቸውን ክሕደትና ተቃውሞ 

ባሕርይ በውስጡ ሙሉ በሙሉ የዘረዘረበትን መልእክት፣ ለእያንዳንዱ 

ከተማ ካሕናት ለይቶ ለግሉ ገልጿል። “ስለዚህ፣ እናንተ ጠልቆ የማየት 

ችሎታ ያላችሁ ሰዎች የሆናችሁት በጥንቃቄ አስተውሉ።” 1 ስለ 

ተቃውሞዎቻቸውም በመጥቀስ፣ የእርሱ ዓላማ “በሞስተጋስ” 2፣ 

ክሥተት ቀን፣ ማለትም በኋለኛው ትንሣዔ ቀን፣ የባያን ሕዝብ በባያን 

የግልጸት ዘመን በርከት ያሉ ካሕናት እምነቱን የተቀበሉ ሲሆን፣ በዚህ 

በኋለኛው ግልጸት ግን ከእነዚህ ማንም ጥሪውን አልተቀበለም በማለት 

ሊያነሡ የሚችሉትን ተቃውሞ ውድቅ ለማድረግ ነው። የእርሱ ዓላማ፣ 

እግዚአብሔር አይበለውና፣ እንዲህ ያሉትን አንዳንድ ቂል ሃሣቦች 

አጥብቆ በመያዝ፣ ከመለኮታዊው ውበት ራሳቸውን እንዳይነፍጉ፣ 

ሕዝቡን ለማስጠንቀቅ ነበር። አዎን፣ እነዚህ የጠቀስናቸው ካሕናት፣ 

አብዛኞቹ ታዋቂነት ያልነበሯቸው ነበሩ፣ እናም፣ በእግዚአብሔር ጸጋ 

ሁላቸውም ከምድራዊ ከንቱ ነገሮች የነጹ፣ ከመሪነትም ወጥመዶች ነፃ 

ሆነው የቆዩ ነበሩ። “የእግዚአብሔር በረከት እንዲህ ያለ ነው፤ እርሱ 

ለፈቀደው ሰው ይሰጣል።” 

ሌላው የዚህ ግልጸት እውነትነት ማስረጃና ማረጋገጫ፣ ከሌሎች 

ማስረጃዎች ሁሉ መካከል እንደ ፀሐይ የሚያበራው፣ ዘለዓለማዊው 

ውበት የአምላክን እምነት ለማወጅ ያሳየው ጽኑነት ነው። ምንም እንኳ 

ወጣትና በዕድሜው ለጋ የነበረ ቢሆንም፣ እርሱ የገለጸውም እምነት፣ 

 1. ቆርአን 59፡ 2              2. እርሱ ስሙ የሚጠራው (የሚለመነው) 
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ለምድር ሕዝቦች ሁሉ፣ ለከፍተኛውም ለዝቅተኛውም፣ ለሃብታሙም 

ድሃውም፣ ለተከበረውም ክብር ለሌለውም፣ ለንጉሡም፣ ለተገዢውም 

ፍላጐት ተቃራኒ የነበረ ቢሆንም፣ እርሱ ግን ተነሥቶ ያለማወላወል 

አወጀው። ይህን ሁሉም አውቀዋል፣ ወይም ሰምተዋልም። እርሱ 

ማንንም አልፈራም፤ ሊደርሱበት ስለሚችሉት ነገሮች ሁሉ ግድ 

አልነበረውም። እንዲህ ያለው ነገር፣ በመለኮታዊ ግልጸት ኃይል፣ 

በአምላክም የማይበገር ፈቃድ ሁሉን ቻይነት አማካይነት በቀር 

ሊከሠት ይችል ነበረን? በእግዚአብሔር ትክክለኛነት! ማንም ሰው 

እንዲህ ያለውን ታላቅ ግልጸት በልቡ ቢያሰላስል፣ የዚህ ዓይነቱ እወጃ 

ሃሣብ ብቻ ግራ ያጋባዋል! የሰዎች ልቦች ሁሉ በልቡ ውስጥ 

ቢሰበሰቡም እንኳ፣ እንዲህ ያለውን አስፈሪ ዓላማ ተግባራዊ ለማድረግ 

ያወላውላል። በእግዚአብሔር ፈቃድ ብቻ፣ ልቡ ከመለኮታዊ ጸጋ 

ምንጭ ጋር ሲተሣሠርና፣ ነፍሱ ስለፍጹም ኃያሉ የማይቋረጥ እርዳታ 

ዋስትና ሲረጋገጥላት ብቻ ይህን ከግቡ ለማድረስ ይችላል። እንዲህ 

ያለውን ታላቅ ድፍረት ከየት አመጣ ብለው እንደሚያምኑ 

ይገርመናል። የቀድሞን ነቢያት እንደከሰሷቸው ሁሉ በሥሕተተኛነት 

ይከሱት ይሆን? ወይንም የእርሱ ዓላማ ከመሪነትና ከምድራዊ ሃብት 

ማካበት በቀር ሌላ ምንም አልነበረም በማለት ይከራከሩ ይሆን? 

ጸጋ በተመላው አምላክ! በመጀመሪያው፣ በእጅግ በጣም 

ታላቁና፣ ከሁሉም ቅዱሳት መጻሕፍት እጅግ በጣም በላቀው፣ 

“ቃዩሞል-አስማ” ብሎ በሠየመው መጽሐፉ ውስጥ ራሱ ሰማዕት 

እንደሚሆን ተንብዮአል በውስጥ ይህ አንቀጽ ይገኛል፦ “አንተ 

የእግዚአብሔር ቅርስ ሆይ! እኔ ራሴን ሙሉ በሙሉ ለአንተ መስዋዕት 
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አደረግሁ፣ እኔ ለአንተ ብዬ እርግማንን ተቀበልኩ፤ በአንተም ፍቅር 

መንገድ ሰማዕት ለመሆን በቀር ሌላ ምንም አልተመኘሁም። ለዚሁም 

የተከበረው፣ ጠባቂው፣ የቀናት ቀደምቱ አምላክ በቂ ምሥክሬ ነው!” 

በተመሳስይ ሁኔታ፣ ለ“ሃ” ፊደል በሰጠው ፍቺው፦ “ልክ፣ 

‘ሰላም በእርሱ ላይ ይሁንና፣ ሆሴን ለእኔ ሲል ሕይወቱን እንደሰጠው 

ሁሉ፣ በእግዚአብሔር መንገድ፣ ከሁሉ ይበልጥ የምትወደውን ነገር 

መስዋዕት ታደርጋለህን?’ የሚል ድምጽ ከሁሉም በላይ ጥልቅ ከሆነው 

ሕያውነቴ ውስጥ ሲጣራ የሰማሁ ይመስለኛል። በእርሱ፣ ሕያውነቴን 

እጆቹ መካከል በያዘው! ስለዚህ ስለማይቀረው ምሥጢር የማላስብ 

ብሆን ኖሮ፣ እንኳንስ እነዚህ ምንም ትኩረት የማይገባቸውና፣ 

በእውነቱም ከእነዚያ ከተተፉት መካከል የሆኑት አገልጋዮች ይቅሩና፣ 

የምድር ነገሥታትም ሁሉ ተባብረው ቢያብሩብኝም እንኳ፣ አንዲት 

ፊደል እንኳ ሊወስዱብኝ ኃይል አይኖራቸውም ነበር።…. በአምላክ 

መንገድ የትዕግሥቴን፣ የሚደርስብኝን ሁሉ ትዕግሥት በተመላበት 

ፈቃደኝነት የመቻሌንና መስዋዕት ለመሆን ራሴን የመስጠቴን ደረጃ 

ሁሉም እንዲያውቅ ነው፣” በማለት በጥልቅ ስሜት ሰማዕትነትን 

ተመኝቷል። 

እንዲህያለውን ልሳን ገላጭ የሆነው፣ በእግዚአብሔር መንገድ 

በቀር በሌላ መንገድ እንደሚሄድA ለእግዚአብሔርም መልካም ፈቃድ 

በቀር ለሌላ መልካም ፈቃድ እንደሚጓጓ ሊቆጠር ይችላልን? በዚህ 

ጥቅስ ውስጥ ብቻ፣ በዓለም ላይ ሙሉ በሙሉ ቢተነፈስ፣ ሕያዋን ሁሉ 

ሕይወቶቻቸውን እንዲሰጡና፣ ነፍሶቻቸውን መስዋዕት እንዲያደርጉ 

የሚያደርጋቸው የመላቀቅ እስትንፋስ ተደብቆ ይገኛል። የዚህን 
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ትውልድ መሠሪነት ጠባይ አሰላስል፣ የሚያስገርም ምሥጋና-

ቢስነታቸውንም ተመልከት። ለዚህ ሁሉ ክብር እንዴት ዓይኖቻቸውን 

እንደጨፈኑና፣ እነዚያን ከከርሶቻቸው የታማኞቹ የተዋጡ አካላት 

ጩኸት ወደ ላይ የሚወጣባቸውን የበሰበሱ ጥንቦች በወራዳነት 

እንደሚያሳድዱ አስተውል። ሆኖም፣ በእነዚያ፣ የቅዱስነት የቀን 

ምንጮች በሆኑት ላይ ምን ዓይነት ተገቢ ያልሆኑ የስም ማጥፋት 

ሐሜቶች ወረወሩ? እነዚያ በትንሣዔ ቀን ፊታቸውን ከመለኮታዊ 

ቅርበት ያዞሩት፣ የእነዚያ እግዚአብሔር በራሳቸው አለማመን እሳት 

ያሠቃያቸው፣ እርሱ በሚመጣው ዓለም አካሎቻቸውንና ነፍሶቻቸውን 

የሚያቃጥል ቅጣት ያዘጋጀላቸው የከሐዲዎች እጆች የፈጸሟቸውን 

ድርጊቶች በዚህ ሁኔታ እንዘረዝርልሃለን። ምክንያቱም እነዚህ፦ 

“እግዚአብሔር ኃይል-አልባ ነው፣ የምሕረት እጁም ታሥሯል” 

ብለዋልና። 

በእምነቱ ጽኑነት የዕውነት እርግጠኛ ምሥክርና ክብር 

የተመላው ማስረጃ ነው። ልክ “የነቢያት መደምደሚያ”፦ ሁለት 

ጥቅሶች አስረጁኝ” እንዳለው ሁሉ። እነዚህ ሁለቱም ጥቅሶች  

በአምላክ እምነት ጽናትን አመልካቾች ናቸው። ልክ እርሱ፦ 

“እንደታዘዝከው ጽኑ ሁን” 1 እንዳለው ሁሉ። 

አሁንም ይህ የእግዚአብሔር ሪዝቫን ሰድሬህ ገና በወጣትነት 

ዕድሜው፣ የእግዚአብሔርን እምነት ለማወጅ እንዴት እንደተነሣ 

አስተውል። ያ የእግዚአብሔር ውበት ምን ዓይነት ጽናት እንደገለጸ 

ተመልከት። መላው ዓለም ሊገታው ተነሣ፣ ሆኖም ፍጹም አልቻለም። 

በዚህ የብሩክነት ስድሬህ ላይ የሚያደርሱት ስቃይ ይበልጥ ከባድ በሆነ 

1.  ቆርአን 11፡ 113 
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ቁጥር፣ ብርታቱ ይበልጥ ጨመረ፣ የፍቅሩም ነበልባል ይበልጥ 

በድምቀት ነደደ። ይህ ሁሉ ግልጽ ነው፣ እውነትነቱንም ማንም 

አይክድም። በመጨረሻም፣ ነፍሱን ሰጠ፣ ወደ ላይኞቹ ዓለማትም 

በረራውንም አደረገ። 

ከእርሱ ክስተት እውነትነት ማስረጃዎች መካከል አንዳንዶቹ 

እርሱ የሕያው ገላጭና የተመላኪው ክስተት የሆነው፣ ምንም እርዳታ 

ሳይደረግለትና ብቻውን፣ በመላው ዓለም ውስጥ የገለጻቸው 

አሸናፊነት፣ ሥልጣንና፣ የበላይነት ናቸው። ያ ዘለዓለማዊው ውበት 

በዓመተ ስድሳ በሺራዝ ራሱን እንደገለጸና የድብቅነትን መጋረጃ 

እንደተረተረ ወዲያው፣ ከዚያ የህላዌዎች ህላዌና፣ የባሕሮች ሁሉ ባሕር 

ከሆነው የሚፈልቁ የላይነት፣ የኃይል፣ የልዕልናና የሥልጣን ምልክቶች 

በእያንዳንዱ ምድር ተከሰቱ። በዚህም ምክንያት፣ ከእያንዳንዱ ከተማ፣ 

የዚያ የመለኮታዊ ፀሐይ ምልክቶች፣ ማስረጃዎች፣ መታወቂያዎችና፣ 

ማረጋገጫዎች ተከሰቱ። የዚያን የዘለዓለማዊውን ፀሐይን ብርሃን 

በታማኝነት ያንጸባረቁት እነዚያ ንጹሃንና ሩኅሩኅ ልቦች እንዴት ብዙ 

ነበሩ፣ ፍጡራንን ሁሉ ከከበበው ከዚያ ከመለኮታዊ ጥበብ ውቅያኖስ 

የመነጩት የዕውቀት ምንጮችም እንዴት ብዙዎችና ልዩ ልዩዎች ነበሩ! 

በእያንዳንዱ ከተማ፣ ካሕናትና ታዋቂ ባለሥልጣኖች ሁሉ 

ሊገቱዋቸውና ሊያፍኑዋቸው ተነሡ፣ እነርሱን ለመጨቆን የክፋትን፣ 

የቅናትንና የጭቆናን ሽንጦች አጥብቀው ተነሡ። በጨቋኝነት ተከሰው 

የተገደሉት፣ የእነዚያ የቅዱሳን ነፍሶች፣ የእነዚያ የፍትሕ ህላዌዎች 

ቁጥር ብዛት እንዴት ከፍተኛ ነበር! ከእውነተኛ ዕውቀትና ጉድፍ 

ከማይገኝባቸው ድርጊቶች በቀር ሌላ ምንም ያላሳዩ፣ አሰቃቂ ግድያ 
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የተፈፀመባቸው የንጽህና መገለጫዎችም እንዴት ብዙዎች ነበሩ! ይህም 

ሁሉ ሆኖ፣ ከእነዚህ ቅዱሳን ሰዎች እያንዳንዱ፣ እስከ ሕይወቱ 

የመጨረሻዋ ቅጽበት ድረስ፣ የእግዚአብሔርን ስም አነሣ፣ በጸጋ 

በመታዘዝና በትዕግሥት በመቀበልም ዓለም ውስጥ በረረ። እርሱ 

በእነርሱ ላይ የነበረው ኃይልና የመለወጥ ችሎታ በጣም ከፍተኛ የነበረ 

በመሆኑ፣ እነርሱ ከእርሱ ፈቃድ በስተቀር ሌላ አንዳችም ነገር 

መፈለጋቸውን እርግፍ አድርገው ተው፣ ነፍሳቸውንም ከእርሱ 

ትውስታ ጋር አስተሳሰሩ። 

አስተውል፦ በዚህ ዓለም እንዲህ ያለውን የላቀ ሥልጣን፣ 

እንዲህ ያለውን ሁሉን የሚናኝ ተሰሚነት ሊገልጽ የሚችል ማን አለ? 

እነዚህ ጉድፍ የሌለባቸው ልቦችና የተቀደሱ ነፍሶች ሁሉ፣ በፍጹም 

ትዕግሥት በመቀበል፣ ለእርሱ አዋጅ ጥሪ ምላሽ ሰጡ። እነርሱ 

በማማረር ፈንታ፣ ለእግዚአብሔር ምስጋና አቀረቡ፣ በከባድ ስቃያቸው 

ጨለማ ውስጥ ሆነውም፣ ፈቃዱን በደስታ ከመቀበል በቀር ሌላ ምንም 

አላሳዩም። በሁሉም የምድር ሕዝቦች፣ በእነዚህ ባልደረቦች ላይ 

የነበረው ጥላቻ እንዴት የከፋ እንደነበረ፣ የተካሄደባቸው ክፋትና 

ጠላትነት እንዴት መራር እንደነበሩ ግልጽ ነው። እነርሱ በእነዚህ 

ቅዱሳንና መንፈሳውያን ሕያዋን ላይ ያደርሱ የነበረውን ግፍና ስቃይ፣ 

እንደ መዳኛቸውና፣ እንደ ብልጽግና፣ እንደ ዘለዓለማዊ ስኬት ማስገኛ 

ይቆጥሯቸው ነበር። ከአዳም ቀናት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ፣ ዓለም 

እንዲህ ያለ ነውጥ፣ እንዲህ ያለ ጥቃት የበዛበት ትርምስ አይቶ 

ያውቃልን? ይህ ሁሉ የደረሰባቸው ስቃይና ያሳለፉአቸው ብዙ ልዩ 

ልዩ መከራዎች የማይበቃቸው ይመስል፣ የጠቅላላ ወቀሳና የጥላቻ 
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ስሜት ኢላማዎች ተደረጉ። ትዕግሥት በእነርሱ ችግር መቻል ኃይል 

ብቻ የተገለጸች፣ ታማኝነትም ራሷ በእነርሱ ሥራዎች ብቻ የተገኘች 

ይመስለኛል። 

የዚህን ግልጸት ታላቅነት ለመረዳት፣ታላቅ ክብሩንም ለመገንዘብ 

ትችል ዘንድ፣ እነዚህን የተፈጸሙትን ታላላቅ ድርጊቶች በልብህ 

አሰላስል። በመሐሪው ጸጋ፣ የእምነት መንፈስ በሕያውነትህ ውስጥ 

የሚተነፈሰው፣ በእርግጠኝነትም መቀመጫ ላይ የምትመሠረተውና 

የምትኖረው በዚያን ጊዜ ነው። አንድዬው አምላክ ምስክሬ ነው! 

ለአንድ አፍታ ብታሰላስል፣ ከእነዚህ ከተመሠረቱት እውነቶችና ከዚህ 

በላይ ከተጠቀሱት ማስረጃዎች ሁሉ ሌላ፣ በምድር ሕዝቦች 

የተፈጸሙት ክሕደቶች፣ እርግማኖችና፣ ውግዘቶች በራሳቸው፣ ስለ 

እነዚህ በትዕግሥት የመቀበልና የመላቀቅ መስክ ጀግኖች እውነተኛነት 

ከሁሉም የሚበልጡ ማስረጃዎችና እርግጠኛ ማረጋገጫዎች ናቸው። 

በሰዎች ሁሉ፣ በካህናት፣ በምሑራንም ሆነ ወይም ባልተማሩት 

የተነገሩትን ተቃውሞዎች በአሰላሰልክ ቁጥር፣ በእምነቱ ይበልጥ 

ጠንካራና ይበልጥ ጽኑ እየሆንክ ትሄዳለህ። ምክያቱም የተፈጸመው 

ማንኛውም ነገር፣ በእነዚያ የመለኮታዊ ዕውቀት የማዕድን 

ሥፍራዎችና፣ የእግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ሕግ ተቀባዮች በሆኑት 

አስቀድሞ በትንቢት ተነግሯልና። 

ምንም እንኳ ካለፉት ዘመናት የትውፊት ጽሑፎች ለመጥቀስ 

አስበን ያልነበርን ቢሆንም፣ ነገር ግን ለአንተ ባለን ፍቅር ምንንያት፣ 

ከአቀረብነው ማስረጃ ጋር አግባብነት ያላቸውን ጥቂት እንጠቅሳለን። 

ሆኖም እስከ አሁን የጠቀስናቸው ነገሮች ለዓለምና በውስጧ 
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ለሚኖሩት ሁሉ በቂ ስለሆኑ፣ አስፈላጊነታቸው እንኳ አይሰማንም 

ነበር። እንዲያውም ሁሉም ቅዱሳት ጽሑፎችና ምሥጢሮቻቸው ሁሉ 

በዚህ አጭር መግለጫ ውስጥ ተጠቃለዋል። ይህም በጣም የተሟላ 

በመሆኑ፣ አንድ ሰው ለአንድ አፍታ በልቡ ቢያሰላስል፣ እስከ አሁን 

ከተነገረው ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃላት ምሥጢራት ያገኛል፣ በዚያ 

በፍጹሙ ንጉሥም የተገለጸውን የማንኛውንም ፍቺ ይረዳል። ሰዎች 

በመገንዘብ ችሎታቸውና በደረጃቸው ስለሚለያዩ፣ ይህንኑን መሠረት 

በማድረግ፣ ለተጠራጣሪው ነፍስ ጽናትን ለማጎናጸፍና፣ ለታወከ 

አእምሮ እረፍት ለመስጠት፣ ከትውፊት ጽሑፎች ጥቂት እንጠቅሳለን። 

በዚህም የእግዚአብሔር ምሥክርነት ለሰዎች፣ ለከፍተኞቹም 

ለዝቅተኞቹም የተሟላና ፍጹም ይሆናል። 

ከእነዚህም መካከል አንዱ፣ “የእውነት መመዘኛ በሚከሰትበት 

ጊዜ፣ የምሥራቁም የምዕራቡም ሕዝቦች ይረግሙታል” የሚለው 

የትውፊት ጥቅስ ነው። የእነዚያ፣ እናምንበታለን ለሚያሉት እውነት፣ 

ፍቅርና ጉጉት ቢኖራቸውም፣ ግን አንዴ እርሱ ከተከሰተ በኋላ 

የእውነትን ተከታዮች የሚረግሙት ሰዎች አሳዛኝ ጠባይ ምሥጢር 

ይገለጥ ዘንድ፣ የራስን ፍላጎት የመተው ወይን ጠጅ በብዛት መጠጣት 

አለበት፣ የመላቀቅ ከፍታዎች ጫፍ ላይ መደረስ አለበት፣ እንዲሁም 

ስለማሰላሰል፣“የአንድ ሰዓት ማሰላሰል፣ ከሰባ ዓመት በሃይማኖተኛነት 

ስግደት ይመረጣል” በሚሉት ቃላት የተጠቀሰው ሱባዔም መከበር 

አለበት። ለዚህም እውነትነት ከዚህ በላይ የተጠቀሰው የትውፊት ጥቅስ 

ይመሰክራል። ለዚህ ዓይነቱ አድራጎት ምክንያቱ ሌላ ምንም ሳይሆን፣ 

የእነዚያ እነርሱ ሲተዳደሩባቸው የኖሩት ሕጎች፣ ደንቦች፣ ልማዶችና 
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ሥርዓቶች መሻር መሆኑ ግልጽ ነው። ይህ ባይሆን ኖሮ፣ መሐሪው 

ውበት በእነዚያኑ በወቅቱ በሕዝቡ መካከል በተለመዱት ሕጎችና 

ደንቦች ቢስማማ፣ የእነዚህንም ሕግጋት እንዳሉ መከበር ቢያጸድቅ 

ኖሮ፣ እንዲህ ያሉት ግጭቶችና ደባዎች በዓለም ውስጥ ባልተከሰቱ 

ነበር። ይህ የተከበረው የትውፊት ጥቅስ በእነዚህ፦ “ያቺ ጠሪው ወደ 

ጥብቅ ሥራ የሚጠራባት ቀን” 1 በማለት እርሱ በገለጻቸው ቃላት 

ማስረጃ ተደግፈው ተረጋግጠዋል። 

የሰው ዘር አጥብቆ የያዛቸውን ነገሮች ሁሉ ፍፁም እንዲተው፣ 

ከክብር ግርዶሽ ወዲያ ሆኖ የሚጠራው የቅዱሱ አዋጅ ነጋሪ መለኮታዊ 

ጥሪ፣ ፍላጎታቸው አስጠሊ ነው፤ ለተፈጸሙትም መራራ ፈተናዎችና 

ጥቃት ለተመላባቸው ትርምሶች መንስኤው ይህ ነው። የሰዎችን 

መንገድ አስተውል። እነዚህን ትክክለኛ መሠረት ያሉአቸውን፣ 

ሁላቸውም የተፈጸሙትን የትውፊት ጥቅሶች ችላ ብለው ይተዋሉ፣ 

እነዚያን ተፈጻሚነታቸው አጠራጣሪዎች የሆኑትን ግን አጥብቀው 

ይይዛሉ፣ እነዚህ ለምን እንዳልተፈጸሙም ይጠይቃሉ። ሆኖም፣ እነዚያ 

ለእነርሱ ሊታሰቡ የማይችሉ ነገሮች ተከሰቱ። የእውነቱ ምልክቶችና 

መታወቂያዎች ልክ እንደ እኩለ ቀን ፀሐይ ያበራሉ፣ ሆኖም ሰዎቹ፣ 

በድንቁርናና በስሕተት ምድረ በዳ ውስጥ በዓላማ-ቢስነትና ግራ 

በመጋባት በመንከራተት ላይ ናቸው። አዲስ እምነት፣ አዲስ ሕግ፣ 

አዲስ ግልጸት እንደሚመጣ የሚያመለክቱ የቆርአንና የታመኑ 

የትውፊት ጽሑፎች ጥቅሶች ሁሉ እያሉ፣ ይህ ትውልድ ግን እስከ 

አሁንም፣ የሞሐመድን የግልጸት ዘመን ሕግጋት ሊያጸና የሚጠበቅበትን 

እርሱን ምፅዓቱ  በተስፋ የሚጠበቀውን ለማየት እየተጠባበቀ ነው። 

1.  ቆርአን 54፡ 6 
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አይሁዳውያንና ክርስቲያኖችም በዚሁ ዓይነት፣ ይህንኑን ክርክር 

ይደግፋሉ። 

አዲስ ሕግና አዲስ ግልጸት እንደሚመጣ ከሚጠቁሙት ልሳኖች 

መካካል፣ “በኖድቤህ ጸሎት” 1 ውስጥ የሚገኙት አንቀጾች ናቸው፦ 

“እርሱ ትእዛዛትንና ሕግጋትን እንዲያድስ  የተጠበቀው  ወዴት  ነው? 

እርሱ፣ እምነቱንና የእምነቱን ተከታዮች ለመቀየር ሥልጣን ያለው 

ወዴት ነው?” እርሱ፣ በተመሳሳይ ሁኔታ፣ በዚያረት ውስጥ 

የሚከተለውን ገልጿል፦ “አዲስ በተደረገው እውነት ላይ ሰላም 

ይሁን።”  አቡ-አብዴ-ላህ ስለ መሕዲ ባሕርይ ተጠይቆ እንዲህ 

በማለት መልሷል፦ “እርሱ፣ የእግዚአብሔር መልእክተኛ የሆነው 

ሞሐመድ ያከናወነውን ያከናውናል፣ ልክ የእግዚአብሔር  

መልእክተኛው የእነዚያን ከእርሱ በፊት የነበሩትን ሥርዓቶች እንደ 

አፈራረሰ ሁሉ፣ ከእርሱ በፊት የነበረውን ማንኛውንም ነገር 

ያፈራርሳል።” 

እነዚህና ተመሳሳይ የትውፊት ጽሑፎች እያሉም፣ ቀድሞ 

ተገልጸው የነበሩት ሕግጋት በምንም ዓይነት አይለወጡም በማለት 

እንዴት በከንቱ እንደሚከራከሩ ተመልከት። ለመሆኑ፣ የእያንዳንዱ 

ግልጸት ዓላማ፣ በሰው ዘር ሕይወት፣ በውጫዊና በውሳጣዊ ገጽታው 

ራሱን የሚገለጽ፣ ውሳጣዊ ሕይወቱንና ውጫዊ ሁኔታዎቹን 

የሚለውጥ የሙሉ፣ በጠባዩ ላይ ሙሉ በሙሉ ለውጥ ለማምጣት 

አይደለምን? ምክንያቱም የሰው ዘር ጠባይ ካልተለወጠ፣ 

የእግዚአብሔር ሁለንተናዊ ክስተቶች ጥቅም-አልባነት ግልጽ መስሎ 

ይታያልና። “አቫሌም” በሚባለው ተቀባይነት ባለውና በጣም 

1.  በአሊ የተገለፀ የጉብኝት ጸሎት  
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በታወቀው መጽሐፍ ውስጥ እንደሚከተለው ተጽፏል፦ “ከበኔ ሃሼም 

የሆነ፣ አዲስ ቅዱስ መጽሐፍ የሚገልጽና አዲስ ሕግ የሚደነግግ ወጣት 

ይከሰታል፤” ይልና፣ ከዚያም እነዚህ ቃላት ይከተላሉ፦“የሚበዙት 

ጠላቶቹ ካህናት ይሆናሉ።” በሌላ አንቀጽ፣ የሞሐመድ ልጅ፣ ሳዴቅ 

የሚከተለውን እንደተናገረ ተነግሯል፦ “ሕዝቡ ታማኝነቱን 

እንዲገልጽለት የሚያዝ፣ ከበኔ-ሃሼም የሆነ ወጣት ይከሰታል። የእርሱ 

ቅዱስ መጽሐፍ እርሱ ሰዎቹ እንዲያምኑበት የሚጠራበት አዲስ ቅዱስ 

መጽሐፍ ይሆናል። የእርሱ ግልጸት በአረቦች ላይ ከባድ ይሆናል። 

ስለእርሱ ስትሰሙ ወደ እርሱ ፍጠኑ።” የእምነቱን ኤማሞችና 

የእርግጠኝነት ፋኖሶችን መመሪያዎች ምን ያህል ተከተሉ! ምንም 

እንኳ፣ “ከበኒ ሃሼም የሆነ ወጣት መነሣቱን፣ ሕዝቡን ወደ አዲስና 

መለኮታዊ መጽሐፍ፣ ወደ አዲስና መለኮታዊ ሕግጋት መጥራቱን 

ስትሰሙ፣ ወደ እርሱ ፍጠኑ” ተብሎ በግልጽ የተነገረ ቢሆንም፣ ግን 

እነርሱ ሁላቸውም ያንን የሕያውን ጌታ ከሐዲ ብለው ጠሩት፣ መናፍቅ 

ነው ብለውም ፈረዱበት። ሠይፎችን በመምዘዝና ልቦቻቸውን በደባ 

ሞልተው በቀር ወደዚያ ወደ ሃሼማዊ ብርሃን፣ ወደዚያ ወደመለኮታዊ 

ክስተት ፈጥነው አልሄዱም። ከዚህም በላይ፣ የካህናቱ ጠላትነት 

በመጻሕፍቱ ውስጥ እንዴት በግልጽ ተጠቅሶ እንደነበረ አስተውል። 

እነዚህ ግልጽና ክብደት ያላቸው የትውፊት ጽሑፎች፣ እነዚህ 

የማያሳስቱና የማያከራክሩ አመላካች ንግግሮች ሁሉ እያሉም፣ ሰዎቹ 

የዕውቀትንና የቅዱስ ልሳን ጉድፍ አልባ ህላዌን ሳይቀበሉ ቀሩ፣ 

ፊቶቻቸውንም ወደ አመጽና ወደ ስሕተት አራማጆች አዞሩ። እነዚህ 

የተጻፉ የትውፊት ጽሑፎች የተገለጹ ልሳኖች እያሉ፣ እነርሱ ግን ያንን 

በራሳቸው የራስ ወዳድነት ፍላጎቶች የተቀሰቀሱትን ብቻ ይናገራሉ። 
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የእውነት ህላዌ፣ ከእነርሱ ዝንባሌና ፍላጎት ጋር የሚቃረነውን ሲገልጽ፣ 

እነርሱ ወዲያው እንደ ከሐዲ ያወግዙታል፣ “ይህ ከእምነቱ ኤማሞችና 

ከአንጸባራቂ ብርሃኖች አባባሎች ጋር ተቃራኒ ነው፤ እንዲህ ያለ ምንም 

ነገር በማይሻረው ሕጋችን አልተሰጠም” በማለት ይቃወማሉ። በዚህም 

ቀን እንዲህ ያሉት ዋጋ የሌላቸው ቃላት በእነዚህ ምስኪን ሙታን 

ተነግረዋል፣ እየተነገሩም ናቸው። 

አሁንም፣ ይህን ሌላ የትውፊት ጽሑፍ አሰላስል፣ እና እነዚህ 

ነገሮች ሁሉ እንዴት አስቀድሞ ተነግረው እንደነበሩ አስተውል። 

“በአርበኤን” ውስጥ የሚከተሉት ተጽፈዋል፦ “ከበኔ-ሃሼም ወገን አዲስ 

ሕግጋትን የሚገልጽ ወጣት ይመጣል። እርሱ ሕዝቡን ወደ ራሱ 

ይጠራል፣ ነገር ግን ጥሪውን ማንም አይሰማም። አብዛኞቹ ጠላቶቹ 

ካህናት ይሆናሉ። እነርሱ ትእዛዙን አይቀበሉም፣ ይልቁንም፦ ‘ይህ 

ከእምነቱ ኤማሞች ከተላለፈልን ጋር ተቃራኒ ነው’ በማለት 

ይቃወሙታል።” በዚህ ቀን፣ “እርሱ የፈቀደውን ማንኛውንም ነገር 

ያደርጋል” በሚለው ዙፋን ላይ የተሰየመና፣ “እርሱ የወደደውን 

ማንኛውንም ነገር ያዛል” በሚለውም መቀመጫ ላይ የሚኖር የመሆኑን 

እውነት ከቶ ምንም ሳያውቁ፣ ሁሉም ሰዎች እነዚሁኑ ቃላት ራሳቸውን 

እየደገሙ በመናገር ላይ ናቸው። 

ምንም የመገንዘብ ኃይል የእርሱን ግልጸት ባሕርይ ለመረዳት 

አይችልም፣ ወይም ምንም ዕውቀት የእርሱን እምነት ሙሉ መጠን 

ለመገንዘብ አይችልም። አባባሎች ሁሉ በእርሱ ፈቃድ ይወሰናሉ፣ ሁሉ 

ነገሮችም የእርሱ እምነት የሚያስፈልጋቸው ሆነው ይገኛሉ። ከእርሱ 

በቀር ሌሎች ሁሉ በእርሱ ትእዛዝ ተፈጠሩ፣ በእርሱም ሕግ 
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እንቅስቃሴንና ሕልውናን ያገኛሉ። እርሱ የመለኮታዊ ምሥጢራት 

ገላጭና፣ የሕቡዕና የጥንት ጥበብ ተንታኝ ነው። ስለዚህ ሁኔታ፣ 

የሞሐመድ ልጅ፣ የሳዴቅ በሆኑት “በቤሃሮል-አንቫር፣” “በአቬሌም” እና 

“በየንቡ” ውስጥ፣ እርሱ እነዚህን ቃላት እንደተናገረ ተነግሯል፦ 

“ዕውቀት ሃያና ሰባት ፊደል ነው። ከዚያ ውስጥ ነቢያት የገለጹት 

ሁለቱን ፊደል ብቻ ነው። እስከ አሁን ከእነዚህ ከሁለቱ ፊደላት 

ይበልጥ ያወቀ ማንም የለም። ቃየሙ በሚነሣበት ጊዜ ግን፣ እርሱ 

የቀሩትን ሃያ አምሥቱን ፊደላት እንዲገልጹ ያደርጋል።” አስተውል፤ 

እርሱ ዕውቀት ሃያና ሰባት ፊደላት እንደሆነ ገለጸ፣ ደግሞም ከአዳም 

እስከ “መደምደሚያው” የነበሩት ነቢያት ሁሉ፣ ከዚያ የሁለቱ ፊደላት 

ብቻ ተንታኞች እንደነበሩና ከእነዚህ ሁለቱ ፊደላት ጋር እንደተላኩ 

ቆጠረ። እርሱ ደግሞም ቃየም የቀሩትን ሃያና አምሥቱን ፊደላት 

በሙሉ ይገልጻል ይላል። ከዚህ ልሳን፣ የእርሱ ደረጃ ምን ያህል 

ታላቅና ከፍተኛ እንደሆነ ተመልከት! የእርሱ ማዕረግ ከነቢያት ሁሉ 

ማዕረግ ይልቃል፣ የእርሱም ግልጸትም፣ ከእነርሱ ኅሩያን ሁሉ ግንዛቤና 

የመረዳት ችሎታ በላይ ነው። የእግዚአብሔር ነቢያት፣ የእርሱ 

ቅዱሳንና ኅሩያን እንዲያውቁት ያልተደረጉትን ወይንም 

የእግዚአብሔርን የማይመረመር ትእዛዝ በመከተል፣ ሳይገልጹት 

የቀሩትን ግልጸት- እንዲህ ያለውን ግልጸት፣ እነዚህ ዝቅተኞችና 

ነውረኞች ሰዎች በራሳቸው ውሱን አእምሮ፣ በራሳቸው ውሱን 

ዕውቀትና የመገንዘብ ችሎታ ለመመዘን ፈለጉ። ከመመዘኛቸው ጋር 

ሳይስማማ ከቀረ፣ ወዲያው ውድቅ ያደርጉታል። “ከእነርሱ 

አብዛኞቻቸው የሚሰሙና የሚገነዘቡ ይመስልሃልን? እነርሱ ልክ እንደ 

አራዊቶች ናቸው! አዎን፣ እነርሱ ከመንገዱ ገና ይበልጥ ይስታሉ!” 1 

1.  ቆርአን 25፡ 44 
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እነርሱ፣ በእርሱ ቀን ለመገንዘብ የማይቻሉ ነገሮች 

እንደሚገለጹ፣ አዳዲስና ድንቅ ድርጊቶችም እንደሚፈጸሙ በማያሳስት 

ሁኔታ የሚተነቢየውን፣ የትውፊት ጥቅስ፣ ቀደም ብሎ የተጠቀሰውን 

የትውፊት ጥቅስ እንዴት አድርገው እንደሚያስረዱ ይገርመናል? 

እንደነዚህ ያሉ የሚደርሱ ድንቅ ሁኔታዎች በሕዝቡ መካከል ታላቅ 

ውዝግብ ስለሚያቀጣጥሉ፣ ካህናትና ሊቃውንት ሁሉ በእርሱና በእርሱ 

ወዳጆች ላይ የሞት ፍርድ ይፈርዳሉ፣ የምድር ሕዝቦችም ሁሉ 

ሊቃወሙት ይነሣሉ። ልክ በጃቤር ትውፊት፣ ጽሑፍ ውስጥ፣ “በካፊ” 

“ከፋጡማ ጽላት”፣ ውስጥ የቃየሙን ባሕርያት በተመለከተ 

እንደሚከተለው እንደተጻፈው ሁሉ፦ “እርሱ የሙሴን ፍጹምነት፣ 

የኢየሱስን ውብ ብርሃን፣ የእዮብን ትዕግሥት ይገልጻል። የእርሱ 

ኅሩያን በእርሱ ቀን ይዋረዳሉ። ጭንቅላታቸው ልክ እንደ ቱርኮችና 

እንደ ደይለማይቶች ጭንቅላቶች እንደ ገጸ በረከት ይሰጣል። እነርሱ 

ይሠየፉኡ፣ ይቃጠላሉ። ፍርሐት ይይዛቸዋል፤ ፍርሐትና ጭንቀት 

በልቦቻቸው ውስጥ ሽብርን ያቀጣጥላሉ። ምድር በደማቸው 

ትቀልማለች። ሴቶቻቸው ያዝናሉ፣ ያለቅሳሉ። እነዚህ በእርግጥ 

ወዳጆቼ ናቸው።” አስተውል፣ ከዚህ የትውፊት ጥቅስ አንድ ፊደል 

እንኳ ሳይፈጸም የቀረ የለም። በአብዛኛዎቹ ሥፍራዎች የተባረከው 

ደማቸው ፈሷል፤ በእያንዳንዱ ከተማ ምርኮኞች ተደርገዋል፣ በየክፍለ 

ሀገሮቹ በመላ ተሰልፈው እንዲታዩ ተደርገዋል፣ አንዳንዶቹም በእሳት 

ተቃጥለዋል። ሆኖም፣ ያ ምፅዓቱ በተስፋ የሚጠበቀው ቃኤም 

የቀድሞውን የግልጸት ዘመን ሕግና ትእዛዛት መግለጽ ያለበት ቢሆን 

ኖሮ፣ ታዲያ እንዲህ ያለ የትውፊት ጥቅስ ለምን ተጻፈ? ደግሞም 

እንዲህ ያለው ከፍተኛ ደረጃ ያለው ውዝግብና ግጭት በመቀስቀሱ 
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ምክንያት፣ ሰዎቹ እነዚህን ወዳጆች መሠየፉን ግዴታ እንደተጣለባቸው 

ተግባር የሚቆጥሩት፣ እነዚህንም ቅዱሳን ነፍሶች በእምነታቸው 

ምክንያት ማሰቃየቱን እንደ እጅግ በጣም ከፍተኛ ተቀባይነት ማግኛ 

አድርገው የሚወስዱት ለምንድን ነው? በማለት ቆም ብሎ ያሰላሰለ 

ማንም የለም። 

ከዚህም በላይ፣ እነዚህ የደረሱት ነገሮችና፣ የተፈጽስሙት 

ድርጊቶች ሁሉ በቀድሞዎቹ የትውፊት ጽሑፎች ውስጥ እንዴት 

ተጠቅሰው እንደነበሩ አስተውል። ይኸውም ልክ “ዘውራን” 

በተመለከተ፣ “ራውዜዬ - ካፌ” ውስጥ እንደተጻፈው ሁሉ። 

“በራውዜዬ - ካፌ” ውስጥ፣ የቫሃብ ልጅ እንደተጻፈው ሁሉ። 

“በራውዜዬ - ካፌ”  ውስጥ ለቨሃብ ልጅ ለሆነው ሞኣቪየህ፣ አቡ-

አብዴ-ላህ እንደሚከተለው እንደተናገረ ተገልጿል፦ “ዛውራን 

ታውቃለህን?” እኔም፦ “ሕይወቴ ለአንተ ይሰዋ! ባግዳድ ናት ይላሉ” 

አልኩ። እርሱም “አይደለም” በማለት መለሰ። ከዚያም በተጨማሪ፦ 

“ወደ ሬይ 1 ከተማ ገብተህ ታውቃለህን?” አለ። ለዚህም “አዎን ወደ 

እሷ ገብቻለሁ” በማለት መለስኩ። ከዚያም እርሱ የሚከተለውን 

ጠየቀ፦ “እዚያ የከብት ገበያን አልጎበኘህምን?”“አዎን ጎብኚቻለሁ” 

በማለት መልስ ሰጠሁ። እርሱም እንዲህ አለ፦ “በመንገዱ በስተቀኝ 

በኩል ያለውን ጥቁር ተራራ አይተሃልን? ዘውራ ያ ራሱ ነው። እዚያ፣ 

የሆኑ ሰዎች ልጆች የሆኑ፣ ሁላቸውም ንጉሥ ተብለው ለመጠራት 

የሚበቁ፣ ሰማኒያ ሰዎች ይሰዋሉ።”  እኔም፦ “ማን ይሰዋቸዋል?” 

በማለት ጠየቅሁ። እርሱም፦ “የፋርስ ልጆች ናቸው”  በማለት መለሰ። 

በቀድሞ ቀናት የተነገረው የእርሱ አጃቢዎች ሁኔታና እጣ ፋንታ 

1.  በቅርቧ ቴህራን የተገነባችበት ጥንታዊት ከተማ 



205 

እንዲህ ያለ ነው። አሁን ደግሞ፣ በዚህ ትውፊት ጥቅስ መሠረት፣ 

ዛውራ እንዴት የሬይ ምድር እንጂ ሌላ እንዳልሆነ አስተውል። 

በትውፊቱ ጽሑፍ አስቀድሞ ተጽፎ በነበረው መሠረት፣ በዚያ ሥፍራ 

የእርሱ ወዳጆች ታላቅ ሥቃይ ተፈጽሞባቸው ተገደሉ፣ እነዚያ ቅዱሳን 

ሕያዋን ሁሉ በፋርሳዊያን እጅ ሰማዕትነት ተቀበሉ። ይህንን አንተም 

ሰምተሃል፣ ለዚሁም ሁሉም ሰዎች ይመሰክራሉ። ስለዚህ፣ እንግዲህ፣ 

እነዚህ ተላዋሽ ትል መሰል ሰዎች፣ በእነዚህ ሁላቸውም በቀትር ክብሯ 

ድምቀት እንደምታበራ ፀሐይ ግልጽ በሆኑት የትውፊት ጥቅሶች ላይ፣ 

ቆም ብለው አያሰላስሉምን? እውነቱን ከመቀበል እምቢ የሚሉት፣ 

ፍቺዎቻቸውን ለመገንዘብ ያልቻሏቸው፣ አንዳንድ የትውፊት ጥቅሶች 

የእግዚአብሔር ግልጸትና የእርሱን ውበት ከማወቅና ከመቀበል 

እንዲገቷቸው፣ በገሃነመ እሳት መቀመቅም ውስጥ እንዲኖሩ 

እንዲያደርጓቸው መንገድ የሚሰጡት በምን  ምክንያት ነው? እንደ 

እነዚህ ላሉት ነገሮች የዘመኑ ካህናትና ሊቃውንት እምነተ-ቢሲነት 

በቀር ሌላ ምንም ምክንያት ሊሰጠው አይችልም። ስለ እነዚህ፣ 

የሞሐመድ ልጅ፣ ሳዴቅ እንዲህ አለ፦ “የዚያ ዘመን የሃይማኖት 

ሊቃውንት ሰማይ ጥላ ሥር ከሚገኙት ካህናት ሁሉ እጅግ በጣም 

ክፎዎች ይሆናሉ። ክፋት ከእነርሱ ውስጥ መጣ፣ ወደ እነርሱም 

ይመለሳል።” 

እንደ እነዚህ ባሉት መንገዶች እንዳይራመዱ፣ በሞስተጋት ጊዜ 

ያንን በዚህ ቀን እንዲደርስ የተደረገውን፣ በእርሱ፣ መለኮታዊው 

ሕላዌ፣ መንግስተ-ሰማያዊ ብርሃን፣ ፍጹሙ ዘለዓለም፣ የዚያ 

የማይታየውም (የዓምላክ) ክሥተቶች መጀመሪያና መጨረሻ በሆነው 
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ላይ እንዳይፈጽሙ፣ የባያንን የተማሩ ሰዎች እንማጸናለን። 

በአዕምሮአቸው ኃይል፣ በግንዛቤአቸውና በትምሕርታቸው 

እንዳይመኩ፣ ወይም ከመለኮታዊና ወሰን የሌለው ዕውቀት ገላጭ 

ከሆነው ጋር እንዳይከራከሩ እንለምናቸዋለን። ሆኖም፣ እነዚህ ምክሮች 

ሁሉ ተሰጥተውም እንኳ፣ ራሱ የሕዝቡ አለቃ የሆነ፣ ባለአንድ ዓይን 

የሆነ ሰው፣ በመጨረሻ ከፍተኛ ክፋት፣ በእኛ ላይ እየተነሣ መሆኑን 

እየተገነዘብን ነው። እኛ፣ በእያንዳንዱ ከተማ፣ ሰዎች የተባረከውን 

ውበት ለመግታት እንደሚነሡ፣ የዚያ የሕያው ጌታና የሰዎች ሁሉ 

የመጨረሻ እሾት የሆነው ወዳጆች ከጨቋኙ ፊት እንደሚሸሹና 

በምድረ-በዳ መሸሸጊያ እንደሚፈልጉ፣ ሌሎች ግን፣ በትዕግሥት 

እንደሚቀበሉና ፍጹም በሆነ መላቀቅ፣ በእርሱ (በክሥተቱ) መንገድ 

ሕይወታቸውን መስዋዕት እንደሚያደርጉ አስቀድመን እያየን ነው። እኛ 

በማምለክ ተግባርና በሃይማኖተኛነት በጣም በመታወቁ ምክንያት፣ 

ሰዎች እርሱን መታዘዙን እንደ ግዴታ የሚወስዱትና፣ ለእርሱም 

ትእዛዝ መገዛቱን እንደ አስፈላጊ ነገር የሚቆጥሩት፣ የመለኮታዊውን 

ዛፍ ራሱን ከሥሩ ለመንቀል የሚነሣ፣ እርሱንም ለማደናቀፍና 

ለመቃወም የመጨረሻውን ከፍተኛ ጥረት የሚያደርግ ሰው ለማየት 

የምንችል ይመስለኛል። የሕዝቡ መንገድ እንዲህ ያለ ነው! 

እኛ ለባያን ሕዝብ ዕውቀት እንደሚገለጽለት፣ በመንፈስ ዓለም 

ውስጥ እንደሚበርና በዚያ ውስጥ እንደሚኖር፣ እውነትን 

እንደሚገነዘብና፣ የተሸፈነውን ሐሰት በአስተዋይ ዓይኖች ለይቶ 

እንደሚያውቅ በጣም ተስፋ እናደርጋለን። ሆኖም፣ በእነዚህ ቀናት፣ 

በጣም መጥፎ የቅናት ሽታ በመለቀቁ ምክንያት፣ ከዓለም መመሥረቻ 



207 

መጀመር ጊዜ ጀምሮ፣ ምንም እንኳ መጀመሪያ ባይኖረውም - እስከ 

አሁኑ ቀን ድረስ፣ እንዲህ ያሉ ክፋት፣ ምቀኝነትና ጥላቻ በምንም 

መልካቸው ተከስተው እንደማያውቁ፣ ለወደፊቱም ከቶ 

እንደማይከሰቱ፣ የሚታዩና የማይታዩ ሕያዋን ሁሉ አስተማሪ በሆነው 

እምላለሁ። ምክንያቱም የፍትሕን ሽታ አሽትተው ከቶ የማያውቁ አያሌ 

ሰዎች፣ የቅዋሜን ሰንደቅ ዓላማ ሰቅለዋልና፣ ራሳቸውንም በእኛ ላይ 

አሳብረዋልና። እኛ ከሁሉም በኩል የጦሮቻቸውን አስፈሪነት እናያለን፣ 

ከሁሉም አቅጣጫም የፍላጻዎቻቸውን ዘንግ እናስተውላለን። ምንም 

እንኳ፣ እኛ በምንም ነገር ከቶ ያልተመካን፣ ወይም ማንንም ነፍስ 

ከሌሎች ያላስበለጥን ቢሆንም፣ ይህ ሆኗል። እኛ ለእያንዳንዱ ሰው 

እጅግ በጣም ደግ ባልደረባ፣ እጅግ በጣም ታጋሽና አፍቃሪ ወዳጅ 

ነበርን። ከድሆች ጋር በሆንበት ጊዜ የእነርሱን ወዳጅነት ፈልገናል፣ 

በተከበሩትና በምሑራን መካከል ትሑትና ተስማሚ ነበርን። በአንዱ 

እውነተኛ አምላክ፣ በእግዚአብሔር እምላለሁ! የጠላትና የመጽሐፉ 

ሰዎች እጅ በእኛ ላይ ያደረሳቸው ኃዘኖችና ስቃዮች ከባዶች የነበሩ 

ቢሆኑም፣ ነገር ግን እነዚህ ሁሉ፣ እነዚያ ወዳጆቻችን መሆናቸውን 

በሚናገሩት እጅ ከደረሱብን ጋር ሲነጻጸሩ በጣም እያነሱ ወደ ፍጹም 

የሌለ ነገር ይለወጣሉ። 

ከዚህ ይበልጥ ምን እንበል? ሁለንተን ዓለም በፍትሕ ዓይን 

ቢመለከት ኖሮ፣ የዚህን ልሳን ክብደት ለመሸከም ባልቻለ ነበር! እዚህ 

ምድር በገባንበት የመጀመሪያዎቹ ቀናት፣ ወደፊት የሚደርሱትን 

ድርጊቶች ምልክቶች በአየን ጊዜ፣ እነዚህ ከመድረሳቸው በፊት 

ከሥፍራው ለመልቀቅ ወሰንን። ወደ ምድረ በዳ ሄድን፣ እዚያም፣ 
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ከሰው ተለይተንና ለብቻ፣ ለሁለት ዓመታት፣ ሙሉ በሙሉ የብቸኝነት 

ሕይወት ኖርን። ከዓይኖቻችን የጥልቅ ኃዘን እንባዎች ይዘንቡ ነበር፣ 

በሚደማውም ልባችን ውስጥ የሚያስጨነቅ የስቃይ ውቅያኖስ ይተም 

ነበር። ብዙ ሌሊት ለሕይወት ማቆያ የሚሆን ምግብ አልነበረንም፣ 

ለብዙ ቀናትም አካላችን እረፍት አላገኘም። በእርሱ፣ ሕያውነቴን 

በእጆቹ መካከል በያዘው! እነዚህ የመከራዎች ዝናቦችና የማያባሩ 

ስቃዮች የነበሩብን ቢሆንም፣ ነፍሳችን ግን ሐሴት ተጎናጽፋ ነበር፣ 

በመላው ሕያውነታችንም በቃል ለመግለጽ የማይቻል ዓይነት ደስታ 

ይታይበት ነበር። ምክንያቱም በብቸኝነታችን የማንኛውንም ነፍስ 

መጎዳት ወይም መጠቀም፣ ጤንነት ወይም መታመም አናውቅም 

ነበርና። ለብቻችን፣ ዓለምንና በውስጧም ስለሚገኙት ሁሉ ሙሉ 

በሙሉ ረስተን፣ ከመንፈሳችን ጋር ተነጋገርን። ሆኖም፣ የመለኮታዊው 

የዕጣ ፋንታ መረብ፣ ከሟች እጅግ በጣም ሰፊ አስተሳሰቦች 

እንደሚበልጥ፣ የእርሱም ትእዛዝ ጦር ከሰው እጅግ በጣም በድፍረት 

የተወጠኑ ዕቅዶች እንደሚልቅ አላወቅንም ነበር። እርሱ 

ከሚያጠምዳቸው ወጥመዶች ማንም አያመልጥም፣ የእርሱን ፈቃድ 

በታዛዥነት በመቀበል በቀር መላቀቅን ለማግኘት የሚችል ነፍስ የለም። 

በእግዚአብሔር ትክክለኝነት! መገለላችን የመመለስ ሃሳብ 

አልነበረውም፣ መለየታችንም እንደገና መገናኘትን ተስፋ አላደረገም። 

የመለየታችን ብቸኛ ዓላማ በታማኞቹ መካከል የመከፋፈል መንስዔ፣ 

ለወዳጆቻችን የመረበሽ ምንጭ፣ ለአንድም ነፍስ የመጎዳት መሣሪያ፣ 

ወይም ለማንኛውም ልብ የኃዘን ምክንያት እንዳንሆን ነበር። ከእነዚህ 

ባሻገር፣ ሌላ ምንም ሃሣብ አልነበረንም፣ ከእነዚህም የተለየ ምንም 

የታየን ዓላማ አልነበረም። ሆኖም፣ ወደመጣንበት እንድንመለስ 
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የሚጋብዙን ጥሪዎች ከምሥጢራዊው ምንጭ እስከመጡበት ሰዓት 

ድረስ፣ እያንዳንዱ ሰው እንደ ራሱ ፍላጎት ሲያሴር፣ የራሱንም ከንቱ 

አስተሳሰብ ሲያራምድ ነበር። ፈቃዳችንን ለእርሱ ፈቃድ በማስገዛት፣ 

ለእርሱ ትእዛዝ ተገዛን። 

በተመለስንበት ወቅት ያየናቸውን ነገሮች ምን ብዕር 

ሊዘረዝራቸው ይችላል! ሁሉም እንደሚመሰክረው፣ ጠላቶቻችን እኛን 

ለማጥፋት ያለማቋረጥና ያለመታከት ተንኮል የሸረቡባቸው ሁለት 

ዓመታት አለፉ። ዳሩ ግን ከታማኞቹ መካከል ማንም አንዳች እርዳታ 

ሊያደርግልን አልተነሣም፣ እኛንም ለማዳን የመርዳት ዝንባሌ 

የተሰማው አንድም ሰው አልነበረም። እንዲያውም፣ እኛን በመርዳት 

ፈንታ፣ ቃሎቻቸውና ምግባሮቻቸው፣ ምን ዓይነት የማያቋርጡ 

የኃዘኖች ዝናቦች በነፍሳችን ላይ እንዲዘንቡ አደረጉ! እኛ፣ ምናልባት፣ 

በእግዚአብሔር ፍቅራዊ ደግነትና በእርሱ ጸጋ፣ ይህ የተገለጸና የተከሰተ 

ፊደል፣ እጅግ በጣም በተከበረ ቃል፣ በቀዳማዊው ነጥብ መንገድ 

ሕይወቱን እንደ መሰዋዕት ያቀርብ ዘንድ፣ ሕይወታችንን ለአደጋ 

አጋልጠን፣ ለፈቃዱ ሙሉ በሙሉ ራሳችንን ትተን፣ በሁላቸውም 

መካከል ቆመናል። በእርሱ፣ በትእዛዙ አማካይነት መንፈሱ በተናገረው 

ስም፣ ለዚህ ለነፍሳችን ጥልቅ ፍላጎት ብቻ ባይሆን ኖሮ፣ ከዚህ በኋላ 

ለአንዲት ቅጽበት እንኳ፣ በዚህ ከተማ ባልቆየን ነበር። ለዚህም “በቂ 

ምስክራችን አምላክ ነው።” ማብራሪያችንን በሚከተሉት ቃላት 

እንደመድማለን፦ “ኃይልም ሆነ ብርታት በአምላክ ብቻ በቀር በሌላ 

የለም።”“እኛ የእግዚአብሔር ነን፣ ወደ እርሱም እንመለሳለን።” 

እነዚያ፣ ለአንድ አፍታ እንኳ በራስ ወዳድነት ፍላጎቶቻቸውን 
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ያልተከተሉት፣ ለመገንዘብ ልቦች ያሏቸው፣ እነዚያ የፍቅርን ወይን 

ጠጅ የተጎነጩት፣ እነዚያን የዚህን ድንቅ ግልጸት፣ የዚህን የላቀና 

መለኮታዊ እምነት እውነትነት የሚያረጋግጡትን መታወቂያዎች፣ 

ማስረጃዎችና ማረጋገጫዎች፣ ልክ በቀትር ክብሯ ላይ እንደምትገኝ 

ፀሐይ አንጸባራቂዎች ሆነው ያዩዋቸዋል። ሰዎች የአምላክን ውበት 

እንዴት አንቀበልም እንዳሉና፣ የስግብግብነት ፍላጎቶቻቸውን 

አጥብቀው እንደያዙ አስተውል። በሰዎች መካከል የአምላክ ባለ አደራ 

የሆኑት፣ “ከሁሉም በላይ ክብደት ባለው ግልጸት” ውስጥ የተገለጹት 

እነዚህ እጅግ በጣም የተሟሉት ጥቅሶች፣ እነዚህ ቀጥታ ባልሆነ 

መንገድ የተነገሩት የማያሳስቱ አባባሎች ሁሉ እያሉም፣ እንዲሁም 

እያንዳንዳቸው ከእጅግ በጣም ግልጽ ልሳን ይበልጥ ግልጽ የሆኑት፣ 

እነዚህ ግልጽ የትውፊት ጽሑፎች እያሉ፣ ሰዎቹ ግን እውነትነታቸውን 

ቸል ብለውና ተቃውመው፣ በራሳቸው ግንዛቤ መሠረት፣ እነዚህ 

ከሚጠብቋቸው ጋር የማይስማሙ ሆነው ያገኛ<ቸውን፣ 

ፍቺዎቻቸውንም ለመረዳት ያልቻሏቸውን የአንዳንድ የትውፊት 

ጥቅሶችን የቃል በቃል ትርጉም አጥብቀው ይዘዋል። እነርሱ በዚህ 

ሁኔታ እያንዳንዱን ተስፋ ቀጭተዋል፣ ከእርሱ፣ ከንዑዱ ንጹህ ወይን 

ጠጅና ከሞት፣ የሞት አልባው ውበት የጠሩና የማይበላሹ ውሃዎች 

ራሳቸውን ነፍገዋል። 

ያ የብርሃን ፍፁም የላቀ ህላዌ የሚከሰትበት ዓመት እንኳ 

ሳይቀር በግልጽ ተለይቶ በትውፊት ጽሑፎቹ ውስጥ የተጻፈ ሲሆን፣ 

እነርሱ ግን እስከ አሁንም የማያጤኑት ሆነው መቆየታቸውን፣ ለአንድ 

አፍታም እንኳ የራስ ወዳድነት ፍላጎቶቻቸውን መከታተላቸውን 
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አለማቋረጣቸውን አስተውል። በትውፊት ጽሑፎቹ መሠረት፣ ሞፈዘል 

ሳዴቅን፦ “ጌታዬ ሆይ፣ ስለእርሱ መከሰት ምልክቱ ምንድን ነው?” 

በማለት ጠየቀው። እርሱም፦ “በዓመተ ስድሳ የእርሱ እምነት 

ይገልጻል፣ ስሙም ይታወጃል” በማለት መለሰለት። 

እንዴት ይገርማል! እነዚህ ገሃድና ግልጽ የሆኑ ጥቅሶችም 

እያሉም፣ እነዚህ ሰዎች ከእውነት ሸሹ። ለምሳሌ፣ በዚያ የመለኮታዊ 

ባሕርያት ህላዌ በሆነው ላይ የተፈጸሙት ኃዘኖች፣ እሥራትና ስቃዮች 

በቀድሞዎቹ የትውፊት ጥቅሶች ውስጥ ተጠቅሰዋል። “በቤሃር” ውስጥ 

እንደሚከተለው ተጽፏል፦ “በእኛ ቃየም ላይ ከአራት ነቢያት ከሙሴ፣ 

ከኢየሱስ፣ ከዮሴፍና ከሞሐመድ የሆኑ አራት ምልክቶች ይኖራሉ። 

ከሙሴ የሆነው ምልክት ፍርሐትና ተስፋ፣ ከኢየሱስ፣ ያ ስለ እርሱ 

የተነገረው፣ ከዮሴፍ እሥራትና መታፈን (dissimulation) 

ከሞሐመድ፣ ከቆርአን ጋር ተመሳሳይ የሆነ ቅዱስ መጽሐፍ መግለጽ።”  

በአሁኑ ጊዜ በመፈጸም ላይ የሚገኙትን ነገሮች በማያሳስት ቋንቋ 

አስቀድሞ የተነበየው፣ እንዲህ ያለው አሳማኝ የትውፊት ጥቅስ 

እያለም፣ ትንቢቱን የአስተዋለ ማንም አልተገኘም፣ እርሱ ጌታህ 

ከሚፈቅድለት በቀር፣ ለወደፊቱም ይህን የሚያደርግ ማንም የሚገኝ 

አይመስለኝም። “በእርግጥ እግዚአብሔር የፈቀደውን ሰው 

እንዲያዳምጥ ያደርገዋል፣ ነገር ግን እኛ እነዚያን በመቃብሮቻቸው 

ውስጥ ያሉትን እንዲያዳምጡ አናደርግም።” 

የሰማይ ወፎችና የዘለዓለም እርግቦች እጥፍ ቋንቋ እንደሚናገሩ 

ለአንተ ግልጽ ነው። አንዱ ቋንቋ፣ ውጫዊው ቋንቋ መንገደኞች ወደ 

ቅድስና ከፍታዎች ይደርሱበት ዘንድ፣ ተመራማሪዎችም ወደ 
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ዘለዓለማዊ እንደገና መገናኘት ይገቡበት ዘንድ፣ መሪ ፋናና አመላካች 

ብርሃን እንዲሆናቸው ቀጥታ ያልሆነ አነጋገር የሌለበት ነው፣ 

ያልተሰወረና ያልተጋረደም ነው። እስከ አሁን የተጠቀሱት ያልተሸፋፈኑ 

የትውፊት ጽሑፎችና ግልጽ ጥቅሶች እንዲህ ያሉ ነበሩ። ሌላው ቋንቋ 

በክፉዎች ልቦች ውስጥ ተደብቀው የሚገኙት ማናቸውም ነገሮች 

እንዲከሰቱና በመጨረሻ ውሳጣዊ ሕያውነታቸው እንዲገለጥ፣ 

የተጋረደና የተሰወረ ነው። ስለዚህ፣ የሞሐመድ ልጅ፣ ሳዴቅ 

የሚከተለውን ተናገረ፦ “በእውነቱ እግዚአብሔር ይፈትናቸውና፣ 

ይለያቸዋል።” ይህ መለኮታዊ መመዘኛ ነው። ይህ አምላክ አገልጋዮቹን 

የሚፈትንበት የእርሱ መመርመሪያ ነው። የእነዚህን ልሳኖች ፍቺ፣ 

ከእነዚያ ልቦቻቸው እርግጠኛ ከሆኑት፣ ነፍሶቻቸው በእግዚአብሔር 

ተቀባይነት ከአገኙት፣ አዕምሮዎቻቸውም ከእርሱ በስተቀር ከሌላ ሁሉ 

ከተላቀቁት በቀር ሌላ ማንም አይገነዘብም። በእንደነዚህ ባሉት 

ንግግሮች የታሰበው በአጠቃላይ ሰዎች የተረዱት የቃል በቃል ትርጉም 

አይደለም። ስለዚህ ሁኔታ እንደሚከተለው ተጽፏል፦ “እያንዳንዱ 

ዕውቀት ሰባ ፍቺዎች አሉት፣ ከእነዚህ ውስጥ በሕዝቡ መካከል 

የሚታወቀው አንዱ ብቻ ነው። ቃይሙ በሚነሣበት ጊዜ ግን፣ 

የሚቀሩትን ሁሉ ለሰዎች ይገልጻል።” ደግሞም እርሱ እንዲህ ይላል፦ 

“አንድ ቃል እንናገራለን፣ ለዚህም ቃል አንድና ሰባ ፍቺዎች 

እንመድባለን፤ የእነዚህም የእያንዳንዳቸውን ፍቺ ለማብራራት 

እንችላለን።” 

እነዚህን ነገሮች ያነሣንነው፣ በትውፊት ጽሑፎች በራሳቸው 

እንደተረጋገጠው ሁሉ፣ የእምነቱ ኤማሞች ለመግለጽ ያሰቡት ፍቺ 
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በዚህ ሕዝብ ስላልታወቀ፣ ሰዎቹ፣ ቃል በቃል ገና ባልተፈጸሙት 

አንዳንድ የትፊውት ጽሑፎችና አባባሎች ምክንያት ቅር እንዳይሰኙ፣ 

የግራ መጋባታቸው መንስዔ የትውፊት ጽሑፎች ገና ሳይፈሙ 

በመቅረታቸው ምክንያት ሣይሆን፣ ይልቁንም፣ የራሣቸው ግንዛቤ 

ጉድለት የተነሣ መሆኑን እንዲረዱ ብቻ ነው። ስለዚህ ሰዎች፣ እንዲህ 

ያሉት አባባሎች ከመለኮታዊ በረከቶች እንዲነፍጓቸው መንገድ 

መስጠት የለባቸውም፤ ይልቁንም፣ ሥውር ምሥጢሮች ይገለጡና 

ይከሰቱላቸው ዘንድ፣ ከእነዚያ፣ የእነዚህ አባባሎች ዕውቅ ተንታኞች 

ከሆኑት ማብራሪያ መሻት አለባቸው። 

ሆኖም፣ ከምድር ሕዝብ መካከል፣ እውነትን በቅንነት 

በመናፈቅ፣ የራሱን እምነት ምሥጢራዊ ነገሮች በተመለከተ፣ 

ከመለኮታዊ ክስተቶች መርሖን የሚሻ አንድም ሰው አናይም። ሁሉም 

በማስተዋል አልባ ምድር ነዋሪዎች ናቸው፣ ሁሉም የክፋትና የአመጽ 

ሰዎችን ተከታዮች ናቸው። በእውነቱ፣ አምላክ፣ እነርሱ ራሳቸው 

በማድረግ ላይ ያሉትን ያደርግባቸዋል፤ እንዲሁም፣ ልክ እነርሱ፣ 

በእርሱ ቀን፣ የእርሱን ቀርበት ቸል እንዳሉት ሁሉ፣ እርሱም 

ይረሳቸዋል። በእነዚያ፣ እርሱን በካዱት ላይ ትእዛዙ እንዲህ ያለ ነው፣ 

በእነዚያም የእርሱን ምልክቶች አንቀበልም ባሉት ላይ እንዲሁ 

ይሆናል። 

መግለጫችንን፣ እርሱ የተከበረ ነውና፣ በእርሱ ቃላት 

እንደመድማለን፡ “ከመሐሪው ትውስታ የሚያፈገፍገውን ሰው፣ 

ሰይጣንን እናቆራኘዋለን፣ እርሱም ጥብቅ ጓደኛው ይሆናል።” 1“ፊቱን 

ከትውስታዬ የሚያዞር ሰው፣ በእርግጥ የስቃይ ኑሮ የእርሱ ይሆናል።”2 

1.  ቆርአን 43፡ 36              2.  ቆርአን 20፡ 124 
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ለመገንዘብ ብትችሉ፣ በቀድሞ ጊዜ እንዲህ ተገልጾ ነበር። 

የተገለጸው በ “ባ” እና በ “ሃ” ። 

በእርሱ ከሰድረቶል ሞንተሃ በመጣራት ላይ ወዳለው 

ምሥጢራዊ ወፍ ጣዕመ-ዜማ ጆሮውን በሚያዘነብለው ሰው ላይ 

ሰላም ይሁን! 

ከሁሉም በላይ ከፍተኛ የሆነው ጌታችን የተወደሰ ይሁን! 

 

ተፈጸመ 
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