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መግቢያ 

ይህ መጽሏፌ የንገረን ሦስተኛው ክፌሌ ነው፡፡ ጽሐፍቹ ከሰባ አምስት በመቶ በሊይ ጥቅሶች ሲሆኑ፤ 

እነርሱም የተወሰደት፣ በብዚት ከባሃኦሊህ፣ ከአብደሌ-ባሃና ከሾጊ ኤፋንዱ መጽሏፍች ውስጥ ነው፡፡ 

መጽሏፈ፣ በይትም ይሁን በዓሊማ፣ ከሁሇቱ የተሇየ ነው፡፡ አጠቃሊይ ይቱ፣ በመቅዴሙ ውስጥ 

በሚገባ ተብራርቷሌ፡፡ ዓሊማው ግን፣ እንግሉኛ የማይችለ ምእመናን፣ የግሌጸቱን ታሊቅነት፣ ጥሌቀትና 

ሁሇንተናዊነት፣ (universality) ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ፣ ሇመጨበጥ እንዱችለ ነው፡፡ ከቅደሳን መጻፌትም 

በብዚት የተጠቀሱት ይህንን እውነታ በመገንብ ነው፡፡ 

በመጽሏፈ ውስጥ ያለት ትርጉሞችም፣ ወዯ ግማሽ የሚሆኑት የተወሰደት በትርጉም ኮሚቴ 

ከተተረጎሙት በተሇይ ሁሇት መጻሔፌት፣ ከቅስማትና መሌስ ከተሰጠባቸው ጥያቄዎች ውስጥ ነው፡፡ አሌፍ 

አሌፍ ግን፣ አንዲንዴ የቃሊትና የቅዯም ተከተሌ ሇውጥ በማዴረግ፣ አንዲንዳም ሏረጎችን በመቀየር 

ተጽፇዋሌ፡፡ ይህም አሠራር የተመረጠው፣  ዯረቁ ትርጉም የመሌእክቱን መንፇስ ሇማስተሊሇፌ የሚያዲግት 

ሲመስሌ ብቻ ነው፡፡ በተጨማሪም፣ የአማርኛው ቃሌ ሙለ በሙለ ከእንግሉኛው ቃሌ ጋር ተመሳሳይ 

በማይሆንበት ወቅት፣ ተቀራራቢ የሆነ ቃሌ በመውሰዴ፣ የእንግሉኛው ቃሌ ከጎኑ ተጽፎሌ ፡፡ 

ከመጻሔፌት የተወሰደ አንዲንዴ ጹሐፍች፣ ነገር ግን በጥቅስ ምሌክት ሳይታቀፈ የተጻፈ በዙህ 

መጽሏፌ ውስጥ ሉገኙ ይችሊለ፡፡ ይህም ሉሆን የቻሇበት ምክንያት፣ ትርጉሙን ከዋናው ጽሐፌ ጋር 

ሇማስማማት ሲሞከር፣ መሌዕክቱን በተፇሇገው መሌክ ሇማቅረብ ሳይቻሌ ሲቀር ነው፡፡ በላሊ ወቅትም፣ ሃሳቡ 

በየትኛው መጽሏፌ ውስጥ እንዲነበብኩትና ከየት እንዯተገኘ ሇማገናብ ሲያዲግት መሆኑን በቅዴሚያ 

ሇመግሇጽ እወዲሇሁ፡፡ 

ስሇዙህ የመሌእክቱን መንፇስና መሌእክቱን ሇማስተሊሇፌ በመሻት፣ ሃሳቡን በራሴ አማርኛ ያሇ ጥቅስ 

ያቀረብኩ ሲሆን አንባብያን ይህን ችግሬን እንዱረደሌኝ በቅዴሚያ እጠይቃሇሁ፡፡ 

በቀሇ እንዲሇው  

ሂዩስተን ጁን 2005 

 

 

 



የባሃኦሊህ ግሌፀት 

 

 

II 
 

መቅዴም 

"በባሃኦሊህ የተሰጠው መሰረታዊ ትምህርት፤ የሃይማኖት እውነት ፌጹም (absolute) ሳይሆን አንጻራዊ  

(relative)፤ የመሇኮት ግሌጸት ሂዯቱ ቀጣይና አዲጊ (progressive)፤ ሁለም ታሊሊቅ የዓሇም ሃይማኖቶች 

ምንጫቸው ከመሇኮት መሆኑን፤ መሰረታዊ ትምህርቶቻቸው ሙለ በሙለ የሚጣጣሙ፤ ግቦቻቸው እና 

ዓሊማዎቻቸው አንዴና ተመሳሳይ፤ ትምህርቶቻቸው የአንዴ እውነት የተሇያዩ ገጽታዎች፤ ሥራዎቻቸው 

የሚዯጋገፈ፤ መሠረታዊ ባሌሆኑ ድክትሪኖቻቸው ብቻ የሚሇያዩ መሆናቸውን፤ እንዱሁም የእነርሱ ተሌዕኮ 

የሚያመሇክተው፣ የሔብረተሰቡ የመንፇሳዊ አዜጋሚ እዴገት (evolution) ተከታታይ እርከን መሆኑን የእርሱ 

እምነት ተከታዮች በጽኑ ያምናለ፡፡  

"የዙህ አዱስና ታሊቅ መን ነቢይ፣ የባሃኦሊይ ዓሊማ፣ … ያሇፈትን ግሌጸቶች ሇመሻር ሳይሆን 

ሇመፇጸም፣ አሁን ያሇውን ማሔበረሰብ የሚያናጉና እርስ በርሳቸው የሚቃረኑ እምነቶችን ሌዩነታቸውን 

ሇማጉሊት ሳይሆን፣ እነርሱን ሇማስታረቅ ነው ፡፡ 

"ዓሊማው ከእርሱ በፉት የመጡትን ነቢያት ዯረጃቸውን ሇማሳነስ ወይም መሠረታዊ ትምህርታቸውን 

ሇማቃሇሌ ሳይሆን፣  መሠረታዊ እውነቶቻቸውን አሁን በምንኖርበት መን ካለት ፌሊጎቶች ጋር በሚስማሙ፤ 

ከችልታው ጋር በሚጣጣሙ፣ ሇፕሮብላሞቹ፣ ሇህመሞቹና ሇችግሮቹ ተግባራዊ ሉሆን በሚችለበት መሌክ 

እንዯገና ሇማቅረብ ነው፡፡ የእርሱ ተሌእኮ፣ የሰው ር የሔፃንነቱና የሌጅነቱ ዕዴሜዎቹ ያሇፈ መሆናቸውን፣ 

በአሁኑ ዯረጃ ከጎሌማሳነቱ ጋር የተያያዘ ግርግሮችና ትርምሶች በዜግታና በማስታመም ሇአካሇ መጠን ዯረጃ 

እንዱዯርስ እያጋጁት መሆኑንና፤ ሰይፍች ወዯ ማረሻነት የሚሇወጡበትን፣ ያ የመኖች መን መቃረቡን 

የሚያውጁ ናቸው፡፡ በተጨማሪም በኢየሱስ ክርስቶስ ቃሌ የተገባው የእግዙአብሓር መንግሥት 

የሚቋቋምበትና የዙች ምዴር ሰሊም በእውነት ሇሇዓሇም የሚረጋገጥበት ነው ፡፡ … 

"የባሃኢ እምነት የአምሊክን አሃዴነት ያረጋግጣሌ፤ የነብያቱን አንዴነት ይገነባሌ፤ እንዱሁም 

ጠቅሊሊውን የሰው ር አንዴነትና ሙለነት ያስተምራሌ፡፡ የሰው  ር ህብረት አስፇሊጊነቱንና የማይቀር 

መሆኑን ያውጃሌ፤ በማዜገም እየተቃረበ መሆኑን በሙለ ሌብ ይናገራሌ፤ ሇዋጩ የአምሊክ መንፇስ፣ በዙህ 

መን በእርሱ እንዯራሴ (mouth piece) በሚሠራው ሥራ አማካኝነት ካሌሆነ በስተቀር ሉያሳካው የሚችሌ 

ላሊ ኃይሌ የላሇ መሆኑን  ያረጋግጣሌ፡፡ ከዙህም በሊይ፣ እውነትን በነፃ ምርምር ማግኘት የተከታዮቹ ተቀዲሚ 

ተግባር መሆኑን ያስገነዜባሌ፤  ሁለንም ዓይነት መሰረተቢስ ጥሊቻዎችና (prejudices) ጣኦታዊ አምሌኮትን 

ያወግዚሌ፤ የሃይማኖት ዓሊማ መወዲጀትና መስማማት መሆኑን ይገሌጻሌ፤ ከሳይንስ ጋር ያሇውን መሰረታዊ 

ስምምነት ያብራራሌ፤ እንዱሁም ሇሔብረ-ተሰቡ መረጋጋትና  ሥርዓታዊ እዴገት ከሁለም በሊይ የሊቀ ወኪሌ 

መሆኑን ያስገነዜባሌ፡፡ የወንድችና የሴቶችን መብቶች፣ ዕዴልች፤ ጥቅሞችና  እኩሌነት በማያሻማ መንገዴ 

ይዯግፊሌ፤ የትምህርትን የግዳታ አስፇሊጊነት አበክሮ ያስገነዜባሌ፤ ከመጠን በሊይ የተራራቁ 

ሏብታምንነትንና ዴህነትን ያስወግዲሌ፤ የቀሳውስትነትን ተቋም ይሽራሌ፤ ባርነትን፤ እራስን ማሰቃየትን፣ 

ሌመናንና ምነናን ይከሇክሊሌ፤ አንዴ ባሌ ሇአንዴ ሚስት ያዜዚሌ፤  መፊታትን ይቃወማሌ፤… በአገሌግልት 
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መንፇስ የተከናወነውን ማንኛውንም ሥራ ወዯ አምሌኮት  ዯረጃ ከፌ ያዯርገዋሌ፤ አንዴ የዓሇም አቀፌ እረዲት 

ቋንቋ መፌጠርን ወይም መምረጥን ያበረታታሌ፤ እንዱሁም የሰውን ር ጠቅሊሊ ሰሊም የሚመሰርቱትንና 

በጽኑ የሚያቆዩትን ተቋማት መዋቀራቸውን ነዴፎሌ፡፡” (ሾጊ ኮሌ ቱ   ኔሽንስ xi -xiii) 

የአስተዲዯሩ መሇኮታዊ ተቋም፣ በቀጠና (በአንዴ የማጋጃ ቤት ክሌሌ)፣  በብሓራዊና በዓሇም አቀፌ 

ዯረጃ በጽኑ መሰረት ሊይ ተቋቁሟሌ፡፡ ይህ የአስተዲዯር ተቋም የወዯፉቱ የባሃኦሊህ ዓሇም አቀፌ ሥርአት 

መሠረት  መሆኑን በሚገባ ያብራራ ፡፡ 

ሇሃይማኖትና ሇሀገር መሪዎች፣ ሇተሇያዩ ሇሃይማኖቶች ተከታዮችና  በአጠቃሊይ ሇአሇም ሔዜቦች፤ ያ 

በተስፊ መምጣቱን የሚጠባበቁት እርሱ መሆኑን፣ ያሇፈት የአምሊክ መሌእክተኞች የተነበዩት ትንቢት 

መፇጸሙን፣ እንዱሁም በእርሱ መገሇጽ የትንሳዔ ቀንና የመኑ ፌጻሜ እውን መሆናቸውን አረጋግጧሌ፡፡ 

የሥነ-ፌጥረት ሂዯት መጀመሪያም ሆነ መጨረሻ እንዯላሇው፣ የሁሇንተን ዓሇምን ሇዓሇማዊነት፣ 

የመጠኑን ወሰን-የሇሽነትና፣ የፌጥረቶቹ ብዚት በአሃዜ አሇመቆጠርን፣ ያረጋግጣሌ፡፡ የመንፇስን ዯረጃዎችና 

የፌጥረትን መንግሥታት በዜርዜር ያብራራሌ፡፡ ሰው የተፇጠረበትን ዓሊማ፣ መንታ ተፇጥሮዎቹን ሰው ከሥር 

መሠረቱ ሰብአዊና መንፇሳዊ ፌጡር መሆኑን፣ የነፌሱን ሇዓሇማዊነትና እንዱሁም በሚቀጥሇው ዓሇም፣ በዙህ 

ዓሇም ነፌስ ሇሰራቻቸው መሌካም ምግባሮቿ ዋጋዋ የሚከፇሊትና ሇእኩይ ስራዎቿ የምትጠየቅበት መሆኑን 

በባሃኦሊህ የተገሇጹት፣ ከመቶ ያሊነሱ መጽሏፌት ያረጋግጣለ፡፡ 
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ባ ሃ ኦ ሊ ህ 

"በእርግጥ እርሱ ያ የእውነት መንፇስ ወዯ ሁለም እውነት ሉመራችሁ መጥቷሌ ፡፡" 1 

ባሃኦሊህ ማነው? 

  ባሃኦሊህ፣ በቅደሳን መጸሒፌት ውስጥ ያለትን ትንቢቶች በሙለ በመፇጸም፣ የዓሇምን 

ሔዜቦችና ሃይማኖቶች ተስፊ በማሟሊት፣ የአምሊክን ፇቃዴ ሇመግሇጽና የእርሱንም እቅዴ 

ሇመርጋት ሇመናችን የተገሇጸ የአምሊክ መሌእክተኛ መሆኑን፣ እርሱ ራሱ አረጋግጧሌ፤  ይህም 

ሏቅ የባሃኢዎች መሠረታዊ እምነት ነው፡፡ 

ባሃኦሊህ " … መጪው ትውሌዴ በእሌሌታ የሚቀበሇውና፣ አሁንም ብዘ … ተከታዮች 

ያወቁት፤ ሇሁለም የሰው ር ዲኛ፣ ሔግ ሰጪና አዲኝ፤ ዓሇምን በመሊ አዯራጅ፤ የሰው ሌጆችን አንዴ 

አዴራጊ፤ ሇረጅም ጊዛ የተጠበቀውን (የክርስቶስን) የሺህ ዓመት ግሌጸት ከፊች፤ አዱስ ' ሁሇንተናዊ 

ዐዯት  ' (universal cycle) ጀማሪ ፤ እጅግ በጣም ታሊቁን ሰሊም አስፊኝ፤ የእጅግ በጣም ታሊቁ 

ፌትሔ ምንጭ፤ ጠቅሊሊው የሰው ር የብስሇት ዯረጃ መዴረሱን አብሳሪ፤ የአዱስ ዓሇም አቀፌ 

ሥርአት ፇጣሪና፤ የዓሇምን ስሌጣኔ አነቃቂና መስራች ነው፡፡ " 2 

 

ሌዯትና የወጣትነት መን 

ባሃኦሊህ እ.ኤ.አ. ኅዲር 12 ቀን 1817፣ በቴህራን ከተማ፣ ከአባቱ ከሚርዚ ቡዘርግና 

ከእናቱ  ከዴጃህ ካኑም ተወሇዯ፡፡ 

የትውሌዴ ስሙ ሁሴን ዓሉ ነበር፡፡ ባሃኦሊህ  ትርጉሙ "የእግዙአብሓር ክብር"  ማሇት ነው፡፡ 

መንፇስ ቅደስ በእርግብ አምሳያ በኢየሱስ ሊይ ሲያርፌ፤ መሲህ እንዯሆነ ሁለ፤ ሁሴን ዓሉንም፣ 

የመናችን መሌእክተኛው አዴርጎ እግዙአብሓር ሲመርጠው፣ ባሃኦሊህ የሚሇውን ስያሜ በአዋጅ 

ነጋሪው አንዯበት ሰጠው፡፡  ባሃኦሊህ የር ግንደ ከአብርሃም (ከታማኞች አባት)፣ ከሦስተኛው ሚስቱ 

ከቄጡራ ሲወራረዴ  የመጣ ነው፡፡  በተጨማሪም ትውሌደ ከኢራን ነገሥታትና ከዲዊት ር ነው፡፡  

የባሃኦሊህ አባት የኑር መስፌንና የንጉሡ ሚኒስትር ነበሩ፡፡  

የባሃኦሊህ አባት ታኩር በምትባሇው ከተማ ውስጥ በጣም የተዋበ አዲራሽ ነበራቸው፡፡  

ባሃኦሊህ በሞቃቱ ወራት በዙህ አዲራሽ ውስጥ ይኖርባት ነበር፡፡  የባሃኦሊህ አባት በተዋበው የእጅ  
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ጽሔፇታቸው፣ በሚታይ ስፌራ ሊይ ቀርፀው አስቀምጠውት የነበረው፣ እስከ ቅርብ ቀን ዴረስ 

እንዯነበረ ታሪክ ፀሏፉው፣ ባለዩዙ ይናገራለ፡፡ 

     " ሰሊም ሆነ አላክ (ሇአንተ) ይሁን፤ 

በዙያ ስፌራ ሉያገኙ ስሇማይችለ፣   

ከተወዲጁ መዴረክ ስትዯርሱ 'አቤት በለ'፤ 

ይህ የፌቅር አንባ ነው ፣ እርምጃችሁን ግቱ፤ 

ይህ ቅደስ ምዴር ነው ፣ መጫሚያችሁን አውሌቁ ፡" 3 

ሚርዚ ቡዘርግ ይህንን ጥቅስ በመንፇስ ተገፊፌተው መጻፊቸውን ታሪክ ፀሏፉው 

ይናገራለ፡፡  

  ባሃኦሊህ የአምስት ወይም የስዴስት አመት ሔፃን በነበረበት ጊዛ ሔሌም ያያሌ፡፡ ሔሌሙም፣ 

አንዴ የአትክሌት ስፌራ፣ ገነት፣ ውስጥ ቆሞ እያሇ፣ ትሊሌቅ አሞራዎች በራሱ ሊይ እያንዣበቡ 

ሉነክሱት ይታገለ ነበር፡፡ ነገር ግን ምንም ጉዲት አሊዯረሱበትም፤ ከዙያም ሉታጠብ ወዯ ተንጣሇሇ 

ባሔር  ሲሄዴ፣ ዓሳዎች ሉያጠቁት ሞከሩ፡፡  እነርሱም ጉዲት ሉያዯርሱበት አሌቻለም፡፡ ይህንንም 

ህሌም ባሃኦሊህ ሇአባቱ ነገራቸው፡፡  አባቱም ህሌም ፇቺ አስጠርተው ትርጉሙን እንዱነግራቸው 

ጠየቁት ህሌም ፇቺውም፣  "የተንጣሇሇው ባሔር፣ ዓሇም በሙለ እንዲሇ ነው፤ ሌጃቸውን ሉያጠቁ 

የተነሱት ወፍችና ዓሳዎች፣ የዓሇም ሔዜቦች ናቸው፤  ምክንያቱም እርሱ ከሰው አእምሮ ጋር 

የተያያ አንዴ ትሌቅ ነገር ያውጃሌ፡፡ ነገር ግን፤ በእርሱ ሊይ ጉዲት ሇማዴረስ አቅመቢሶች 

ይሆናለ፡፡ እርሱም በሚያከናውነው ታሊቅ ሥራ፣ በሁሊቸውም ሊይ ከፌተኛ ዴሌን ይቀዲጃሌ፡፡ "4  

በማሇት ሔሌሙን ፇታሊቸው ፡፡ 

"… እያዯገ ሲሄዴ ፣ የኑሩ የመስፌን ሌጅ በብሌህነቱ፣ በብሩህ አእምሮው፣ በቀጥተኛ ጠባዩ፣ 

በዯግነቱ፣" 5 ታወቀ፡፡ 

በመኑ የመሳፌንትና የመኳንንት ሌጆች መማር የሚገባቸውን፣ “… እንዯ ፇረስ ግሌቢያ፣ 

… የእጅ ጽሔፇት፣… ቅደስ ቁርዓንን በዯንብ ማንበብ ተማረ… ከዙህ የበሇጠ ላሊ ትምህርት 

አሌተማረም፡፡” 6 

ባሃኦሊህም ሇኢራኑ ንጉሥ፣ ሇሻሁ በሊከው መሌእክት እንዱህ በማሇት ያረጋግጣሌ፤ 

"በሰዎች ንዴ መናዊ የነበረውን ትምህርት አሌተማርኩም፤ ትምህርት ቤቶቻቸውም 
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አሌገባሁም፡፡ ከነዙያ ሏሰት ከሚናገሩት እንዲሌሆንኩ ታረጋግጥ ንዴ፣ በኖርኩበት ከተማ ስሇዙያ 

ሁኔታ ጠይቅ፡፡" 7 

"የፊርስ ሔዜብ ሁለ እንዯሚያውቀው፣ ባሃኦሊህ በምንም ትምህርት ቤት ገብቶ ከቶ 

አሌተማረም፡፡" 8 

የባሃኦሊህ የሔፃንነት መኑ አስገራሚ እነዯነበረ የባሃኦሊህ እናት ሲናገሩ፤ "እርሱ በፌጹም 

(እንዯ ሔፃን) አሊሇቀሰም፤ በፌጹም አይቅበጠበጥም ነበር ፡፡" 9 

 የአስራ አራት ዓመት ወጣት በነበረበት ጊዛ፣ በእውቀቱ በችልታውና በትህትናው ታዋቂ 

ሆነ፡፡ በአስራ ስምንት ዓመቱ አሲዪህ ካህኑምን አገባ፡፡ በሃያ ሁሇት ዓመቱ አባቱ ከዙህ ዓሇም በሞት 

ሲሇዩ፣ የአባቱን የሚኒስትርነት ሹመት እንዱወርስ ሲጠየቅ ስሌጣኑን ሇመቀበሌ ፌቃዯኛ 

አሌነበረም፡፡  

የባብን ግሌጸት መቀበሌ 

ባብ፣ ሏዋርያቱን የሔያው ፉዯሊት (The Letters of the living) በማሇት የሰየማቸውን፣ 

መክሮ ሲያሰናብትና ሇእያንዲንደ የሔያው ፉዯሌ ወዯየትውሌዴ ክፌሇ ሀገሩ በመሄዴ 

እንዱያስተምር ሲያዯርግ፤ ሇባቡ'ሌ-ባብና ሇቅደስ፣ (ሇመጀመሪያውና ሇመጨረሻው የሔያው 

ፉዯሊት) ግን የተሇየ ተሌእኮ መዯበሊቸው፡፡ ቁደስ ከእርሱ ጋር ወዯ መካና መዱና እንዱሄዴ፤ 

ባቡ'ሌ-ባብን፤ " በዙያ ፊንታ፣ አንዴ የዯበቀችው ምሥጢር ያሊት፣ የዯበቀችውንም ምሥጢር የሊቀ 

ቅዴስና፣ ሂጃዜ (የነቢዩ መሏመዴ የሌዯት ከተማ)፤ ወይም ሺራዜ (የባብ የሌዯት ከተማ)፤ 

ሉወዲዯሯት ተስፊ ሉያዯርጉ ወዯማይችለበት ወዯ እዙያች ከተማ እሌክሃሇሁ፤"10  በማሇት ወዯ 

ቴህራን፣ ከዙያም ወዯ ትውሌዴ ክፌሇ ሏገሩ እንዱሄዴ አው፡፡  … የማይታዩት የመንግሥቱ 

ሠራዊቶች ጥረቶችህን እንዯሚዯግፈና እንዯሚያጠናክሩ እርግጠኛ ሁን፤ “ 11  በማሇት አሰናበተው፡፡ 

ሙሊ ሁሴንም ወዯ ኢስፊሃን በመሄዴ ስሇ አዱሱ ግሌጸት አስተማረ፤ አያላ ምእመናንንም 

አፇራ፡፡ ጉዝውን በካሻን አዴርጎ ወዯ ቴህራን አመራ፡፡ የባብን ግሌጸት ሇማወቅ እንዯቻሇ ሁለ 

ቴህራን የዯበቀችውንም ምሥጢር ሇማወቅ እንዯሚችሌ ሙለ እምነት ነበረው፡፡ ቴህራን 

እንዯዯረሰም፣ ተሌዕኮውን የሚያሳካበት እዴሌ አጋጠመው፡፡ ይህንንም አጋጣሚ የፇጠረሇት፣ አንዴ 

በቴህራን የሼክ አህመዴ ተከታዮች መሪና የአንዴ ኮላጅ ኃሊፉ ከሆነ ሰው ጋር ሲነጋገር፣ አንዴ 

ተማሪ ስሇ ሰማው ነበር፡፡  

  ይህ ተማሪ፣ ሃጂ መሏመዴ ኢ ኩራሳኒ፣ በሙሊ ሁሴን እውቀት የተመሊበት አነጋገር 

በመማረኩ፣ ወዲረፇበት ቤት ይሄዲሌ፡፡ ባህሊዊውን ሰሊምታ ከተሇዋወጡ በኋሊ፤ ተማሪው በመምህሩ 
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አነጋገር ያሌተዯሰተ መሆኑን በመጥቀስ፣ እርሱ የሚገሌጽሇት ነገር ካሇው እንዱገሌጽሇት 

ይጠይቀዋሌ፡፡ 

ሙሊ ሁሴንም አምሊክ በዙያ አካባቢ እንዱቆይ ያዯረገው፣ ይህ ወጣት ይህንን አዱስ ወንጌሌ 

እንዱሰማ ስሇፇቀዯ መሆኑን በመገንብ፤ የባብን ግሌጸት አስረዲው፡፡ በንግግራችው ወቅት፣ 

ተማሪው ኑር የትውሌዴ ወረዲው መሆኑን ሇሙሊ ሁሴን ነገረው፡፡ ሙሊ ሁሴንም በአጋጣሚው 

በመዯሰት፣ በኑር በተሇይ የታወቀ ሰው እንዲሇ ሲጠይቀው፤ ተማሪውም በመመሇስ፣ ሚርዚ ሁሴን 

ዓሉ፣ በእውቀቱ፣ በዯግነቱ፣ በሇጋስነቱና በጨዋነቱ የታወቀና የተመሰገነ መሆኑን ይገሌጽሇታሌ፡፡ 

ሙሊ ሁሴንም አንዴ ታሊቅ መሌእክት ሇዙህ ታዋቂ ሰው እንዱያዯርስሇት ይጠይቀዋሌ፡፡ 

ተማሪውም መሌእክቱን ከሙሊ ሁሴን ተቀብል ሇባሃኦሊህ ያዯርሳሌ፡፡ ባሃኦሊህም ከባብ 

የተሊከሇትን መሌእክት አንዴ ገጽ ካነበበ በኋሊ፤ ወዯ ወንዴሙ ፉቱን አዘሮ፤ "ሙሊ ምን ትሊሇህ? 

በእውነት እናገራሇሁ፣ ማንም በቁራአን የሚያምንና መሇኮታዊ ምንጩን የሚቀበሌ፣ ሆኖም፣ እነዙህ 

ነፌስን ሰርስረው የሚገቡ ቃሊት አዱስ ሔይወት በሚሰጡ ተመሳሳይ ኃይልች መታዯሊቸውን 

ሇአንዱት አፌታ እንኳ ቢያመነታ፤ በፌጹም በብያኔው ተሳስቷሌ፤ እንዱሁም ከፌትሔ መንገዴ ርቆ 

ሄዶሌ፡፡" 12 

በዙህ መሌክ፣ ባሃኦሊህ የባብን ግሌጸት፣ የመሌእክቱን አንዱት ገጽ ብቻ በማንበብ 

ሇመቀበሌ ቻሇ፡፡ "ወዱያው ባብ እንዯተገሇጸ፣ ባሃኦሊህ ይህ ታሊቅ ሰው የጽዴቅ ጌታ ነው፤ ሁለም 

በእርሱ ማመን አሇበት፤ ብል ተናገረ ፡፡" 13 

ይህንን ግሌጸት ከተቀበሇ በኃሊ፤ በትውሌዴ ክፌሇ ሀገሩ አዱሱን ወንጌሌ ማስተማሩን 

ቀጠሇ፣ የታሂሬ አጎት፣ የባሎ አባት፣ ይገዯሊሌ፡፡ በዙያ መነሾ፣ በዙያ አካባቢ የነበሩትን ብዘ የሼክ 

አህመዴ ተከታዮች ተይው ሲታሠሩ፣ ባሃኦሊህንም አሠሩት፡፡ ይሁን እንጂ፣ ወንጀሇኛው እጁን 

ስሇሰጠ፣ ወዱያውኑ ተፇታ፡፡ ይህ መታሠር፣ ሇባሃኦሊህ ሇዓርባ ዓመታት እስርና ግዝት 

የመጀመሪያው ነበር፡፡ በዙህንም ወቅት ነበር ታሂሬን ከጠሊቶቿ  እጅ ያዲናት፡፡(ንገረን ክፌሌ ሁሇትን 

ይመሌከቱ)  

 

የባዲሻት ስብሰባ 

በኢራን አገር በባዲሻት መንዯር፣ ሰማንያ አንዴ ባቢዎች ሇሦስት ሳምንታት ስብሰባ 

አዯረጉ፡፡ የስብሰባቸው ዓሊማ ሁሇት ነበር፡፡ የመጀመሪያው ባብን ሇማስፇታት ሲሆን፤ ሁሇተኛው 

ግን፣ የባብ ግሌጸት የእስሌምና እምነት ቅርንጫፌ አሇመሆኑን ሇማወጅ ነበር፡፡  
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በዙህ ስብሰባ ሊይ ሦስት የታወቁ ባቢዎች ነበሩ፡፡ እነርሱም፣ ሚርዚ ሁሴን ዓሉ (ባሃኦሊህ)፣ 

ኩራቱ'ሌ- ዓይን (ታሂሬ) እና መሏመዴ ዓሉ (ቁደስ) ነበሩ፡፡ ባሃኦሊህ ሇሦስታቸውም አንዲንዴ 

የማረፉያ ሥፌራ ተከራየ፡፡ እነርሱም በጣም በተዋቡ አትክሌቶች የተከበቡ ሲሆኑ፣ የተሇያዩና 

የሚያማምሩ አበባዎች ነበሯቸው፡፡ በመንዯሩ ከዯረሱበት ቀን ጀምሮ ስብሰባው እስካበቃበት ዕሇት 

ዴረስ፣ ሁለም የባሃኦሊህ እንግድችና በእርሱ ተስተናጋጆች ነበሩ፡፡ 

በየቀኑ ባሃኦሊህ አንዲንዴ መሌክት ስሇሚገሌጽ፣ ከመካከሊቸው አንዴ አማኝ፣ ሇተሰበሰበው 

ጉባዔ፣ ይህን መንፇስ አዲሽና ሔይወት ሰጪ ግሌጸት ያዛምሊቸዋሌ፡፡ በዙያ ሇተሰበሰቡት አማኞች 

ሁለ ባሃኦሊህ አዱስ ስም ሰጣቸው፡፡ ኩራቱ'ሌ- ዓይን ታሂሬ (ንጽሔት) የሚሌ ስያሜ ተሰጣት፤ 

መሏመዴ ዓሉ፤ የመጨረሻው የሔያው ፉዯሌ፣ ቁደስ ተብል ተሰየመ፡፡ ሇሚርዚ ሁሴን ዓሉ ግን፣ 

ባብ ራሱ፣ ባሃኦሊህ (የእግዙአብሓር ክብር) ብል ሰየመው፡፡ ከዙያ በኋሊ ባብም መሌእክት ሲሌክ፤ 

እያንዲንዲቸውን በአዱሱ ስማቸው ጠራቸው፡፡ 

በዙያ ታሊቅ ስብሰባ፣ አዲዱስ ሔጎች በየቀኑ ሲወጡና፣ በአንፃሩም፣ አገሌግልታቸው ያበቃ 

አሮጌ ሔጎች ሲሻሩ ታየ፡፡ የሚያስዯንቀውና የሚያስገርመው ሁኔታ ግን፤ የዙያ ሁለ ሇውጥ ግፉቱም 

ሆነ ምንጩ፣ ከየት እንዯሚፇሌቅ የተገነቡት በጣም ጥቂቶች መሆናቸው ነበር፡፡ ግፉቱም ሆነ 

ምንጩ በመካከሇቻው ያሇው፤ እውነተኛ ማንነቱ በሰብአዊ አካለ ዯመና ተሰውሮ፤ በፌቅርና 

በዯግነት የሚያስተናግዲቸው ባሃኦሊህ ነበር፡፡ 

የስብሰባው ዓሊማ ከሁሇቱ አንደ ተሣካ፡፡ ኃይማኖቱ ራሱን የቻሇና፣ የእስሌምና እምነት 

ጥገኛ አሇመሆኑን በቃሌ አወጁ፤ በተግባር አስመሰከሩ ፡፡ ታሂሬ ራሷ፣ ዓይነ-ርግቧን፣ ከፉቷ ገሌጣ 

በስብሰባው መካከሌ መታየቷ፤ አሮጌው ሥርዓት ያበቃሇት፣ ኃይለ የተሟጠጠሇትና ጊዛው 

ያሇፇበት መሆኑን በአንዴ መሌኩ ሲያሳይ፤ በላሊው መሌኩ ግን፣ አዱስ የእኩሌነት መን የመጣ፤ 

የነፃነት ጮራ የፇነጠቀና የእውነት ፀሏይ ያበራ መሆኑን አረጋገጠ፡፡ 

ይህ ክስተት ብዘዎችን አስበረገጋቸው፤ ላልችንም አስቆጣቸው፡፡ አንደ ራሱን በጎራዳው 

አዴምቶና ዯሙን እያዜረበረበ ሮጦ በመሄዴ አሇመመሇሱ ተነግሯሌ፡፡ ላሊው ታሂሬ የፇጸመችው 

ዴርጊት ባህሌን የማያጎዴፌ መሆኑ ሇባብ ሲነግረው፤ የሥሌጣን አንዯበት ታሂሬ ብል ስሇ ሰየማት፤ 

ስሇ እርሷ ምንም ማሇት እንዯማይችሌ ነቢዩ ባብ መናገሩ ተጠቅሷሌ፡፡ 

ምንም እንኳ ስብሰባው ዓሊማውን ሙለ በሙለ ባያሳካም፤ ታሊቅ ሇውጥንና የሚያኮራ 

ውጤትን አስገኝቶ ተዯመዯመ፡፡ እያንዲንደ የስብሰባው ተካፊይ፣ በተሇያዩ አቅጣጫዎች በመሄዴ፣ 

አዱሱን ወንጌሌ በማወጅና በማስተማር ሥራ ሊይ ተሠማሩ፡፡ ቁደስ ወዯ ትውሌዴ ከተማው 

እንዯዯረሰ ታሰረ፡፡ በተንኮሇኞች ቀስቃሽነት፣ ባሃኦሊህ ታሥሮ እንዱመጣ፣ ንጉሡ ትእዚዜ ሌኮ 

ነበር፡፡ ነገር ግን መሌእክተኛው ትእዚዘን ሇአገረ ገዥው ከመስጠቱ በፉት የንጉሡ መሞት 

ስሇተሰማ፤ ይህ ትእዚዜ ዋጋ የሇውም በማሇት፣ በባሃኦሊህ ፉት ማዣውን ቀዲድ በመጣሌ ጉዝውን 
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ቀጠሇ፡፡ ባሃኦሊህም ሇታሂሬ ጠባቂ መዴቦሊት ወዯ ትውሌዴ መንዯሯ እንዴትሄዴ አዯረገ፡፡ ነገር ግን 

በመንግሥት ተይዚና ወዯ ቴህራን ተወስዲ፣ በቴህራን ከንቲባ ቤት፣ እስከ 1852፤ ማሇትም፣ 

የሰማእትነትን ፅዋ እስከተቀበሇችበት ዴረስ ታሠረች፡፡ 

 

የሼክ ታባርሲን ምሽግ ጉብኝት 

በዙህ ወቅት ሙሊ ሁሴን፣ ሇቅደስ እርዲታ እንዱሰጥና ሇማስፇታት እንዱችሌ፣ ወዯ 

ማዙንዲራን እንዱሄዴ ባብ ያዋሌ፡፡ ሙሊ ሁሴን ጥቁር ባንዳራ ይዝ ሲጓዜ ብዘ አማኞች 

ይከተለታሌ፤ በማረፉያ ስፌራቸው ሲዯርሱም ከሦስት መቶ ያሊነሱ አማኞች ነበሩ ፡፡ በሼክ ታባርሲ 

ምሽግ እያለ ባሃኦሊህ ይጎበኛቸዋሌ፡፡ የመጀመሪያው የባብ መሌእክት ሇባሃኦሊህ የዯረሰው በሙሊ 

ሁሴን በኩሌ ስሇ ነበር፤ ሙሊ ሁሴን ባሃኦሊህ ማን መሆኑን ያውቅ እንዯነበር አያጠራጥርም፡፡ 

በመሆኑም፣ ሇባሃኦሊህ ከፌተኛ ክብር ያሇው አቀባበሌ አዯረገሇት፡፡ የቁደስ በዙህ ምሽግ ውስጥ 

መገኘት አስፇሊጊነቱ አማራጭ ስሊሌነበረው፤ ባሃኦሊህም ሙሊ ሚሂዱ ስዴስት አማኞች መርጦ 

በመውሰዴ ቁደስን አስፇትቶት እንዱያመጣ ወዯ ሳሪ፣ ቁደስ  ወዯ ታሠረበት ከተማ፣ ይሌከዋሌ፡፡ 

የተሊኩት ሰዎች ተሌእኮም የተሳካ ይሆናሌ ፡፡ 

ባሃኦሊህም የአምሊክ ፇቃደ ከሆነ ተመሌሶ እንዯሚመጣና ከእነርሱ ጋር እንዯሚሆን፤ 

እነርሱም አምሊክ የፇቀዯውንና የዯነገገውን በዯስታ እንዱቀበለ፤ እንዱህ ሲሌ መከራቸው፡፡ 

"የእርሱ ፇቃዴ ከሆነ፣ በዙሁ ስፌራ እንዯገና በመገኘት፣ እርዲታችንን እንሰጣሇን፡፡ 

የሠራዊቱ በቅዴሚያ ተሰሊፉዎችና የእምነቱ አስፊፉዎች አዴርጎ እግዙአብሓር መርጧችኋሌ፡፡ 

በእርግጥ የእርሱ ሠራዊት ያሸንፊሌ፡፡ ማንኛውንም ነገር ይዴረስ ፣ ዴሌ የእናንተ ነው ፤ ይህም ዴሌ 

የተሟሊና እውነተኛ ነው፡፡"14 ከዙያም በኑር በኩሌ ወዯ ቴህራን ተመሇሰ፡፡ 

በታህሣሥ 1848፤ ቃሌ በገባው መሰረት፣ የተወሰነ ቁጥር ካሊቸው ባቢዎች ጋር በሼክ 

ታባርሲ የተከበቡትን ምእመናን ሇመጎብኘት ጉዝ ጀመ ፡፡ ነገር ግን ከምሽጉ ሥፌራ ከመዴረሳቸው 

በፉት ተይው ታሠሩ፡፡ ይህም እሥር ሇባሃኦሊህ ሁሇተኛው ነበር፡፡ ምክትሌ አገር ገዢው ባሃኦሊህን 

ያውቀው ስሇነበር በቤቱ አስቀመጠው፡፡ ይህ ዴርጊት ካህናቱን አስቆጣቸው፤ ባሃኦሊህና ላልችም 

አማኞች እንዱገዯለ ጩኽታቸውን አሰሙ፡፡ 

አገረ ገዢውም፣ በአንዴ በኩሌ ባሃኦሊህ እንዲይገዯሌ፤ በላሊ በኩሌ የካህናቱን ቁጣ 

ሇማብረዴ፣ የባሃኦሊህና ጓዯኞቹ ውስጥ እግራቸው እንዱገረፌ አ፡፡ ባሃኦሊህም በጓዯኞቹ ፊንታ 

እርሱ ብቻ ቅጣቱን እንዱቀበሌ ጠይቆ ተፇቀዯሇት፡፡ ወንጀሌ ሳይሠራ ታሠረ፣ ተገረፇም፡፡ ከዙያም 

ያንዣበበው የሞት አዯጋ ተወግድ፤ በኑር በኩሌ ወዯ ቴህራን ተመሇሰ፡፡ 
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የሚቀጥሇው ዓመት፤ ከ1849 በጋ ወራት እስከ 1850 በጋ ወራት ዴረስ፤ ብዘ ታሪካዊ 

ዴርጊቶች ተሠርተዋሌ፡፡ የአሥራ አንደ ወር የሼክ ታባርሲ እሌቂት አብቅቷሌ፤ ቅደስና ባቡ'ሌ-

ባብ፤ ከላልች ከሺህ በሊይ ከሚቆጠሩ ምእመናን ጋር የሰማእትነትን ፅዋ ጨሌጠዋሌ፡፡ በኔሬዜ፣ 

ቫሂዴን ጨምሮ ወዯ ሺህ አምስት መቶ የሚጠጉ አማኞች ተገዴሇዋሌ፡፡ እንዱሁም በሰሜን፣ 

በዚንዣን፣ ሁጃትና ላልች ወዯ ሁሇት ሺህ የሚዯርሱ ምእመናን ተጨፌጭፇዋሌ፡፡ በቴህራን ሰባቱ 

ሰማእታት፣ የባብን አጎት ጨምሮ፣ በሚያሰቅቅ ሁኔታ ተገዴሇዋሌ፡፡ በመጨረሻም ባብ ራሱ፣ 

ሏምላ 9 ቀን 1850 የናፇቀውንና የሚጠብቀውን የሰማእትነት ፅዋ፣ ከአስር ሺህ ሔዜብ በሊይ 

ሇምስክርነት በተሰበሰበበት ተቀብሎሌ፡፡ 

 

የንጉሡ መቁሰሌ 

ባብ ከተገዯሇ በኋሊ፣ ባሃኦሊህ ወዯ ኢራቅ ቅደስ ስፌራዎችና የተሇያዩ ዯብሮች በመሄዴ 

አዱሱን እምነት ሇአንዴ አመት ያህሌ ሲያስተምር ነበር፡፡ በዙህ ወቅት የኢራን ጠቅሊይ ሚኒስትር፣ 

የባቢዎችን እንቅስቃሴ መግታት ስሇተሳነውና የዙህም እንቅስቃሴ ታዋቂ መሪ ባሃኦሊህ ነው ብል 

በመገመት፣ ወዯ ቴህራን እንዱመጣ ይጋብዋሌ፡፡ ግብዣውን በመቀበሌ ባሃኦሊህ ወዯ ቴህራን 

መጥቶ በጠቅሊይ ሚኒስትሩ ወንዴም ቤት በክብር እንግዴነት እንዱቀመጥ፣ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ 

ወንዴሙን አው፡፡ ያሇው ከፌተኛ እውቀት በከንቱ እንዲይባክንና ሇሀገሩ በጎ ጥቅም ሊይ 

እንዱያውሇው በማውሳት፤ ባሃድሊህ፣ የሀገሪቱ የፌርዴ ሚኒስትር እንዱሆን ሇንጉሡ ሃሳብ 

የሚያቀርብ መሆኑን ሲነግረው፤ ባሃኦሊህ ግን ፇቃዯኛ አሇመሆኑን ገሇጸሇት፡፡ 

በላሊ ወገን፣ የባብ መገዯሌና የተከታዮቹ መጨፌጨፌ፣ ባቢዎችን አሸበራቸው፤ 

አንዲንድቹንም አስቆጣቸው፡፡ ይህንን ፌትሔ-አሌባ ውሳኔ የሰጠና ወዲጆቻቸው እንዯ ቅጠሌ 

እንዱረግፈና ጌታቸው እንዱገዯሌ ያዯረገው ንጉሡ መሆኑን በማመን፤ ሁሇት ባቢ ወጣቶች 

የወዲጆቻቸውን ዯም ሇመበቀበሌ በመረጡት ተሌካሻ መሣሪያ ንጉሡን አቆሰለት፡፡ የጠነሰሱት 

ሴራና ሉጠቀሙበት የመረጡት መሣሪያ፣ ከጅምሩ የሚከሽፌ ብቻ ሳይሆን፣ የአእምሯቸውን 

ጤንነትና ብስሇት የመወያያ ርዕስ ማዴረጉ አሌቀረም፡፡ 

ይህ ዴፌረት ንጉሡን ስሊስቆጣው፣ ከሚገባው ቅጣት በሊይ ምሊሽ ማግኘት እንዲሇበት 

ጩኽቱ አስተጋባ፡፡ የባቢዎች  መጨፌጨፌ ከበፉቱ የከፊ ሆነ፡፡ 
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የባሃኦሊህ መታሠር 

የንጉሡ መቁሰሌ እንዯተሰማ፣ የጠቅሊይ ሚኒስትሩ ወንዴም በባቢዎች ሊይ ከሚዯርሰው 

አዯጋ ሇማምሇጥ እንዱችሌና ነገሩ እስኪበርዴ ዴረስ፣ ባሃኦሊህ ሇጊዛው እንዱሰወር መሌእክተኛ 

ይሌክበታሌ፡፡ ሇእርሱ ዯህንነት በመመኘት ስሇአቀረበው ሃሳብ በማመስገንና፤ አምሊክ ሇፌቁራኖቹ 

ከአጋጀው ዴግስ በዯስታ ሇመሳተፌ ዜግጁ መሆኑን በማረጋገጥ፤ በነጋታው ንጉሡ ወዲሇበት ከተማ 

ጉዝውን ቀጠሇ፡፡ በመንገዴ ሊይ እያሇ መምጣቱን ባሇሥሌጣኖቹ ስሇሰሙ፣ ተይዝ እንዱመጣ ትእዚዜ 

ተሊሇፇ፡፡ ይሁን እንጂ፣ በንጉሡና በባሇሥሌጣኖች አካባቢ፣ ባሃኦሊህ የወንጀለ ቀንዯኛ መሪ ተብል 

የተከሰሰ መሆኑ ስሇሚታወቅ ፤ ንጉሡ ወዲሇበት ከተማ ሇመምጣት መዴፇሩ በጣም አስገረማቸው፡፡ 

የመንግሥቱ ወታዯሮችም አስረው፤ ጫማውን አስወሌቀውና የራሱን ቆብ በመግፇፌ፤ 

በጠራራ ፀሏይ በማጣዯፌ በእግሩ፣ በክፈ ስም ወዯ ታወቀው የወንጀሇኞች የእሥር ቤት፣ ወዯ 

ሲያቻሌ ወሰደት፡፡ ወዯ ሲያቻሌ ሲቃረቡም፣ አንዱት አሮጊት ዴንጋይ አንስታ፣ ባሃኦሊህን 

ሇመምታት ብትፇሌግም ስሇሚያጣዴፈት፣ ሌትዯርስበት አሌቻሇችም፡፡ "በሰማእታት ንጉሥ፣ 

ይህንን ዴንጋይ በፉቱ ሊይ እንዴሇትመው ዕዴሌ እንዴትሰጡኝ እማጠናችኋሇሁ፤" አሇች፡፡ 

ባሃኦሊህም ሇሚያጣዴፈት በኞች፤"ይህች ሴት እንዴትቀየም ማዴረግ የሇባችሁም፡፡ በእግዙአብሓር 

ፉት የሚያስመሠግን ተግባር ነው ብሊ የምትገምተውን አትከሌክሎት፤" 15 በማሇት አሮጊቷ 

ፌሊጎትዋን እንዴትፇጽም ፇቀዯሊት፡፡ የሇጋሶች ሇጋሥ፣ ሇሥጋው እንኳ አሌሳሳም ነበር፡፡  

ይህ የእስር ቤት፣ ቀዯም ሲሌ ሇሔዜብ መታጠቢያ  የሚያገሇግሌ የውኃ ማጠራቀሚያ 

ነበር፡፡ ክፈ ወንጀሇኞች የሚታሰሩበት፣ ይህ ወህኒ ቤት፣ መስኮት ያሌነበረው፣ ቅዜቃዛው  አጥንት 

ሰርስሮ የሚገባና፤ "ያ በተባይ የተወረረ፣ የዙያ ጨሇማ ክፌሌ ክርፊቱ፣ እዙያ እንዱሰቃዩ 

የተፇረዯባቸውን መንፇስ ሇመስበር በቂ ነበር፡፡" 16 ሇሦስት ቀኖች ምግብ ሆነ ውሃ አሌቀመሰም፤ 

እንቅሌፌም በዓይኑ አሌዝረም፡፡ 

 

ሞት የዯስታ መሌእክት 

በዙያ የግዴያ ሙከራ ምክንያት ብዘ ባቢዎች ተጨፇጨፈ፡፡ በተሇይ በቴህራን ከእርሱ ጋር 

ስሇታሠሩት፣ ባሃኦሊህ እንዯሚከተሇው ይናገራ ፡፡ "በዙያ በማይረሳ ዓመት፣ ቴህራንን ባተራመሰው 

ማእበሌ፤ እነዙያ የተመቱት ሁለ፣ በሲያቻሌ የእስር ቤት ጓዯኞቻቸን ነበሩ፡፡ እግሮቻችን በእግር 

ብረት፣ በአንገቶቻችን ዘሪያ የሚገግዘ ሰንሰሇቶች ታሥረው፤ ሁሊችንም በአንዴ ክፌሌ ውስጥ 

ታጎርን፡፡ የምንተነፌሰው አየር በሚከረፊ ሽታ ተሟሌቷሌ፤ የምንተኛበት ወሇሌ ዯግሞ በቆሻሻ 

ተሸፌኗሌ፤ በተባይ ተወሯሌ፡፡ ምንም የብርሃን ጨረር ያንን የወረርሽኝ ወህኒ ቤት፣ ሰርስሮ ሉገባም 

ሆነ፣ ወይም በረዶማ ቅዜቃዛውን ሉያሞቅ አይችሌም፡፡ በሁሇት ረዴፌ እየተያየን እንዴንቀመጥ 
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ተዯረገ፡፡ በየምሽቱ በጋሇ ስሜት የሚያዛሟቸውን ጥቅሶች እንዱዯጋግሙ አስተማርናቸው፡፡ አንደ 

ረዴፌ፤ 'ሇእኔ እግዙአብሓር ያረካኛሌ፤ እርሱ በእውነቱም ሁለን አርኪ ነው፤' ሲሌ፤ ላሊው ረዴፌ 

ዯግሞ፤ 'ተማማኙ በእርሱ ይተማመን፤' በማሇት ምሊሹን ይሰጣሌ፡፡ እነዙህ የሚያስዯስቱ የዜማሬ 

ዴምፆች፣ በየዕሇቱ  እስከ ንጋት ዴረስ መዯወሊቸውን ይቀጥለ ነበር፡፡ (የዴምፁ) ማስተጋባት ወህኒ 

ቤቱን ያዲርሰዋሌ፤ የግንቡን ግርግዲዎች ሌቆ በመውጣትም፤ ቤተ መንግሥቱ፣ እኛ ከታሠርንበት 

እምብዚም ሇማይርቀው፣ ሇናስረ'ዴ -ዱን ሻህ ጆሮዎች ይዯርሳሌ፡፡ ይህ ዴምጽ ምን ማሇት  ነው? 

ብል(ንጉሡ)' ሲጠይቅ፤ ባቢዎች በእስር ቤት ውስጥ የሚያዛሙት መዜሙር ነው፤ ' ብሇው  

ይመሌሱሇታሌ፡፡" 17 

አንዴ ቀን ንጉሡ ሇእስረኞቹ ምግብ ይሌክሊቸዋሌ፡፡ የነበሩበት ችግር፣ የመጣውን ምግብ 

ሇመብሊት ጥቂቶቹን አጓጉቷቸው ነበር፡፡ ነገር ግን ባሃኦሊህ፤ "ይህንን ችሮታ ሇእናንተ እንመሌሳሇን፤ 

ካሇዙህ ስጦታ ችግሩን ሌንወጣው እንችሊሇን፤" 18 በማሇት ሇበኞች ምግቡን ሇራሳቸው 

እንዱያዯርጉት ነገራቸው፡፡ 

"በየዕሇቱ ጠባቂዎቻችን ወዯ ክፌሊችን በመግባት፤ የአንደን ጓዯኛችንን ስም በመጥራትና፣ 

(የታሰረበትን በመፌታት) ወዯ መሰየፉያው ሥፌራ እንዱከተሊቸው ያዘታሌ፡፡ … በሚያስዯንቅ 

ጥዴፉያ፣ ስሙ የተጠራው፣ ሇዙያ አሳዚኝ ጥሪ መሌስ ይሰጣሌ! ከሰንሰሇቶቹ ተሊቅቆ ሉቆጣጠረው 

በማይችሇው ሏሴት፣ ል በእግሩ ይቆምና ወዯ እኛ ተጠግቶ ያቅፇናሌ፡፡ በወዱያኛው ዓሇም 

(ስሊሇው) የሇዓሇማዊ ሔይወት እውነተኝነት እናጽናናዋሇን፤ እንዱሁም ሌቡን በተስፊና በዯስታ 

ሞሌተን የክብርን ውዴ እንዱቀዲጅ እናሳስበዋሇን፡፡ በየተራ ላልች የእሥር ጓዯኞቹን ያቅፌና 

ሇመሞት … ሳይፇራ ይሄዲሌ፡፡ " 19 

እያንዲንደ ባቢ ሲገዯሌ፣ እንዳት በዯስታ ሳያማርር ወዯ ሇዓሇማዊ ቤቱ እንዯሚከንፌ፣ 

በኞች መጥተው ሁሌጊዛ እንዯሚነግሩት በመጥቀስ፤ ባሃኦሊህ ከእርሱ ጋር በሰንሰሇት ቁራኛ 

ታሥሮ ስሇ ነበረው አማኝ የመጨረሻ የምዴራዊ ሔይወት እንዯሚከተሇው ይገሌጻሌ፡፡ 

"አንዴ ላሉት፣ ከመንጋቱ በፉት፣ በሚርዚ አብደ'ሌ-ቫሃብ -ኢ-ሺራዜ፣… ተቀሰቀስን፡፡ 

እርሱም ቀዯም ሲሌ ካዙማዩን ትቶ፣ ወዯ ቴህራን እኛን ተከትል የመጣ ነበር፤ እዙያም ተይዝ ወዯ 

እስር ቤት ገባ፡፡ ነቅተን እንዯሆነ በመጠየቅ፣ ህሌሙን ይነግረን ጀመር፡፡ ዚሬ ላሉት ውበቱና ስፊቱ 

ወሰን በላሇው ህዋው ውስጥ ሳንዣብብ ነበር፡፡ ወዯ ፇሇግሁበት በሚወስደኝ ክንፍች ወዯ ሊይ 

የመጠየቅሁ ይመስሇኛሌ፡፡ የሚያስፇነዴቅ ዯስታ ነፌሴን ሞሊው፡፡ በዙያ በተንጣሇሇ ህዋው ውስጥ፤ 

ሌገሌጸው በማሌችሇው ፌጥነትና ቅሌጥፌና በረርኩ፡፣ አሇ፡ እኛም፤ ሇዙህ ሃይማኖት ራስህን ሇመሰዋት 

ዚሬ ተራው ያንተ ነው፡፡ እስከ መጨረሻው ብርቱና ጽኑ ሇመሆን ያብቃህ፡፡ ከዙያም፣ በዙያ ባሇምከው 

ወሰን በላሇው ህዋው ውስጥ፣ የማይሞት ግዚትን በተመሳሳይ ፌጥነትና ቅሌጥፌና በማቋረጥ፤ 

መጨረሻ የላሇውን አዴማስ በተመሳሳይ ዯስታ ታያሇህ፤ ብሇን መሇስንሇት፡፡ 
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" በዙያን ዕሇት ጥዋት፣ በኛው ወዯ ክፌሊችን ሲገባና የአብደ'ሌ-ቫሃብን ስም ሲጠራና 

(የታሠረበትን ሲፇታ) ታየ፡፡ ሰንሰሇቶቹን በመወርወር ብዴግ ብል ተነሳ፤ እያንዲንደን የእስር 

ጓዯኞቹን አቀፇ፤ እንዱሁም እኛን በክንድቹ ወዯ ሌቡ በማስጠጋት በፌቅር አቀፇን፡፡ በዙያን ወቅት 

ጫማ እንዯላሇው አየን፡፡ የእኛን ጫማ በመስጠት፣ የማበረታቻና የማጽናኛ የመጨረሻ ቃሊት 

ተናግርነው፤ ሰማዕትነትን ወዯ ሚቀበሌበት ሥፌራ ሸኘነው፡፡ በኋሊም፣ የሞት ቅጣቱን የፇጸመው 

በኛ ወዯ እኛ በመምጣት፣ ያ ወጣት ያሣየውን መንፇስ በሚያስዯስት ቋንቋ አወዯሰው፡፡  ይህ በኛ 

ራሱ ይህን ምስክርነት በመስጠቱ፤ አምሊክን እንዳት በብዘ አመሰገንነው!" 20  

ይህ አሰቃቂና ግናኝ ጭፌጨፊ የንጉሡን እናት አሊረካትም፡፡ ምክንያቱም፣ የእርስዋ 

ፌሊጎት ባሃኦሊህ እንዱገዯሌ ነበር፡፡ ከእርሱ ጋር የታሠሩትን አማኞች በሞሊ፣ እምነታቸውን  ካሌካደ 

እንዯሚገዴሎቸው ሲያስጠነቅቁዋቸውና፤ እምነታቸውን ባሇመካዲቸው ሲገዴሎቸው፤ ባሃኦሊህን 

በሚመሇከት ግን፣ ጥረታቸውና ትኩረታቸው፣ ንጉሡን ሇመግዯሌ በተሞከረው ወንጀሌ፣ ተሳታፉ 

መሆን አሇመሆኑን ሇማጣራት ነበር፡፡ ባሃኦሊህን ወንጀሇኛ ሇማዴረግ፣ መንግሥት የተሇያዩ 

ሙከራዎች አዴርጎ ነበር፡፡ በተሇይ ባሃኦሊህ በወንጀለ ተሳታፉ መሆኑን እንዱመሰክርበት ጉቦ 

የተቀበሇው፤ ይህንንም ባያዯርግ፣ እርሱ ራሱ እንዯሚገዯሌ ከባዴ ማስጠንቀቂያ የተሰጠውና 

የተዚተበት ሰው፤ በተዯጋጋሚ በባሃኦሊህ ፉት ቀርቦ፤ ባሃኦሊህ ከወንጀለ ተሳታፉዎች እንዲሌነበረ 

መሠከረ፡፡ ይህ ሰው፣ ባቢዎችን ብቻ ሳይሆን፣ ባቢዎች ያሌሆኑ ላልች ሏብታም ሰዎችንም ባቢዎች 

ናቸው ብል በማጋሇጥ ጉቦ ሰጥተው ከሞት እንዱዴኑ ያዯርግ ነበር፡፡ 

 

የአምሊክ ጥበብ   

ከባሃኦሊህ ጋር የታሠሩትን አማኞች እምነታቸውን ካሌካደ እንዱሰቃዩና እንዱገዯለ 

ሲያዯርግ፤ እርሱን ግን፣ በወንጀለ መሳተፌ አሇመሳተፈን ብቻ በማጣራት፣ ሇመፌታት ማሰባቸው 

ዴንቅና ምስጢራዊ ነበር፡፡ ይህ ያሇጥርጥር ተአምራዊ የሆነ መሇኮታዊ ጣሌቃ ገብነት ነበር፡፡ 

ከወንጀለ ነፃ ስሇነበር ተፇታ፡፡ ከመፇታቱ በፉት  ግን፣ በዙህ የእስር ቤት መሇኮታዊ ተሌእኮው 

ተገሇጸሇት፡፡ 

በዙህ ዓሇም እያሇን፤ ሙለ በሙለ ሇማወቅና ሇመረዲት የማንችሊቸው ብዘ ነገሮች አለ፡፡ 

በፀሏፉው ግምት፣ ጎሌተው ከሚታዩት አንደ፣ የአምሊክ መሌእክተኞች አመጣጥና ተሌእኮዋቸው 

የሚገሇጽበት መንገዴ ነው፡፡ ሙሴ ሲወሇዴ በአባይ ወንዜ ሊይ ተጥል የፇርዖን እህት ወስዲ፣ 

አባቱንና እናቱን ሳያውቅ አሳዯገችው፡፡ ሇፌትህ ብል የሠራው ሥራ፣ እንዯ ወንጀሌ ተቆጥሮበት 

ከሀገር ሸሽቶ ቢሄዴም፤ አምሊክ ቅደስ መሌእክተኛው አዴርጎ ስሇመረጠው፣ የእስራኤሌን ሔዜብ 

ከአራት መቶ ዓመታት ባርነት ነፃ ማውጣት ብቻ ሳይሆን፤ የአይሁዴና የክርስትና ዓሇም 

የሚመሩበትን ሔጎች ቀረጸ፡፡ ቡዴሃ የንጉሥ ሌጅና አሌጋ ወራሽ ሆኖ እያሇ ሙሽራ ሚስቱን ትቶ 
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በመመነን፤ ስምንቱን የቅዴስና ትምህርቶች ሰጠ፡፡ ኢየሱስ ከዴንግሌ ተፀንሶና በበረት ውስጥ 

ተወሌድ፣ የፌቅርን ታሊቅነት በማስተማር የመንፇስ ሌዯትን አስገኘ፡፡ ግመሌ ነጂ የነበረው 

መሏመዴ፣ የአምሊክን ግሌጸት በመቀበሌ፣ አረመኔ የነበረ ሔዜብን ገርቶና አሰሌጥኖ ከፌተኛ 

ስሌጣኔ ሇዓሇም አበረከተ፡፡ ባሃኦሊህ የንጉሡ የሚኒስትር ሌጅ ቢሆንም፣ ዓሇማዊ ክብርንና ሥሌጣንን 

በመናቅ፣ የሃይማኖትና የር ጥሊቻ የሚወገዴበትን፤ የፌቅርና የስምምነት መሰረት የሚጸናበትን፤ 

የአንዴነትና የሰሊም ፊና የሚበራበትን ትምህርት ሇመስጠት እንዱችሌ፤ በእሥር፣ በግዝትና 

በችግር እንዱሰቃይ ተዯረገ፡፡     

እነዙህ ቅደሳን ነፌሶች ይህንን መከራና ውርዯት፣ እስራትና ስዯት እንዱፇራረቁባቸው 

የፇቀደት፣ ሇሔዜቡ ትምህርት እንዱሆን ብሇው መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ የችግርና የስቃይ ፅዋ እስከ 

ዜቃጩ የጨሇጡት ሇሰው ኃጢአት ሥርየት ሲለ መሆኑ ተዯጋግሞ ተነግሯሌ፡፡ ምናሌባትም የዙህን 

ዓሇም ከንቱነትና የሚቀጥሇውን ዓሇም ታሊቅነት ሇሰዎች ሇማስረዲት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ እነዙህንና 

የመሳሰለት ምክንያቶች ግን፤ በአምሊክ መሌእክተኞች ሊይ የሚዯርሰውን ሥቃይና መከራ 

ሇመገንብ የተሟሊ እውቀት ሉሰጡ እንዯማይችለ መረዲት አያዲግትም፡፡ 

ሇምን ይሆን የአምሊክ መሌእክተኞች፣ አንዲንድች በዴህነት ሲያዴጉ ላልች በክብር 

ያዯጉት? ላልች በተከበረ ሥፌራ መወሇዴ ሲችለ በበረት የተወሇደት? እንዱሁም ላልች በክብር 

ሉኖሩ ሲችለ በእስር ቤትና በዚፌ ሥር ሇመኖርና፣ የተሰጣቸውን ተሌእኮ ሇማሳካት የመረጡት? 

ሇእነዙህ ጥያቄዎች የተሇያዩ መሌሶች ሉኖሩን ይችለ ይሆናሌ፤ እውነቱን ግን በዙህ ሔይወት 

እያሇን በተሟሊ መሌኩ ሇማወቅ እንቸገራሇን፡፡ 

 

የግሌጸቱ ሌዯት 

ባሃኦሊህ በዙህ አስከፉ የእሥር ቤት፣ በግናኝ ሥቃይ ውስጥ በነበረበት ወቅት፣መሇኮታዊ 

ተሌእኮው ተገሇጸሇት፡፡  

"አንዴ ላሉት በህሌም እነዙህ የተከበሩ ቃሊት ከየአቅጣጫው ተሰሙ፣ 'በአንተነትህና 

በብዕርህ ፣ በእውነቱ ዴሌ አዴራጊ እናዯርግሃሇን፡፡ በአንተ ሊይ ስሇዯረሰብህ ሁለ አትን፤ ወይንም 

አትስጋ፤ ምክንያቱም ዯህንነትህ ተጠብቋሌና፡፡ ብዘ ሳይገይ፣ እግዙአብሓር የምዴርን ሏብቶች 

ያስነሳሌ፤ እነርሱም፣ ሰዎች አንተን ስሇ አንተነትህና ስሇ ስምህ የሚያግዘህ፣ በእነርሱም 

አማካይነት፣ እግዙአብሓርን ያወቁትን ሰዎች፣ ሌቦቻቸውን አዴሷሌ፡፡" 21 

እጅግ በጣም ታሊቁ መንፇስም በዴንግሌ አምሳያ እንዯተገሇጸሇት ባሃኦሊህ እንዯሚከተሇው 

ያብራራሌ፡፡ 
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"በስቃይ ተከብቤ እያሇሁ፣ እጅግ በጣም የሚያስዯንቅ፣ እጅግ በጣም ጣእም ያሇው ዴምፅ 

ከራሴ በሊይ ሲጣራ ሰማሁ፡፡ ፉቴን ሳዝር፣ የጌታዬ ዜክረ- ስም በአካሌ የሆነች ዴንግሌ በፉቴ፣ በአየር 

ሊይ ቆማ አየሁ፡፡ እርስዋም በነፌስዋ እጅግ ከመዯሰቷ የተነሳ፤ ፉትዋ በአምሊክ መሌካም ዯስታ ጌጥ 

አበራ፤ ጉንጮችዋ በሁለን መሀሪ ፀዲሌ ፇካ፡፡ በሰማይና በምዴር መካከሌ፣ የሰዎችን ሌቦችና 

አእምሮዎች የሚያረካውን ጥሪ ታሰማ ነበር፡፡ የእኔን ነፌስና የአምሊክን የተከበሩ አገሌጋዮችን ነፌሶች 

ያስዯሰተውን ዛና፣ ሇሁሇቱም፣ ሇውስጣዊውና ሇውጫዊው ህሊዌዬ (being) ትሰጥ ነበር፡፡ ወዯ ራሴ 

በጣትዋ እያመሇከተች፤ ሁለንም በመንግስት ሰማይ ውስጥ ያለትንና፣ ሁለንም  በምዴር ሊይ 

ያለትን እንዱህ በማሇት ተናገረቻቸው፡፡ ' በእግዙአብሓር! ይህ በዓሇማት እጅግ የተወዯዯው ነው፤ 

ነገር ግን፣ እናንተ አትገነቡትም፡፡ ሌትገነቡ ብትችለስ፣ በመካከሊችሁ፣ የአምሊክ ውበት፣ 

በውስጣችሁ የሌዕሌናው ሥሌጣን እርሱ ነው፡፡ ከነዙያ ከሚያስተውለት ብትሆኑ ኖሮ፤ በግሌጸትና 

በፌጥረት መንግሥታት ውስጥ፤ የእግዙአብሓር ሃይማኖትና የእርሱ ክብር የሆነው እርሱ ነው፡፡" 22  

በዙህ የስቃይ ወህኒ ቤት፣ የሰውን ር ነፃ ሇማውጣት፣ የአምሊክ ራዕይ ሇባሃኦሊህ 

ተገሇጸሇት፡፡ በዙህ በአስከፉነቱ ግናኝ ስፌራ፣ ሇሰው ር ዯስታ የሚሰጠው ተሌእኮ ተገሇጸ፡፡ በዙህ 

ሇሙታን በተጋጀ ወህኒ ቤት፣ የሇዓሇም ሔይወት ምንጭ ፇሇቀ፡፡ በዙያ በዴቅዴቅ ጨሇማ የእስር 

ቤት፣ ሇዓሇማዊው ብርሃን ጮራውን ፇነጠቀ፡፡ በወቅቱ የነበረውና በዙያን መን የገነነው አሮጌው 

የዓሇም ሥርዓት መናጋት ጀመረ፡፡ 

"የዓሇም ሚዚን፣ በዙህ ከሁለም ይበሌጥ ታሊቅ በሆነው፤ በዙህ አዱስ የዓሇም ስርዓት ንዜረት 

ኃይሌ ተናግቷሌ፡፡ በስርዓት የነበረው የሰው ር አኗኗር መሰለን ሟች ዓይኖች ከቶ አይተው 

በማያውቁት፣ በዙህ ሌዩ ፣በዙህ ዴንቅ ሥርዓት ኃይሌ አማካይነት፤ ተሇውጧሌ፡፡" 23   

 

በተስፊ የተጠበቀው ተገሇጸ 

መምጣቱን በዓሇም ዘሪያ ያለ ሃይማኖቶችና እምነቶች በተስፊና በጉጉት የሚጠባበቁት፣ 

ቅደሳን ነጽተውና ተግተው ፇጥኖ እንዱገሇጽ የጸሇዩሇት፤ ዯራሲያን ቅኔ የተቀኙሇት፤ ዴምፃውያን 

ያዛሙሇት፤ ነቢያት የተነበዩሇት፤ በአጭሩ እነዙህን ትንቢቶችና ተስፊ አሟሌቶ ሇዙህ መን 

የተገሇጸ የእግዙአብሓር መሌእክተኛ ወይም ግሌጸት መሆኑን ባሃኦሊህ ራሱ ያረጋግጣሌ፤ 

ባሃኢዎችም ያምናለ፡፡ 

" … እርሱ ከሟች ዓይኖች የተሰወረው መጣ! ሁለንም የሚያሸንፇው ለዓሊዊነቱ ተከሠተ፤ 

ሁለንም የሚከበው ዴምቀቱ ተገሇጸ፡፡" 24 
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"ባሃኦሊህ፣ 'ሇእስራኤሌ ሇዓሇማዊ አባት፣ 'የሠራዊት ጌታ'…'ከአእሊፌ ቅደሳኖቹ ጋር 

(ከሰማይ) የወረዯ፤' ሇክርስቲያን ዓሇም፣ 'በአባቱ ክብር የተመሇሰው  ክርስቶስ፤‟ ሇሺሃ እስሊም፣ 

የኢማም ሁሴን መመሇስ፤ ሇሱኒ እስሊም ፣'የእግዙአብሓር መንፇስ '(የኢየሱስ ክርስቶስ) መምጣት፤ 

ሇዝሮአስተርያኖች፣ በተስፊ የሚጠበቀው ሻህ ባህራም፣ ሇሑንደዎች የክሪሽና እንዯገና በአካሌ 

መገሇጽ፤ ሇቡዴሂስቶች፣ አምስተኛው ቡዴሃ፤ ነው ፡፡" 25  

ስሇ እርሱ ኢሳይያስ፤ "የጌታ ክብር፤ "ሊሇማዊ አባት፣ የሰሊም አሇቃ፣ ዴንቅ ፣መካሪ"፤ 

(9፡6) ነው በማሇት ጽፎሌ፡፡ "ከእሴይ ግንዴ በትር ይወጣሌ፣ ከሥሩም ቁጥቋጦ ይበቅሊሌ …፤ 

በአፈም በትር ምዴርን ይመታሌ፣ በከንፇሩም እስትንፊስ ክፌዎችን ይገዴሊሌ፡፡ የወገቡ መታጠቂያ 

ጽዴቅ፣ የጎኑም መቀነት ታማኝነት ይሆናሌ፤ … ከእስራኤሌም የተጣለትን ይሰበስባሌ፤ ከይሁዲም 

የተበተኑትን ከአራቱ የምዴር ማዕኞች ያከማቻሌ …"፤ (11፡ 1-12) በማሇት ተንብዮአሌ፡፡ ዲዊትም 

ስሇእርሱ "የሠራዊት ጌታ" ፣ "የክብር ንጉሥ" ነው በማሇት ይምራሌ፡፡ 26 

ሔዜቅኤሌም በበኩለ፣ "የእስራኤሌ አምሊክ ክብር ከምሥራቅ መንገዴ መጣ፣ … 

የእግዙአብሓር ክብር ወዯ ምሥራቅ በሚመሇከት በር ወዯ መቅዯሱ ገባ … በመቅዯሱም(የቆመው) 

… ሰው … በእሥራኤሌ ሌጆች መካከሌ ሇሇዓሇም የምቀመጥበት የዘፊኔ ስፌራና የእግሬ ጫማ 

መረገጫ ይህ ነው"፤ (43፡1-7) ያሇው እርሱን ነው፡፡ 

ኢየሱስ ክርስቶስም፤ "አጽናኝ"፣ "የእውነት መንፇስ"፣ ሁለንም "ወዯ ሁለም እውነት" 

የሚመራና በዙያን ጊዛ ቢነግራቸው ሉሸከሙት የማይችለትን ሲመጣ በግሌጽ የሚናገር፤ 

"የሚሰማውን … እንጂ ከራሱ " የማይናገር (ዮሏ 16 ፡ 7-15) እንዯሚመጣ ተንብዮአሌ፡፡ በራዕይ 

ውስጥም፣ "የእግዙአብሓር ክብር"፣ (21፡23) በማሇት ዮሏንስ ሲጠራው ግሌጸቱንም፣ "ሦስተኛው 

ወዮ" መሆኑን በማረጋጥ፤ (11፡14)፤ ሃይማኖቱንም "አዱስ ሰማይና አዱሰ ምዴር"፣ 

"የእግዙአብሓር ዴንኳን"፣ "ቅዴስቲቷ ኢየሩሳላም፣ ሇባሌዋ እንዯተሸሇመች ሙሽራ ተጋጅታ፣ 

ከሰማይ ከእግዙአብሓር ንዴ ስትወርዴ፤" ያያት መሆኑን ይናገራሌ፡፡ (21 ፡1-3) 

በላልች ቅደሳን መጻሔፌትም እንዯዙሁ የባሃኦሊህ መምጣት በሰፉው ተተንብዮአሌ፡፡ 

በቅደስ ቁርአን፣"ታሊቁ አዋጅ"፣ "እግዙአብሓር በዯመና ተሸፌኖ እንዯሚወርዴ " እና፤ የግሌጸት 

መኑንም፣ "ታሊቅ ቀን"፣ "የመጨረሻው ቀን"፣ "የፌርዴ ቀን"፣ … በማሇት ይገሌጸዋሌ፡፡ 27 

ዝራአስተርም፣ ከሶስት ሺህ ዓመቶች በኋሊ የዓሇም መዴህን እንዯሚገሌጽና፤ የተባረከና 

የሰሊም መን እንዯሚያበስር ተንብዮአሌ፡፡ 28 

ቡዴሃ በበኩለ በመኑ ፌጻሜ፣ ማይትረየ የሚባሌ ቡዴሃ፣ የዓሇም ወንዴማማችነት ቡዴሃ፣ 

እንዯሚገሌጽ ተናግሯሌ፡፡ 29  
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የሑንደ ሃይማኖት መጽሏፌ ዯግሞ፣ "እጅግ በጣም ታሊቁ መንፇስ"፣ "አስረኛው አሻታር"፣ 

"የክሪሽና ፌጹም ንጹህ የሆነው ክስተት " በማሇት ይጠራዋሌ፡፡ 30 

በመጨረሻም ይህንን የሙሴን ቡራኬ ማከለ ተገቢ ነው፡፡ 

"የእግዙአብሓር ሰው ሙሴ ሳይሞት የአስራኤሌን ሌጆች የባረከበት በረከት ይህች ናት፡፡ 

እንዱህም  አሇ፡- 

እግዙአብሓር ከሲና መጣ፤(ሙሴ) 

ከሴርም ተገሇጠ፤ (ክርስቶስ) 

ከፊራን ተራራ አበራሊቸው፣(መሏመዴ) 

ከአእሊፊት ቅደሳኑም ጋር መጣ፣ በስተቀኙም 

የእሳት ሔግ ነበራቸው፤ (ባሃኦሊህ) (ዲ 33 ፡ 1-2)  

እስራኤሌ የእግዙአብሓር ሌጅ ነው፡፡ በእግዙአብሓር መሌእክተኛ የሚያምን ሁለ 

የእግዙአብሓር ሌጅ ነው፡፡ ስሇዙህ አይሁድች በሙሴ በኩሌ የእግዙአብሓርን ቡራኬ አገኙ፤ 

ክርስቲያኖች በክርስቶስ በኩሌ፤ ሙስሉሞች በመሏመዴ በኩሌ፤ አሁን ዯግሞ ባሃኢዎችና 

እንዱሁም የዓሇም ሔዜቦች ባሃኦሊህን ሲቀበለ ያንን ቡራኬ ያገኛለ፡፡ 

 

የባሃኦሊህ ጽሁፍች 

ባሃኦሊህ፣ በአርባ ዓመታት የእስራትና የግዝት ሔይወቱ፣ ከመቶ መጻሔፌት በሊይ ሉገመቱ 

የሚችለ ቅደሳን ጽሐፍችን ገሌጿሌ፡፡ እነርሱም የተሇያዩ ርዕሶችን ያካትታለ፡፡  

 ያሇፈትን ቅደሳን መጻሔፌት ትርጉምና ቁሌፌ የፇታበት መጽሏፌ፣ ኪታብ-ኢ-ኢቃን፣ 

(የእርግጠኛነት መጽሏፌ)፤ 

 እጅግ በጣም ታሊቁ ቅደስ መጽሏፌ (የሔግ መጽሏፌ)፤ 

 የሔይወት መመሪያና ያሇፈት ቅደሳን መጻሔፌት ፌሬ ነገርን ወሇሊን የያ፤ ኅቡዓተ-

ቃሊት፤  

 የመንፇሳዊ እዴገትና ዯረጃ በዯረጃ የሚገሇጹት፤ "ሰባቱና አራቱ አምባዎች፤ 

 የፀልትና የሱባዔ ግሌጸቶች፤ 
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 የቃሌ ኪዲኑ መጽሏፌ፤ አዱስ ዓሇም አቀፌ ሥርዓት የሚተዲዯርበትና የሚመራበት 

የተሇያዩ ጽሐፍች፤ 

 በመኑ ሇነበሩ ነገሥታት፣ የሀገርና የሃይማኖት መሪዎች የተሊኩ መሌእክቶች፣ ምክሮች፣ 

ማስጠንቀቂያዎችና ትንቢቶች፤ 

 ስሇ ፌጥረት፣ ሔይወት፣ ሞት፣ ስሇመንፇሳዊ ዓሇም፣ 

 ስሇ ሳይንስ፣ ፌሌስፌናና ስሇሃይማኖት ትንተናዎች  

 ስሇ እጅግ በጣም ታሊቁ ሰሊም፣… ወተ ከቅደስ አንዯበቱ ፇሌቀዋሌ፤ በቅደስ ብዕሩም 

ተጽፇዋሌ፡፡ ስሇ እነርሱም ወዯ ኋሊ እናያሇን፡፡ 

 

የመጀመሪያው ግዝት 

ባሃኦሊህ በንጉሡ የግዴያ ሙከራ ወንጀሌ አሇመካፇለ ሲታወቅ ከእስር ቤት ተሇቀቀ፡፡ ይሁን 

እንጂ ይፇሩት ስሇነበር፣ ከኢራን ወዯ ኢራቅ እንዱጋዜ ተዯረገ፡፡ ሇግዝቱም የተሰጠው የዜግጅት ጊዛ 

አንዴ ወር ብቻ ነበር፡፡ 

ከእስር ቤት ሲወጣ፣ የእምነቱ ተቃዋሚዎች  ቤቱን ርፇውትና አፇራርሰውት፣ እንዱሁም 

ቤተሰቦቹ ከቤታቸው ተባርረው ስሇነበር፣  በወንዴሙ ቤት በመቀመጥ ከሔመሙና ከዴካሙ 

አገገመ፡፡ ጥር 12 ቀን 1853 ባሃኦሊህ በመንግሥት ወታዯሮች ታጅቦ ፣ ከቤተሰቡና ከወንዴሞቹ 

ጋር የመጀመሪያውን የግዝት ጉዝ ጀመረ፡፡ 

የባሃኢ ሞግዙት ሲናገር፤ " የባሃኦሊህ በግዳታና በጥዴፉያ ከቤተሰቦቹና ከጥቂት መድቹ 

ጋር ከትውሌዴ ሀገሩ እንዱሇቅ መዯረጉ፣ የቅደሳን ቤተሰቦች ወዯ ግብጽ መሸሽን፣ የመሏመዴን 

በዴንገት…ከሜካ ወዯ መዱና መሄዴን፣ የመሌእክቱን ጥሪ በመታዜ የሙሴ የወንዴሙንና 

የተከታዮቹን ከተወሇደበት ምዴር መሰዯዴን፤ ከሁለም በሊይ፣ የአብርሃምን ከቻሉዱያ ኡር 

መሰዯዴ በአንዴ መሌኩ ያስታውሰናሌ፡፡ እምነቱ ያሇፈት ግሌጸቶች አበባና ፌሬ የሆነው፣ በእርሱ 

(በባሃኦሊህ) በዯረሰበት የግዝት ስቃይ መጠን፣ በዙህ መንና ሇሚቀጥለት መናት የሚጎርፇው 

የማይታመን ቡራኬ፣ አብርሃም በስዯቱ (ምክንያት) ሇብዘና ሇተሇያዩ ሔዜቦች፣ እምነቶችና 

አገሮች ያመጣቸው የተትረፇረፈ ጥቅሞች፤ ታሪካዊ ተቀራራቢነት አሇው፡፡ "31  

አብረውት ከተጓዘት መካከሌ ባሇቤቱ ናቫብ፣ የጠኝ ዓመት ሌጁና ሇወዯፉቱ የቃሌ ኪዲኑ 

ማዕከሌ እንዱሆን በአምሊክ የተመረጠውና የታዯሇው፣ አብደሌ -ባሃ፣ የሰባት ዓመት ሔፃን እህቱ፣ 

ባህዪ ካኑምና እንዱሁም ሁሇት የባሃኦሊህ ወንዴሞች ይገኙበታሌ፡፡ ጉዝው የተዯረገው እጅግ በጣም 

ከባዴ በሆነ የክረምት ወራትና የተሟሊ ዜግጅት ሣያዯርጉ ስሇነበር፣ አሳዚኝና አዴካሚ እንዯነበር 

ይነገራሌ፡፡ ከሦስት ወራት የሥቃይ ጉዝ በኋሊ፣ ሚያዜያ 8 ቀን 1853 ባግዲዴ ዯረሱ፡፡ 
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ባሃኦሊህ እስር ቤት በነበረበት ጊዛ የተገሇጸሇትን የእግዙአብሓር መሌእክተኝነትን ተሌእኮ 

ሇማንም አሊካፇሇም፡፡ በወቅቱም የባብን ተከታዮች ሇማነቃቃት በአዱስ መንፇስ ሇማጠናከር ቆርጦ 

መነሳቱን ብቻ ይናገራሌ፡፡ በዯረሰባቸው ጭፌጨፊና ስዯት ምክንያት፣ በባግዲዴ የነበሩት ባቢዎች 

በእምነታቸው የተዲከሙና የተከፊፇለ ሆነው አገኛቸው ፡፡ 

በዙያን ጊዛ ስሇነበረው ሁኔታ ባሃኦሊህ እንዱህ ይሊሌ፤ "የመከፊፇሌና የስቃይ ውቅያኖሶች 

እየተመሙ ናቸው፤ እንዱሁም የጥርጣሬ አርማዎች በየስርቻውና በየማዕኑ ተንኮሌን በመቀስቀስ 

ሥራ ተሰማርተው ሰዎችን ወዯ ጥፊት እየመሩ ነው፡፡ … በየዕሇቱ የአምሊክን እምነት ተጠባበቁ፤ … 

ሁለም ነገሮች በጭብጡ ውስጥ ተይዋሌ፤ ማንም ሰው የሚሸሽበት ሥፌራ ከቶ የሇም፡፡ " 32 

እስካሁን ዴረስ ስሇግሌጸቱ ታሊቅነትና ክብር ሇማንም አሌተናገረም፡፡ ይሁን እንጂ፣ አንዴ 

ቀን ባሃኦሊህ ሇአንዴ ወጣት በጨረፌታ ስሇ ግሌጸቱ ይጠቁምሇታሌ፡፡ ይህም ወጣት በህሌሙ ባብ 

ተገሌጾሇት ባሃኦሊህን ሇማገሌገሌ ከኢራን የመጣ፣ አቃ ጃን ይባሊሌ፡፡ እርሱም ሇሚቀጥለት አርባ 

ዓመታት በአማኝነት፣ በፀሏፉነት፣… በጓዯኝነት ባሃኦሊህን እንዲገሇገሇው እናያሇን፡፡ 

በዙህ ወቅት የባቢዎች ሁኔታ በጣም ያሳዜን ነበር ፡፡ የባብ ሃይማትም ተሌእኮውን አሳክቶ ፣ 

ሇሚቀጥሇው ግሌጸት ቦታውን ሇመሌቀቅ መጋጀቱ በገሏዴ ይታይ ነበር ፡፡ 

 

ወዯ ሱላማንዪህ መሄዴ 

ከዓመት በኋሊ፣ ሚያዜያ 10 ቀን 1854፣ ከእነርሱ ተሇይቶ፣ ሇላልች ሰዎችም ሆነ 

ሇቤተሰቦቹ ሳይናገር፣ በዴንገት ወዯ ሱላማንዪህ ተራሮች ተሰዯዯ፡፡ በዙህ ሰው በማታይበት ተራራ 

ብቻውን ሲኖር፣ በጸልትና በሱባዔ ተመስጦ፣ በሚገሌጻቸው ጽሐፍችና በሚዯርሳቸው ፀልቶች፣ 

"የፇጣሪውን ስሞችና ባሔሪያት ያወዴሳሌ፤ የራሱን ግሌጸት ክብሮችና ምሥጢሮች ያሞግሳሌ፤ 

በእርሱ ውስጥ በዴንግሌ አምሳያ ሇሰረጸው የእግዙአብሓር መንፇስ ምስጋናውን ይምራሌ፤ 

ስሇብቸኝነቱ፣ ስሊሇፈትና ወዯፉት ስሇሚዯርሱበት ችግሮች ይተክዚሌ፤ የመኑን ሰዎች እውርነት፣ 

የወዲጆቹን ከዲተኛነትና የጠሊቶቹን ጠማማነት በሰፉው ያብራራሌ፤ የእምነቱን እውነተኛነት 

ሇማስመስከር ቆርጦ መነሳቱን፣ አስፇሊጊም ከሆነ ሔይወቱን ሇመሰዋት መጋጀቱን ያረጋግጣሌ፤ 

እያንዲንደ እውነትን ሇማወቅ የሚፇሌግ ሁለ፣ እንዱኖሩት የሚገባውን ተፇሊጊ ቅዴመ ሁኔታዎች 

በአፅንኦት ያሳስባሌ፤ በካርቢሊ በኢማም ሁሴን ሊይ የዯረሰው ሰቆቃ፣ በመካ ውስጥ በመሏመዴ ሊይ 

የዯረሰው አስቸጋሪ ሁኔታ፣ በአይሁድች እጅ በኢየሱስ ሊይ የዯረሱት ሥቃዮች፣ ፇርዖንና ሔዜቡ፣ 

በሙሴና በተከታዮቹ ሊይ ያዯረሱባቸው ከባዴ ፇተናዎች፣ እንዱሁም የዮሴፌ በወንዴሞቹ ከሃዱነት 

በጉርጓዴ ውስጥ  እንዱማቅቅ መዯረጉ፣ የእርሱም የወዯፉት የዕጣ ዕዴለ እንዯሚሆን፣ አንዴ 

በአንዴ ያስታውሳሌ፡፡"33   
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በዙያን ወቅት የተገሇጹት ጽሐፍች ሇወዯፉቱ ከባሃኦሊህ አንዯበት ሇሚጎርፈት ግሌጸቶች 

መግቢያ መሆናቸውን የባሃኢ ሞግዙት ያብራራሌ፡፡ 

 

ራዕይ ወይስ ህሌም 

ከእሇታት አንዴ ቀን፣ አንዴ ሼክ ባየው ህሌም ተመርቶ ባሃኦሊህን ያገኘዋሌ፡፡ ይህንንም 

ገጠመኝ ሇከተማው የሃይማኖት መሪ ይነግረዋሌ፡፡ ይህ የሃይማኖት መሪም ባሃኦሊህ መኖሪያውን 

በሱላማንዩህ ከተማ እንዱያዯርግ ይጋብዋሌ፡፡ ባሃኦሊህም በጥያቄው ተስማምቶ ወዯ ከተማ ሲመጣ 

ማንነቱን በግሌጽ ያወቀ አሌነበረም፡፡ በአጋጣሚ አንዴ ቀን አንዴ ወጣት የባሃኦሊህን የእጅ ጽሔፇት 

ሇመምህሩ ሲያሳያቸው፣ ይህ ሰው ተራ ሰው አሇመሆኑን በመረዲት፣ ማንነቱን ሇማወቅና የእውቀቱን 

ጥሌቀት ሇመገንብ ተነሳሱ፡፡ 

ይህንንም ሇማሳካት በመጀመሪያ የወሰደት እርምጃ፣ አንዴ በጣም የታወቀ የሃይማኖት መሪ 

በዯረሰው መጽሏፌ ውስጥ ያለትን ምስጢሮች እንዱያብራራሊቸው መጠየቃቸው ነበር፡፡ 

የመጽሏፈን መንፇሳዊ ይትና ምስጢሮቹን ባሃኦሊህ በሚያስገርምና ታይቶ በማይታወቅ መሌክ፣ 

እንዱሁም አእምሮን በሚያሳምንና ሌብን በሚማርክ ገሇጻ ሲያብራራሊቸው፣ ሇአዴናቆታቸው ወሰን 

አሊገኙሇትም፡፡ 

በቅዴስናው፣ በአመሇካከቱ ስፊትና በእውቀቱ ጥሌቀት በመዯነቅ፣ ከሰዎች የተሇየና የሊቀ 

ችልታ እንዲሇው የበሇጠ ማረጋገጫ ሇማግኘት ስሇፇሇጉ፣ የመጨረሻው ማስረጃ ይሆናሌ ብሇው 

የገመቱትን ጥያቄ አቀረቡሇት፡፡ ይህም ጥያቄ፣ በኢብን-ኢ-ፊሪዴ የተጻፊውን  የግጥም መጽሏፌ 

የሚወዲዯር፣ የመጽሏፈን ይት የመሰሇና በመጠኑም ከእርሱ የማያንስ አንዴ የግጥም መጽሏፌ 

እንዱዯርስሊቸው ነበር፡፡ ይህንንም ጥያቄ ያቀረቡበት ምክንያት፣ ያንን ሥነ-ጽሐፌ የመሰሇ ማንም 

ዯራሲ ይሁን ሉቅ የዯረሰም ይሁን ሉዯርስ እንዯማይችሌ ያውቁ ስሇ ነበር ነው፡፡ በጥያቄያቸው 

መሠረት፣ ከሁሇት ሺህ ስንኞች ያሊነሱ በፇሇጉት መሌክ በአጭር ጊዛ ውስጥ ገሇጸሊቸው፡፡ 

ከእነዙህም ውስጥ አንዴ መቶ ሃያ ሰባቱን ስንኞች መርጦ ሰጣቸው፡፡ የቀሩት ግን ሇወቅቱ ተስማሚ 

አሇመሆናቸው ብቻ ሣይሆን፣ በዙያን ጊዛ ከነበሩት ሰዎች የመቀበሌና የመረዲት ችልታ በሊይ 

መሆኑን ገሇጸሊቸው፡፡ 

   ይህ የግጥም ዴርሰት፣ የባሃኦሊህ የጠሇቀ መንፇሳዊ እውቀትና ችልታ፣ በተሇይ ሇእነርሱ 

ከማረጋገጡም በሊይ፣ ግጥሙ በማራኪነቱና፣ በውበቱና በጥሌቀቱ ከነበራቸው መጽሏፌ የሊቀ ሆኖ 

አገኙት፡፡ ይህም ክንውን ሇባሃኦሊህ የነበራቸውን አክብሮትና አዴናቆት ይበሌጥ አጠናከረው፡፡  

የባሃኦሊህ ዜና በክፌሇ ሃገሩ ተዚመተ፡፡ ምሁራን፣ ሼኮች፣ ቅደሳን ሰዎች፣ መሳፌንትና 

መኳንንት የእርሱን የዕሇት ከዕሇት ተግባር መከታተሌ ጀመሩ፡፡ 
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ወዯ ባግዲዴ  መመሇስ  

እርሱን ሇማየት ሇሚመጡ ሰዎች በሚያዯርጋቸው ንግግሮች፣ በሉቃውንትና በሃይማኖት 

መሪዎች ሇሚቀርቡት ጥያቄዎች በሚሰጣቸው መሌሶችና በሚሠራቸው ዴንቅ ነገሮች ሇባሃኦሊህ 

ያሊቸው አክብሮት ወዯ ፌቅር ተሇወጠ፡፡ ምሁራን የእውቀታቸውን ጥም ሇማርካት፣ ቅደሳን 

እምነታቸውን ሇማጠናከር፣ እንዱሁም በሽተኞች ከዯዌአቸው ሇመፇወስ ወዯ ባሃኦሊህ መምጣትና 

የእነዙህም ሰዎች ፌሊጎት መርካትና ምኞት መሳካት፣ የባሃኦሊህ ስም በየከተማውና በየመንዯሩ 

የመነጋገሪያ ርዕስ እንዱሆን አዯረገው፡፡ ይህ ዜናው የገነነ፣ ነገር ግን ስሙ ያሌታወቀ ግሇሰብ፣ 

ባሃኦሊህ ይሆናሌ ብሇው ቤተሰቦቹ  በማሰብ፣ በተሇይ የበኩር  ሌጁ፣ አብደሌ-ባሃ እርግጠኛ 

ስሇነበር፣ ተመሌሶ እንዱመጣ የሚማጠነው መሌእክተኛ ሊከበት፡፡ መሌእክተኛው ባሃኦሊህን 

ሇመውሰዴ የመጣ መሆኑን የከተማው ነዋሪዎች ቢያውቁ ኖሮ፣ ባሃኦሊህ ከእነርሱ እንዱሇይ 

ስሇማይፇሌጉ፣ ሇራሱ ሔይወት ያሰጋው እንዯነበር መሌእክተኛው ተናግሯሌ፡፡ 

በሁሇት ዓመታት ቆይታው፣ ሇታሊቁ ተሌዕኮው በቂ የመንፇሳዊ ዜግጅት ካዯረገ በኋሊ፣ ወዯ 

ባግዲዴ ተመሇሰ፡፡ እንዯመጣም ተበታትኖ የነበረውን የባቢ ሔብረተ-ሰብ አሰባሰበ፤ የእምነታቸውን 

ጥርጣሬ አስወግድ የዯከመ መንፇሳቸውን አጠናከረ፡፡ በአንዴ ቃሌ፣ ቅደሳን እንዯ በግ የታረደበት፣ 

ባብ ራሱ የሰማዕትነትን ፅዋ የጨሇጠበት፣ እንዱሁም  ባሃኦሊህ እንዱታሠር፣ እንዱገረፌና እንዱጋዜ 

ምክንያት የሆነው፣ የአምሊክ ፇቃዴ በአጭር ጊዛ ውስጥ የሚከሰትና የሚሟሊ መሆኑን 

በሚያዯርጋቸው ንግግሮች፣ በሚሰጣቸው ምክሮች፣ በሚዯርሳቸው ጽሐፍች፣ በሚገሌጻቸው 

ጽሊቶችና በሚሌካቸው መሌእክቶች አማካይነት ወዲጆቹ ፌንጭ ማግኘታቸው አሌቀረም፡፡ 

አብዚኛዎቹ ባቢዎች፣ ባብ ይገሇጻሌ ብል የተነበየው ታሊቁ የእግዙአብሓር መሌእክተኛ ባሃኦሊህ 

ይሆናሌ ብሇው አመኑ፡፡  

በዙያን ጊዛ የባሃኦሊህን ዜና አጉሌተው ከሚያሳዩ ሁኔታዎች አንዲንድቹን መጥቀስ ሇአንባቢ 

የበሇጠ ግንዚቤ ይሰጣሌ የሚሌ እምነት ፀሏፉው አሇው፡፡ 

አንዴ መስፌን፣ ባሃኦሊህ እንግዲ የሚቀበሌባትን ዯሳሳ ጎጆ ከጎበኘ በኋሊ እዙያ ያገኘውን 

መንፇሳዊ ተሃዴሶ በውስጡ ሇማቆየት በማሰብ እርሷን መሳይ ሇመሥራት እንዯፇሇገ ሇላልች 

መሳፌንት ጓዯኞቹ ይናገራሌ፡፡ የሚገርመው ግን፣ ይህች ጎጆ የፇራረሰችና አገሌግልትዋ ያበቃሊት፤ 

በውስጧም የነበረው መቀመጫ ከንባባ ዜንጣፉዎች የተሰራ አንዴ ወንበር ነበር፡፡ የመስፌኑን ሃሳብ 

ሇባሃኦሊህ ሲነግሩት፣ ፇገግ በማሇት፣ "ይህችን ከጭቃና ከገሇባ ተሠርታ ዜቅተኛ ጣራ … ያሊትን፣ 

በውጫዊ መሌኳ በቀጥታ እርሷን የሚመስሌ ሉሰራ ይችሌ ይሆናሌ፡፡ ወዯ እግዙአብሓር የተሠወሩ 

ዓሇሞች የሚመሩትን መንፇሳዊ በሮች ሇመክፇት ችልታው ምን ይሆን? " 34 ብል መናገሩ 

ተጠቅሷሌ፡፡ 
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ላሊው መስፌን ዯግሞ ሲናገር ፤ “እንዳት ሇመግሇጽ እንዯምችሌ አሊውቅም፤ የዓሇም ሁለ 

ሀኖች በሌቤ ውስጥ ቢከማቹ፣ ባሃኦሊህ አጠገብ ስሆን ሁለም እንዯሚበኑ ይሰማኛሌ፡፡ ሌክ 

መንግሥተ ሰማይ ውስጥ የገባሁ ይመስሇኛሌ፡፡"35 

 

ትሁት አገሌጋይ 

አንዴ ቀዯም ሲሌ በጣም የታወቀ ካህን፣ ዜምተኛ፣ ፀልተኛና ከዓሇማዊ ነገሮች ሁለ 

የተሊቀቀ፤ የባሃኦሊህን የመኖሪያ ዯጃፌ አጽጂ ብል ራሱን ሰየመ፡፡ በዙህ ሥራውም ይመካበት ነበር፡፡ 

በየዕሇቱ ጎኅ ሲቀዴ ይመጣና ዯጁን ጠርጎ፣ የባሃኦሊህ እግር በቆመበት ጥራጊ ሊይ ላሊ ሰው 

እንዲይቆምበት፤ "ሇር ግንደ የቅዴስና ምሌክት የሆነውን፣ የራሱን አረንጓዳ መጠምጠሚያ 

ከጭንቅሊቱ  ፇትቶ፣ በብዘ ትእግስት ጥራጊውን ሰብስቦና በመጠምጠሚያው ተሸክሞ … ወዯ ወንዜ 

ይጥሇዋሌ፡፡" 36 ይህ ሰው፣ ሇባሃኦሊህ ከነበረው ፌቅር የተነሳ፣ ራሱን ምግብና እንቅሌፌ ነስቶ ሇዓርባ 

ቀኖች ፀሇየ፡፡ በመጨረሻም ያንን የሚወዯውን ሥራ ሇመጨረሻ ጊዛ አከናውኖ ራሱን ሰዋ፡፡ 

ባሃኦሊህም ስሇ እርሱ ሲናገር፤ "… እርሱ እንዲፇሰሰው ያሇ ንጹህ ዯም እስከ አሁን ዴረስ በምዴር ሊይ 

የፇሰሰ ዯም የሇም፤" ብሎሌ፡፡ 

ከጠሊትና ከወዲጁ፣ ከተራ ሰው እስከ መስፌን፣ ይህን የመሰሇ አክብሮት፣ ሇእርሱ 

የነበራቸውን ፌቅርና አዴነናቆት ገና ማንነቱን ሳይገሌጽ እንዯ ነበር ይታወቃሌ፡፡ 

 

በባግዲዴ ተቃውሞ 

ከሊይ የተጠቀሱት ክስተቶች ወዲጆችን አስዯሰታቸው፤ የሌባቸው ምኞት የተሳካሊቸው 

መሆኑንም አወቁ፡፡ ይሁን እንጂ፣ የእምነቱን ተቃዋሚዎች ጥሊቻ እንዱባባስ አዯረገው ፡፡ ባሃኦሊህም፣ 

ከሊይ እንዯተጠቀሰው የእምነቱ መሪ መሆኑ ሇባሇሥሌጣኖች በግሌጽ ታወቀ፡፡ 

አንዴ የተንኮሌ ምንጭ የሆነ የሃይማኖት መሪ፣ በቴህራን ስሇተጠሊና ከአጠገባቸው 

እንዱርቅ ስሇተፇሇገ፣ በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አሳሳቢነት ወዯ ካርቢሊ ተዚውሮ ቅደስ ስፌራዎችን 

እንዱያሳዴስ በንጉሡ ትእዚዜ ተሊከ፡፡ በባሃኦሊህ ሊይ የነበረው ምቀኝነትና ጥሊቻ አቻ 

አሌተገኘሇትም፡፡ እሱም እኩይ ፌሊጎቱን ወዯ ተግባር ሇመሇወጥ የሚያዯርገው መሯሯጥና 

የሚያውጠነጥነው ተንኮሌ ዯግሞ ከዙያ የከፊ ነበር፡፡ 

ይህ ሰው በባግዲዴ አዱስ ተሹሞ የመጣውን የኢራን ቆንሲሌ በእጁ ካስገባ በኋሊ፣ 

የመጀመሪያ ሙከራው ባሃኦሊህ ከባግዲዴ እንዱባረር፣ የባግዲዴን አገረ ገዢ መጠየቅ ነበር፡፡ ይህ 
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ጥያቄ ግን ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ ስሇሆነም፣ በባግዲዴ ያለትን ወሮበልችና ደርዬዎችን በባቢ  

ሔብረተሰብ ሊይ በመቀስቀስ፣ ምናሌባት ባቢዎች ሇዙህ ተንኮሌ በሚሰጡት ምሊሽ፣ እነርሱን 

ጥፊተኛ ሇማዴረግና ሇሰይጣናዊ ፌሊጎታቸው መሳካት በቂ ምክንያት ይኖራሌ ብል በመገመት፤ 

በግሌጽ በአዯባባይ ባሃኦሊህን እንዱሰዴቡት አዯረገ፡፡ ይህም እቅዴ አሌተሳካም፡፡ 

ሁሇቱ የተንኮሌ ሙከራዎች ሲከሽፈ፣ ቆንሲለ የመጨረሻውን ወራዲ ወንጀሌ ሇመፇጸም፤ 

"… ሪዲ የሚባሌ አንዴ ወሮ-በሊ፣ የቱርክ ተወሊጅ፣ በመቶ ቱማንስ (የኢራን ገንብ) በመቅጠር፤ 

ፇረስና ሁሇት ሽጉጦች ሰጥቶት ባሃኦሊህን እንዱገዴሇው አው …"38 ይህም ተቀጣሪ ነፌሰ-ገዲይ 

ወንጀለን ሇመፇጸም ባሃኦሊህ ያሇበት ቦታ (የሔዜብ ገሊ መታጠቢያ) በስውር በመሽልክልክ 

ሽጉጡን በካባው ውስጥ ዯብቆ ገባ፡፡ ይሁን እንጂ፣ ባሃኦሊህ ፉት ሇፉት ሲያየው ከፌርሃቱ የተነሣ፣"… 

የክፊት ተሌእኮውን ሇመፇጸም ዴፌረቱን አጣ"፡፡ 39 

በላሊ ቀን፣ ይህ ቅጥረኛ ሽጉጡን መዜዝ ባሃኦሊህን ሇመግዯሌ፣ እጁን ሲያነሳ ከመንቀጥቀጡ 

ብዚት፣ ሽጉጡ ከእጁ ወዯቀ፡፡ ባሃኦሊህም የራሱን ወንዴም፣ አካይ- ኢ-ካሉምን፣ ሽጉጡን ከመሬት 

አንስቶ እንዱያቀብሇውና የቤቱን መንገዴ እንዱያሳየው እንዲው፣ ከአያላ ዓመታት በኋሊ ሪዲ 

ራሱ ሇሰዎች ሁኔታውን እንዲወጋሊቸው ተጽፎሌ፡፡40 

 

ጂሃዴ ወይስ ተአምር 

ከሊይ የተረሩት የተንኮሌ ሴራዎች አንዴ በአንዴ ሲከሽፈ፣ እነዙህ የባሃኦሊህ ሁሇት 

ጠሊቶች፣ ፌሊጎታቸውን ሇማሟሊት ላሊ ሴራ ጠነሰሱ፡፡ በባግዲዴና በአካባቢው የነበሩትን የሃይማኖት 

መሪዎችንና ካህናትን ሇስብሰባ በመጥራት፣ የስብሰባው ዓሊማ፤ "… በእነዙህ ስዯተኞች ሊይ ቅደስ 

ጦርነት (ጂሃዴ) ሇማወጅ የቆረጡ …"41 መሆኑን ገሇጹሊቸው፡፡ የንጉሡን በጎ አመሇካከት ሇማትረፌ 

ሲለ፣ ሁለም የስብሰባው ተሳታፉዎች ሲስማሙ፤ አንዴ የሃይማኖት መሪ፤ ከሁሊቸውም በእውቀቱ፣ 

በታዋቂነቱ፣ በቅዴስናውና በችልታው ሌቆ የሚገኝ ግን በሃሳባቸው ፇጽሞ የማይስማማ መሆኑን 

ሲገሌጽሊቸውና ስብሰባውን ትቶ ሲወጣ፣ያሌጠበቁት ነገር ስሇ ነበር በጣም ተዯናገጡ፡፡ በአስነዋሪ 

እቅድቻቸው መክሸፌ ቢናዯደና ተስፊ የቆረጡ ቢመስለም፤ የነበራቸውን ተቃውሞ ግን በምንም 

መንገዴ አሊበረደትም፡፡ በመሆኑም ከበፉቱ ሙከራዎቻቸው በይቱ የተሇየ፣ የሰሇጠኑትን ሰዎች 

መንገዴ መረጡ፡፡ ይህም ከመካከሊቸው አንደን ቄስ ፣ የተማረና በእውቀቱም  ከሁሊቸው የተሻሇውን 

በመምረጥ፣ የነበራቸውን የተሇያዩና ብዘ ጥያቄዎች ሇባሃኦሊህ በማቅረብ፤ ተብራርተው የተሰጡትን 

መሌሶች እንዱያመጣሊቸው ወክሇው ሊኩት፡፡ መሌእክተኛውም የሚያረኩ መሌሶች ይዝ ተመሇሰ፡፡ 

መሌሶቹ ሲነበቡሊቸው፣ በተሰጡት ማብራሪያዎች መርካታቸውን ብቻ ሳይሆን፣ በባሃኦሊህ 

የእውቀት ጥሌቀት በጣም የተዯነቁ መሆኑን ተወካዩ ሇባሃኦሊህ አረጋገጠሇት፡፡ ነገር ግን፣"… 

ሁለንም በፌፁም በሚያረካ፣ ሇተሌእኮው ትክክሇኛነት ማስረጃ የሚሆን፣ አንዴ ተአምር…" 42  
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እንዱሰራሊቸው እንዱጠይቀው ያንኑ ቄስ ዯግመው ወዯ ባሃኦሊህ ሊኩት፡፡ መሌእክተኛውም ይህንን 

ጥያቄ ሇባሃኦሊህ ሲያቀርብ፤"ምንም እንኳ ይህንን ሇመጠየቅ እናንተ መብት ባይኖራችሁም፤ 

ምክንያቱም ፌጥረቶቹን መፇተን ያሇበት አምሊክ እንጂ፣ እነርሱ አምሊክን መፇተን የሇባቸውም፤ 

ሆኖም ይህን ጥያቄ እቀበሊሇሁ፡፡ … ኡሊማዎች(ካህናት) ተሰብስበው፣ ሁለም በስምምነት አንዴ 

ተአምር ይምረጡ፤ ይህ ተአምር ከተሠራ በኋሊ ግን፣ ስሇእኔ ምንም ዓይነት ጥርጣሬ እንዱኖራቸው 

አያስፇሌግም፤ ሁለም የእኔን ተሌእኮ በመቀበሌ የእምነቱን እውነተኝነት መመሥከር ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

ይህንንም ጽሐፌ በማተም ወዯ እኔ ያምጡት፡፡ ይህም ተቀባይነት ያሇው መመኛ መሆን 

ይኖርበታሌ፤ ተአምሩ ከተሠራ እነርሱ ምንም ጥርጣሬ አይኖራቸውም፤ ካሌሆነ ዯግሞ በአታሊይነት 

እንፇረጃሇን፡፡"43 በማሇት ባሃኦሊህ መሇሰሇት፡፡ 

ይህ ግሌጽ የሆነና የተናገረውን ሇመፇጸም መቻለን የሚያሳምን መሌስ መሌእክተኛውን 

ስሇአረካው፤ ከመቀመጫው በመነሳት የባሃኦሊህን ጉሌበት ስሞ መሌሱን ሇተሰበሰበው ጉባዔ ይዝ 

ሄዯ፡፡ 

ማንም እውነትን ሇይቶ በማወቅ፣ ሏቁን ሇመቀበሌ ሇሚፇቅዴ ሁለ፣ መሌካሙ አጋጣሚም 

ሆነ እዴለ ወይም አመቺው መዴረክ ይህ ነበር፡፡ ነገር ግን፣ እቅዲቸውም ሆነ ዓሊማቸው ላሊ ነበር፡፡ 

በመሆኑም ከሦስት ቀኖች በኋሊ፣ የተቀመጠው ጉባዔ መፇተኛ ሉሆን የሚችሌ ተአምር ሇመምረጥ 

ስሊሌቻሇ፤ ነገሩን ሇመተው የወሰነ ብቻ ሣይሆን፣ ጉባዔው ራሱ የፇረሰ መሆኑን የሚገሌጽ 

መሌእክት ሇባሃኦሊህ ዯረሰው፡፡ ይህንንም ውሳኔ ተወካዩ ኢራንን ሲጎበኝ በይፊ አስታወቀ፤ ሇኢራን 

የውጭ ጉዲይ ሚኒስትርም ነገረው ፡፡ 

"ማንኛውንም እነርሱ የወሰኑትን ሇመግሇጽ በመጋጀት፣ ምርጫውንም ሇካህናት ሇራሳቸው 

ስሇተውነው፤ በዙህ በሊክነው ሁለንም በሚያረካ፣ ሁለንም በሚያቅፌ መሌእክት አማካይነት፤ 

የሁለንም ነቢያቶች ተአምራት ትክክሇኛነት ገሌጸን አረጋግጠናሌ፡፡" 44 

"… ከውስጥና ከውጭ ሇረጅም ጊዛና ሇከባዴ ውጥረት ተዲርጎ የነበረው፣ ተጠራርጎ ይጠፊሌ 

ተብል የተፇራሇትና እረኛ ያሌነበረው፣ ይህ ሔብረተ-ሰብ እንዯገና አንሰራራ፤ በሃያ ዓመታት ታሪኩ 

ውስጥ አቻ የማይገኝሇት ከፌተኛ ዯረጃ ሊይ ዯረሰ፡፡ መሠረቱ እንዯገና ተጠናከረ፤ መንፇሱ የሊቀ 

የሆነ፣ አመሇካከቱ ተሇወጠ፣ መሪነቱ ተጠበቀ፣ መሠረታዊ ትምህርቶቹ እንዯገና ተብራሩ፤ ዜናው 

ገነነ፣ ጠሊቶቹ አፇሩ፤ … 45 
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የተንኮሌ ሴራ ወይስ የትንቢት መሳሪያ 

ይህ ሔብረተ-ሰብ፣ በሂዯቱ ውስጥ ዯስታና ሃን የተፇራረቁበት፤ ወዯ ላሊ የእዴገት ዯረጃ 

ተሸጋገረ፡፡ መሪው፣ "አዲኙና ብቸኛ አሇኝታው"፣ ባሃኦሊህ፣ በተዯጋጋሚ  ከተሠነሩበት ጥቃቶች 

አሌሸሸም፣ በእርሱ ሊይ ከሚያንዣብበው አዯጋ ሇማምሇጥ እንዱችሌ ወዲጆቹ ያቀረቡሇትን 

ተዯጋጋሚ ሌመናዎች አሌተቀበሇም፡፡ አሁን ዯግሞ ተሌእኮውን የበሇጠ ወዯሚገሌጽበትና ወዯ 

ተሻሇ ዯረጃ ወዯሚሸጋገርበት፣ ወዯ ግዚቱ ዋና ከተማ፣ ወዯ ቆስጠንጢኒያ የሚጋዜበት ጊዛ 

ተቃረበ፡፡ 

ከሊይ እንዯተገሇጸው፣ የተሇያዩ የተንኮሌ ሙከራዎቻቸው ሲከሽፌባቸው፤ የኢራንን 

መንግስት ቀጥተኛ ጣሌቃ ገብነት እንዯሚያስፇሌግ፤ የተሇያዩ የፇጠራ ወንጀልችን በባሃኦሊህ ሊይ 

በማሊከክና፣ የባሃኦሊህ በባግዲዴ መቆየት ሇመንግሥቱ ዯህንነት የሚያሰጋ መሆኑን በተዯጋጋሚ 

ማስጠንቀቂያዎችን ሇኢራን የውጭ ጉዲይ ምኒስትር በመሊክ፤ እኩይ ዕቅዲቸው እውን 

የሚሆንበትን ወቅት አቃረቡ፡፡ ከዙያም የኢራን የውጭ ጉዲይ ምኒስት፣ በንጉሡ ትእዚዜ ባሃኦሊህ 

እንዯገና ወዯ ኢራን ተመሌሶ እንዱመጣ እንዱዯረግ፤ ይህም ካሌተቻሇ፣ ከባግዲዴ ራቅ ወዲሇ 

ከተማ እንዱጋዜ፤ በአገሪቱ ዋና ከተማ፣ በቆስጠንጢኒያ፣  የሚገኘው የኢራን አምባሳዯር የቱርክን 

መንግሥት እንዱጠይቅ ታ፡፡ ይሁን እንጂ፣ በመጀመሪያ የቀረበው አማራጭ በቱርክ ምንግሥት 

ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ በሁሇተኛው አማራጭ በመስማማት ወዯ  ቆስጠንጢኒያ  በክብር ወታዯሮች 

ታጅቦ እንዱሊክ ትእዚዜ ሇባግዲዴ አስተዲዲሪ ተሊሇፇ፡፡ 

የግዝቱ ትእዚዜ ሇባግዲዴ አስተዲዲሪ ሲዯርሰው፣  ባሃኦሊህ በጣም ያከብረው ስሇነበረ፣ በጣም 

አነ፡፡ በምክትለ አማካይነት፣ ትእዚዘና የተሊከሇት ገንብ ሇባሃኦሊህ እንዱዯርሰው ተዯረገ፡፡ በግዝቱ 

ትእዚዜ ተስማማ፤ ነገር ግን፤ የተሊከሇትን ገንብ ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ አሇመሆኑን ሲገሌጽሇት፤ 

ምክትሌ አስተዲዲሪው፣ የመጣሇትን ገንዜብ ሊሇመቀበሌ መምረጡ፣ የቱርክን መንግሥት የናቀ 

ስሇሚያስመስሌበት፣ እንዱቀበሌ በተዯጋጋሚ ጠየቀው፡፡ ባሃኦሊህም ገንቡን ተቀብል በዕሇቱ 

ሇዴሆች አከፊፇሇው፡፡ 

 

የግሌጸቱ መታወጅ 

በትእዚዘ መሠረት፣ የግዝት ጉዝውን ሇመጀመር ሚያዙያ 22 1863፣ በወዲጆቹ ታጅቦ 

ከቤቱ ወጣ፡፡ ሇአሥር ዓመታት አብሯቸው በመኖር፣ የጋሇ ፌቅር ያሳዯረባቸው፣ በታሊቅ አክብሮት 

የሚመሇከቱትና፣ በቅዴስናው፣ በእውቀቱና በቸርነቱ የማይረሳ ትዜታ በአእምሮአቸው የቀረፀው፣ 

ባሃኦሊህ ከመሃከሊቸው በመንግሥት ትእዚዜ ሇመሇየት ዜግጅት ማዴረጉን የከተማው ሰዎች ሲሰሙ 
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በጣም አኑ፡፡ አክብሮታቸውንና ፌቅራቸውን ሇመግሇጽ፣ እንዱሁም የመጨረሻ ስንብት ሇማዴረግ፣ 

ሰዎች ከየአቅጣጫው ጎረፈ፡፡ 

ባሃኦሊህ ከመኖሪያ ቤቱ ወጥቶ፣ በጀሌባ የጢግሮስን ወንዜ ተሻግሮ፣ በናጂቢዪ የአትክሌት 

ሥፌራ ዴንኳኑን ረጋ፡፡ ሇአሥር ዓመታት አምቆ የያውን ራዕይ በይፊ፣ በተሇይ ሇባብ 

ተከታዮችና፣ በአጠቃሊይም ሇዓሇም ሔዜቦች፣ የሚገሌጽበት ዕሇት ዯረሰ፡፡ 

በዙህ ውብ የአትክሌት ሥፌራና ወዲጆቹ በተሰበሰቡበት፣ ሚያዜያ 21 1863፣ ያሇፈት 

ነቢያት በተሇያዩ ስሞች መገሇጹን የተነበዩሇት፣ ነቢዩ ባብ "ያ አምሊክ እንዱከሰት የሚያዯርገው" 

ብል በተዯጋጋሚ  የተናገረሇትና፣ እንዱሁም የዓሇም ሔዜቦች በሙለ መምጣቱን በተስፊ 

የሚጠባበቁት እርሱ መሆኑን ገሇጸሊቸው፡፡ እዙያ የነበሩት ባቢዎች፣ ጌታቸው በቅርብ ጊዛ 

ይከሰታሌ ብል የተነበየሇት እርሱ ይሆናሌ ብሇው፣ ከመጀመሪያው መጠራጠር ብቻ  ሳይሆን፣ 

ብዘዎቹ አውቀው ስሇነበረ፣ በዯስታ ተቀበለት፡፡ ይህንን የተዋበና በፅጌረዲ አበባዎች ያሸበረቀ 

የአትክሌት ሥፌራ ሪዜቫን (ገነት) ብሇው ሰየሙት፡፡ ከእነርሱ የመሇየቱ ሀን በግሌጸቱ 

የተትረፇረፇ ዯስታ ተተካ፡፡ 

 

የክብር በዓልች ንጉሥ 

ይህንን ታሪካዊ ዕሇት ባሃኦሊህ፤ "እጅግ በጣም ታሊቅ ክብረ-በዓሌ"፤ "የክብረ-በዓልች 

ንጉሥ"፤ "የአምሊክ ክብረ-በዓሌ"፤ ብል ይጠራዋሌ፤ በዙህ ዕሇት፣ "የተፇጠሩት ነገሮች ሁለ 

በንጽህና ባሔር ውስጥ የተነከሩበትና"፣ እንዱሁም፤ "በመሊው ፌጥረት ሊይ የይቅርታ ሌዜብ ነፊስ 

የነፇሰበት"፤ መሆኑን ይገሌጻሌ፡፡46 

"የባሃ ሔዜብ ሆይ ! … የስሙን ውበት በፌጥረት ሁለ ሊይ ወዯ አበራበት ቦታ ሇመጓዜ ከቤቱ 

በወጣበት ጊዛ የተናገረበትን ቀን ያችን ከፌተኛ የፌስሏ ቀን ስታስታውሱ በታሊቅ ዯስታ ፇንዴቁ፡፡ … 

የዙያችን ቀን የተዯበቁ ምስጢራት ብንገሌጽ ከእነዙያ፣ ፌጹም ኃያለ፣ ሁለን አዋቂው፣ ፌጹም 

ጠቢቡ አምሊክ ከሚያዴናቸው በስተቀር፣ በምዴርና በሰማይ የሚኖሩት ሁለ ተዜሇፌሌፇው ይሞቱ 

ነበር፡፡ " 47 

"ይህ ቀን ከጌታህ፣ ፀጋ ከተመሊው፣ ከፌጹም ሇጋሡ ፉት ከሚያበራው የብርሃን ዴምቀት 

በስተቀር፣ ላሊ ምንም ሉታይ የማይቻሌበት ቀን ነው ፡፡ … በማይገታውና ሁለን ዴሌ በሚነሳው 

ለዓሊዊነታችን እያንዲንደ ነፌስ እንዱያሌፌ፣ … ከዙያም ሇሰዎች የፀጋችን ምሌክት ይሆን ንዴ፣ 

አዱስ ፌጥረትን ወዯ መኖር ጠርተናሌ፡፡" 48 
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"ምዴር ሆይ፣ የአምሊክሽ እግር መረገጫ ስሇተዯረግሽ፤ ሇእርሱም ታሊቅ ዘፊን መቀመጫ 

ስሇተመረጥሽ፣ ቡራኬሽ ታሊቅ ነው፤ በማሇት የማይታየው ዓሇም የሚጮህበት ቀን ይህ ነው፡፡ እርሱ 

የፌጹም መሏሪው ተወዲጅ፣ ሇሁለም ነገሮች፣ ሊሇፈትም ሆነ ሇወዯፉቶቹ፣ ቃሌ በተገባሊቸው ስሙ 

ኃይሌ አማካይነት ለዓሊዊነቱን በአንቺ ሊይ መስርቷሌና፡፡ በማሇት ዯስታውን የገሇጸበት ቀን ነው፡፡ ይህ 

ቀን ጣፊጭ ሽታ ያሇው እያንዲንደ ነገር፣ መዏዚውን ከእኔ  ሌብስ፣ ሽቶውንም በመሊ ፌጥረት ሊይ 

ካወዯው ሌብሴ የተገኘበት ቀን ነው፡፡ ይህ ቀን በፌጥነት የሚወርዯው የሇዓሇማዊው ሔይወት ውኃ፤ 

ከፌጹም መሏሪው ፇቃዴ የጎረፇበት ቀን ነው፡፡ እናንተ፣ የሊይኛው ዓሇማት ሠራዊት ሆይ! 

ከሌባችሁና ከነፌሳችሁ ፌጠኑና ዴርሻችሁን እስክትረኩ ጠጡ፡፡ 

"…ሌትገነቡ ብትችለ ኖሮ ሇዙያ ሉታወቅ ሇማይቻሇው፣ የሥውሮች ሥውር ሇሆነው፤ 

ክስተቱ እርሱ ነው፡፡ ብትፇሌጉት ኖሮ፣ ያንን የተዯበቀውን ክቡር ዕንቁ ገሌጦ በፉታችሁ የረጋው 

እርሱ ነው፡፡ ከሁለም ነገሮች፤ ከአሇፈትም ሆነ ከወዯፉቶቹ ይበሌጥ የተወዯዯው እርሱ ነው፣ 

ሌቦቻችሁንና ተስፊዎቻችሁን በእርሱ ሊይ ብታዯርጉ ኖሮ! "49 

ተከታዮቹንም፤ "በእርሱ ፣ በብቸኛው ተወዲጅ ጥሪ አማካይነት የሰዎችን ሌቦች ሳቡ፡፡" 

በማሇት ያስተምራቸዋሌ፡፡ "ይህ የአምሊክ ዴምጽ ነው ብታዲምጡት ኖሮ፡፡ ይህ የአምሊክ ግሌጸት ጎሔ 

ነው ብታውቁት ኖሮ፡፡ ይህ የአምሊክ እምነት የንጋት ሥፌራ ነው ብትገነቡት ኖሮ፡፡ ይህ የአምሊክ 

ትእዚዚት ምንጭ ነው በትክክሌ ብትፇርደ ኖሮ፡፡ ይህ ግሌጹና ስውሩ ምሥጢር ነው፣ ብትረደት 

ኖሮ፡፡"50 በማሇት ሁለንም እንዱያስተምሩ ያዚቸዋሌ፡፡ 

"የዓሇም ሔዜቦች ሆይ! ከላልቹ ስሞች ሁለ በሊቀው በስሜ አማካይነት ያሊችሁን ሁለ ወዱያ 

በመጣሌ፣ በዙህ በጥሌቀቱ ውስጥ፣ የጥበብና የተነገሩትን ቃሊት ዕንቁዎች፣ በተዯበቁበት ውቅያኖስ 

በፌጹም መሏሪው ስሜ በሚተምመው ውቅያኖስ ውስጥ ራሳችሁን አስጥሙ፡፡"51 

"በየዕሇቱ ጎኅ ሳይቀዴ፣ አትክሌተኛው … የፅጌረዲ አበባዎችን በመሌቀም፣ … በዴንኳኑ 

ወሇሌ መሀሌ ሊይ ይከምራቸዋሌ፡፡ ክምሩ ትሌቅ ከመሆኑ የተነሳ፣ ወዲጆቹ እርሱ ባሇበት ተሰብስበው 

የጥዋት ሻያቸውን ሲጠጡ፣ እርስ በእርሳቸው ከአበባው ባሻገር ሉተያዩ አይችለም ነበር፡፡ በከተማው 

ውስጥ ሊለት፣ የአረብና የፊርስ ወዲጆች፣ በእርሱ ስም እንዱሰጡሇት፣ ሇእነዙያ በየጠዋቱ ከአጠገቡ 

ሇሚያሰናብታቸው፣ እነዙያን ሁለ ፅጌረዲዎች በእጁ እያነሳ ይሰጣቸው ነበር"፡፡52 

በዙህ ውብ የአትክሌት ሥፌራ ሇአስራ ሁሇት ቀናት ቆየ፡፡ እነዙህም አስራ ሁሇት ቀናት፣ 

የሪዜቫን ክብረ በዓሊት በሚሌ ስያሜ ይታወቃለ፡፡ ማንነቱን የገሇጸበት የመጀመሪያው ዕሇት፤ 

ቤተሰቦቹ ከእርሱ ጋር የተገናኙበት ጠነኛው ቀንና ጉዝውን ወዯ ቆስጠንጢኒያ የጀመረበት አስራ 

ሁሇተኛው ቀን ይከበራለ፡፡ የባሃኦሊህ  ሌዕሌና በብዘኀኑ ሲታወቅ፣ አሥራ ሁሇቱ ቀናት በሙለ 

ይከበሩ ይሆናሌ፡፡ 
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ሁሇተኛው ግዝት 

ወዲጆች መርጠውና ገዜተው ባቀረቡሇት ፇረስ ሊይ ተቀምጦ፤ በወዲጆቹና በመንግሥት 

ወታዯሮች ታጅቦ፣ ጉዝውን ወዯ ቆስጠንጢኒያ ጀመረ፡፡ እርሱን አጅበው እንዱሄደ የተፇቀዯሊቸው 

ወዲጆቹ በዯስታ ሲፇነዴቁ፤ ባግዲዴ እንዱቀሩ የተዯረጉት ግን፣ ጫማውንና የፇረሱን እርካብ 

በመሳም፣ በመሪር ሀንና በእንባ ሸኙት፡፡ 

እንዯ ግዝተኛ ሣይሆን፣ እንዯ አንዴ ንጉሥ፣ በመንግሥት ወታዯሮች በክብር ታጅቦ፤ 

ሁሇት ወሮች ከሦስት ሳምንቶች ያህሌ ተጓ፡፡ በሚዯርስበት መንዯር ወይም ከተማ፤ እንዯዙሁም 

በሚያርፌበት ሥፌራ በባሇሥሌጣኖች የክብር አቀባበሌ ሲዯረግሇት፤ ጉዝውን ሲጀምር ተመሣሣይ 

አሸኛኘት ይዯረግሇት ነበር፡፡ ይህ ረዥም ጉዝ የተከናወነው፣ ባሃኦሊህ እንዯ ግዝተኛ ተቆጥሮ 

ሳይሆን፣ እንዯ አንዴ ተወዲጅ ንጉሥ መሆኑን፣ ታሪክ ፀሏፉው ይናገራሌ፡፡ በተጨማሪም፣ "… 

በዙያ ጉዝ ወቅት ያገኘናቸው (በነገሩን) ተመሣሣይ የምስክርነት ቃሌ፣ … በዙህ ዓይነት ክብር … 

የተጓ (ባሇስሌጣን) ከቶ ያሊዩ …" 53 መሆናቸው፤ በታሪክ ፀሏፉው ተጠቅሷሌ፡፡ 

የኦቶማን ግዚት ዋና ከተማ፣ "የእስሌምና ቁንጮ" በመባሌ የምትታወቀውና፣ በባሃኦሊህ 

ግን፣ "የጭቆና ዘፊን ብል ባወገዚት፣ በቆስጠንጢኒያ ከተማ ሲዯርስ፤ ክብርና የመንፇሳዊ ሌዕሌና፤ 

በአንፃሩ ዯግሞ፣ ችግሮችና መከራ የተፇራረቁበት ምዕራፌ፤"… በባሃኢ የመጀመሪያው ምእተ ዓመት 

ታሪክ ተከፇተ ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡" 54 

 

ሦስተኛው ግዝት  

ከአራት ወራት ቆይታ በኋሊ እንዯገና ወዯ አዴሪያኖፕሌ እንዱጋዜ የቱርክ መንግሥት ላሊ 

ትእዚዜ አወጣ፡፡ "ይህ ትእዚዜ የቱርክና የፔርሺያ መንግሥታት በጋራ ጠሊታቸው ሊይ ያሳዩትን 

መተባበርና … " 55 በመጨረሻም በእነርሱ (በካሉፋት፣ በሡሌጣኔትና በካጃር ሥርወ-መንግስታት) 

ሊይ ያስከተሇውን እጅግ በጣም አስከፉ ውዴቀት ያንጸባርቃሌ፡፡ 

ይህ ትእዚዜ እንዯዯረሰው፣ ባሃኦሊህ  የመጀመሪያውን መሌእከት ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ፣ 

ሇአሉ ፓሻ በመግሇጽ፣ በበነጋታው ሊከሇት፡፡ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ከባሃኦሊህ  የተሊከውን መሌእክት 

ሲያነብ ፉቱ በዴንጋጤ መገርጣቱን፣ "ይሄማ የንጉሦች ንጉሥ፣ ከእርሱ በታች ሊሇው አሽከርና 

ዜቅተኛ ንጉሥ፣ ጠባዩን እንዱያስተካክሌ የወጣ ትእዚዜ ይመስሊሌ …" 56 ብል መናገሩን 

መሌእክቱን ያዯረሰሇት ሰው መስማቱ ተጠቅሷሌ፡፡ 
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ከዙያም በክረምት የበረድ ወራት፣ በሚያኮራምት ብርዴና ቁር፤ በቂ ዜግጅት ሳያዯርጉና 

ሳይሰንቁ፤ ባሃኦሊህ፣ ቤተሰቦቹና ተከታዮቹ፣ በመንግሥት ወታዯሮች ታጅበው፣ ወዯ አዴሪያኖፕሌ 

ተጋዘ፡፡ ከአስራ ሁሇት ቀናት የስቃይ ጉዝ በኋሊ፣ ታህሣሥ 12 ቀን 1863፣ አዴሪያኖፕሌ ዯረሱ፡፡ 

ሇአራት ዓመታት በአዴሪያኖፕሌ በቆየበት ጊዛ ከተፇጸሙት ብዘ ታሊሊቅ ክንውኖች ውስጥ፣ 

የሚከተለት ጎሌተው ይታያለ፡፡ 

1. ቅደሳን ጽሐፍች ከብሩህ አንዯበቱ እንዯ ዯራሽ ወንዜ መጉረፊቸው፤ 

2. በወቅቱ ሇነበሩት ነገሥታት፣ የአገር መሪዎች፣ የሃይማኖት መሪዎችና ተከታዮቻቸው፣ 

ሇዓሇም ሔዜቦች በመሊ፤ ያ በተስፊ መምጣቱን የሚጠባበቁት፣ "የንጉሦች ንጉሥ፤ 

"የጌቶች ጌታ"፤ የዓሇም መዴህን እርሱ መሆኑን በማያሻማ መንገዴ ሇእነርሱ መገሇጹ፤ 

3. "ከሁሇት ኃያሊን ሊይ፣ ከነገሥታትና ከቀሳውስት ሥሌጣንን የነጠቀ"57 መሆኑን 

ማረጋገጡ፡፡ 

4. የባሃኦሊህ ተከታዮች ባቢ (የባብ ተከታይ) መባሊቸው አክትሞ፤ ባሃኢ (የባሃ ተከታይ) 

የሚሇውን ሥያሜ መያዚቸው፤ 

5. "አሊህ ዋክበር"(እግዙአብሓር ታሊቅ ነው) በሚሇው ምትክ፣ "አሊህ-ኡ-

አብሃ"(እግዙአብሓር የክቡራን ክቡር ነው) የሚሇው የሰሊምታ ሌውውጥ መጀመሩ፤ 

6. "የባያን ሔዜቦች" ሥያሜ፣ የባብን ቃሌ ኪዲን ባፇረሰው፤ ሇሚርዚ ያህያ ተከታዮች 

መጠሪያ ሲሆን፤ "የባሃ ሔዜቦች" የሚሇው ስያሜ ግን የባሃኦሊህ ተከታዮች መጠሪያ 

መሆኑ፤ 

7. የመጀመሪያው የባሃኢዎች ቅደስ ጉብኝት በዙህ ከተማ መጀመሩ፤ 

8. ተከታዮቹ ተሠራጭተው አዱሱን ወንጌሌ እንዱያስተምሩ መዯረጉና የመሳሰለት ነበሩ፡፡ 

 

የመጨረሻው ግዝት 

እነዙህ ተአምራዊ ሥራዎችና አስዯናቂ ክንዋኔዎች የባሃኦሊህን ዜና የበሇጠ ስሊጎለት፤ 

እንዯገና በመንግሥት ዓይን መግባቱ አሌቀረም፡፡ በተሇይ የሃይማኖት መሪዎች ቅናትና ጥሊቻ ወዯ 

ፌርሃት ስሇተሸጋገረ፤ ባሃኦሊህ  የሚጠፊበትን ወይም ከአጠገባቸው የሚርቅበትን ሴራ ከመሸረብ 

ወዯ ኋሊ አሊለም፡፡ ስሇሆነም እንዯገና የሚጋዜበት ጊዛ ዯረሰ፡፡ 

ይህንን የግዝት ታሪክ የሚያነብ፤ ሁሇት ኃያሊን መንግሥታት ባሃኦሊህን መግዯሌ፣ 

ተከታዮቹንም ዴምጥማጥ ሇማጥፊትና እምነቱንም ከምዴረ ገጽ ሇመዯምሰስ ሲችለ፤ ሇምን ከአገር 

ወዯ አገር፣ ወይም ከከተማ ወዯ ከተማ ሉያግዘት መረጡ ወይም ወሰኑ ወይም ተስማሙ? የሚለ 

ጥያቄዎች በአእምሮው መጉሊሊታቸው የማይቀር ነው፡ ፡በሥጋዊ ዓይን ሲታይ፣ ባሃኦሊህ አንዴ ሰው፣ 

ወታዯርም ሆነ መሣሪያ ያሌነበረው፣ ከጠሊቶቹ ሉሠወር ሙከራ ያሊዯረገ፣ ዴክመታቸውን፣ 
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ክፊታቸውን፣ ጭቆናቸውንና ሰይጣናዊ ሥራዎቻቸውን ያጋሇጠ፤ የነበራቸውን ሥሌጣን ከእነርሱ 

የገፇፇ መሆኑን በይፊ የተናገረን ግሇሰቡን ወንጅል ሇመግዯሌ በቂ ምክንያት ነበራቸው፡፡ ሇምን 

ይህንን በጣም ቀሊሌ እርምጃ አሌመረጡም? ሇምንስ የንጉሡ እናት እንዱገዯሌ ስትወተውት 

ፌሊጎትዋን አሊሟለም ? ሇምንስ በብዘ ሺህ የሚቆጠሩ ተከታዮቹን ሲጨፇጭፈ እርሱን ግን ሇማጋዜ 

መረጡ? ሇምን? ሇምን?... የሚለ ጥያቄዎችን የሚያስተውሌ ሰው ሁለ ሁኔታዎቹን ማንሳቱና 

በአእምሮው ማብሰሌሰለ አይቀርም፡፡ 

መሌሱ ግን አጭርና ግሌጽ ነው፡፡ እንኳንስ የምዴር ኃይልች ቀርተው፤ የምዴርና የሰማይ 

ኃይልች ቢተባበሩም፣ የእግዙአብሓርን ፇቃዴ ሉያስቀሩና ትንቢቱን ከመፇጸም ሉያግደ አቅም 

የሊቸውም፡፡ ሉረደትና ሉቆጣጠሩት በማይችለት ኃይሌ አማካይነት፤ የእግዙአብሓርን ፇቃዴ 

ፇጸሙ፡፡ 

 

ሇእኛ ሲሌ መከራን ተቀበሇ 

ባሃኦሊህም በመሇኮት ኃይሌ ተሌእኮውን ሇማከናወን የሚችሌ መሆኑን ያውቃለ፡፡ 

የመጣበትን ሥራም ሇማከናወን ሥቃይ፣ እስራት ግርፊትና መሰዯዴ የግዴ እንዲሇበት 

ተንብዮአሌ፡፡ ይህንንም በፀጋ መቀበሌ የሔሩያኑ እጣ መሆኑን በሚገባ ተረዴቷሌ፡፡ ከእነዙህ 

መከራዎች ሇመዲን መሇኮታዊ ኃይለን ሉጠቀም በቻሇ ነበር፡፡ ነገር ግን፣ ሇእኛ ሲሌ ይህን ሁለ 

መከራ ተቀበሇ፡፡ 

"ጥንታዊው ውበት (ባሃኦሊህ) የሰው ሌጅ ከእሥረኝነቱ ነፃ ይወጣ ንዴ በብረት ሰንሰሇት 

ሇመታሰር ፇቀዯ፤ መሊው ዓሇም እወነተኛ ነፃነት ይቀዲጅ ንዴ በዙህ እጅግ በጣም ብርቱ ምሽግ 

ውስጥ እሥረኛ መሆንን ተቀበሇ፡፡ የምዴር ሔዜቦች ሁለ ሊቂ ፌስሏን ይቀዲጁ፣ በዯስታም የተሞለ 

ይሆኑ ንዴ የኃንን ፅዋ እስከመጨረሻው ጠብታ ጨሇጠ፡፡ ይህ ከሩኅሩኅ፣ ከእጅግ በጣም መሏሪው 

ጌታችሁ ምህረት የተነሳ ነው፡፡ በአምሊክ አንዴነት አማኞች ሆይ፣ እናንተ ትከበሩ ንዴ መዋረዴን፣ 

እናንተ ትበሇጽጉና ታብቡ ንዴ፣ ብዘ ከባዴ መከራዎችን ተቀብሇናሌ፡፡ "58 

አንዴ ቀን ጥዋት የባሃኦሊህ  መኖሪያ ቤት በወታዯሮች ተከበበ፡፡ ከአዴሪያኖፕሌ የሚጋዜበት 

ሰዓት የዯረሰ መሆኑን በመግሇጽ፣ እንዱጋጁ ትእዚዜ ተሠጠ፡፡   

ባሃኦሊህ ስሇወቅቱ ሲናገር እንዱህ ይሊሌ፤ "የአምሊክ ተወዲጆችና ቤተሰቦች ፣ በመጀመሪያው 

ላሉት፣ ያሇምግብ አዯሩ ፡፡…ሰዎች ቤቱን ከበቡ፣ ሙስሉሞችና ክርስቲያኖች ስሇ እኛ አሇቀሱ፡፡ … 

የወሌዴ ሔዜቦች (የክርስቲያኖች) ሇቅሶ ከላልች ሇቅሶ ብሶ ተገኘ፡፡ …" 59 
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ነሏሴ 12 ቀን 1868፣ በቱርክ ሻምበሌ፣ ሃሰን ኤፋንዱ፣ በሚመሩ ወታዯሮች ታጅበው ወዯ 

ጋሉፖሉ፣ መርከብ ወዯሚሳፇሩበት ወዯብ ጉዝ ጀመሩ፡፡ እዙያም እንዯዯረሱና ሻምበለ ሲሰናበተው፣ 

ባሃኦሊህ፤ "ግዚቶቹ ከእጆቹ እንዯሚያመሌጡና ጉዲዮቹ ሁለ በውንዥብር ውስጥ እንዯሚወዴቁ 

ሇንጉሡ ንገረው፤" 60 አሇው፡፡ 

 

የትንቢት መፇጸም 

"… እግዙአብሓር ሇአንዲንዴ ነቢያት፣ የሠራዊት ጌታ በቅዴስት አገር መገሇጽ እንዲሇበት … 

መሌካሟን ዛና ሰጥቶ ስሇነበር፤ ጠቢባን ሰዎች እርሱ (አምሊክ) ከሁሇት ወይም ከሦስት ሺህ ዓመታት 

በፉት በነቢያት አንዯበት የሰጣቸው የዯስታ ዛናዎች እንዯገና መገሇጻቸውን፣ አምሊክም ሇሰጣቸው 

የተስፊ ቃሌ ታማኝ መሆኑን ተገነቡ፡፡ እነዙህ የተስፊ ቃሊት ሁለ አይፇጸመው ነበር፤ በጠሊቶቹ 

ጭቆና፣ በእርሱ ከአገር መባረርና መሰዯዴ ባይሆን ኖሮ ባሃኦሊህ እንዳት ከፊርስ አገር እንዱወጣ 

ሉገዯዴና በዙህች ቅዴስት አገር ዴንኳኑን ሉተክሌ ይችሌ እንዯነበር ሇመረዲት አስቸጋሪ ነው፡፡ 

በእርሱ መታሠር፣ የተባረከው እምነት ሙለ በሙለ ይጠፊና ይዯመሰሳሌ ብሇው አስበው ነበር፤ ነገር 

ግን በእውነቱ ይህ እስር ቤት እጅግ በጣም አጋዥ ነበር፤ የእዴገቱም መሣሪያ ሆነ፡፡ የባሃኦሊህ 

መሇኮታዊ ታዋቂነት ወዯ ምሥራቅና ምዕራብ ተዲረሰ፤ የእምነቱም ፀሏይ ጨረሮች ዓሇምን ሁለ 

አበሩ፡፡ ሇእግዙአብሓር ምሥጋና ይዴረሰው! እርሱ እሥረኛ የነበረ ቢሆንም የእርሱ ዴንኳን 

በቀርሜልስ  ተራራ ሊይ ተተከሇ፣ በሊቀ ግርማም ተንቀሳቀሰ፡፡ ወዯ እርሱ ንዴ የገባ እያንዲንደ 

ሰው፣ 'ይህ እሥረኛ አይዯሇም፣ ሌዐሌ እንጂ፤ "61 በማሇት ይናገር ነበር፡፡  

ነሏሴ 31 ቀን 1868 የመጨረሻው የግዝት ከተማ አቆር ፌሌስጥኤም ዯረሰ፡፡ በቅደሳን 

መጻሔፌት ውስጥ፣ ስሇአቆር የተነገሩትን ትንቢቶች፣ ስሇቀርሜልስ የተተነበየውን፤ በአንዴ ቃሌ፣ 

ስሇ ቅዴስት አገር የተነገረውን፤ በአምሊክ ኃይሌ፣ ፇቃዴና ትእዚዜ፤ እንዱሁም በፊርስና በቱርክ 

መንግሥታት ተባባሪነት፣ ይህ ግዝት እውን አዯረጋቸው፡፡ 

ከአዴካሚና አስቸጋሪ ጎዝ በኋሊ አቆር ሲዯርሱ ፤ ሇወታዯሮቹ በተጋጀው ምሽግ ውስጥ 

ታሰሩ፡፡ 

 

የግዝተኞች መከራ 

ባሇሥሌጣኖቹ ባሠራጩት የተሳሳተ ዛና፣ የከተማው ሔዜብ በፌርሃትና በጥርጣሬ 

ይመሇከታቸው ጀመር፡፡ የቱርክ ሡሌጣንም ሇአስተዲዲሪው ባስተሊሇፇው ትእዚዜ መሠረት፣ በጥብቅ 
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እንዱታሠሩ ተዯረገ፡፡ እነዙህ ስዯተኞች ከሚበለት ምግብና ከሚጠጡት ውኃ የንጽሔና መጉዯሌ 

የተነሣ፣ ከሁሇት ሰዎች በስተቀር፣ ሁለም ታመሙ፡፡ 

የባሃኦሊህ ተከታዮች በእግራቸው ከኢራን ተጉው መጥተው እርሱን ሇመጎብኘትና ፉቱን 

ሇማየት የሚያዯርጉትን ተዯጋጋሚ ሙከራና ጥረት፣ እጁን በመስኮት ሲያወዚውዜ ከመመሌከት 

በስተቀር አሌተሳካሊቸውም፡፡ ይበሌጥ የሚያሳዜነው ዯግሞ፣ የሚወዯው ሌጁ፣ የሃያ ሁሇት ዓመቱ 

ጎሌማሳ፣ ሚርዚ ሚሂዱ፣ (ንጹሁ ቅርንጫፌ) በመባሌ  የሚታወቀው፣ ፀልት ሲያዯርግ ከሰገነት ሊይ 

በዴንገት ወዴቆ ክፈኛ ቆሰሇ፡፡ ባሃኦሊህም አቅፍ ሔይወቱን ሉያዴንሇት የሚችሌ መሆኑን 

ሲነግረው፤ የተጉት በሮች እንዱከፇቱና ምእመናን እርሱን ሇማየት እንዱችለ፣ ረጋፉ ሔይወቱን 

ሇዙህ ፀጋ ሇመሰዋት እንዱፇቀዴሇት አጥብቆ ሇመነው፡፡ ባሃኦሊህም በምርጫው ተስማማ፤ የተጉት 

በሮችም የሚከፇቱበት ወቅት የተቃረበ መሆኑን ወጣቱ ከማረፈ በፉት አረጋገጠሇት፡፡ 

ይህ አሌበቃ ብል፣ ከባሃኦሊህ ጋር በመንግሥት ትእዚዜ እንዱጋዘ የተዯረጉት የሚርዚ ያህያ 

ተከታዮች በሚፇጽሙት የቀን ተቀን እኩይ ሥራዎች በመቆጣትና በመናዯዴ፣ የተሰጣቸውን 

መንፇሳዊ ምክር፣ "ከመግዯሌ መገዯሌን ምረጡ"፣ የሚሇውን በመንጋት፣ ሰባት ባሃኢዎች 

አዴብተው እነዙህን የክፊት ምንጮች ገዯሎቸው ፡፡ "አሁን የባሃኦሊህ የሀን ፅዋ ሞሌቶ ፇሰሰ፡፡"62 

ከቅደስ አንዯበቱም እነዙህ የሀን ቃሊት ፇሇቁ፡፡ 

"ግዝተኛነቴ ሉጎዲኝ አይችሌም፡፡ እኔን ሉጎዲኝ የሚችሇው የእነዙያ እኔን እንዯሚወደኝ፤ 

የእነዙያ ከእኔ ጋ ዜምዴና እንዲሊቸው የሚናገሩት፤ ሆኖም ሌቤና ብዕሬ የሚያዜኑበትን የሚፇጽሙ 

ናቸው፡፡ … ግዝተኛነቴ በእኔ ሊይ ምንም እፌረት ሉያመጣብኝ አይችሌም ፡፡ … ይሌቁንም ክብር 

ያጎናጽፇኛሌ፡፡ ያ እኔን እንዲፌር የሚያዯርገኝ፤ የእነዙያ እንዯሚወደኝ እየተናገሩ፣ በተግባራቸው 

ግን ያንን ክፈ የሚከተለት ተከታዮቼ ጠባይ ነው፡፡ እነርሱ፣ በእውነትም፣ ከነዙያ ከጠፈት ናቸው፡፡" 63 

በማሇት አስከፉ የኃጢያት ሥራቸውን በማውገዜ የተሰማውን መሪር ሃን ገሇጸ፡፡ 

 

የአምሊክ መንፇስ የመሇወጥ ኃይሌ 

ይህ አስከፉና የጭካኔ ዴርጊት፣ በቋፌ ሊይ የነበረውን የአካባቢውን ሔዜብ ፌርሃት፣ ሇአጭር 

ጊዛም ቢሆን ወዯ ጥሊቻና ጠሊትነት ሇወጠው፡፡ ይሁን እንጂ፣ ከተማውና የአካባቢው ነዋሪዎች 

የባሃኦሊህን ከወንጀለ ንጹህና ነፃ መሆን መገንብ ፤ "የትምህርቶቹ መንፇስ ቀስ በቀስ … ሰርጾ 

መግባት፤ የአንዴ አዋቂና ሰብአዊ አስተዲዲሪ መተካት፣ … የአብደሌ-ባሃ፣ የባሃኦሊህ የበኩር ሌጅ፣ 

ከሁለም ሰዎች ጋር በሚያዯርገው ግንኙነትና የማያቋርጡ ሥራዎች …፤" 64 ሇእነዙህ ግዝተኞች በጎ 

አመሇካከትን አተረፈሊቸው፡፡  
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አዱሱ አስተዲዲሪም፣ ሇአብደሌ-ባሃ ካሇው አክብሮትና አዴናቆት የተነሳ፤ የራሱን ሌጅ 

ከእርሱ እውቀትን እንዱቀስም በየጊዛው ወዯ አብደሌ-ባሃ ይሌከው ነበር፡፡ ይህ ሰው የአብደሌ-ባሃን 

ታሊቅ ስብእናውንና የጠሇቀ እውቀቱን በመገንብ፤ የዙህ ሁለ እውቀት ምንጭ ከሆነው ከባሃኦሊህ 

ጋር ሇመገናኘት፤ በተዯጋጋሚ በመጠየቅ ተፇቀዯሇት፡፡ 

ይህንንም መሌካም አጋጣሚ በመጠቀም፤ ሇባሃኦሊህ ሉያበረክትሇት የሚችሇውን 

አገሌግልት እንዱያው ሲጠይቅ፤ በመበሊሸት ሇሠሊሣ ዓመታት አገሌግልት ያቋረጠውን የውሃ 

ቧንቧ በመጠገንና በማዯስ በሥራ ሊይ እንዱያውሇው ባሃኦሊህ ነገረው፡፡ አስተዲዲሪውም በዯስታና 

በሙለ ፇቃዯንነት ይህንን በጎ ሥራ በማከናወን፣ ቧንቧው ሇከተማው ሔዜብ አገሌግልት እንዱሰጥ 

ተዯረገ፡፡ ባሃኦሊህን ሇማየት የሚመጡ የባሃኢ ጎብኚዎች፣ ምንም ተቃውሞ ሳያጋጥማቸው 

የሌባቸውን ፌሊጎት አሟለ ፡፡ 

ከጥቂት ዓመታት በኋሊ የመጣው ላሊው አስተዲዲሪ፤ በፇሇገበት ጊዛ ሇመውጣትና 

ሇመግባት እንዯሚችሌ ነፃ መሆኑን ሲነግረው፤ ባሃኦሊህም እሥረኝነቱን ገሇጸሇት፡፡ አስተዲዲሪውም፣ 

ባሃኦሊህ በራሱ ፇቃዴ እስር ቤት የገባ መሆኑን በማስታወስ፣ እርሱን ማንም እንዯማያሥረው 

አረጋገጠሇት፡፡ 

ላሊው የሚገርመው ነገር ዯግሞ፣ እምነቱን ይጠሊና ስዯተኞችን በጣም ይቃወም የነበረው፣ 

የአቆር ከንቲባ እምነቱን ተቀብል ሇዙህ ግሌጸት የነበረውን አመሇካከት መቀየሩ ነበር፡፡ በዙህ አዱስ 

ባገኘው እምነት ተነሳስቶ፣ ስሇአቆር ያሇውን ትንቢት ከእስሌምና እምነት ትንገርት አሰባስቦ ጻፇ፡፡ 

 

ከእሥር ቤት መውጣት 

 

ቀስ በቀስ ባሃኦሊህ ዜናው እየታወቀ፣ ስሙ እየገነነና ነዋሪዎች እያፇቀሩት መጣ፡፡ በከተማው 

የነበረው የሚጠቀሙበት ውሃና የአየሩ መሇወጥ፣ ባሃኦሊህ በመካከሊቸው ስሊሇ መሆኑን በገሌጽ  

መናገር ጀመሩ፡፡ "ታሊቁ መሪ"፤ "ብፁዕነቱ" 65 በማሇት እርሱን መጥራታቸው፣ ሇእርሱ የነበራቸውን 

አክብሮታዊ አመሇካከት ያንፀባርቃሌ፡፡ 

ባሃኦሊህ በራሱ ፇቃዴ ከእሥር ቤት ወጣ፡፡ በአቆር የባሃኦሊህ የጠኝ ዓመታት እሥር አበቃ፡፡ 

የሡሌጣኑም ትእዚዜ ዋጋ ያጣ ወረቀት ሆነ፡፡ ከዙያም አንዴ ውብ የአትክሌት ዯሴት፣ በወንዜ 

የተከበበች፣ በኋሊም ባሃኦሊህ ሪዜቫን ብል የሰየማትንና አንዴ ላሊ መኖሪያ ቤት አብደሌ-ባሃ 

ተከራየሇት፡፡ ይህችንም የተዋበችና የሇመሇመች ውብ ገነት፣ ባሃኦሊህ "አዱሲቱ ኢየሩሳላም" 66 

የሚሌ የክብር ስያሜ ሰጣት፡፡ 
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ከሁሇት ዓመታት በኋሊ በባሃጂ መንዯር አንዴ በጣም የተዋበና የተንጣሇሇ አዲራሽ ያሇውን 

ቤት ብዘ ገንብ ባሇንብረቱ አፌስሶ የሠራውንና፣ የወረርሽኝ በሽታን በመፌራት ትቶት የሸሸውን 

ቤት በመከራየትና በኋሊም በመግዚት፣ የባሃኦሊህ መኖሪያ ተዯረገ፡፡ 

ምንም እንኳ ባሃኦሊህ ሇስሙ እሥረኛና ግዝተኛ ቢሆንም፤ "የግርማና የእውነተኛ ሌዕሌና 

በሮች በሰፉው ተከፇቱ፡፡ የፌሌስጤም ገዢዎች በእርሱ ታዋቂነትና ሥሌጣን ቀኑ፡፡ ገዢዎች፣ 

ከንቲባዎች፣ ጄኔራልችና የአካባበዊ መኮንኖች እርሱ ንዴ ሇመቅረብ በትህትና ይጠይቃለ፤ 

ይህንንም ጥያቄ አብዚኛውን ጊዛ አይቀበሇውም፤ " 67  በማሇት አብደሌ-ባሃ ተናግሯሌ፡፡ በዙህ ወቅት 

የባሃኢ ሔብረተ-ሰብ ቁጥር እየበዚና፣ በመጠኑም ቢሆን፣ በሏብት እየዯረጀ መጣ፡፡ 

 

የካምብሪጁ ፕሮፋሰር ጉብኝት 

በባህጂ በነበረበት ጊዛ ታዋቂው የካምብሪጁ ፕሮፋሰር፣ ኢ ጂ ብራውን በ1891 ጎብኝቶት፤ 

"እጅግ በጣም ታሊቁን ሰሊም" 68 በምዴር ሊይ ሇመርጋት የመጣ መሆኑን ከባሃኦሊህ አንዯበት ሰማ፡፡ 

"ጫማዬን እስካወሌቅ ዴረስ አስተናጋጄ ሇጥቂት ጊዛ ቆሞ ጠበቀኝ፡፡ የተሇመዯውን የባህሌ 

አቀባበሌ በማዴረግ ካስገባኝ በኋሊ መጋረጃውን አውርድ ተመሇሰ፡፡ … ሰፉ ክፌሌ ውስጥ ገብቼ ቆምኩ፡፡ 

… ጠርዘ በነጭ መጠምጠሚያ የተከበበ … ቆብ የዯፊ በጣም ግሩምና የተከበረ ሰው በዴንክ አሌጋ ሊይ 

ተቀምጦ ነበር ፡፡ ያንን ያየሁትን መሌክ ምንም እንኳ ሌገሌጸው ባሊችሌም ከአእምሮዬ ከቶ ሉፊቅ 

አይችሌም፡፡ እነዙያህ አተኩረው የሚመሇከቱ ዓይኖቹ የሰውን ነፌስ ሰርስረው የሚያዩ ይመስሊለ፤ 

ኃይሌና ሥሌጣን በሰፉው ሽፊኑ ሊይ ሲታዩበት፤ በግንባሩና በፉቱ ሊይ ያለት ጥሌቅ መስመሮች፣ 

እስከ ወገቡ ተንጣሌል የተኛው ጥቁር ሏር የመሰሇው ፀጉርና ጺሙ ሉዯብቁ የሞከሩትን ዕዴሜ ያሳዩ 

ነበር፡፡ ነገሥታት ቢቀኑበት፣ አፄዎች ቢመኙት ሉያገኙት የማይችለትን የታማኝነትና የፌቅር 

ባሇቤት ከሆነው  ፉት አጎንብሼ ቀና እንዲሌኩ ከማን ፉት እንዯቆምኩ መጠየቅ አሊሻኝም፡፡ 

"ሇብ ባሇና አክብሮት በተመሊበት ዴምፅ እንዴቀመጥ ከጋበኝ በኋሊ ንግግሩን ቀጠሌ 

በማዴረግ ፡-„ሇእግዙአብሓር ምስጋና ይዴረሰው … እስረኛና ግዝተኛ ሇማየት መጥተሃሌ … 

ፌሊጎታችን ሇዓሇም ዯህንነትና ሇመንግሥታት ዯስታ ብቻ ነው፤ ግን እሥራትና ካገር መባረር 

እንዯሚገባው የጠብ ቆስቋሽና አነሳሽ እንዯሆነ ሰው ገመቱን፡፡ … አገሮች በእምነት አንዴ እንዱሆኑ፤ 

በሰዎች ንዴ ወንዴማማችነት እንዱፇጠር፤ የፌቅርና የአንዴነት ሰንሰሇት  በሰወው ሌጆች መካከሌ 

እንዱጠነክር፤ የሃይማኖት መከፊፇሌ እንዱወገዴና የር ሌዩነት ፇጽሞ እንዱጠፊ ዓሊማችን ነው፡፡ 

ይህ ምን ጉዲት ያስከትሊሌ? ይሁን እንጂ ይህ ሁለ ይፇጸማሌ፤ እነዙህ ፌሬ ቢስ ብጥብጦችና አጥፉ 

ጦርነቶች  አሌፇው  እጅግ በጣም ታሊቁ ሰሊም ይመሰረታሌ፡፡ … እናንተስ በአውሮጳ ይህ 

አያስፇሌጋችሁም? ክርስቶስ የተነበየሇት ይህ አይዯሇምን ? … ነገር ግን ነገሥታቶቻችሁና 

ገዢዎቻችሁ ሏብታቸውን ሇሰው ር ዯስታን ሇሚጨምሩ ነገሮች በማዋሌ ፊንታ፣ ሇሰው ር 
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መጥፉያ በሚሆን ነገር ሊይ ሲያባክኑ እናያቸዋሇን፡፡ ይህ ብጥብጥ፣ አሇመግባባትና ዯም መፊሰስ 

ይወገዲሌ፤ ሰዎችም አንዴ ወገንና አንዴ ቤተሰብ ይሆናለ፡፡ አንዴ ሰው መሰለን የሰውን ር 

በመውዯደ እንጂ፣ አገሩን በመውዯዴ አይመካ፤' 

“ከባሃ የሰማኋቸው ቃሊት ከብዘ በጥቂቱ እንዯማስታውሰው እነዙህ ናቸው፡፡ ይህ ትምህርት 

ሞትንና እሥራትን የሚያስከትሌ ወይም በዓሇም ተሰራጭቶ ዓሇምን የሚጠቅም ወይም የሚጎዲ 

እንዯሆነ አንባቢው ያመዚዜን፡፡"69  

 

የቀርሜልስ ተራራ 

1891፣ የባሃኦሊህ "የክብር ዴንኳን" በቀርሜልስ ተራራ ሊይ ተተከሇ፡፡ የቀርሜልስን ጽሊት፤ 

ከባሃኦሊህ ዓሇም-አቀፌ ሥርዓት መመሪያዎች አንደ የሆነው ገሇጸ፡፡ የባብ ቅደስ መካነ-መቃብር 

የሚገነባበትና፣ ቅደስ አስክሬኑ ሇሇዓሇም በሚያርፌበት ቦታ ሊይ በመቆም ሇአብደሌ-ባሃ አሳየው፤ 

ምዴሩንም ባረከው፡፡ የዙህ መካነ-መቃብር የተዋበ ሔንፃ፣ በወርቅ ጉሌሊት ያማረና በተሇያዩ 

አበባዎች የተሽቆጠቆጠው የአትክሌት ግቢውና፤ እንዱሁም በአሥራ ጠኝ እርከኖችና 

በፎፎቴዎች ያሸበረቀው የነገሥታት ጎዲና፤ በብዘ ሺህ ሇሚቆጠሩ ጎብኚዎች ዓቢይ መስህብ 

ሆኗሌ፡፡ 

የባብ ቅደስ መካነ-መቃብር፤ የዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ መንበር፣ የዓሇም-አቀፌ ቤተ-

መክር፣ የዓሇም-አቀፌ የትምህርት ማዕከሌ፣ … በአጠቃሊይ አምስቱ ውብና ዴንቅ የሆኑ 

የአስተዲዯር ሔንፃዎች፤ የእምነቱን ታሊቅነትና ታዋቂነት ይመሰክራለ፤ የግሌጸቱንም ትክክሇኛነት 

ያውጃለ፤ "በመኑም ፌጻሜ የእግዙአብሓር ቤት ተራራ በተራሮች ራስ ሊይ ጸንቶ ይቆማሌ፤ 

ከኮረብቶችም በሊይ ከፌ ከፌ ይሊሌ፤ አሔዚብ ሁለ ወዯ እርሱ ይሰበሰባለ፡፡ (ኢሳ 2፡2-4 ሚኪ 4፡1-

5) የሚለትን ትንቢቶች መፇጸም ያረጋግጣለ፡፡  

 

የባሃኦሊህ እርገት 

ይህ ስዯት፣ እሥርና ግዝት የተፇራረቁበት ሔይወት፤ ይህ ዴንቅ ክንውን የፇጸመው 

መንፇስ፤ ተሌእኮውን ፇጽሞ ወዯ ሇዓሇማዊ ቤቱ፤ ሟች ዓይን ዓይቶት ወዯማያውቀው መሇኮታዊ 

መንግሥቱና ብርሃኑ የበሇጠ ሇዓሇም ሔዜብ ወዯሚያበራበት መንበሩ የሚያርግበት ወቅት ተቃረበ፡፡ 

ይህንንም የማይቀር ክስተት ከሚሰነዜራቸው ቃሊትና ከሚያዯርጋቸው ንግግሮች፣ ወዲጆች ፌንጭ 

ማግኘታቸው አሌቀረም፡፡ 
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"ከእርገቱ ከስዴስት ቀኖች በፉት፣ … ሁለንም አማኞች፣ ሇጉብኝት የመጡትን ጨምሮ፣ ወዯ 

እርሱ በመጥራት፤ …„በሁሊችሁም በጣም ተዯስቻሇሁ፤ … ብዘ አገሌግልቶችን ፇጽማችኋሌ፤ 

በሥራዎቻችሁም ከፌተኛ ጥረት አዴርጋችኋሌ፡፡ … በአንዴነት እንዴትኖሩ እግዙአብሓር 

ይርዲችሁ፡፡ የጌታን … ሃይማኖት ከፌ ከፌ ሇማዴረግ እርሱ ያግዚችሁ፤' በማሇት በፌቅር … 

የተሰበሰቡትን መረቃቸው፡፡"70 

ባሃኦሊህ ግንቦት 29 1892፣ ከላሉቱ በስምንት ሰዓት ሊይ አረገ፡፡ "ከረጅም ጊዛ በኋሊ፣ 

መንፇሱ፣ መከራዎች ከተረባረቡበት ስቃይ ተሊቆ፣ „ወዯ ላልች ግዚቶቹ'፤ „የሔዜቦች … ዓይኖች 

ከቶውንም ወዲሊረፈበት'፤ „አንፀባራቂዋ ዴንግሌ'„ነጭ ሇብሳ' ወዯ ጠራችበት ግዚቶች በረረ፡፡"71 

የእርገቱም ዛና ወዱያውኑ በቴላግራም ሇሡሌጣን አብደሌ ሃማዱ ተሊሇፇ፡፡ መሌእክቱም "የባሃ 

ፀሏይ ጠሇቀ" 72 በሚሌ ሏረግ ይጀምራሌ፡፡ የባሃኦሊህ ቅደስ መካነ መቃብርም በባህጂ አዲራሽ 

አካባቢ እንዯሚሆን ሇንጉሡ በዙህ መሌእክት ውስጥ ተነግሮት እርሱም በሃሳቡ መስማማቱን ገሇጸ፡፡ 

የቀብሩ ሥነ-ሥርዓትም በዕሇቱ ተከናወነ፡፡ 

የእረፌቱ ዛና እንዯተሰራጨ፣ ሃንተኞች ከተሇያዩ ከተሞች መጡ፡፡  ከቅደሳን ቤተሰብ ጋር 

ሇአንዴ ሳምንት በመቀመጥ የሃናቸው ተካፊዮች ሆኑ፡፡ "የታወቁ ሺያዎች፣ ሱኒዎች፣ 

ክርስቲያኖች፣ አይሁድችና ዴሩዜዎች፤ እንዱሁም ባሇቅኔዎች፣ ኡሊማዎችና የመንግሥት 

ባሇሥሌጣኖች፣ ስሇ ተሇያቸው በማን፤ ስሇ ባሃኦሊህ ምግባርና ታሊቅነት በማወዯስ ሁለም ንግግር 

አዯረጉ፡፡ 

"ከተሇያዩ ከተሞች የሃን መግሇጫ መሌእክቶች ዯረሱ፡፡ የባሃኢዎች ሃን ግን ቃሊት 

ሉገሌፁት ከሚችለት በሊይ ነበር፡፡" 73 

በባሃኦሊህ እርገት፤ በሃይማኖት ታሪክ ውስጥ በብዘ መሌኩ ተወዲዲሪ የማይገኝሇት ወቅት 

አበቃ ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡ በባብ የታወጀው መሌእክት ወርቃማ ፌሬውን አፇራ፡፡ የእውነት ፀሏይ፣ 

እጅግ በጣም ታሊቁ የዓሇም ብርሃን በሲያቻሌ፣ ቴህራን የተወሇዯውን ራዕይ፣ በባግዲዴ ሇወዲጆቹ 

ገሇጸ፡፡ ከዙያም በአዴሪያኖፕሌ መሌእክቱን ሇሃገርና ሇሃይማኖት መሪዎች በማወጅ ከፌተኛ ዯረጃ 

ሊይ አዯረሰው፡፡ በመጨረሻም በአቆር ምዴር ጠሇቀ፤ በማሇት የባሃኢ ሞግዙት በሰፉው 

ያብራራዋሌ፡፡ 

አዱሱ የአምሊክ ግሌጸት ሙለ በሙለ ታወጀ፡፡ የባሃኦሊህ ዓሇም-አቀፌ ሥርዓት ዴርና ማግ 

የሆኑት መሠረታዊ ሔጎችና መርኆዎች በግሌጽ ተጻፈ፡፡ ከእርሱ በፉት ከመጡት የሃይማኖቶች 

ሥርዓቶች ጋር ያሇው ሔያው ግንኙነትና በእነርሱ ሊይ ያሇው አመሇካከት በማያሳስት መንገዴ 

ተብራራ፡፡ አዱሱን የዓሇም-አቀፌ ሥርዓት የሚመራው፣ የሚያስተዲዴረውና የሚያነቃቃው ተቋም 

በማይበገር መሠረት ሊይ ተገነባ፡፡ ዓሇምን የሚያቅፇውን የሥርዓቱን አንዴነትና ሙለነት 
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እንዱከባከብና እንዱጠብቅ የተቀየሰው ቃሌ-ኪዲን ሇመጪው ትውሌዴ በማይሻር ሁኔታ ተሊሇፇ፤ 

በማሇት ሾጊ ኤፋንዱ በሚገባ አስቀምጦታሌ፡፡ 

"በቅደሳን ጽሐፍቹ ብዚትና የተሇያዩ ርዕሶችን ማካተት፣ በሰማዕታቱ ቁጥር፤ በተገዲዮቹ 

(champions) ሌበሙለነት፣ ተከታዮቹም ባሳዩት አርአያነት ፣ የጠሊቶቹ ተገቢውን ቅጣት 

መቀበሌ፣ የተሰሚነቱ መዚመት፣ በአዋጅ ነጋሪው ተወዲዲሪ የማይገኝሇት ጀግንነት፣ በዯራሲው 

የሚያብረቀርቅ ታሊቅነት፣ በማይበገር የመንፇሱ ምሥጢራዊ አሠራር፤ የባሃኦሊህ እምነት አሁን 

በስዴሳኛ ዓመቱ 1944 የህሌውናው ዋዛማ ሊይ ቆሞ፣ በተሟሊ መሌኩ ሳይከፊፇሌና  ሳይበከሌ፣ 

በመሥራቹ በተቀየሰሇት ጎዲና ወዯ ፉት ሇመገስገስ፣ እርሱ ራሱ በብዚት ያዯሇውን፣ እነዙያን 

የሰማያዊ ኃይሌ ምሌክቶችና ፊናዎች ሇሚመጡ ተከታታይ ትውሌድች ሇማሳየት ችልታውን 

አስመስክሯሌ፡፡" 74 
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-2- 

የባሃኦሊህ ቅደሳን ጽሐፍች 

"በእግዙአብሓር እርዲታና በእርሱ መሇኮታዊ ፀጋና ምህረት፣ ጥቅሶቻችንን እንዯ ድፌ ዜናብ 

አውርዯን ሇተሇያዩ የዓሇም ክፌልች ሊክናቸው" 1  

"የእግዙአብሓር መጽሏፌ በሰፉው ተገሌጧሌ፤ ቃለም የሰውን ር ወዯ እርሱ እየጠራ 

ነው፡፡"2 

"የባሃኦሊህ ጽሊቶች ብዘ ናቸው፡፡ የያዞቸው ሔጎችና ትምህርቶች፣ እያንዲንደን ርዕስ 

የሚያካትቱና ሁለንም የሚያቅፈ ናቸው፡፡ በሰብአዊ የምርምርና የጥናት ክሌልች ውስጥ ያለትን 

በሙለ፡- ስነ-ፇሇክ፣ የሥነ-ሔይወት፣ የሔክምና ሳይንስና የላልች ሳይንሶችን ማብራሪያዎች 

ገሌጿሌ፡፡ በኪታብ-ኢ-ኢቃን ውስጥ፣ የወንጌሌንና የላልችን ቅደሳን መጻሔፌት የትርጉሞቻቸውን 

ማብራሪያዎች ሰጥቷሌ፡፡ ስሇ ሥሌጣኔ፣ ስሇ ማህበረ-ሰብና  ስሇ ሥነ-መንግሥት በሰፉው ጽፎሌ ፡፡ 

እያንዲንደ ርዕስ ታይቷሌ ፡፡ ጽሊቶቹም በውበትና በጥሌቀት አቻ አይገኝሊቸውም፡፡ ጠሊቶቹም እንኳ 

ቢሆኑ፣ የባሃኦሊህን ታሊቅነት፣ እርሱ የሰው ር ተአምር ነው በማሇት ይመሰክራለ፡፡ በእርሱ 

ባያምኑበትም፣ የእነርሱ ምስክርነት ይህ ነበር፡፡ ጥሪውን ባሌተቀበለ፣ በክርስቲያኖች፣ በአይሁድች፣ 

በዝራስተሮችና  በሙስሉሞች ተወዴሷሌ፡፡ በተዯጋጋሚ፣ „እርሱ አቻ የማይገኝሇት ሌዩ (ሰው) ነው '፣ 

ብሇዋሌ፡፡ በምሥራቅ አንዴ ክርስቲያን ዯራሲ፤ „የአምሊክ ክስተት ነው ብሊችሁ አትመኑበት፤ ነገር 

ግን፣ ተአምራቶቹ እንዯ ፀሏይ ታሊቅ ናቸው፣' ብል ጽፎሌ፡፡ … የጠሊቶቹ ምሥክርነት፤ „እርሱ የሰው 

ር ተአምር፣ በሊቀ የእውቀት ጎዲና የሚጓዜ፣ በሰብአዊነቱ ተወዲዲሪ የላሇው ነው፤' የሚለት ነበሩ፡፡" 

3 

ቅደሳን ጽሐፍች (ግሌጸቱን ከማወጁ በፉት) 

በዙህ ወቅት እንዯዯራሽ ውሃ ከባሃኦሊህ አንዯበት ይጎርፌ ከነበረው ግሌጸት፣ ሦስት 

መጻሔፌት ጎሌተው ይታያለ፡፡ እነርሱም (The Book of Certitude)፣ የእርግጠኝነት መጽሏፌ፤ 

ኅቡዓተ-ቃሊት፤ ሰባቱና አራቱ ሸሇቆዎች(The Seven and the Four Valleys) ናቸው፡፡ 

1. የእርግጠኝነት መጽሏፌ 

ከነዙህም ከሦስቱ መጻሔፌት ሌቆ የሚገኘው የመጀመሪያው ሲሆን፣ ይህ መጽሏፌ፣ በባብ አጎት 

ጥያቄዎች ሊይ በመመሥረት የተጻፇው፤ እንዱሁም ከባሃኦሊህ ግሌጸቶች፣ ከሔጉ መጽሏፌ 

በስተቀር፣ ተወዲዲሪ የማይገኝሇት፤ "ሇሰው ር „የታሸገውን ምርጥ የወይን ጠጅ' ያቀርባሌ፤ 
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የመጽሏፈን፣ ማሸጊያው „ከሽቱ አበባ' (musk) የሆነውንና በዲንኤሌ „ቃለ እስከ መኑ ፌጻሜ 

ታትሞ' እንዱቆይ የተዯረገውን ይከፌታሌ ትርጉሙንም ያብራራሌ፡፡"የእግዙአብሓርን የማዲን 

ታሊቅ እቅዴ"4 ይረዜራሌ፡፡ 

"በሁሇት መቶ ገጾች ክሌሌ ውስጥ፣ የማይታወቅ ፣የማይዯረስበት፣ የግሌጸቶች ሁለ ምንጭ፣ 

ሇዓሇማዊ፣ ሁለን የሚያውቅ፣ በሁለም ሥፌራ የሚገኝና የኃያሊን ኃያሌ የሆነ፣ የግሌ አምሊክን 

(Personal God) አንዴነት ያውጃሌ፣" የሃይማኖትን እውነት አንፃራዊነትና የመሇኮታዊ ግሌጸትን 

ቀጣይነት ይመሰክራሌ፤ የእግዙአብሓርን ነቢያት አንዴነት የመሌእክቶቻቸውን ሁሇንተናዊነት፣ 

የመሠረታዊ ትምህርቶቻቸውን ተመሳሳይነት፣ የመጻሔፌቶቻቸውን ቅዴስናና የዯረጃዎቻቸውን 

መንታ ባሔርይ ያረጋግጣሌ፤ የእያንዲንደን መን ካህናትና ሉቃውንት እውርነትንና ጠማማነትን 

ያወግዚሌ፤ የአዱስ ኪዲንን ምሳላያዊ አንቀጾች፣ የቁርአንን ስውር ስንኞችና ፣ እንዱሁም ሇመናት 

አሇመግባባቶችን ፣ ጥርጣሬዎችንና ጥሊቻዎችን በመፌጠር፣ የዓሇምን መሪ የሃይማኖት ዴርጅት 

ተከታዮችን የከፊፇለና የሇያዩ … የአፇ-ታሪክ ውርሶችን በመጥቀስ ያብራራሌ፤ እያንዲንደ እውነተኛ 

ተመራማሪ ከፌሊጎቱ ግብ ሇመዴረስ የሚያስችለትን አስፇሊጊ የሆኑ ቅዴመ ዜግጅቶችን ይረዜራሌ፤ 

የባብን ግሌጸት ትክክሇኛነት፣ ከፌተኛነትና አስፇሊጊነት ያሳያሌ፤ የእርሱንም(የባብን) ሏዋርያት 

ጀግንነትና ብቃት ያወዴሳሌ፤ ሇባያን ሔዜቦች ቃሌ የተገባሊቸው ግሌጸት በሰፉው ዓሇም ዴሌ 

አዴራጊነቱን … ይተነብያሌ፤ የዴንግሌ ማሪያምን ንጽሔናና እንከን አሌባነት ይዯግፊሌ፤ 

የመሏመዴን እምነት ኢማሞች ያከብራሌ፤ የኢማም ሁሴንን ሰማዕትነት ያሞግሳሌ፣ እንዱሁም 

መንፇሳዊ  ሌእሌናውን ያወዴሳሌ፤ „ዲግም መመሇስን'፣ „ትንሳዔን'፣ „የነቢያት መዯምዯሚያን' እና 

„የፌርዴ ቀንን'፣ ትርጉም ይገሌጻሌ፤ የመሇኮታዊ ግሌጸትን ሦስት ዯረጃዎች … ይሇያያሌ፤ እንዱሁም 

ሇሰው ር ጥቅምና ዴህነት (መዲን) በቋሚ የመን ገዯብ በመሇኮት ትእዚዜ ስሇምትታዯሰዋ 

„የእግዙአብሓር ከተማ' (ሃይማኖት) ክብሮችና ዴንቅ ነገሮች በሚንቦገቦጉ ቃሊት በሰፉው ያብራራሌ፡፡ 

በባሃኢ ግሌጸት ዯራሲ ከተገሇጹት መጻሔፌት ሁለ፣ የዓሇምን ታሊሊቅ ሃይማኖቶችነን ሇያይተው 

ሇረጅም መናት የማይሇለ እንቅፊቶች ሆነው የኖሩትን በመጠራረግ ፣ ይህ መጽሏፌ በብቸኝነት፣ 

ሇተከታዮቻቸው ሇተሟሊና ሇሇዓሇም እርቅ(የሚበጅ) ሠፉና የማይበገር መሠረት ጥሎሌ ሇማሇት 

ይቻሊሌ፡፡" 5 

2. ኅቡዓተ ቃሊት 

ከዙህ ወዯር ከማይገኝሇት መጽሏፌ ቀጥል ያሇው ኅቡዓተ-ቃሊት ነው፡፡ ያሇፈትን ቅደሳን 

መጻሔፌት ምክሮች፣ ግብረገብነት ትምህርቶችና  እውነተኛ አማኝ ሉኖረው የሚገባውን መሌካም 

ባህሪያትና ሥነ-ምግባራት የሚያስተምሩ፣ አንዴ መቶ ሃምሣ ሦስት አንቀጾችን ይዞሌ፡፡ የማር 

ወሇሊ የሆኑትን ትምህርቶች በምጥን አነጋገር አቅርቧቸዋሌ፡፡ 
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"የሰዎችን አእምሮዎች እንዯገና አቅጣጫ ሇማስያዜ፣ ነፌሶቻቸውን ሇመገንባትና ጠባያቸውን 

ሇማስተካከሌ፣ በዓሇም ሔይወት ውስጥ የተጣሇውን የዙህ አንቀሳቃሽ መንፇሳዊ እርሾ ዓይነተኛነቱ፣ 

በመግቢያው አንቀጽ በዯራሲው ስሇ (መጽሏፈ) ባሔርይ በተሰጠው ማብራሪያ በሚገባ ሉታይ 

ይችሊሌ፡፡„ይህ ከክብር ግዚት የወረዯው፣ በሥሌጣንና በኃይሌ አንዯበት የተነገረው፣ ሇአሇፈትም 

ነቢያት የተገሇጸው ነው፡፡ ሇአምሊክ ቃሌ ኪዲን በታማኝነት ይጸኑ ንዴ፣ በሔይወታቸው የእርሱን 

አዯራ ያሟለ ንዴ፣ በመንፇስም ግዚት የመሇኮታዊ ባሔርይን ዕንቁ ያገኙ ንዴ፣ ሇጻዴቃን የፀጋ 

ምሌክት እንዱሆን ፣ እኛ ውስጣዊ ፌሬ ነገሩን ወስዯን በምጥንነት ሌብስ አሇበስነው፡፡' " 6    

"የመንፇስ ሌጅ ሆይ! የመጀመሪያ ምክሬ ይህ ነው፤ ጥንታዊው፤ የማይጠፊውና ሇዓሇማዊው 

ሌዕሌና ያንተ ይሆን ንዴ፣ ንጹህ ርኅሩኁና አንጸባራቂ ሌብ ይኑርህ፡፡" 

"የመንፇስ ሌጅ ሆይ! በእኔ ንዴ ከሁለም ይበሌጥ ተወዲጅ ፌትሔ ናት፤ እኔን የምትሻ ከሆነ 

ፉትህን አታዘርባት ምሥጢሬንም አካፌሌህ ንዴ ቸሌ አትበሊት፡፡ በእርሷም እርዲታ በላልች ሰዎች 

ዓይኖች ሳይሆን በዓይኖችህ ታያሇህ፣ በጎረቤትህም እውቀት ሳይሆን በራስህ እውቀት ታውቃሇህና፡፡ 

እንዳት መሆን እንዯሚገባህ ይህን በሌብህ አሰሊስሌ፡፡ በእወነቱ ፌትሔ ሇአንተ ስጦታዬና የፌቅራዊ 

ዯግነቴ ምሌክት ናት፡፡ እንግዱህ በዓይኖችህ ትይዩ አኑራት፡፡" 

"የሰው ሌጅ ሆይ! ሉታወስ በማይችሌ ሔያውነቴና፣ በጥንቱ ሇዓሇማዊ ሔሊዌዬ ተሸፌኜ፣ ሇአንተ 

ያሇኝን ፌቅር አወቅሁ፤ ስሇዙህም ፇጠርኩህ፣ አምሳላንም ቀረጽኩብህ፣ ውበቴንም ገሇጽኩሌህ፡፡" 

"የሔያው ሌጅ ሆይ! ፌቅርህ ምሽጌ ነው አፌቅረኝ አፇቅርህ ንዴ፡፡ ባታፇቅረኝ ግን የእኔም ፌቅር 

በምንም ዓይነት ሉዯርስህ አይችሌም፡፡ ይህንን እወቅ አገሌጋዬ ሆይ፡፡ " 

"የሔያው ሌጅ ሆይ! ፌቅርህ ምሽጌ ነው ወዯዙያ የሚገባ ዯህንነትና ዋስትና አሇው፤ ፉቱን ከዙያ 

የሚያዝርግን በእርግጥ ተንከራትቶ ይጠፊሌ፡፡" 

"የመንፇስ ሌጅ ሆይ! ክቡር አዴርጌ ፇጠርኩህ፤ አንተ ግን ራስህን አዋረዴህ፡፡ እንግዱህ 

ሇተፇጠርክበት አሊማ ትበቃ ንዴ ተነሣ፡፡" 

"የሰው ሌጅ ሆይ! ሏብት ቢያጋጥምህ አትፇንጥዜ፤ ውርዯትም ቢዯርስብህ አትን፤ ሁሇቱም 

ያሌፊለ፤ ከዙያም በኋሊ አይኖሩም፡፡" 

"የሔያው ሌጅ ሆይ! ሌብህ መኖሪያዬ ነው፡፡ ሇማረፉያዬ ቀዴሰው፡፡ መንፇስህ የመገሇጫዬ ቦታ 

ነው፤ ሇመከሰቻዬ አንጻው፡፡" 

"የዘፊኔ ጓዯኛ ሆይ! ክፈ ነገር አትስማ፤ መጥፍ ነገርንም ዓትይ፤ ራስህን አታዋርዴ እንዱሁም 

አትን፣ አታሌቅስ ክፈ ነገር አትናገር፣ ባንተም ሊይ ሲነገር እንዲትሰማ፣ የላልችን ስህተት አታጉሊ፣ 
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የራስህ አይል እንዲታይብህ፤ የማንንም ውርዯት አትመኝ፣ የራስህ ወራዲነት እንዲይገሇጽብህ፡፡ 

እንግዱህ በነፃነትና በእርካታ፣ ይህንን ሟች አካሌ ጥሇህ፣ ወዯ ረቂቋ ገነት ተመሌሰህ በማይጠፊው 

መንግሥት ሇሇዓሇም ትኖር ንዴ፣ ከመቅስፇት ከሚያሌፌ ጊዛ ያነሱትን የሔይወትህን ቀኖች፣ 

በአእምሮህ እንከን አሌባ፣ በሌብህ ያሌጎዯፌክ፤ በሃሣብህ ንጹህ፣ በተፇጥሮህም የተቀዯስክ ሆነህ 

ኑር፡፡" 

እነዙህን በመሳሰለ፣ ሌብን በሚማርኩ ቃሊት፤ አእምሮ በሚያዲብሩ ትምህርቶች፤ መሌካም 

ጠባይን በሚገነቡ፣ ተስፊ በሚሰጡ፣ ነፌስን በሚያጽናኑ፣ መንፇስን በሚያስዯስቱ፣ ሔይወት 

በሚያዴለና እምነትን በሚያጠናክሩ ምክሮች የተመሊችው መጽሏፌ፣ የባሃኢዎች የሔይወት 

መመሪያ ናት፡፡ 

3. ሰባት ሸሇቆዎች (The seven Valleys) 

ከኅቡዓተ -ቃሊት ቀጥል ከፌተኛ ዯረጃ ያሇው፣ የመንፇሳዊ እዴገት ዯረጃዎችን የሚገሌጸው 

መጽሏፌ ሰባት ሸሇቆዎች የሚባሇው መጽሏፌ ነው፡፡ ይህ አንዴ ሸኽ ሊቀረበው ጥያቄ የተገሇጸው 

መጽሏፌ፣"የአንዴ ተመራማሪ ነፌስ፣ የሔሌውናዋን ግብ ከማሟሊትዋ በፉት መሸጋገር ያሇባትን ሰባት 

ዯረጃዎች ያብራራሌ፡፡" 7  

3.1 የምርምር ሸሇቆ የመጀመሪያው ዯረጃ የምርምር ሸሇቆ ነው፡፡ ብዘውን ጊዛ የሚፇሇግ 

ነገር በቀሊለ ወይም በአጋጣሚ አይገኝም፡፡ ስሇዙህ ማንም ሰው፣ የምርምርን ረዥም 

የጉዝ ጎዲና ሲጀምር፣ ከፌተኛ ትዕግሥት እንዯሚያስፇሌገው ባሃኦሊህ በሰፉው 

ያብራራሌ፡፡ 

"በዙህ ሸሇቆ፣ የመጓጓዣው ፇረስ ትዕግሥት ነው፡፡ ያሇ ትዕግሥት በዙህ ጉዝው፣ ይህ መንገዯኛ 

የትም አይዯርስም፤ ምንም ግብ አይመታም፡፡ … የወዲጁን ውበት ሳያይ ሇመናት ቢጥርም፣ ተስፊ 

መቁረጥ የሇበትም፡፡ … በዙህ ጉዝው ተመራማሪው የተፇጠሩት ነገሮች ሁለ ተወዲጁን በመፇሇግ ግራ 

ተጋብተው ሲንከራተቱ በሚያይበት ዯረጃ ሊይ ይዯርሳሌ፡፡… በዙህ ጉዝ በአምሊክ ፇቃዴ፣ ዯብዚ 

የላሇውን (traceless) የወዲጁን  ዯብዚ ካገኘ … ቀጥታ በፌቅር ሸሇቆ ውስጥ በመግባት፣ በፌቅር 

እሳት ውስጥ ይቀሌጣሌ(ይሟሟሌ) " 

3.2 የፌቅር ሸሇቆ "… በዙህ ከተማ፣ … የፌቅር እሳት ይንቦገቦጋሌ፤ የፌቅር እሳት ሲንቦገቦግ 

ዯግሞ፣ የምክንያትን ሰብሌ አመዴ ያዯርገዋሌ፡፡ የዙህ ሸሇቆ ፇረስ ስቃይ ነው፤ ስቃይ 

ባይኖር ኖሮ ጉዝው ባሊሇቀ ነበር፡፡ … ፌቅር ዓሇምን ያቀጣጥሊሌ፤ ዓርማው የረጋበትን 

እያንዲንደን አገር ያወዴማሌ፡፡ … የፌቅር ዓሣነባሪ የምክንያትን መምህር ይውጣሌ፣ 

እንዱሁም የእውቀትን ጌታ ይዯመስሳሌ፡፡… 
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3.3 የእውቀት ሸሇቆ "… በፇጣሪ ከታዯሇ፣ አፌቃሪው ከፌቅር የንሥር ጥፌሮች አምሌጦ ወዯ 

እውቀት ሸሇቆ በመግባት ከጥርጣሬ ወዯ እርግጠኝነት፣ እንዱሁም ከቅዟት ጨሇማ ወዯ 

ፇሪሃ እግዙአብሓር መሪ ብርሃን ይሸጋገራሌ፡፡ ውስጣዊ ዓይኖች ይከፇቱና፣ ከእርሱ 

ተወዲጅ ጋር በምሥጢር ይወያያሌ፤ የእውነትንና የቅዴስናን መግቢያ በር ከፇት 

በማዴረግ፣ የከንቱ አስተሳሰቦችን በሮች ይጋሌ፡፡" 

እዙህ ዯረጃ ሊይ ሲዯርስ፣ መንገዯኛው የሚቃረኑ ነገሮች እንዯላለ ያስተውሊሌ፡፡ "… ጦርነትን 

እንዯ ሰሊም ያያሌ፤ በሞትም ውስጥ የሇዓሇም ሔይወትን ምሥጢሮች ያገኛሌ፡፡… በውቅያኖስ 

ውስጥ ጠብታን ያገኛሌ፤ በጠብታም ውስጥ የባሔርን ምሥጢሮች ያስተውሊሌ፡፡… በፌርዴ መጓዯሌ 

ፌትሔን፤ በፌትሔ ፀጋን ያያሌ፡፡ በመሃይምነት ውስጥ ብዘ እውቀት ተሠውሮ፣ በእውቀትም ውስጥ 

አእሊፌ ጥበባት ተከስተው ያገኛሌ፡፡" 

3.4 የአንዴነት ሸሇቆ "የውስንነት የመጨረሻ ግዚት የሆነውን፣ የእውቀት ሸሇቆ ካሇፇ በኋሊ ፣ 

መንገዯኛው ወዯ አንዴነት ሸሇቆ በመምጣት ከፌጹም ፅዋ ይጠጣሌ፤ እንዱሁም 

የክስተቶችን አንዴነት ይመሇከታሌ፡፡” የፀሏይን ብርሃን በምሳላነት በመውሰዴ፣ ምንም 

እንኳ ብርሃንዋ ሇሁለም እኩሌ ቢዲረስም፤ የተሇያዩ ነገሮች እንዯየአቅማቸው ይህንን 

ብርሃን እንዯሚያንፀባርቁ፤ በመስተዋት ውስጥ ግን የራሷ ቅርጽና ክብነት እንዯሚታይ 

ይናገራሌ፡፡ የፀሏይ ሔብር አንዴ ሆኖ ሳሇ፤ የተሇያዩ ሔብሮችን የምናየው ከነገሮች 

ከራሳቸው ሌዩነት እንጂ ከፀሏይ ብርሃን አሇመሆኑን በማብራራት፤ የእግዙአብሓር 

መሌእክተኞች በሙለ የሚያበሩት ብርሃን አንዴ መሆኑን ያስረዲሌ፡፡ የተሇያዩ መስሇው 

የሚታዩትም ከእኛ ውስንነት እንጂ ከእነርሱ አሇመሆኑን እንዴንገነብ ያዯርጋሌ፡፡ 

በተጨማሪም፣ "በፌቅር ጎዲና ሊይ መጓጓዣዎቹ በአራት ይመዯባለ፡- ከፌጥረታት ወዯ አንደ 

እውነተኛ፤ ከአንደ እውነተኛ ወዯ ፌጥረታት፤ ከፌጥረታት ወዯ ፌጥረታት፤ ከአንደ እውነተኛ ወዯ 

አንደ እውነተኛ፤" በማሇት በዙህ ዯረጃ ያለ መንገዯኛ የፌቅርን ዓይነቶች ሇመገንብ እንዯሚችሌ 

ይጠቁማሌ፡፡ 

"ይህንን የሊቀ ጉዝ የሚያጠናቅቅና በመሪነት ብርሃኖች ያ አንደን እውነተኛ ሇሚከተሌ ሰሊም 

በእርሱ ሊይ ይሁን፡፡" 

3.5  የእርካታ ሸሇቆ "መንገዯኛው የዙህን መንፇሳዊ ጉዝ ከፌተኛ ግዚቶች ካቋረጠ በኋሊ 

ወዯ እርካታ ሸሇቆ ይገባሌ፡፡ በዙህ ሸሇቆ ውስጥ የመሇኮታዊ እርካታ ነፊሶች 

ከመንፇሱ ግዚት ሲነፌሱ ይሰማዋሌ፡፡ የፌሊጎትን መጋረጃዎች ያቃጥሌና በዙህ ቀን፣ 

„አምሊክ ከተትረፇረፇ ሏብቱ ሇእያንዲንደ ዋጋውን ይከፇሇዋሌ፣ 'የሚሇውን ጥቅስ 

በውስጣዊና በውጫዊው ዓይኑ በሁለም ነገሮች ሊይና ውስጥ ያያሌ፡፡ ከሃን ወዯ 
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ሏሴት፤ ከሰቆቃም ወዯ ዯስታ ይመሇሰሊሌ፡፡ ሃኑና ትካዛው ሇፌስሏና ሇፌንዯቃ 

ቦታቸውን ይሇቃለ፡፡ " 

በዙህ ዯረጃ ሊይ የሚገኙ መንገዯኞች፣ ምንም እንኳ በምዴር ሊይ ቢኖሩና ከላልች ሰዎች 

ተሇይተው የማይታዩ ቢመስለም፤ በከፌተኛ መንፇሳዊ ዯረጃ ሊይ እንዯሚገኙና፣ እውነተኛ 

ምግባቸው መንፇሳዊ መና፣ መጠጣቸውም ምርጡ የወይን ጠጅ መሆኑን ይናገራሌ፡፡ 

"በዙህ ግዚት ሊይ፣ መንገዯኛው የተወዲጁን ውበት በእያንዲንደ ነገር ሊይ ያያሌ፡፡ በእሳትም 

ውስጥ የተወዲጁን ፉት ያያሌ፡፡… ከባሔርያቶች የእውንነትን እንቆቅሌሾች ያነብባሌ፡፡" 

3.6  የመዯነቅ ሸሇቆ "በንጹሁ የእርካታ ሸሇቆ ውስጥ ከተጓ በኋሊ መንገዯኛው ወዯ 

የመዯነቅ ሸሇቆ ይመጣና በታሊሊቅ ውቅያኖሶች ሊይ ይንሳፇፊሌ፤ እንዱሁም 

በየወቅቱ አዴናቆቱ ይጨምራሌ፡፡ የሏብትን መቅዯስ እንዯ ዴህነት … 

ያየዋሌ፡፡…በእያንዲንደ ወቅት አስዯናቂ ዓሇምን፣ አዱስ ፌጥረትን ያያሌ፤ ከመዯነቅ 

ወዯ መዯነቅ ይሄዲሌ፤ በአንዴነት ጌታ ሥራዎች በአክብሮታዊ ፌርሃት ይዋጣሌ፡፡ 

… በያንዲንደ የተፇጠረ ነገር ሊይ ብናሰሊስሌ፤ እሌፌ አእሊፌ ፌጹም ጥበባትን 

እናያሇን፤ እንዱሁም አዲዱስና አስዯናቂ እውነቶችን እንማራሇን፡፡… ከእነዙህም 

አንደ የተፇጠረው ክስተት ህሌም ነው፡፡ በእርሱ ውስጥ ስንት ምስጢሮች እንዯ 

ተከማቹ፣ ስንት ጥበባት እንዯተቀመጡና ስንት ዓሇሞች እንዯተሠወሩ 

አስተውሌ፡፡…በዙህ ሸሇቆ ውስጥ ካለት ሰዎች በስተቀር፣ በትክክሇኛ ባሔሪያቸው 

ላልች ሉረዶቸው የማይቻለት፤ በጥሌቀት የሚታሰብባቸው በህሌም ውስጥ ብዘ 

ምሥጢራት አለ…፡፡ " 

3.7  የእውነተኛ ዴህነትና የፌጹም ምንምነት ሸሇቆ 

"የመዯነቅን ከፌተኛ ቁንጮዎች ከተወጣ በኋሊ፤ መንገዯኛው ወዯ የእውነተኛ ዴህነትና 

የፌጹም ምንምነት ሸሇቆ ይዯርሳሌ፡፡ ይህ ዯረጃ ከራስ (from self) መሞትና በእግዙአብሓር መኖር 

ነው፤ በራሱ ዴሃ መሆንና በአንደ በሚናፌቀው ባሇፀጋ መሆን ነው፡፡ ዴህነት እዙህ እንዯተጠቀሰው 

የሚያመሇክተው፣ በተፇጠረው ዓሇም ነገሮች ዴሃ መሆንና በእግዙአብሓር ዓሇም ነገሮች ሏብታም 

መሆንን ነው፡፡ … እዙህ ዯረጃ ሊይ የዯረሰ ከዓሇማዊ ነገሮች ሁለ የነፃ ነው፡፡ ይህ ግዚት የሁለም 

ነገሮች ምሌክቶች በመንገዯኛው ውስጥ የሚጠፊበት፤ በሇዓሇምነት አዴማስ ሊይ ከጨሇማ ውስጥ 

የመሇኮት ፉት የሚወጣበትና፤„… ከጌታህ ገጽ በስተቀር በምዴር ሊይ ያሇ ሁለ ያሌፊሌ፣' የሚሇው 

ትርጉም እንዱከሰት የሚዯረግበት ይሆናሌ፡፡" 
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"ወንዴሜ ሆይ! ሁለም ባሔር ዕንቁ የሇውም፤ ሁለም ቅርንጫፌ አያብብም …" በማሇት 

የእውነት ፀሏይ እያበራ እያሇ ሇዓሇማዊ ሔይወትን ሇመቀዲጀት እንዱቻሌ ጥረት መዯረግ 

እንዲሇበት ያሳስባሌ፡፡ 

"በእነዙህ ሁለ ጉዝዎች፣ መንገዯኛው ከ „ሔጉ' የፀጉር ስፊት ያህሌ እንኳ ዜንፌ ማሇት 

የሇበትም፤ ምክንያቱም የመንገደ ምሥጢርና የእውነት ዚፌ ፌሬው በእርግጥ ይህ ነውና፤ ከሔጉ 

ዋንጫ ሇመጠጣትና የእውነትን ምሥጢሮች እንዱያውቅ እንዱዯረግ በእነዙህ ሁለ ዯረጃዎች 

ከሔግጋቱ የመታዜ ካባ ጋር መጣበቅና፣ የተከሇከለ ነገሮችን የማስወገዴን ገመዴ አጥብቆ መያዜ 

አሇበት፡፡… 

"እነዙህ ጉዝዎች፣ በዓሇም ጊዛ የሚታይ መጨረሻ የሊቸውም፤ ነገር ግን የተሊቀቀው 

መንገዯኛ … የማይታየው ማረጋገጫ በእርሱ ሊይ ከወረዯና፣ የእምነቱ ጠባቂ ካገው … እነዙህን 

ሰባት ዯረጃዎች፤ በሰባት እርምጃዎች፤ እግዙአብሓር ከፇቀዯውና ከፇሇገው፣… በሰባት ትንፊሾች፤ 

… እንዱያውም በአንዴ ትንፊሽ ሉሸጋገራቸው ይችሊሌ፡፡" 

እነዙህ ከሊይ የተገሇጹት ጎሌተው ይታዩ እንጂ፣ ብዘ ላልች ጽሐፍች ከባሃኦሊህ አንዯበት 

ፇሌቀዋሌ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ፤ ወዯፉት የሚሆኑትን፣ የሚዯርሱትንና የሚዯርሱበትን ነገሮች 

የተነበየበት፣ የቅደስ ባሔረኛው መሌእክት፤ የዴንግሌ ጽሊት፣ የትዕግሥት ጽሊት፣ እንዱሁም 

ላልች መሌእክቶች፣ ፀልቶች፣ ምክሮች፣ ውዲሴዎች፣ ትንተናዎች፣ … ወተ፤ ይገኙባቸዋሌ፡፡ 

በዙያን ጊዛ የባሃኦሊህ ስምና ዜና በኢራን፣ በኢራቅና በአካባቢዎች በሰፉው የታወቀበት 

ወቅት ነበር፡፡ በተአምራዊ መንገዴ የባቢ ሔብረተሰብ መሇወጥ፤ ከብዕሩ የሚፇሌቁት ቅደሳን 

ጽሐፍች፣ እንዱሁም ከተራ ሰዎች እስከ የሃይማኖት መሪዎች፣ መሳፌንት፣ መኳንንትና ከፌተኛ 

የመንግሥት ባሇሥሌጣኖች የባሃኦሊህን ቤት መጎብኘት፤ ያሇጥርጥር የባቢዎች መሪ ሆኖ በሁለም 

ንዴ እንዱታይ እንዲዯረገው በመጀመሪያው ምዕራፌ በዜርዜር ታይቷሌ፡፡ 

 

የባሃኦሊህ ጽሐፍች (መሌእክቱን ካወጀ በኋሊ) 

በዙያን ወቅት የተገሇጹትን ጽሐፍች የባሃኢ ሞግዙት፣ ሾጊ ኤፋንዱ፣ በሦስት 

ይመዴባቸዋሌ፡፡ 

የመጀመሪያው፣ በአንዴሪያኖፕሌ መሇኮታዊ ተሌእኮውን ያስተዋወቀበትና፣ ሇነገሥታት፣ 

ሇላልች ሀገርና የሃይማኖት መሪዎች፣ ሇዓሇም ሔዜቦች፣ ሇካህናትና ሇቀሳውስት የጻፊቸውን 

የአዋጅ መሌእክቶችን የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ ሁሇተኛው፣ የባሃኦሊህ ሔጎችና ሥርዓቶች፣ በሔጉ 
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መጽሏፌ ውስጥ የተዯነገጉትን ያካትታሌ፡፡ በሦስተኛ ዯረጃ፣ የግሌጸቱን መሠረታዊ ትምህርቶች 

የሚያብራሩትና ትክክሇኛነታቸውን በተዯጋጋሚ የሚያረጋግጡት ተመዴበዋሌ፡፡ 

 

መሌእክቶቹ 
 

ሇሀገርና ሇሃይማኖት መሪዎች 

"ሇቀሳውስት አውጅሊቸው፤ እርሱ ያ ገዢው መጣ፡፡ 

"በሌ፣ ከምሥራቅ የግሌጸቱ ብርሃን አበራ፤ በምዕራብ የግዚቱ ምሌክቶች ተገሇጹ፡፡" 8   

ሇነገሥታትና ሇሃይማኖት መሪዎች ባሃኦሊህ መሌእክቱን ያወጀበት ምክንያት፤ በነበራቸው 

ኃይሌና ሥሌጣን፤ "ሇሔዜቦቻቸው የወዯፉት ዕዴሌ፣ የተሇየና የማያመሌጡት ኃሊፉነት" 9 የታዯለ 

መሆናቸውን ሾጊ ኤፋንዱ ገሌጿሌ፡፡ 

"እዙህ እሥር ቤት ስንዯርስ ሇነገሥታት፣ የጌታቸውን፣ የኃያለን፣ በሁለም የተመስጋኙን 

መሌእክቶች ሇማስተሊሇፌ ወሰን፡፡ ምንም እንኳ ያንን የታዜነውን በአያላ መሌእክተኞቻችን 

ያስተሊሇፌንሊቸው ቢሆንም፤ እንዯ አምሊክ የፀጋ ምሌክት፣ እንዯግማቸዋሇን፤" 10 በማሇት 

መሌእክቶቹን ሇምሥራቅም ሆነ ሇምዕራብ ነገሥታት፣ ሇሁለም የሃይማኖት መሪዎችና ተከታዮች 

በጥቅለና በተናጠሌ፣ እንዱሁም ሇአንዲንድች በዴጋሚ አስተሊሌፎሌ፡፡ 

" እጅግ በጣም ታሊቁን ሔግ' አጥብቀው እንዱይዘ፤ ራሱን „የነገሥታት ንጉሥ' እና „የመሊ 

ሔዜቦች እሾት' ብል አወጀ፤ እነርሱንም የእርሱ „ታዚዦች' እና „የለዓሊዊነቱ ዓርማዎች' ብል 

ጠራቸው፤ በግዚቶቻቸው ሊይ በምንም መንገዴ እጁን ሉያሳርፌ ሃሣብ እንዯላሇው ተናገረ፤ ቤተ-

መንግሥቶቻቸውን ትተው የእርሱ ወዯ ሆነው መንግሥት ሇመግባት እንዱችሌ መሽቀዲዯም 

እንዲሇባቸው አዚቸው፤ እምነቱን ሇማገዜ የሚነሳውን ንጉሥ „የሰው ር ዓይን' በማሇት አወዯሰው፤ 

በመጨረሻም በእጃቸው ስሊዯረሱበት በዯሌ የሚጠየቁ መሆኑን አስታወቃቸው፡፡11 

 

ሇንግሥት ቪክቶሪያ 

ሇእንግሉዜ ንግሥት፣ ንግሥት ቪክቶሪያ፣ በሊከው መሌእክት፤"ጆሮዎችዋን ወዯ ጌታዋ፣ 

የሰው ር በመሊ ጌታ ዴምጽ እንዴታነብሌ" ይጋብዚታሌ፤ "በምዴር ሊይ ያለትን ሁለ ትታ"ሌቧን 

ወዯ ጌታዋ … እንዴትመሌስ ያዚታሌ፤ "ሁለም በወንጌሌ ውስጥ የተጠቀሱት ተሟሌተዋሌ" ብል 

ያረጋግጥሊታሌ፡፡ ነገሥታት፣ "እጅግ በጣም ታሊቁን ሰሊም"ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ አሇመሆናቸውን 
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ጠቅሶ "ታናሹን ሰሊም" እንዱመሠርቱ፤ እርስ በእርሳቸው እንዱስማሙና እንዱቀራረቡ፤ እንዱሁም 

"እንዱተባበሩና የጦር መሣሪያዎቻቸውን እንዱቀንሱ" ይመክራቸዋሌ፤ "በሔዜቦቻቸው … ሊይ ከባዴ 

ሸክምን ከመጫን እንዱታቀቡ" ያዚቸዋሌ፤ ከመሃከሊቸው አንደ በላሊው ሊይ ጦር ቢመዜ ሁለም 

በእርሱ ሊይ መነሳት ይገባቸዋሌ፣ …" የሚሇውን መርህ ያብራራሌ፡፡ በተጨማሪም የባሪያ ንግዴን 

በማቆሟና የመንግሥቱን ሥሌጣን ሇሔዜቡ ተወካዮች በመስጠቷ ያመሰግናታሌ፡፡12 

በዙህ መሌእክት ውስጥ፣ የእንግሉዜን ፓርሊማና እንዱሁም በላልች አገሮች የተመረጡትን 

የሔዜብ ተወካዮች፣ "… በአንዴነት እንዱመካከሩ"፤ "የሰውን ር የሚጠቅመውን ብቻ እንዱሠሩ፤" 

ይመክራቸዋሌ፡፡ "ዓሇምን በመሊ ሇማዲን የመጨረሻው መፌትሄ የሔዜቦቿ በመሊ በአንዴ ሁሇንተናዊ 

መንስዔ ፣ በአንዴ የጋራ እምነት መተባበር … "፣ ይህም ሉሳካ የሚችሇው በእርሱ አማካይነት ብቻ 

መሆኑን ይገሌጻሌ፡፡13 

 

ሇናፖሉዮን ሣሌሳዊ  

ሇፇረንሳይ ንጉሥ፣ ሇናፖሉዮን ሣሌሳዊው በጻፇው ሁሇተኛው መሌእክቱ፤ የአምሊክ 

መሌእክተኛ “ሇሰው ር ሔይወት ሇመስጠት መምጣቱን፣፡፡"14 ኢየሱስ ክርስቶስ ስሇ እርሱ መገሇጽ 

አዋጅ ነጋሪ መሆኑን፣ እርሱን ያሌተቀበለት ከዋክብት(የሃይማኖት መሪዎች) መርገፊቸውን፣ 

የንጉሡን ቅንነት መጉዯሌ፣ እርሱን ካሌተቀበሇ፣ ግዚቱ እንዯሚፇራርስ፣ ሥሌጣኑ ከእጁ 

እንዯሚያመሌጥና ሔዜቡም እንዯሚሸበር በግሌጽ ትንቢት ተናግሯሌ፤ ይህም የውዴቀቱ ትንቢት፣ 

ዓመት ባሌሞሊው ጊዛ ውስጥ ተፇጽሟሌ፡፡ 

 

ሇአሜሪካ ፕሬዙዲንት 

"ሇአሜሪካ መሪዎች በጻፇው መሌእክት „የግዚትን መቅዯስ በፌትሔና በፇሪሃ እግዙአብሓር 

እንዱያስጌጡት፣ … ያ ሁለም በተስፊ የሚጠባበቁት ጌታ መምጣቱን፣ በአምሊክ ቀን የሚጎርፇውን 

ቡራኬ እንዱጠቀሙበት፣' የተጨቆነውንና የተበዯሇውን በፌትሔ ኃይሌ እንዱረደትና 

እንዱያስተባብሩት፣ ጨቋኙን በእግዙአብሓር ሔጎች መዯምሰስ እንዯሚጠበቅባቸው አዞሌ፡፡"15 

ሇዲግማዊ ኒኮሊስ፣ የሩሲያው ቄሳር፣ ስሇ ሇዓሇማዊ አባት፣ በኢሳኢያስ የተነገረው ትንቢት 

መፇጸሙንና፣ በቅጽበት ተነስቶ ይህንን ግሌጸት ማገዜ እንዲሇበት ያዋሌ፡፡16 
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ሇቀዲማዊ ዊሌያም 

"ሇቀዲማዊ ዊሌያም፣ የተባበረው የጀርምን ንጉሠ ነገሥታት፣ በጻፇው መሌእክት፣ 

„የእግዙአብሓርን የራሱን ጥሪ' እንዱሰማ ያዜዋሌ፤ ትእቢት „የመሇኮታዊ ግሌጸትን የቀን ምንጭ' 

ከማየት እንዲያግዯው ያስጠነቅቀዋሌ፤ ከእርሱ የሊቀ ኃይሌ የነበረው ናፖሉዮን ሣሌሳዊ ምን 

እንዯዯረሰበት እንዱያስታውስ ይመክረዋሌ፤ የጀርመን አገር በወቅቱ በክብርና በገናናነት 

ብትታይም፤ ሁሇት ጊዛ „የበቀሌ ሰይፍች' እንዯሚመዘባትና፣ እንዱሁም የራየን ወንዜ በዯም 

እንዯሚበከሌ ይተነብያሌ፡፡"17 

ወዯ ኋሊ መሇስ ብሇን ስናይ፣ ጀርመን የዓሇም ጦርነቶች፣ በተሇይ የሁሇተኛው የዓሇም 

ጦርነት ዋናመዴረክ መሆኗ፣ የትንቢቱን ትክክሇኛት ያረጋግጣሌ፡፡ 

 

ሇአፄ ፌራንሲስ ዮሴፌ 

ሇአፄ ፌራንሲስ ዮሴፌ፣ የኦስትሪያው ንጉሥ፣ በጻፇው መሌእክት፣ ወዯ ኢየሩሳላም ሲመጣ 

ስሇ እርሱ ባሇመጠየቁ በመውቀስ፣ "ከዙህ አንፀባራቂ አዴማስ ባሻገር የሚያበራውን ብርሃን"18 

ሇማየት እንዱችሌ ዓይኑን እንዱከፌት ያዋሌ፡፡ 

 

ሇዓሉ ፓሻ 

ሇቱርክ ሡሌጣን ጠቅሊይ ሚኒስትር፣ ሇዓሉ ፓሻ፣ በሊከው ሁሇተኛው መሌእክቱ፣ ስሇ 

ጭካኔው ይገስጸዋሌ፤ የጭቆና ሥራዎቹን ይረዜራሌ፤ ከእምቅዴም ዓሇም ጀምሮ የአምሊክን 

ነቢያቶች ካወገዘት አንደ እርሱ መሆኑን ያረጋግጥሇታሌ፤ እንዱሁም ስሇ ውዴቀቱ ይተነብያሌ፡፡ 

በተጨማሪም እርሱን ከሥሌጣን ካወረዯ በኋሊ፤ ራሱን ሡሌጣን አብደሌ አዙዜ እንዯሚያስወግዯው 

ይናገራሌ፡፡19 

 

ሇዓሇም የሃይማኖት መሪዎች 

ሇዓሇም የሃይማኖት መሪዎች በሊከሊቸው መሌእክቶች፡- 

"አምሊክን እንዱፇሩ"፣ "ብዕሮቻቸውን እንዱገቱ"፤ "ከንቱ አስተሳሰቦችን … አሽቀንጥረው 

ጥሇው ከዙያም ወዯ እርግጠኝነት አዴማስ ፉታቸውን እንዱመሌሱ፤" ያዚቸዋሌ፡፡ 
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"የእግዙአብሓር መጽሏፌ በሰዎች መሀከሌ የተረጋ የማይሳሳት ሚዚን ስሇሆነ፣ በመኑ 

ባለት መሇኪያዎችና ሳይንሶች አትመዜኑት"፤  በማሇት ያስጠነቅቃቸዋሌ፡፡ 

ስሇ ሌግመታቸውና ግሌጸቱን ማየት ስሇተሳናቸው ያዜናሌ፡፡ በእግዙአብሓር ስሇ ታዯሇው 

እውቀትና ጥበብ ያውጃሌ፡፡ እርሱነቱን ሇማየት የከሇለትን መጋረጃዎችን ከቀዯዯ በኋሊ "… እንዯገና 

በላሊ ግርድሽ ሔዜቡን አትጋርደት …" በማሇት ያስጠነቅቃቸዋሌ፡፡"ከሊይ የተሊከውን (የእርሱን 

ግሌጸት) በትክክሌና በፌትሔ በማስተዋሌ አንብቡት"፤ "እውነቱንም አታጥፈ" 20 ብል 

ይመክራቸዋሌ፡፡  

 

ሇሮማው ጳጳስ 

ሇፓዮስ ጠነኛ፣ የካቶሉክ እምነት ተከታዮች መሪና፣ በክርስትና ዓሇም ውስጥ እጅግ 

በጣም የሊቀው የሃይማኖት ዴርጅት የበሊይ ኃሊፉ ሇሆነው በጻፇው መሌእክት፤ "እርሱ የጌቶች ጌታ 

በዯመና ተሸፌኖ መጣ …"፤ ወሌዴ (ኢየሱስ) የሰወረው ቃሌ እንዱገሇጽ ተዯረገ …"፣ በማሇት 

የምሥራቹን ይነግረዋሌ፡፡ "አይሁድች ያሇበቂ ማስረጃ ኢየሱስን እንዯተከራከሩት እርሱን (ባሃኦሊህን) 

እንዲይከራከረው ያስጠነቅቀዋሌ፡፡" ቤተ መንግሥቱን ሇእነዙያ ሇሚፇሌጉት እንዱተውሊቸው 

ይነግረዋሌ፡፡ ያሇህን "ያሸበረቁ ጌጣጌጦች ሸጠህ፣ (ገንቡን) በእግዙአብሓር መንገዴ ተጠቀምበት"፤ 

በማሇት ያዜዋሌ፡፡ በእርሱ ሊይ "ጨሇማ ግርድሹን እንዲይጥሌበት" እንዱጠነቀቅ ያሳስበዋሌ፡፡ 

በፌትሔና በትክክሇኛነት ሔዜቦቻቸውን ሇመምራት እንዱችለ ነገሥታትን እንዱመክራቸው 

ያስታውሰዋሌ፡፡ በጌታው በኢየሱስ መንገዴ እንዱሄዴና የእርሱንም ፇሇግ እንዱከተሌ ይመክረዋሌ፡፡ 

21 

 

ሇላልች ጳጳሳትና ፓትሪያርኮች 

ሇላልች፤ ሇክርስትና ሃይማኖት ጳጳሳት፣ ቀሳውስትና ካህናት በሊከሊቸው ተመሳሳይ 

መሌእክቶች፣ ያ በተስፊ የሚጠባበቁት መምጣቱን፤ "እርሱ የሁለም ሰዎች ጌታ"  መገሇጹን፣ 

እነርሱም "ከሙታን ጋር" መቆጠራቸውን ፤ በእርሱ ስም "ከሙታን መካከሌ የሚነሳው" ከፌተኛ 

ቡራኬ እንዯሚያገኝ ያውጅሊቸዋሌ፡፡ እግዙአብሓርን እንዱፇሩ ያስታውሳቸዋሌ፤ እንዱሁም 

የጣኦት አምሊኪውን ከንቱ አስተሳሰቦች መከተሌ እንዯማይገባቸውና ያሊቸውን ሁለ እርግፌ 

አዴርገው ትተው የእርሱን መጻሔፌት አጥብቀው እንዱይዘ ይጋብዚቸዋሌ፡፡ 

"ሇዓሇማዊ አባት በሰማይና በምዴር መሀከሌ ከፌተኛ ዴምጽ" መጣራቱን፤ እነርሱ ከእርሱ 

የእውቀት ሰማይ የወዯቁ ከዋክብት መሆናቸውን፤ ቀሳውስት ዯወልቻቸውን ማሰማት አቁመው፣ 

"ሇአሔዚብ በመሊ ታሊቁን ስም እንዱያውጁ"፤ በእርሱ ስም ሰዎችን ወዯ አምሊክ መንገዴ የሚጠራ 
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የሊቀ ኃይሌ እንዯሚታዯሌ፤ ያሇበት ወቅት የፌርዴ ቀን መሆኑን፤ ያረጋግጣሌ፡፡ ሌቦቻቸውን ወዯ 

"መሀሪውና ሇጋሡ ጌታቸው"  እንዱመሌሱ ያሳስባቸዋሌ፡፡ 

መነኯሳት በገዲማት ውስጥ መመነንና ከሰዎች መካከሌ መገሇሌ እንዯላሇባቸው፤ ነገር ግን 

ሇሰው ር በሚጠቅም ሙያ ሊይ መሰማራትና ትዲር መመሥረት እንዯሚገባቸው ይነግራቸዋሌ፤ 

ምርጫቸው እርሱን መከተሌ ከሆነ የመንግሥቱ ወራሾች እንዯሚያዯርጋቸው ያውጃሌ፡፡"22 

 

ሇክርስትና እምነት ተከታዮች  

በአጠቃሇይ ሇክርስትና እምነት ተከታዮች በሊካቸው የተሇያ መሌእክቶቹ፣ በኢሳይያስ 

የተተነበየውን "የሇዓሇም አባት"፤ በኢየሱስ የተነገረውን፣ "አጽናኝ"፤ ወዯ ሁለም እውነት 

የሚመራቸው "የእውነት መንፇስ"  እርሱ መሆኑን ፤ የእርሱ የግሌጸት መን " የእግዙአብሓር ቀን" 

መሆኑን "የመንግሥቱን በሮች መክፇቱን፤" "መቅዯሱ" በእግዙአብሓር ፇቃዴ መገንባቱን ፤ 

ያረጋግጣሌ፡፡ ዓኞቻቸውን የጋረደትን መጋረጃዎች በመቅዯዴ በእርሱ ስም ወዯ መንግሥቱ 

እንዱገቡ ይጋብዚቸዋሌ፡፡ ክርስቶስ ጴጥሮስን "ሰዎችን አጥማጅ አዯርግሃሇሁ" ያሇውን በማስታወስ፣ 

"እርሱን በመከተሌ ቢመርጡ”፣ ሇሰው ር ሔይወት ሰጪዎች" እንዯሚያዯርጋቸው 

ያረጋግጥሊቸዋሌ፤ በማሇት ሾጊ ኤፋንዱ በርቱዕ አንዯበቱና ተወዲዲሪ በላሇው የጽሐፌ ችልታው 

ያብራራሌ፡፡ 23 

 

ሇሙስሉሞች 

ሇሁለም የእስሌምና ሃይማኖት መሪዎችና ቀሳውስት በሊከው መሌእክት፣ የጭካኔ 

ሥራዎቻቸውንና ትዕቢተኛነታቸውን ያወግዚሌ፡፡ በሚሠሯቸው እኩይ ተግባሮች የሔዜቦቻቸው 

ክብር መዋረደንና የሃይማኖቱ ስም መጉዯፈን ይገሌጽሊቸዋሌ፡፡ የኢራን ካህናት ያሊቸው ክብር ወዯ 

ውርዯት እንዯሚሇወጥና ቅጣቱም ሉቀር እንዯማይችሌ ይተነብያሌ፡፡ 24 

 

ሇሙሴ ተከታዮች 

ሇአይሁዴ ሔዜቦች፣ (ሇተበታተኑት እስራኤሊዊያን) በሊከው መሌእክት፤ "እጅግ በጣም 

ታሊቁ ሔግ መምጣቱን፤ „ጥንታዊው ውበት (የአምሊክ መሌእክተኛ) በዲዊት ዘፊን ሊይ' መግዚቱን፤… 

„የተሠወረው ከጽዮን ተገሇጸ'፤ እንዱሁም „የአንደ፣ ተወዲዲሪ የላሇው፣ የሁለን አዋቂው፣ 

የእግዙአብሓር ዴምጽ ከእየሩሳላም ተሰማ"25 በማሇት በዙህ መሌእክት፣ የስዯታቸውና 

የመበታተናቸው መከራ ያበቃ መሆኑን ገሇጸሊቸው፡፡ 
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ሇዝራስተር ተከታዮች 

ሇዝራስተሪያን የሃይማኖት መሪዎች በሊከው መሌእክት፤ "አቻ የማይገኝሇት ወዲጅ" …"ከዙያ 

መዲን ከሚገኝበት ስፌራ ይናገራሌ"፤… "ከዲመናዎች በስተጀርባ የኃያሊን ኃያሌነት እጅ 

ተርግቷሌ"፤ … "የሰውን ርና ሰዎች ያሊቸውን ሁለንም በመተው፣ በአንደ፣ ኃይሌ ሁለ የእርሱ 

ወዯ ሆነው ፉቱን ካሌመሇሰ በስተቀር፣ የማንም ሰው ተግባር ተቀባይነት አይኖረውም"፤ በማሇት 

ያውጃሌ፡፡ 26  

 

የመሌእክቱ ጠቅሊሊ ይት 

የባሃኦሊህን ሌዩ ሌዩ መሌእክቶች፣ የባሃኢ ሞግዙት እንዯሚከተሇው ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

"በነጠሊም ሆነ በአንዴነት፣ ነገሥታትና አፄዎች፤ የአሜሪካ አህጉር ሪፓብሉክ መሪዎች፤ 

ሚኒስቴሮችና አምባሳዯሮች፤ ራሱ የካቶሉክ ሉቀ ጳጳስ፤ የእስሌምና ነቢይ ተወካይ፤ የተሰወረው 

ኢማም መንግስት ንጉሣዊ ባሇአዯራዎች፤ የክርስትና ነገሥታት፤ ፓትሪያርኮች፤ ሉቀ ጳጳሳት፣ 

ጳጳሳት፣ ቀሳውስትና መነሱሳት፤ የሁሇቱ የሱኒና የሺአ በቤተ -ክህነት የታወቁ መሪዎች፤ 

የዝራስተሪያን ሃይማኖት ከፌተኛ ቀሳውስት፤ የቆስጠንጢንያ ፇሊስፍች፤ የቤተ-ክህነት መሪዎች፤ 

ጠቢባን ሰዎችና ነዋሪዎቿ፤ የዝራስተሪያን፣ የአይሁዴ፣ የክርስትናና የእስሌምና እምነቶች ተከታዮች 

በሙለ፤ የባያን ሔዜቦች፤ የዓሇም ጠቢባን ሰዎች፣ ምሁራን፣ ባሇቅኔዎች፣ መንፇሳዊያን፣ ነጋዳዎች፣ 

የተመረጡ የሔዜብ ተወካዮች፤ የራሱ የሃገሩ ሰዎች፤ ሁለም በተሇያዩ ወቅቶች በመጽሏፌቶቹ፣ 

በመሌእክቶቹና በጽሊቶቹ  ውስጥ፣ በእርሱ የምክሮች፣ ማስጠንቂያዎች፣ የማሳሰቢያዎች፣ የአዋጆችና 

የመጥሪያ ክሌሌ ውስጥ እንዱታቀፈ ተዯርገዋሌ፤ እነዙህም ሇሰው ር መሪዎች የተሊሇፈ ከባዴ 

ጥሪዎች፤ … ባሇፈት መናት የሃይማኖት ታሪክ ውስጥ አቻ የማይገኝሊቸው ናቸው፡፡ …" 27 

እነዙህን መሌእክቶች አብደሌ-ባሃ ተአምራዊና ዴንቅ መሆናቸውን ይናገራሌ፡፡ ባሃኦሊህም 

በአንዴ ቃሌ እንዱህ በማሇት ያጠቃሌሊቸዋሌ፡፡ 

"ከእምቅዴመ ዓሇም ጀምሮ መሌእክቱ በግሌጽ እንዯዙህ ከቶ አሌታወጀም፡፡ እያንዲንደ 

በተሇየ ስም ተጠርቷሌ፡፡ የመጀመሪያው የሚያጉረመርመው፣ ሁሇተኛው ምታት፣ ሦስተኛው 

የማይቀረው፣ አራተኛው ግሌጹ፣ አምስተኛው መዓቱ፤ እንዱሁም ላልች፣ ክው የሚያዯርገው 

የመሇከት ጩኸት፣ የተቃረበው ዴርጊት፣ ታሊቁ ሽብር፣ መሇከቱ፣ እምቢሌታው እና የመሳሰለት 

በመባሌ ተሰይመዋሌ፤ ምክንያቱም የምዴር ሔዜቦች በሙለ፤ ያ እርሱ የስሞች ሁለ ጌታ፣ 

በማንኛውም ሁኔታ በሁለም ሰዎች ሊይ ዴሌ መቀዲጀቱንና ሇወዯፉትም እንዯሚቀዲጅ በትክክሌ 

እንዱያውቁና፣ በውጫዊውና በውስጣዊው ዓይኖቻቸው እንዱመሰክሩ ነው፡፡ " 28 
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የሔጉ መጽሏፌ 

ባሃኦሊህ የሔጉን መጽሏፌ፣ ኪታብ-ኢ-አቅዲስ (Kitab-i-Aqdas) እጅግ በጣም ታሊቁ 

መጽሏፌ ብል ይጠራዋሌ፡፡ ትርጉሙም እጅግ በጣም ቅደሱ መጽሏፌ ማሇት ነው፡፡ 

ከሊይ የተረሩት መሌእክቶችና አዋጆች፣ ምንም እንኳ ሌዩና አቻ የማይገኝሊቸው 

ቢሆኑም፤ የባሃኦሊህ የመፌጠር ኃይሌ ሌቆ ሇታየበት፣ ሇሔጉ መጽሏፌ መገሇጽ፤ መግቢያ 

መሆናቸውን፤ የባሃኢ ሞግዙት በመተንተንና፣ የተሇያዩ ትንቢቶችንና የባሃኦሊህን ቃሊት በመጥቀስ 

እንዯሚከተሇው ያብራራዋሌ፡፡ 

"ይህ የሔግ መጽሏፌ፣ በዮሏንስ ራዕይ፣ „አዱስ ሰማይና አዱስ ምዴር'፣„ የእግዙአብሓር 

ዴንኳን'፤„ ቅዴስቲቱ ከተማ'፤ „ሙሽራዋ'፤ „ከእግዙአብሓር የወረዯች አዱስቷ እየሩስአላም'፤ ተብል 

የተጠራው እጅግ በጣም ቅደሱ መጽሏፌ፤ ከባሃኦሊህ አእምሮ የፇሇቀው እጅግ በጣም የዯመቀው 

ብርሃን፤ የግሌጸተ-መኑ እናት መጽሏፌ፤ የእርሱ አዱስ ዓሇም-አቀፌ ሥርዓት መመሪያ፤ ሔጎቹ 

ከሺህ ዓመታት ያሊነሰ መን ሳይሻሩ የሚጸኑ፤ ስሌቱ የምዴርን ፇሇክ በመሊ የሚያቅፌ ነው፡፡"29 

መጽሏፈ የተገሇጸው በ1873 አካባቢ ሲሆን፤ ከላልች የሃይማኖት መጻሔፌቶች የሚሇይበት 

ብዘ መሠረታዊ ነገሮች ሉጠቀሱ ይችሊሌ፡፡ ከነዙህም፡- 

 ባሃኦሊህ ራሱ የገሇጸው የመጀመሪያውና ዋነኛ ጽሐፌ መኖሩ፤ 

 ሃይማኖቱ የሚጠበቅበትንና አማኞች የሚመሩበትን የአስተዲዯር ተቋማት መመስረቱ፤ 

 ከባሃኦሊህ በኋሊ የእምነቱ መሪ ሉሆን የሚችሇው የቃሌ ኪዲኑ ማዕከሌ መሰየሙ፤ 

 አዱሱ ዓሇም-አቀፌ ሥርዓት የሚመራበትን ሔጎችና መርኆች መቅረጹ፤ 

 ሇቃሌ-ኪዲኑ ማዕከሌ ቅደሳን ጽሐፍቹን የመተርጎም ሥሌጣን መስጠቱ፤ 

 እምነቱ ሳይከፊፇሌና አንዴነቱ ተከብሮ እንዱኖር ሉያዯርጉ የሚችለትን ተቋማት 

መመስረቱ፤ 

 ሇነገሥታት፣ ሇሃይማኖትና ሇሃገር መሪዎች፣ ሇዓሇም ሔዜቦች በመሊ መሌእክቶቹን 

ማወጁ፤ 

 የዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔን ተቋም መመስረቱ፣ ሃሊፉነቱን መወሰኑ፣ ገቢውን መመዯቡ፣ 

አባሊቱንም „የፌትህ ሰዎች'፣ „የእግዙአብሓር እንዯራሴዎች'፣ „የሁለም መሏሪ 

ባሇአዯራዎች'፣ ብል መሰየሙ፤ 

 የገሇጸው ትምህርትና የተቀየሰው አዱስ ዓሇም-አቀፌ ሥርዓት የመሇወጥ ኃይለን 

በእርግጠኛነት መናገሩ፤ 

 „የእጅግ በጣም ታሊቁ ስሔተት-አሌባነት' ትምህርት፤ (The doctrine of the most 

great Infallibilitiy) የእግዙአብሓር መሌእክተኛ ብቸኛ ችልታና፣ የክስተቶች አስፇሊጊ 

ባሔሪይ መሆኑን አብራርቶ መግሇጹ፤ 
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 ከአንዴ ሺህ ዓመት በፉት ላሊ የእግዙአብሓር መሌእክተኛ የማይገሇጽ መሆኑን 

ማረጋገጡ፤ ጎሌተው ከሚታዩት ሌዩነቶች ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ 

"በተጨማሪም በዙህ መጽሏፌ ውስጥ፤ የግዳታ ጸልቶችን ያዚሌ፣ የፆም ወቅቱንና ሰዓቱን 

ይመዴባሌ፣ ሇሙታን ካሌሆነ በስተቀር የማሔበር (congregational) ጸልትን ይከሇክሊሌ፤ አንዴ 

ባሃኢ ፀልት ሲያዯርግ ፉቱን የሚያዝርበትን አቅጣጫ፣ „ቁቢሉውን' ይወስናሌ፤ 

ሁቁቅሊህን(የአምሊክን ዴርሻ) ያቋቁማሌ፤ የውርስን ሔግ ይቀርጻሌ፤ የቤተ-መቅዯስን 

(Mashriqu‟l-Adhkar) ተቋም፣ የባሃኢን ክብረ በዓሊት፣ የዓመቱ የሟሟያ ቀናት (Intercalery 

days) ይመሠርታሌ፣ የቅስና ተቋምን ይሽራሌ፤ የባሪያ ንግዴን፣ ራስ ማሰቃየትን፣ ሌመናን፣ 

ምነናን፣ ኃጢአት መናዜን፣ መስበኪያ ሰገነት መጠቀምንና እጅ መሳምን ይከሇክሊሌ፤ አንዴ ባሌ 

ሇአንዴ ሚስት ብቻ መሆኑን ያዚሌ፤ በእንስሶች ሊይ መጨከንን፣ ሥራ ፇትነትን ይቃወማሌ፤ 

ቁማር፣ አዯንዚዥ ዕፅ፣ ወይንና ላልች አስካሪ መጠጦችን መጠቀም ይከሇክሊሌ፤ ሇግዴያ፣ 

ሇቃጠል፣ ሇዜሙት፣ ሇሥርቆሽ፣ ቅጣታቸውን ይመዴባሌ፤ የጋብቻን ጥቅም አበክሮ ያስገነዜባሌ፣ 

አስፇሊጊ ሁኔታዎቹንም ያስቀምጣሌ፤ በአንዴ ዓይነት ሥራ ወይም ሙያ ሊይ መሠማራት የግዳታ 

መሆኑን ያዚሌ፤ ይህንንም ሙያ ወዯ ሥግዯት ዯረጃ ከፌ ያዯርገዋሌ፤ ሇሌጆች ትምህር ተፇሊጊ 

የሆኑ ነገሮችን ማቅረብ አስፇሊጊነት በአፅንኦት ያስገነዜባሌ፤ እንዱሁም እያንዲንደ ሰው የራሱን 

ቃሇ ኑዚዛ መጻፌንና የሚኖርበትን አገር መንግሥት በትክክሌ መታዜ እንዲሇበት ይናገራሌ፡፡  

"ከነዙህም ትእዚዚት በተጨማሪ፣ ተከታዮቹ ከሁለም ሃይማኖቶች ተከታዮች ጋር በፌቅርና 

በስምምነት፣ ያሇ ምንም ማዲሊት እንዱቀሊቀለ ባሃኦሊህ ይመክራቸዋሌ፤ አክራሪነትን፣ 

ከውንዥንብር፣ ከትዕቢት፣ ከክርክር፣ ከንትርክ፣ እንዱታቀቡ ያስጠነቅቃቸዋሌ፤ ጉዴፌ-አሌባ 

ንጽሔና፣ የማያጠራጥር እውነተኛነት፣ ጥቁር ነጥብ የላሇው ንጹህነት፣ ሇአዯራ ብቁነት፣ እንግዲ 

ተቀባይነት፣ ታማኝነት፣ ትሔትና፣ መቻቻሌ፣ ፌትሔና ሚዚናዊነት እንዱኖራቸው በተዯጋጋሚ 

ያስረዲቸዋሌ፤ እንዯ „አንዴ እጅ እጣቶች እንዯ አንዴ አካሌ እጅና እግሮች' እንዱሆኑ 

ይመክራቸዋሌ፤ ተነሳስተው የእርሱን እምነት እንዱያገሇግለ ይጋብዚቸዋሌ፤ እንዱሁም ስሇእርሱ  

የማያጠራጥር እርዲታ ያረጋግጥሊቸዋሌ፡፡ በተጨማሪም የሰው ር ጉዲዮች ቋሚ አሇመሆናቸውን 

በሰፉው ያብራራሌ፤ እውነተኛ ነፃነት ሇእርሱ ትእዚዚት ተገዥነት ብቻ መሆኑን ይገሌጻሌ፤ 

ሔግጋቶቹን ሇመተግበር መናጋት እንዯላሇባቸው ያስጠነቅቃሌ፤ ሁሇቱ ጣምራ ተግባራት፣ 

(ማሇትም) „ የእግዙአብሓርን የቀን ምንጭ ግሌጸት' መቀበሌና በእርሱ የተገሇጹትን ትእዚዚት 

መከተሌ የማይነጣጠለ መሆናቸውን ያዚሌ፤ አንደ ካሇላሊው ተቀባይነት እንዯማይኖረው 

ያረጋግጣሌ፡፡" 30   

ባሃኦሊህ ሇብዘ የዓሇም መሪዎች የሊካቸው መሌእክቶች በዙህ ቅደስ መጽሏፌ ውስጥ 

ታቅፇዋሌ፡፡ የአሜሪካ መሪዎች የተሰጣቸውን እዴሌ በመጠቀም ፌትሔን በዓሇም እንዱያራምደ ጥሪ 

ያቀረበበት፤ የዓሇም ሔዜቦች ተወካዮች አንዴ አይነት ጽሐፌና አንዴ ዓሇም-አቀፌ ረዲት ቋንቋ 
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እንዱኖራቸው ያሳሰበበት፤ የጀርመኑን ንጉሥ ያስጠነቀቀበት፤ የኦስትሪያውን ዓፄ የገሰጸበት፤ 

የበርሉንን ሰቆቃና የራየንን ወንዜ በዯም መጥሇቅሇቅ የተነበየበት፤ በቆስጠንጢኒያ ያለትን 

ባሊሥሌጣኖች ያወገበትና ውዴቀታቸውን የተነበየበት፤ ሇሰው ሌጆች የዯስታ ምንጭ የሆነችውን 

የትውሌዴ አገሩን፣ ኢራንን፣ ያወዯሰበት፤ ከሃዱው ሚርዚ ያህያ ይቅርታን ቢጠይቅ፣ መሃሪው 

አምሊክ ኃጢአቱን እንዯሚሠርዜሇት ያረጋገጠበትና ላልች የዙህን መጽሏፌ ይት 

እንዯሚያበሇጽጉት ሾጊ ኤፋንዱ  በሠፉው በመርር ያስረዲሌ፡፡31 

ይህ በአምሊክ ፇቃዴ የተገሇጸው መጽሏፌ፤ "የእውነተኛ ዯስታ ምንጭ"፤ "የማይሳሳት 

ሚዚን"፤ "ቀጥተኛው መንገዴ"፤ "ሇሰው ር ሔይወት ሰጪ"፤ "ሇተፇጠሩት ነገሮች ሁለ የሔይወት 

እስትንፊስ"፤ "እጅግ በጣም ኃያለ ምሽግ "፤ የባሃኦሊህ "የዚፌ ፌሬዎች"፤ "በዓሇም ውስጥ ሥርዓትን 

ሇማስከበርና የሔዜቡን ዯህንነት ሇመጠበቅ እጅግ በጣም ከፌተኛው መሣሪያ"፤ "የእርሱ ጥበብና 

የአፌቃሪው  ጠባቂነቱ ፊኖሶች ፤" " የመጎናጸፉያው ጥዐም ሽታ መዓዚ"፤ "የምህረቱ ቁሌፍች"፤ … 

መሆኑ በግሌጽ ተብራርቷሌ፡፡32 

"ይህ መጽሏፌ በትእዚዝቻችንና በእቀባዎቻችን ኮከቦች ያስጌጥነው መንግሥተ ሰማይ ነው፡፡" 

"እርሱን የሚያነብ፣ በኃያለ ጌታ፣ በሌዐለ እግዙአብሓር በወረደት ጥቅሶች ሊይ የሚያሰሊስሌ 

የተባረከ ነው ፡፡ ሰዎች ሆይ! በብቃት እጅ ያዘት፡፡ … በሔይወቴ! የሰዎችን አእምሮ በሚያስዯንቅ 

ሁኔታ ከሊይ ወርዶሌ ፡፡ በበእውነቱ፣ እርሱ የእኔ ሇሔዜቦች ሁለ እጅግ በጣም ከባደ ምሥክርና፣ 

ሇሁለም በምዴር ሊይ ሇሚኖሩትና በመንግሥተ-ሰማያት ውስጥ ሊለት፣ የሁለም መሀሪ ማስረጃ 

ነው፡፡" "ጣዕሙን ያጣጣመ  አንዯበት፣ በእርሱ ውስጥ የተቀመጠውን የሚያይ ዓይን፣ አባባልቹንና 

ምሥጢሮቹን የሚረዲ ሌብ የተባረኩ ናቸው፡፡ በአምሊክ! በእርሱ ውስጥ ከተገሇጸው ግርማና፣ በዙያም 

ውስጥ የተሠወሩት አባባልች ግሌጸት ከባዴ መሆን የተነሣ፣ የእነርሱን ትንተናዎች (ሇማዴረግ) 

በመሞከሩ ብቻ፣ የንንግር ሽንጥ ይርዲሌ፡፡"  

"እጅግ በጣም ቅደሱ መጽሏፌ የተገሇጸው፣ ሁለን በመሇኮት የተገሇጹትን ሃይማኖቶች 

ሉስብና ሉያቅፌ በሚችሌ ሁኔታ ነው፡፡ እነዙያ በጥንቃቄ የሚያነቡት የተባረኩ ናቸው! እነዙያ 

የሚረደት የተባረኩ ናቸው! እነዙያ በእርሱ ሊይ የሚያሰሊስለ …፣ ትርጉሙን በጥሌቀት የሚያስቡ 

የተባረኩ ናቸው! ስፊቱና ምጥቀቱ ግዘፌ ከመሆኑ የተነሣ፣ እርሱን ከማወቃቸው በፉት ሰዎችን 

በሙለ አቅፍ ይዞሌ፡፡ በቅርብ ጊዛ ውስጥ፣ ለዓሊዊ ኃይለ ፣ ሁለን ሌቆ የሚገባው አስገዲጅነቱና 

የኃይለ ታሊቅነት ይከሰታሌ፡፡" 33  
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ላልች ቅደሳን ጽሐፍች 

ባሃኦሊህ የሔግ መጽሏፈን ከቀረፀ በኋሊ ግሌጸቱን አሊቋረጠም፡፡ እስከ ምዴራዊ ዕዴሜው 

ማገባዯጃና የተሌዕኮው ማጠናቀቂያ ዴረስ፤ አንዲንዴ መሠረታዊ ትምህርቶቹን ዯጋግሞ 

በማብራራት፣ የተገሇጹትን እውነቶች እንዯገና በማረጋገጥ፣ የቀረፃቸውን ሔጎችና ትእዚዝች የበሇጠ 

በማስረዲት፣ ተጨማሪ ትንቢቶችንና ሌዩ ሌዩ ማስጠንቀቂያዎችን በመስጠት፣ እንዱሁም የሔጉን 

መጽሏፌ የሚያግዘ ተጨማሪ ዴንጋጌዎችን በመጻፌ ግሌጸቱን ማሟሊቱን ሾጊ ኤፋንዱ ጽፎሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ በዙህ ምዕራፌ ውስጥ ያለት ጥቅሶችና የሚከተለትም አንቀጾች ከእርሱ መጽሏፌ፣ 

ከጎዴ ፓስስ ባይ፣ የተወሰደና የተጠቀሱ ናቸው፡፡ በመጠኑም ቢሆን፣ ትርጉሙ ከእርሱ ጹሐፌ ጋር 

የተቀራረበ ሲሆን ፀሏፉው በራሱ አማርኛ ሇማቅረብ መርጧሌ፡፡ 

ከሔጉ መጽሏፌ መገሇፅ በኋሊ ከተጻፈት ውስጥ ጎሌተው የሚታዩት፤ „ኢሽራካት' 

(ፀዲልች)፤ „ቢሽራት'(አስዯሳች ዛናዎች)፤ „ታራዚት'(መዋቢያዎች)፤ „ታጃሉያት'(ነፀብራቆች)፤ 

„ካሉማት-ኢ-ፉርዲውሲዪህ'(የመንግሥት ሰማያት ቃሊት)፤ „ሊው-ኢ-አቅዲስ (እጅግ በጣም ቅደሱ 

መሌእክት)' „ሊው-ኢ-ደንያ'(የዓሇም መሌእክት) „ሊው- ኢ -ማክሱዴ' (የማክሱዴ መሌእክት) 

ናቸው፡፡ 

እነዙህ ቅደሳን ጽሐፍች ካቀፎቸው መሠረታዊ ትምህርቶች መካከሌ ሌቆ የሚታየውና 

የባሃኦሊህ ትምህርቶች አምዴ የሆነው፤ የሰውን ር አንዴነትና እኩሌነት ማወጅ መሆኑን ይናገራሌ፡፡ 

"በእውነቱ እኛ በምዴር ሊይ የሚኖሩትን በመሊ ሇማስተባበርና በአንዴ ሊይ ሇማዋሃዴ 

መጥተናሌ፡፡" … " የአንዴነት ብርሃን ኃያሌ ከመሆኑም የተነሳ ምዴርን በመሊ ሉያበራት ይችሊሌ፡፡" 

…"በአንዴ ወቅት በሔግ ሰጪ ቋንቋ ተናገርን፤ በላሊ ጊዛ እንዯ ተመራማሪና እንዯ የመንፇሳዊ 

ምሥጢር ፇሊጊ ተናገርን፤ ይህንን ሁለ የማዴረጋችን ዓሊማና የሊቀው ፌሊጎታችን ግን፣ የዙህን 

ዯረጃ ከፌተኛ ክብርና ሌዕሌና ሇመገሇጽ ነው፡፡" 

የሰው ር አንዴነት ግብ "ከእያንዲንደ ላሊ ግብ ይበሌጣሌ"፤ "ይህም የምኞቶች ሁለ 

ንጉሥ ነው"፤ በማሇት ይገሌጸዋሌ፡፡ 

"ዓሇም አንዴ ሀገር ናት፣ የሰው ሌጆችም ዛጎቿ ናቸው"፤ በማሇት ያውጃሌ፡፡ በተጨማሪም፣ 

በአዜጋሚ ሇውጥ የሰው ር የሚዯረስበት የመጨረሻው የብስሇቱ ዯረጃ የማይቀር መሆኑን 

ያረጋግጣሌ፤ " … በቅርብ ጊዛ አሁን ያሇው ሥርዓት ይጠቀሇሊሌ፤ በእርሱም ምትክ አዱስ 

ይረጋሌ"፤ …"አሁን ምዴር በመሊ በእርግዜና ሊይ ነች፣ እጅግ በጣም የተከበሩ ፌሬዎችዋን 

የምትሰጥበት፣ ከእነርሱም እጅግ በጣም የሊቁ ዚፍች እጅግ በጣም የሚማርኩ አበባዎች፣ እጅግ በጣም 

የተዋቡ ቡራኬዎች የሚመነጩበት ቀን እየተቃረበ ነው፡፡" 
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አሁን የገነነው ሥርዓት ጎዯልነቱንና፤ ጠባብ አገር ወዲዴነት የሰውን ር በሚገባ 

ሇመምራትም ሆነ ሇመቆጣጠር አቅመ-ቢስ መሆኑን፤ በአንጻሩም፣ "የሰውን ር ማፌቀር"፤ የዓሇም 

ሔዜቦችን ማገሌገሌና ጥቅማቸውን ማራመዴ ተገቢና አስመስጋኝ መሆኑን ይገሌጻሌ፡፡ 

"የሰዎች በእግዙአብሓር ማመን፣ በእያንዲንደ ሀገር ኃይለ እየከሰመ" በመምጣቱና … 

"የዓሇምም ገጽታው ወዯ ክፊትና ኢአማኒነት" በመሇወጡ ያዜናሌ፡፡ ሃይማኖት፣ "ብሩህ ብርሃንና 

ሇዓሇም ሔዜቦች ጥበቃና ዯህንነት የማየበገር ምሽግ"፤ "በዓሇም ሊይ ሥርዓትን ሇመርጋት ዏቢይ 

መሣሪያ" እና መሠረታዊ ዓሊማውም በሰዎች መካከሌ ሔብረትንና ስምምነትን ሇመፌጠርና 

ሇማራመዴ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ ሃይማኖት "የመከፊፇሌና ያሇመስማማት ምንጭ" እንዲይሆን 

በማስጠንቀቅ፤ መሠረታዊ ትምህርቶቹን በዓሇም በመሊ ባለ ትምህርት ቤቶች፣ መሠረተ-ቢስ 

ጥሊቻንና ቀኖናዊነትን በማያመጣ ሁኔታ፣ ሔፃናት እንዱማሩት እንዱዯረግ ያዚሌ፡፡ "የእኩያን 

ክፊት" መንስዔው "ከሃይማኖት መዲከም " መሆኑን ይናገራሌ፡፡ የሰውን ር አካሊት የሚያንቀጠቅጡ 

መናጋቶች እንዯሚመጡ መተንበዩ ተብራርቷሌ፡፡ 

"የጋራ ጸጥታ ጥበቃን ያሇማመንታት ያዚሌ፤ የብሓራዊ የጦር መሣሪያ ቅነሳን ያሳስባሌ፤ 

በመንግሥታት መካሌ ሰሊምን ሇማስፇን፣ ነገሥታትና መሪዎች የሚመካከሩበት የዓሇም ስብሰባ 

የሚያስፇሌግና የማይቀር መሆኑን ያውጃሌ፡፡ 

"ፌትሔ „የሰዎች ብርሃን '፣ የእነርሱም  „ጠባቂ'፣ „የዓሇም ሔሊዌ ምሥጢራት ገሊጭ'፣ 

„የፌቅርና የቸርነት ዓርማ' ናት በማሇት ያወዴሳታሌ፤ ፀዲሌዋም ወዯር እንዯማይገኝሇት ይገሌጻሌ፤ 

„የዓሇም አዯረጃጀትና የሰው ርም መረጋጋት' እውን የሚሆነው በእርሷ ሊይ ሲመሠረት ብቻ መሆኑን 

ያረጋግጣሌ፤ የእርሷንም „ሁሇት ዓምድች፣ ካሳንና (reward) ቅጣትን' የሰው ምር „የሔይወት 

ምንጮች' አዴርጎ ይመዴባቸዋሌ፤ የእርሷንም (የፌትሔን) መምጣት ራሳቸውን በማነቃቃት 

እንዱጠባበቁ የዓሇምን ሔዜቦች ያስጠነቅቃቸዋሌ፤ ከታሊቅ መተረማመስና ከከባዴ የፌትሔ 

አሌባነት ወቅት በኋሊ የእርሷ የቀን ፀሏይ በተሟሊ ፀዲለና ክብሩ እንዯሚያበራ ይተነብያሌ፡፡ 

"በተጨማሪም „ በሁለም ነገሮች የሚዚናዊነትን' መርኅ ዯግሞ ያስረዲሌ፤ „ነፃነት፣ 

ሥሌጣኔና የመሳሰለት' „የሚዚናዊነትን አጥናፌ ካሇፈ' „በሰዎች ሊይ ጎጂ ተፅዕኖ እንዯሚያዯርሱ' 

ይገሌፃሌ፤ የምዕራባውያን ሥሌጣኔ የዓሇምን ሔዜቦች እንዯሚያስጨንቃቸውና 

እንዯሚያስዯነግጣቸው አስተውሎሌ፤  ከሚገባው በሊይ ሌቅ የተሰዯዯ „የሥሌጣኔ ነበሌባሌ ከተሞችን 

የሚፇጅበት'  ቀን የተቃረበ መሆኑን ይተነብያሌ፡፡ 

"መመካከርን ከእምነቱ መሠረታዊ ትምህርቶች እንዯ አንደ አዴርጉ መዴቦታሌ፤ 

እርሱንም „የመሪነት ፊና'፣ „እውቀትን የሚሰጥ'፣ ከሁሇቱ እንዯ አንደ „የመሇኮታዊ ጥበብ የሰማይ 

ብርሃን' ነው በማት ይገሌጸዋሌ፡፡ እውቀት „ሇሰው ሔይወት ክንፍቹና ሇመወጣጫው እንዯ መሰሊሌ' 

መሆኑን ይገሌጻሌ፤ እርሱንም መገብየት „የሁለም ግዳታ' መሆኑን ያሳስባሌ፤ „ሥነ -ጥበብ፣ እዯ-
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ጥበብና ሳይንስ' ሇዓሇም ህሌውና ከፌተኛ እዴገት መሣሪያ መሆናቸውን ያስገነዜባሌ፤ በእዯ-

ጥበባትና በሙያዎች የተገኘውን ሏብት ያመሰግናሌ፤ የዓሇም ሔዜቦች ሇሳይንቲስቶችና ሇእዯ -

ጥበባት ያሇባቸውን ውሇታ መንጋት እንዯማይኖርባቸው ያሳስባሌ፤ ሇሰዎች የማይጠቀሙትን፣  

በቃሊት ተጀምረው በቃሊት የሚያሌቁትን፣ ሳይንሶች ማጥናት ዋጋ እንዯማይኖራቸው 

ያስገነዜባሌ፡፡" „በጓዯኝነትና በመቀራረብ መንፇስ ከሁለም ሰዎች ጋር መወዲጀትን፣ … ይህም 

መቀራረብ፣ በዓሇም ውስጥ ሥርዓትን ሇሚመሠርቱትና ሇሔዜቦች ሔይወት ሰጪዎች ሇሆኑት፣ 

„ሇሔብረትና ሇስምምነት' አጋዥ መሆኑን ስሇሚገነብ፣ ይህን መርኅ እንዱከተለ አጥብቆ 

ያሳስባሌ፤ የአንዴ ዓሇም -አቀፌ ቋንቋና የአንዴ ዓይነት ሥነ- ጽሐፌ መኖርን አስፇሊጊነት አበክሮ 

ያስገነዜባሌ፤ የተሇያዩ ቋንቋዎችን በማጥናት ስሇሚባክነው ጊዛ ያዜናሌ፤ ይህ አንዴ አይነት 

ቋንቋና ስነ-ጽሐፌ በሥራ ሊይ ሲውሌ፣ ምዴር በመሊ እንዯ „አንዴ ከተማና አንዴ አገር' 

እንዯምትቆጠር ያረጋግጣሌ … ፡፡ 

"ሇዓሇም-አቀፌ ቤተ ፌትሔ ባሇአዯራዎች፣ በጽሐፍቹ ውስጥ በግሌጽ ያሌተቀመጡትን 

ሇመዯንገግ ኃሊፉነቱን ይሰጣሌ፤ እንዱሁም „እግዙአብሓር በፇቀዯው ሁለ እነርሱን 

እንዯሚያናቃቃቸው' ቃሌ ይገባሌ፡፡ የሪፑብሉክን መሌካም አስተሳሰቦችና … የንጉሣዊነት ግርማን 

የሚያጣምር መንግሥት ማቋቋም፣ ሌቀት ያሇው ክንውን መሆኑን ያወዴሳሌ፤ ሌዩ ትኩረት 

ሇግብርና እንዱሰጠው ያሳስባሌ፤ „በፌጥነት በመውጣት ያለትን ጋዛጦች' በተሇይ በመጥቀስ፣ 

„የዓሇም መስተዋቶች እና የሚያስዯንቁና ኃይሇኛ ክስተት' መሆናቸውን በማብራራት፣ እነዙያ 

ሇእነርሱ መመረት ኃሊፉ የሆኑት ሁለ፣ ከተንኮሌ፣ ከስሜት፣ አስቀዴሞ ከመፌረዴ የፀደና 

በምርምራቸው ፌትሏዊና ባሇሚዚናዊ አእምሮ በመሆን፣ በእያንዲንደ ሁኔታ ሁለንም መረጃዎች 

በከፌተኛ ጥንቃቄ ማገናብ እንዯሚገባቸው ያዚሌ፡፡ 

 "የእጅግ በጣም ታሊቁ የስሔተት አሌባነትን ሔግ ዯግሞ ያብራራሌ፤ ተከታዮቹ 

ሇሚኖሩበት አገር መንግሥት „በታዚዥነት፣ በታማኝነትና በእውነተኛነት' እንዱኖሩ ግዳታ 

መሆኑን እንዯገና ያረጋግጣሌ፤ የቅደስ ጦርነትን ማወጅና የመጻሔፌትን ማውዯም ትእዚዝች 

መሻራቸውን በአፅንኦት ይናገራሌ፤ የእውቀትንና የጥበብን ሰዎች ሇብቻቸው ነጥል በማስቀመጥ፣ 

ሇሰው ር አካሌ እንዯ „ዓይኖች'፣ እንዱሁም ሇዓሇም የወረደ „እጅግ በጣም ታሊሊቅ ስጦታዎች' 

በማሇት ያመሰግናቸዋሌ፡፡ 

" … የእውነተኛ ፌሌስፌናን መሠረቶች ያስቀመጠበት፣ ሊውህ-ኢ-ሂክማት(የጥበብ 

መሌእክት)፤ የቅደስ ጉብኝት ፀልት፤ …  የእጅግ በጣም ቅደሱ መጽሏፌን ሔጎችና ትእዚዝችን 

የሚያብራሩትን „ጥያቄዎችና መሌሶች'፤ ሊውህ-ኢ-ቡርሃን(የማረጋገጫ ጽሊት) … (የእምነቱ 

ተቃዋሚ የነበሩትን፣ ተኩሊና የሴት እባብ በመባሌ የተጠሩት፣ ሁሇት ቄሶች) የተወገዘበት፤ ወይም 

ሊውህ-ኢ-ካርሚሌ (የቀርሜልስ ጽሊት)፤ „ከመንግሥተ-ሰማይ ስሇወረዯችው የእግዙአብሓር ከተማ' 

ባሃኦሊህ በተሇይ መጥቀሱና፣ በዙያች ተራራ ሊይ „በአጭር ጊዛ ውስጥ እግዙአብሓር ቅደስ 
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መርከቡን ያንሳፌፊሌ'፤ እንዱሁም „የባሃን ሔዜቦች እንዱታወቁ ያዯርጋሌ' ብል የተነበየበት 

ናቸው፡፡ 

"በመጨረሻም፣ ሇሼክ መሏመዴ ታኪ፣ ኢብን-ኢ-ዴሂብ (ሇተኩሊው ሌጅ) በሚሌ መጠሪያ 

ሇታወቀው፣ በባሃኦሊህ ብዕር የተገሇጸው መሌእክትና የመጨረሻው ጎሌቶ የሚታየው ጽሊቱ፣ 

(መሌእክት ሇተኩሊው ሌጅ) መጠቀስ አሇበት፡፡ ያ ስግብግብ ቄስ ስሇ እኩይ ሥራዎቹ እንዱፀፀት 

ይነግረዋሌ፤ የሃይማኖቱን ትክክሇኛነት፣ … ከራሱ ቅደሳን ጽሐፍች ማረጋገጫዎችን 

ይጠቅስሇታሌ፡፡ 

"በቁጥር ሉተመኑ በማይቻለ ምክሮች፣ በሥር- ነቀሌ መርሆዎች፣ ዓሇምን በሚቀርፁ ሔጎችና 

ትእዚዝች፣ በአስፇሪ ማስጠንቀቂያዎችና በአስዯንጋጭ ትንቢቶች፣ ነፌስን ከፌ ከፌ በሚያዯርጉ 

ፀልቶችና ሱባዔዎች፣ ብርሃን በሚሰጡ ትንተናዎችና ትርጉሞች፣ በስሜት በተሞለ ንግግሮችና 

ሰበካዎች የተትረፇረፈ ጽሐፍቹ፣ … በዙህ መጽሏፌ፣ ከእርገቱ ከአንዴ ዓመት በፉት በተገሇጸው፣ 

የግሌጸቱ ዋጋ የማይገኝሊቸው ዕንቁዎች ማከማቻ የሆኑት፣ በመቶ የሚቆጠሩ መጽሏፍች፣ የዯራሲ 

ዴንቅ ክንውን፣ በተግባር አበቃ ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡"34 

አንዴ ዯራሲ፣ ጽሐፈን ሇመጀመር ብዕርና ወረቀትን ከማግኘቱ በፉት፣ ሃሳቡን በአእምሮው 

ሇመቅረጽ ጥረት ያዯርጋሌ፤ ከዙያም ረቂቁን ይጫጭራሌ፤ ቋንቋውን ያርማሌ፣ ቅዯም ተከተለን 

ያስተካክሊሌ፣ ሃሳቡን ይሇውጣሌ፣ ይዯሌዚሌ፣ ይሠርዚሌ … ወተ፡፡ ጊዛው እየረመና የበሇጠ 

ማስረጃ ሲያገኝ፣ እንዱሁም በእውቀት እየበሇፀገ ሲሄዴ፣ በአጠቃሊይ የመጸሏፈን ይት ሇማሻሻሌ 

ጥረት ያዯርጋሌ፡፡ ይህንንም ሁለ አዴርጎና መጽሏፈ ታትሞ ሲወጣ፣ ብዘ እንዯሚቀረው 

ይገነባሌ፡፡ ላልች ምሁራንም፣ በቅርፁም ሆነ በይቱ፣ የዴርሰቱን ጉዴሇት አጉሌተው ሇማሳየት 

ይችሊለ፡፡ በአጭሩ የሰው ሥራ ስሇሆነ የተሟሊ ሊይሆን ይችሊሌ፡፡ 

የእግዙአብሓር መሌእክተኛ ግን ግሌጸቱን በመጽሏፌ ሇመቅረጽ እነዙህ ሁለ የሟች ሰው 

ጥረቶች አያስፇሌጉትም፡፡ መሌእክቱ ከእውቀት ምንጭ ከሆነው ከአምሊክ እንጂ ከራሱ ስሊሌሆነ፣ 

ዴርሰቱን በመጀመሪያ ማርቀቅ አያስፇሌገውም፡፡ ምርምር በማዴረግና በማመሳከር ጊዛውን 

አያባክንም፡፡ በጊዛና በቦታ ስሊሌተወሰነ፣ ያሇፈትን ሇማስታወስ ሆነ የወዯፉቱን ሇመተንበይ 

የሉቃውንት ተሞክሮ አይሻም፡፡ ግሌጸቱ እንዯ ዯራሽ ወንዜ ስሇሚጎርፌና እንዯ ፎፎቴ ስሇሚወርዴ፣ 

የጽሐፈ ፌጥነት የሚወስነው፣ በጸሏፉዎቹ የመጻፌ ፌጥነት እንጂ እርሱ ሉያወርዴ በሚችሇው ቁም 

ነገር አይዯሇም፡፡ ጊዛ እየጨመረ ሲሄዴም ሃሳቡን አይሇውጥም ወይም አያሻሽሌም፡፡ ዓመታት 

እያሇፈና አያላ መናት  እየተሇወጡ በሓደ ቁጥር፣ እንዱሁም የሰው ር በሥሌጣኔ ሲዯረጅ፣ 

የቃልች ብርሃን የበሇጠ እየበራ፣ ምሥጢራቸው እየተገሇጸና እውነተኛነታቸው እየተረጋገጠ 

ይመጣሌ፡፡ 
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"ሇመጀመሪያ ጊዛ በሃይማኖት ታሪክ ውስጥ፣ የእግዙአብሓር ቃሌ እንዳት እንዯሚገሇጽ 

አስተማማኝ ማስረጃ አሇን፡፡ ባብና ባሃኦሊህ በከፌተኛ ፌጥነት መሇኮታዊ ግሌፀቶችን ከመናገራቸው 

የተነሣ፣ አንዲንዳ ቃልቹን እነርሱ በተናገሩት ፌጥነት ማንም ሉጽፊቸው እንዲሌቻሇ አያላና 

የተሇያዩ ተመሌካቾች መስክረዋሌ፡፡ያሇፈት ቅደሳን ጽሐፍችን ምሥጢሮች የሚፇታው፣ 

የእርግጠኝነት መጽሏፌ (257 ገጾች ያለት) በባሃኦሊህ የተጻፇው በሁሇት ቀኖች ውስጥ ነው፤"35 ይሊለ 

ፕሮፋሰር ሙትሊግ፡፡ በመቀጠሌም፤ "የእግዙአብሓር ቃሌ አቻ በማይገኝሇት ፀዲሌ፣ ውበትና 

ፌጹምነት፣ … እንዯ ፀሏይ ያበራሌ፡፡ ሇዓሇም የመንፇሳዊ ሔይወት ምንጭ ነው፡፡"36 

በባሃኢ ቤተ-መክር ውስጥ የአሥራ አምስት ሺህ ጽሊቶች ወይም መሌእክቶች ዋና ጽሐፍቻቸው 

(original writings) ይገኛለ፡፡ በእያንዲንደ መሌእክት ውስጥ በአማካይ ሦስት ገጾች አለ ብንሌ 

ዓርባ አምስት ሺህ ገጾች አሎቸው ማሇት ነው፡፡ በእያንዲንደ መጽሏፌ ውስጥ አራት መቶ ሃምሣ 

ገጾች ቢኖሩ፤ በመቶ የሚቆጠሩ መጽሏፍች ባሃኦሊህ ገሌጿሌ ማት ነ፤ ብሇው ፕሮፋሰሩ ጽፇዋሌ፡፡37 

"የእነዙህን ቅደሳን ጽሐፍች ግሌጸት ያዩ ሰዎች የተነገሩት ቃልች ሉጻፈ በሚችለት ፌጥነት 

መሆኑን መስክረዋሌ፡፡ (ምክንያቱም) ቃልቹን በተነገሩት ፌጥነት ሇመጻፌ ሇጸሏፉዎች 

ይሳናቸዋሌ፡፡ ይበሌጥ የሚያስዯንቀው ዯግሞ ጽሐፍቹ ምንም ዓይነት እርማት፣ ማስተካከሌና 

ሇውጥ አሇመፇሇጋቸው ነው፡፡" 38 
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-3- 

መንፇሳዊት ትምህርቶች 

የአምሊክ ህሌውናና አንዴነት 

"ሇእግዙአብሓር አንዴነት ምስጋና ሁለ ይሁን፤ እንዱሁም ሇእርሱ፣ ወዯር ሇላሇውና ፌጹም 

ክብር ሇተመሊው የሁሇንተን ዓሇም ገዥ፤ የሁለን ነገሮች እውነታ ፌጹም ከላሇ ነገር ሇፇጠረው፤ 

ከላሇ ነገር የፌጥረቱን እጅግ በጣም የተጣሩና የረቀቁ ንጥረ ነገሮች ወዯ መኖር ሇጠራው፤ ፌጥሮቹን 

ከመራቅ ውርዯትና በመጨረሻም ከመጥፊት አዯጋ በማዲን በእርሱ የማይበሊሽ የክብር መንግሥት 

ውስጥ ሇተቀበሊቸው፣ ሇለዓሊዊው ክብር ሁለ ይሁን፡፡ ሁለን ከሚያቅፇው ፀጋው ፣ ሁለን 

ከሚያጥሇቀሌቀው ምህረቱ በቀር ላሊ ምንም ነገር ይህን ከፌጻሜ ሇማዴረስ ባሌቻሇ ነበር፡፡"1 

መጀመሪያና መጨረሻ የላሇው፣ ከቶ ምንም የማይሳነው፣ በሁለም ሥፌራ የሚገኝ፣ 

በቦታና በጊዛ ያሌተወሰነ፣ ሁለንም የሚያውቅና የመሌካም ነገር ሁለ ምንጭ የሆነ አንዴ ፇጣሪ 

መኖሩን ባሃኦሊህ ያስተምራሌ፡፡ በተሇያዩ ቋንቋዎች የተሇያዩ ስምና መጠሪያ ቢኖረውም አንዴ፣ 

የማይታይ፣ የማይታወቅ፣ የማይሇወጥና ሇዓሇማዊ አምሊክ እንዲሇ ይናገራሌ፡፡ የፌጥረታቱ 

ምስጋናዎች በብቃት ሉያወዴሱት፣ ወይም የሉቃውንት ምርምሮች እርሱነቱን ሇማወቅም ሆነ 

ምሥጢሩን ሇመረዲት፣ ቁጥር ሥፌር የላሊቸውን ፌጥረቶቹን ሇመገመትም ሆነ የተትረፇረፈ 

በረከቶቹን ሇመተመን ቀርቶ ሇማሰብ ይሳናቸዋሌ፡፡ 

"አምሊኬ ሆይ! ሁለን የሚያስተውሌ ብዬ ብገሌጽህ፣ እነዙያ ፌጹም ከፌተኞቹ የማስተዋሌ 

ክስተቶች ባንተ ትእዚዜ መፇጠራቸውን … ፌጹም ጠቢቡ ብዬ ባወዴስህም፣ እንዯገና የጥበብ 

ምንጮች የሆኑት ራሳቸው በአንተ ፇቃዴ መፌሇቃቸውን…ሁለን ነገር አዋቂው ብዬ ብጠራህም፣ 

እነዙያ የእውቀት የመጨረሻው ከፌተኛ ህሌውና የሆኑት የኣሊማህ ፌጥረቶችና መሣሪያዎች 

መሆናቸውን ማመን አሇብኝ፡፡ 

"የሟች ሰው ጥረት ምሥጢርህን ሇመፌታት፣ ክብርህን ሇመግሇጽ፣ የህሊዌህን ባሔርይ 

እንኳ ሇመጠቆም ከሚችሇው በሊይ የተከበርክ፣ ሇመገመት ከሚቻሌ በሊይ የተከበርክ ነህ፡፡ … 

"በምንም ጊዛ ከአንተ በስተቀር የአንተን ምሥጢር ጠሌቆ ሇማወቅ፣ ወይም የአንተን 

ታሊቅነት በሚገባ ሇማወዯስ የቻሇ የሇም፡፡ አንተ በምርምር የማትገኝ  ከሰዎቸች ምሥጋና በሊይ ሆነህ 

ሇዓሇም ትኖራሇህ፡፡" 2 
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ግሌጽና ስውር 

እግዙአብሓር የግሌጽ ፌጹም ግሌጽ፣ የስውርም ፌጹም ስውር ነው፡፡ 

"ጠቅሊሊው ፌጥረት በምሥጢርህ ሲገረም፣ እኔ እንዳት አውቄሃሇሁ ብዬ  ሌናገር እችሊሊሁ? 

ዯግሞ እነሆ መሊው ሁሇንተን ዓሇም የአንተን መኖር ሲያውጅና ስሇእውነትህ ሲመሰክር፣ እንዳት 

አሊውቅህም  ብዬ ሇመናገር እችሊሇሁ? … ከአንተ ከራስህ በስተቀር ማንም የአንተን የባሔርይ 

ምሥጢር ሉገሌጽ አይችሌም፣ … ከሁለም በሊይ ከሆነው የአንተ ሔሌውና በስተቀር ማንም 

የማይመረምረውን የሔያውነትህን እውነታ ሇመገንብ አይችሌም፡፡ " 3 

ስሇ አምሊክ ቀርቶ ስሇ ተፇጠሩት ነገሮች ሰው ያሇው እውቀት አንፃራዊ ነው፡፡ ይህም ማሇት 

ስሇ አንዴ ነገር ሰው ያሇው እውቀት ስሇባሔሪው እንጂ፣ የነገሩን ህሊዌ (essence) አይዯሇም፡፡ 

"ስሇ ነገሮች ያሇን እውቀት ፣ ስሇ ተፇጠሩትና ውስን ስሇሆኑት ነገሮች እውቀት እንኳ ፣ ስሇ 

ህሊዌያቸው ሳይሆን ስሇ ባሔሪዎቻቸው እውቀት ስሇሆነ፣ ወሰን ስሇላሇው ስሇመሇኮታዊው እውነታ 

ህሊዌ ሇመገንብ እንዳት ይቻሊሌ? ምክንያቱም የምንገነበው የማንኛውንም ነግር ህሊዌ ምንነት 

ሳይሆን፣ የምንገነበው ባሔሪዎቹን ብቻ ነውና፡፡ ሇምሳላ የፀሏይ ህሊዌ ምንነት አይታወቅም፣ ነገር 

ግን ሙቀትና ብርሃን በሆኑት ባሔርይዎቿ እንገነባታሇን፡፡ የሰው ህሊዌ ምንነት አይታወቅም፣ 

ግሌጽም አይዯሇም፤ ነገር ግን የሚታወቀው በህሊዌው ሳይሆን፣ በባህሪያቱ ነው፡፡ ምንም እንኳ አእምሮ 

ሁለንም ነገሮች የሚያቅፌና ውጫዊ ኑባሬዎችን የሚገነብ ቢሆንም፤ እነዙህ ፌጡሮች፣ 

ህሊዌአቸውን በተመሇከተ አይታወቁም፤ እነርሱ የሚታወቁት በባሔሪዎቻቸው ብቻ ነው፡፡ … 

መሇኮታዊው እውነታም ህሊዌውን በተመሇከተ ግን እንዯማይታወቅ ፣ ባሔርይዎቹን በተመሇከተ ግን 

እንዯሚታወቅ ምንም አያጠራጥርም፡፡" 4 

" የሰው የመረዲት ችልታ የሰው ተፇጥሮ ባሔርይ መሆኑ፤ ሰው ዯግሞ የእግዙአብሓር 

ምሌክት መሆኑ ግሌጽ ነው፤ የምሌክት ባሔርይ የምሌክቱን ፇጣሪ እንዳት ሉከብ ይችሊሌ? ይህም 

ማሇት፣ የሰው ተፇጥሮ ባሔርይ የሆነው የመገንብ ችልታ፣ እንዳት እግዙአብሓርን ሉገነብ 

ይችሊሌ ሇማሇት ነው፡፡ ስሇዙህ የመሇኮት እውነታ ከመገንብ ሁለ የተዯበቀና ከሁለም ሰዎች 

አእምሮ የተሰወረ ነው፡፡ ወዯዙያ ዯረጃ ሇመዴረስ ፌጹም የማይቻሌ ነገር ነው፡፡ ዜቅተኛ የሆነው ነገር 

ሁለ ከራሱ በሊይ ከፌተኛ የሆነውን ነገር እውነታ ሇመገንብ ኃይሌ-አሌባ መሆኑን እንረዲሌን፡፡ 

ስሇዙህ ዴንጋይ፣ አፇር፣ ዚፌ፣ ምንም ያህሌ እዴገት ቢያዯርጉ፣ ምንም እንኳን ሰው 

እንዯተፇጠረው ሁለ እነርሱም የተፇጠሩ ቢሆኑም፣ የሰውን እውነታ ሇመገንብ አይችለም፤ 

ማሇትም የማየትን፣ የመስማትንና የላልችን የሔዋሳት ኃይልች ሇማወቅ አይችለም፡፡ ስሇዙህ 

የተፇጠረው ሰው፣ ንጹህ ሔሊዌ ስሇሆነው ስሇፇጣሪ እውነታ እንዳት ሉረዲ ይችሊሌ? ይህ ዯረጃ 

በመገንብ ችልታ ሉዯረስበት አይቻሌም፣ ይህን ዯረጃ ሇመረዲት ምንም ማብራሪያ በቂ 

አይሆንም፣ እንዱሁም ይህን የሚያመሇክት ምንም ኃይሌ የሇም፡፡ የትቢያ አቶምን ከንጹህ ዓሇም 
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ጋር ምን ያገናኘዋሌ? በውሱን አእምሮና ወሰን በላሇው ዓሇም መካከሌ ምን ተዚምድ ይኖራሌ? 

እግዙአብሓርን ሇመገንብ አዕምሮ ኃይሌ-አሌባ ነው፤ እርሱንም ሇማስረዲት ነፌሶች ግራ ይጋባለ፡፡ 

… 

ስሇሆነም፣ የዙህን ህሌውና ዯረጃ በተመሇከተ የሚዯረገው እያንዲንደ መግሇጫና ማብራሪያ 

የተሳሳተ ነው፤ ሁለም ውዲሴና ሁለም ትንታኔ ዋጋ የሊቸውም፤ እያንዲንደ ግንዚቤ ከንቱ ነው፤ 

ማሰሊሰሌ ሁለ ፌሬ-ቢስ ነው፡፡ 5 

 

የአምሊክ መስተዋት 

ይህ ማንነቱን ሇማወቅ፣ ምሥጢሩን ሇመረዲትና ጥበቡን ሇመገንብ የማንችሇው ፇጣሪ፤ 

ሇፌጥረታቱ ያሇው ፌቅር ገዯብ የላሇው፣ የምህረቱ ውቅያኖስ ጥሌቅና ሰፉ፣ የበረከቱ ዜናብ 

የማያቋርጥ፣ የዯግነቱ ርህራሄ አቻ የማይገኝሇት ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ ሇፌጥረታቱ ያሇው ፌቅር ገዯብ 

የላሇው ከመሆኑም የተነሳ፣ ከስሞቹና ከባሔርያቶቹ፣ ቢያንስ አንደን ባሔርይ የማያንፀባርቅ 

ፌጥረት አይገኝም፡፡ ከፌጥረታት በሙለ ሌቆ የሚገኘው ሰው ግን፣ የእግዙአብሓርን ባሔርያት 

በሙለ እንዱያንፀባርቅ በእርሱ መሌክና አምሳያ ተፇጥሯሌ፡፡ ከሁለም ሰዎች በሊይ የሆነውና 

የሊቀው ዯግሞ የአምሊክ መሌእክተኛ ነው፡፡ 

"የመሇኮት ህሊዌ፣ ከማይታዩት ሁለ የማይታየው ተብል የሚጠራው፣ ሉገሇጽ ከቶ የማይቻሌ  

ከሰው አእምሮ መዲረሻ በሊይ እንዯሆነ እወቅ - እርሱ ከማንኛውም ገሇጻ፣ ከማንኛውም ማብራሪያ 

ወይም ፌንጭ ወይም ማስመሰሌ፣ ከማንኛውም ውዲሴና ምስጋና የነፃ ነው፡፡ - እርሱ ያ እርሱ ነው - 

የሚሇውን ትርጉም አእምሮ ከቶ ሉያስበው አይችሌም፤ እንዱሁም የእርሱን እውቀት የምትሻ ነፌስ፣ 

በምዴረ-በዲ ተንከራታች፤ መንገደንም የሳተች ናት፡፡… 

   "ይሁን እንጂ በሁለም ነገሮች ውስጣዊ ፌሬ ነገርና በእያንዲንደ ነፌስ ግሊዊነት ሊይ 

ብታሰሊስሌ፣ የጌታህን የምህረት ምሌክቶች በሁለም በተፇጠሩት ነገሮች ውስጥ ታስተውሊሇህ፤ 

በሁለም የህሌውና ግዚቶቹ የስሞቹና የባሔርያቱ ጨረሮች ተርግተው … ታያቸዋሇህ፡፡ ከዙያም ይህ 

ሁሇንተን ዓሇም፣ በሚገባ በተጠበቀው ጽሊት ውስጥ የተቀመጡትን የእርሱን ምሥጢራት የሚገሌጽ 

የተጠቀሇሇ ብራና መሆኑን ትገነባሇህ፡፡ በኑባሬ ውስጥ ካለት አቶሞች አንደ አቶም፣ ከፌጥረታት 

አንደ ፌጥረት፣ የእርሱን ምስጋና የማይናገር፣ የእርሱን ስሞችና ባሔርያት የማያወጋ፣ የእርሱን 

ክብርና ኃይሌ የማይገሌጽና ወዯ እርሱ አሃዴነትና ወዯ እርሱ ምህረት የማይመራ ፇጽሞ አይገኝም፡፡ 

ማንም የሚሰማ ጆሮ፣ የሚያይ ዓይንና ጤናማ አእምሮ ያሇው ይህንን አይክዴም፡፡" 6 

"እርሱ በእያንዲንደ … የተፇጠረ ነገር ውስጣዊ እውነታ ሊይ ከስሞቹ የአንደን ብርሃን 

ፇነጠቀበት፤ ከባሔሪያቱ የአንደን ክብር ተቀባይ እንዱሆን አዯረገው፡፡ በሰው እውነታ ሊይ ግን 
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የስሞቹንና የባሔርያቱን ብርሃን ሁለ አበራበት፣ የገዚ ረሱም መንፀባረቂያ መስተዋት አዯረገው፡፡ ሰው 

ከተፇጠሩት ነገሮች ሁለ እርሱ ብቻ ሇእንዯዙህ ዓይነቱ ችሮታ፣ እንዱህ ሊሇው ሊቂ በረከት 

ተመረጠ፡፡" 7 

ሰዎች ሁለ በእግዙአብሓር አምሳሌ ተፇጠሩ ሲባሌ፤ ጻዴቁም ሆነ ኃጥያተኛው እኩሌ 

ናቸው፣ ወይም ፌጥረቶቹ ከአምሊክ ጋር ይወዲዯራለ ማሇት እንዲሌሆነ ባሃኦሊህ ያስገነዜበናሌ፡፡ 

"የተፇጠሩት ነገሮች ሁለ የእግዙአብሓር ግሌጸት ምሌክቶች ናቸው ስንሌ፣ እግዙአብሓር 

አይበሇውና፣ ሰዎች ሁለ ዯጎችም ሆኑ ክፈዎች፣ ጻዴቃንም ሆኑ ከሃዱዎች፣ በእግዙአብሓር ፉት 

እኩሌ ናቸው ማሇታችን"8 አይዯሇም፡፡ 

 

የእግዙአብሓር መሌእክተኛ እንከን የላሇበት ነፌስ 

"አንደን እውነተኛ አምሊክ ከፌጥረቱ ጋር የሚያስተሳስር ቀጥታ ግንኙነት ሉኖር 

ስሇማይችሌ፣ እንዱሁም በአሊፉውና በሇዓሇማዊው፣ በተሇዋዋጩና በፌጹሙ መካከሌ ምንም ዓይነት 

ተመሳሳይነት ሉኖር ስሇማይችሌ፣ እርሱ በየግሌፀቱ መን ንጹህና እንከን የላሇበት ነፌስ በምዴርና 

በሰማይ መንግስታት እንዱከሰት አዞሌ፡፡” 9 

የእግዙአብሓር መሌእክተኛ ፇጣሪን ከፌጥረቱ ጋር የሚያገኛኝ መሀከሇኛ ነው፡፡ እርሱም 

እንዯ ሰው ሁሇት ተፇጥሮዎች ሲኖሩት፣ ከላሊው ሰብአዊ ፌጡር የሚሇየው ግን መንፇስ ቅደስን 

ሇማፌሇቅና ሇማንፀባረቅ በመቻለ ነው፡፡ ፀሏይ ወይም የፀሏይ ብርሃን ሇምዴር የሚዯርሰው 

በጨረሮች አማካይነት እንዯሆነ ሁለ፣ ፇጣሪም ከፌጥረቱ ጋር ያሇው ግንኙነት፣ ከአምሊክ ፇሌቆ 

በመሌዕክተኛው በሚንፀባረቀው፣ በመንፇስ ቅደስ አማካይነት ነው፡፡  

አምሊክ በአእምሮ የማይዯረስበት፣ ሇዓሇማዊና ወሰን የላሇው መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ 

በአንፃሩ፣ የፌጥረት ዓሇም በተፇጥሮ ሔግ የሚገዚ፣ ውስንና ሟች ነው፡፡ ወሰን የላሇው እውነታ 

አሻቅቦ ይወጣሌ፣ ወይም አሽቆሌቁል ይወርዲሌ ሉባሌ አይቻሌም፡፡ ከሰው የመረዲት ችልታ ውጭ 

ስሇሆነ ሇዙህ ሇተፇጠረው ዓሇም በሚያገሇግለ ቃሊት ሉገሇጽ አይቻሌም፡፡ 

“የመሇኮት እውነታ ወይም የአንዴነት ህሊዌ ምንነት ፌጹም ንጽህናና ፌጹም የሆነ ቅዴስና 

መሆኑን እወቁ፤ ከማንኛውም ውዲሴ ነፃ የሆነና  የተቀዯሰ ነው ሇማሇት ነው፡፡ …  አዕምሮ ምንም 

ያህሌ እዴገት ቢያዯርግ፣ የመጨረሻ የመገንብ ዯረጃ ወዯ ሆነው የመረዲት ወሰን ቢዯርስም እንኳ፣ 

መሇኮታዊ ምሌክቶችንና ባሔርያትን የሚያስተውሇው በፌጥረት ዓሇም እንጂ፣ በእግዙአብሓር ዓሇም 

አይዯሇም፡፡  ምክንያቱም የአንዴነት ጌታ ባሔርያትና ህሊዌ በቅዴስና ከፌታዎች ሊይ ስሇሆኑ፣ 

ሇአዕምሮና ሇግንዚቤ ወዯዙህ ዯረጃ መቅረቢያ መንገዴ የሊቸውም፡፡  … ነገር ግን ሇዙህ ሇህሊዌዎች 
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ህሊዌ፣ ሇዙህ የእውነቶች እውነት፣ ሇዙህ የምሥጢሮች ምሥጢር፣ በህሌውና ዓሇም ነፀብራቆች፣ 

ፀዲልች፣ ክስተቶችና ጮራዎች አለት፡፡ የእነዙህ ዯማቅ ብርሃኖች የንጋት ቦታዎች፣ የነዙህ 

ነጸብራቆች ሥፌራና የነዙህ ክስተቶች መታየት፣ የእግዙአብሓር የተቀዯሰ ህሊዌ እውነተኛ 

መስተዋቶች … ”10 የአምሊክ መሌእክተኞች ናቸው፡፡ 

“ስሇዙህ ሰው ከመሇኮታዊ እውነታ እርዲታ ሉያገኝበት የሚያስችሇውን ብቸኛ ኃይሌ በፌጹም 

ይፇሌጋሌ፤ ያም ኃይሌ፣ እርሱ ብቻውን  የሔይወት ሁለ ምንጭ ከሆነው (ከአምሊክ) ጋር 

ያገናኘዋሌ፡፡ ሁሇት ተቃራኒዎችን የሚያቀራርብ አንዴ አገናኝ ያስፇሌጋሌ፡፡ … 

“ስሇዙህ በእግዙአብሓርና በሰው መሀከሌ አገናኝ መኖር አሇበት እንሊሇን፤ ይህም ከመንፇስ 

ቅደስ በስተቀር ላሊ አይዯሇም፤ እርሱም የተፇጠረውን ምዴር ከአንደ ከማይታሰበው፣ ከመሇኮታዊ 

እውነታ ጋር ግንኙነት እንዱኖረው ያዯርጋሌ፡፡ 

“መሇኮታዊ እውነታ በፀሏይ ሉመሰሌ ሲችሌ፤ መንፇስ ቅደስ ዯግሞ በፀሏይ ጨረሮች 

ይመሰሊሌ፡፡ የፀሏይ ጨረሮች፣ ሇተፇጠሩት ነገሮች ሔይወት ሇመስጠት፣ የፀሏይን ብርሃንና ሙቀት 

ወዯ ምዴር ሉያመጡ እንዯሚችለ ሁለ፤ ክስተቶችም ከመሇኮት የእውነት ፀሏይ የመንፇስ ቅደስን 

ኃይሌ በማምጣት ሇሰዎች ነፌሶች ብርሃንንና ሔይወትን ይሰጣለ፡፡ … 

“በአምሊክ ነቢያት አማካኝነት፣ ሇሰው መንፇሳዊ ምግባሮችን የሚያስተምረውና ሇሇዓሇም 

ሔይወት እንዱበቃ የሚያስችሇው መንፇስ ቅደስ ነው፡፡ 

“ነፌሶች ፀጋን የሚያገኙት በእግዙአብሓር ክስተቶች ውስጥ ከሚገሇጸው የመንፇስ ቅደስ 

በረከት እንጂ ከክስተቱ ስብእና አሇመሆኑ ገሃዴ ነው፡፡”11 

 

የተቀዯሱ መስተዋቶች 

 ንጹህ መስተዋት ፀሏይን እንዯሚያንፀባርቅ ሁለ፣ የእግዙአብሓር መሌእክተኛም 

በተመሳሳይ መሌኩ የእርሱን ብርሃን፣ እውቀት፣ ፌቅርና በአጠቃሊይ የእግዙአብሓርን ባሔርያት 

በመሊ ያንፀባርቃሌ፡፡ ስሇዙህም ነው ክርስቶስ፣ ”እኔን ያየ አብን አየ”፤ ”እኔና አብ አንዴ ነን”12 

ያሇው፡፡ 

“እነዙህ የተቀዯሱ መስተዋቶች፣ እነዙህ የጥንታዊ ክብር የቀን ምንጮች፣ እያንዲንዲቸውና 

ሁሊቸውም በምዴር ሊይ የእርሱ  የሁሇንተን ዓሇም ማዕከሊዊ ለሌ፣ ህሌውናና የመጨረሻ ዓሊማ 

የሆነው ወኪልች ናቸው፡፡ እውቀታቸውና ኃይሊቸው ከእርሱ ይመነጫለ፣ ለዓሊዊነታቸው የተገኘው 

ከእርሱ ነው፡፡ የገጽታቸው ውበት የአምሳለ ነፀብራቅ ነው፡፡ ግሌጸታቸውም የማይሞተው ክብሩ 
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ምሌክት ነው፡፡ እነርሱ የመሇኮታዊ እውቀት ግምጃ ቤቶች፣  የመንግሥተ-ሰማያዊ ጥበብ ማከማቻዎች 

ናቸው፡፡ በእነርሱ አማካይነት የማያሌቅ ፀጋ ይተሊሇፊሌ፣ በእነሱርም አማካይነት ሉዯበዜዜ ከቶ 

የማይችሌ ብርሃን ይገሇጻሌ…፡፡ እነዙህ የቅዴስና መቅዯሶች፣ እነዙህ የማይቀንስ ክብር ብርሃን 

የሚያንፀባርቁ ቀዲማዊ መስተዋቶች፣ የእርሱ፣ የስውሮች ስውር የሆነ መገሇጫዎች ብቻ ናቸው፡፡ 

በእነዙህ የመሇኮታዊ ባሔርይ ዕንቁዎች መገሇጽ፣ እንዯ እውቀትና ሥሌጣን፣ ለዓሊዊነትና ገዥነት፣ 

ምህረትና ጥበብ፣ እንዯ ክብር ሌግሥናና ፀጋ ያለት የአምሊክ ስሞችና ባሔርያት ሁለ ይገሇጻለ፡፡ 

“እነዙህ የእግዙአብሓር ባሔርያት በተሇይ ሇአንዲንዴ መሌእክተኞች ተሰጥተው ሇላልች 

የተከሇከለ አይዯለም፤ እንዱህም ተርጎ ከቶ አይታወቅም፡፡ … ሁለም የአምሊክ መሌእክተኞች፣ 

የእርሱ በጣም ተወዲጆች፣ የእርሱ ቅደሳንና የተመረጡ መሌእክተኞች፣ ያሇ ምንም ሌዩነት የስሞቹ 

ተሸካሚዎችና የባሔርያቱ መገሇጫዎች ናቸው፡፡”13   

“የእግዙአብሓር ክስተቶች ሦስት ሁኔታዎች እንዲሎቸው ግሌጽ ነው፣ ሥጋዊ ሁኔታ፣ 

የነባቢት ነፌስ (rational soul) ሁኔታ፣ የመሇኮታዊ ክስተትና የመንግስተ ሰማያዊ ውበት ሁኔታ፡፡ 

የሥጋዊ ሁኔታ በእርግጥ ይበታተናሌ፤ ነገር ግን የነባቢት ነፌስ ሁኔታ፣ ምንም እንኳን መጀመሪያ 

ቢኖረውም፣ መጨረሻ የሇውም፡፡ … ሦስተኛ፣ ሇፌጥረት ሔይወት፣ ሇነፌሶች ትምህርት፣ ሇሔዜቦች 

መርኆና ሇአሊፉ-ጠፉው ዓሇም የእውቀት ብርሃን መንስዔ የሆነው፣ መሇኮታዊ ፌጹምነቶች ማሇትም፣ 

መሇኮታዊ መገሇጽ ነው፡፡”14   

 

መንታ ባሔርያትና ዯረጃዎች 

ይህ ቅደስና ንጹህ ሰው ሁሇት ዓይነት ባሔርያት አለት፤ እነርሱም መንፇሳዊና ሁሇቱ 

ሰብአዊ ባሔርያት ናቸው፡፡ በመንፇሳዊ ባሔርዩ ከአምሊክ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ስሊሇው መንፇስ 

ቅደስን ያንፀባርቃሌ፡፡ ይህም ግንኙት ከአምሊክ ጋር አንዴና ተመሳሳይ ያዯርገዋሌ፡፡ በሁሇቱ 

መሀከሌ፣ ማሇት በአምሊክና በመሌእክተኛው መሀከሌ፣ ከፌተኛ ሌዩነት አሇ፡፡ በሰብአዊ ባሔርዩ ግን 

ከሰብአዊ ፌጡር ጋር ግንኙነትና ተመሳሳይነት ስሊሇው፣ ይዝ የመጣውን መሌእክት ያስተሊሌፊሌ፣ 

ተሌዕኮውንም ያከናውናሌ፡፡ 

በተጨማሪም ሁሇት ዯረጃዎች አለት፡፡ የመጀመሪያው  የመሇኮታዊነት ዯረጃ ሲሆን፣  

የአምሊክ የራሱ ተወካይና የእርሱ ባሇሙለ ሥሌጣን እንዯራሴ ነው፡፡ ሁሇተኛው ግን፣ የሰብአዊነት 

ዯረጃ ነው፡፡ 

“ከእግዙአብሓር ጋር ያሇኝ ግንኙነት እጥፌ ዴርብና ምሥጢራዊ ነው፡፡ እኔ እኔን ከመሆኔ፣ 

እርሱም እርሱን ከመሆኑ በስተቀር፣ እኔ እርሱን ራሱን ነኝ፣ እርሱም እኔን ራሴን ነው፡፡ … ሁሇተኛ 

ዯረጃ የስብዕና ዯረጃ ነው፡፡”15   
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ስሇሆነም፣ የእግዙአብሓር መሌእክተኛ የአምሊክ ተወካይና እንዯራሴ ስሇሆነ፣ እርሱን 

መቀበሌ፤ እግዙአብሓርን መቀበሌ፣ እርሱን ማወቅ እግዙአብሓርን ማወቅ ነው፡፡ ይህንን እውነት 

ክርስቶስ አስቀዴሞ ተናግሮታሌ፡፡ 

“ኢየሱስም፡- “እኔ መንገዴና እውነት፣ ሔይወትም ነኝ፣ በእኔ በቀር ወዯ አብ የሚመጣ 

የሇም፡፡”16   

 

የአምሊክ መሌእክተኞች አንዴነት  

“የአምሊክ ነቢያት ህሊዌ አንዴና አንዴ ዓይነት እንዯሆነ በርግጥ እወቅ፡፡ የእነርሱ አንዴነት 

ፌጹም ነው፡፡ ፇጣሪው አምሊክ እንዱህ ይሊሌ፣ በመሌእክቶቼ ተሸካሚዎች መካከሌ ምንም ዓይነት 

ሌዩነት የሇም፡፡ እነርሱ ሁሊቸውም አንዴ ዓሊማ አሊቸው፤ ምሥጢራቸውም ያው አንዴ ምሥጢር 

ነው፡፡ በክብር አንደን ከላሊው ማስበሇጥ፣ አንዲንድቹን ከላልች በሊይ ማዴረግ፣ በምንም ዓይነት 

መፇቀዴ የሇበትም፡፡ እያንዲንደ እውነተኛ ነቢይ የራሱን መሌእክት ከላልች ከእርሱ በፉት ከነበሩት 

ነቢያት ከእያንዲንዲቸው ግሌጸት ጋር በመሠረቱ አንዴ እንዯሆነ ቆጥሮታሌ፡፡”17   

ክርስቶስ ሲናገር፡- “ሙሴን ብታምኑ እኔን ባመናችሁ ነበር እርሱ ስሇ እኔ ጽፍአሌና ፡፡ 

መጻሔፌትን ካሊመናችሁ እንዳት እኔን ሌታምኑ ትችሊሊችሁ፡፡”18 

በነቢዩ ሙሏመዴ ግን፣ የአምሊክ መሌእክተኞችና የሃይማኖቶች አንዴነት በግሌጽ 

ተቀምጧሌ፡፡  

“በሌ፣ በአሊህ እናምናሇን፣ ሇእኛ በተገሇጸሌን፣ ሇአብርሃም፣ እስማኤሌ፣ ይስሏቅ፣ ያዕቆብ … 

ሇሙሴ፣ ሇኢየሱስና ሇነቢያት ከጌታቸው በተሰጠው እናምናሇን፡፡ በእነርሱ መካከሌ …ምንም ሌዩነት 

አናዯርግም፡፡”19 

“ሁለም መሌእክተኞች በተሇያየ ሌብስ አጊጠው የተከሰቱ የእግዙአብሓር እምነት መቅዯሶች 

መሆናቸው ሇአንተ ግሌጽና ቀሊሌ ነው፡፡ ሇይተው በሚገነቡ ዓይኖች ብትመሇከት፣ ሁለም በአንዴ 

ቤተ-መቅዯስ ውሰጥ ሲኖሩ፣ በአንዴ ሰማይ ውስጥ ሲበሩ፣ በአንዴ ዘፊን ሊይ እንዯተቀመጡ፣ አንዴ 

ዓይነት ንግግር ሲናገሩ አንዴ እምነት ሲያውጁ ታያቸዋሇህ ፡፡” 20 

የእያንዲንደ መሌእክተኛ ተመሌሶ መምጣት እርሱ ራሱ መሆኑን ባሃኦሊህ በግሌጽ 

እንዯሚከተሇው ያስቀምጠዋሌ፡፡ 

“አይሁዲውያን ሆይ! የእግዙአብሓርን መንፇስ፣ ኢየሱስን እንዯገና ሇመስቀሌ ቁርጥ ሃሳብ 

ካሊችሁ፣እርሱ በእኔ ስብእና  እንዯገና ተገሌጿሌና ግዯለኝ፡፡ … የወንጌሌ  ተከታዮች ሆይ! 
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የእግዙአብሓርን መሌእክተኛ ሙሏመዴን  ሇመሰዋት ፌሊጎት ካሊችሁ፣ … ሔይወቴን አሳሌፈ፤ እኔ  

እርሱ፣ ራሴም እርሱ ራሱ ነውና፡፡ … የሙሏመዴ ተከታዮች ሆይ! … ነብዩ ባብን፣ በጥይቶቻችሁ 

ሇመበሳሳት ፌሊጎታችሁ ከሆነ፣ እጆቻችሁን ጫኑብኝና አሰቃዩኝ፣ ምክንያቱም፣ ምንም እንኳ ስሜ 

ስሙ ባይሆንም፣ እኔ … የራሱ መገሇጽ ነኝና፡፡ እኔ በክብር ዯመናዎች ጥሊ ሥር ሆኜ መጥቻሇሁ፤ 

በአምሊክም የማይሸነፌ ለዓሊዊነት እንዴጎናጸፌ  ተዯርጌያሇሁ፡፡ እርሱ በእውነቱ፣ እውነት የሆነው፣ 

የማይታዩትን ነገሮች አዋቂው ነው፡፡ እኔ በእርግጥ፣ በእርሱ፣ ከእኔ በፉት በመጣው ሊይ 

ያዯረሳችሁትን በእኔም ሊይ እንዯምትዯግሙት እጠባበቃሇሁ፡፡ … እናንተ የባያን ሰዎች ሆይ! 

የእርሱን ስሇመምጣቱ ባብ ያወጀውን፣ እርሱ እንዯሚመጣ ሙሏመዴ የተነበየውን፣ እርሱ 

እንዯሚገሇጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ያስታወቀውን፣ ዯሙን ሇማፌሰስ ከወሰናችሁ፣ ዜግጁ ሆኜና ያሇ 

ምንም መከሊከያ ከፉታችሁ ቆሜአሇሁ፡፡ እንዯፌሊጎታችሁ አዴርጉኝ፡፡” 21 

እያንዲንደ የእግዙአብሓር መሌእክተኛ ሰብአዊና መሇኮታዊ ባሔርያት እንዲለት ግሌጽ 

ነው፡፡ በመሇኮታዊ ባሔርያቸው ሁለም መሌዕክተኞች አንደን አምሊክ ይወክሊለ፣ ሁለም መንፇስ 

ቅደስን ያንፀባርቃለ፣ ሁለም የአንደን ፇጣሪ መሌእክት ሇፌጥረቶቹ ያዯርሳለ፡፡ በዙህ 

ተሌእኳቸውም ሆነ ባሔርያቸው፣ ሁለም አንዴና ተመሳሳይ ናቸው፡፡ አንደ ከላሊው አይበሌጥም፡፡ 

ማበሊሇጥም አይፇቀዴም፡፡ 

“ሁለን አቀፌ ከሆኑት የእግዜአብሓር ክስተቶች ማንኛውም  ‟እኔ አምሊክ ነኝ‟ ቢሌ፣ እርሱ 

በእውነቱ እውነት ተናግሯሌ፤ ምንም ጥርጥር  የሇበትም፡፡ ምክንያቱም፣ ተዯጋግሞ እንዯታየው፣ 

በእነርሱ ግሌጸት፣ በባሔርያቸውና በስማቸው አማካይነት፣ የእግዙአብሓር ግሌጸት፣ ስሞቹና 

ባሔርያቱ ተዯጋግመው በዓሇም ይታያለና፡፡ … እንዱሁም፡- ከእነርሱ  ማንኛውም ‟እኔ የእግዙአብሓር 

መሌክተኛ ነኝ‟ የሚሌ ቃሌ ቢያሰማ፣ እርሱም የሚናገረው  እውነት የማያጠራጥር እውነት ነው፡፡ … 

በዙህ ብርሃን ሲታዩ፣ ሁለም የዙያ የፌጹሙ ንጉሥና የማይሇወጠው ህሊዌ መሌእክተኞች ናው፡፡ 

እንዯዙሁም ሁለም፣ ‟እኔ  የነቢያት መዯምዯሚያ ነኝ‟ ብሇው ቢያውጁ እነርሱ በእርግጥ እውነትን፣ 

ምንም ጥርጥር የላሇበትን እውነት ተናግረዋሌ፡፡ ምክንያቱም፣ ሁለም አንዴ ሰው፣ አንዴ ነፌስ፣ 

አንዴ መንፇስ፣ አንዴ ሔያውና አንዴ ግሌጸት ናቸውና፡፡” 22 

በሰብአዊ ባሔርያቶቻቸው ሲታዩ፣ በስም፣  በትውሌዴ መንና አገር፣ በቋንቋ፣ በመሌክ፣ … 

ወተ፣ ሁለም የተሇያዩ ናቸው፡፡ 

በዙህ ዯረጃ፣ “… እያንዲንደ የእግዙአብሓር ክስተት ግሌጽ ግሇ-ሰብአዊነት፣ በግሌጽ የታ 

ተሌእኮ፣ አስቀዴሞ የተወሰነ ግሌጸት፣ በተሇይ የተመዯቡ ገዯቦች አለት፡፡ ከእነርሱም እያንዲንደ 

በተሇየ ስም ይታወቃሌ፣ በተሇየ ባሔርይው ተሇይቶ ይታወቃሌ፣ ሌዩ ተሌእኮ ያሟሊሌ፣ የተሇየ 

ግሌጸት ይሰጠዋሌ፡፡”23 
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በመንፇሳዊ ባሔርያቸው አንዴና ተመሳሳይ ስሇሆኑ፣ የሚገሌጿቸው መንፇሳዊ 

ትምሔርቶችና መሌእክቶች  አንዴና ተመሳሳይ ናቸው፡፡ በአንፃሩ ዯግሞ፣ በሰብአዊ ተፇጥሯቸው 

እንዯተሇያዩ ሁለ፣ የማሔበራዊ ትምህርቶችና ሔጎቻቸው እንዯየመኑ የተሇያዩ ናቸው፡፡ 

የሃይማኖቶችም ሌዩነት ጎሌቶ  የሚታየው በዙሁ መስመር ነው፡፡ 

“… በዙህ ዓሇም፣ የአምሊክ ነቢያት ግሌጸት መጠን መሇያየት አሇበት፡፡ ከእነርሱ እያንዲንደ 

በነፌስ ወከፌ የአንዴ የተሇየ መሌእክት ተሸካሚ ነበር፤ በተሇዩ ምግባራትም ራሱን እንዱገሌጽ 

ሥሌጣን ተሰጥቶታሌ፡፡ በታሊቅነታቸው የተሇያዩ የሚመስለት በዙህ ምክንያት ነው፡፡ ግሌጸታቸው 

በምዴር ሊይ ብርሃንዋን በምታበራው የጨረቃ ብርሃን ሉመሰሌ ይችሊሌ፡፡  ምንም እንኳ በወጣች 

ቁጥር የዴምቀትዋን ሌዩ መጠን ብትሰጥም፣ የተፇጥሮ ውበትዋ ሉቀንስ ከቶ አይችሌም እንዱሁም 

በብርሃንዋ ሊይ የመጥፊት ዕዴሌ ሉዯርስበት ከቶ አይችሌም፡፡ 

 

“ስሇዙህ ማንኛውም በብርሃኑ ዴምቀት ሌዩነት ያሇ የሚመስሇው ሁኔታ በብርሃኑ በራሱ 

የተፇጥሮ ዴምቀት ሌዩነት ምክንያት ሳይሆን፣ ይሌቁንም ባሇማቋረጥ እየተሇዋወጠ ከሚሓዯው 

ዓሇም የመቀበሌ ችልታ ሌዩነት የተነሳ እንዯሆነ ተዯርጎ መወሰዴ እንዲሇበት ግሌጽና የተረጋገጠ 

ነው፡፡”24 

 

የአምሊክ መሌእክተኞች የሚገሇጹበት ዓሊማ፤ 

መሇኮታዊ ሏኪም 

“የአምሊክ ነቢያት የተከፊፇሇውን የሰው ር በአንዴነት መንፇስ አማካይነት ከበሽታው 

ይፇውሱ ንዴ፣ ዓሊማቸው ዓሇምንና የሔዜቦቿን ዯህንነት መጠበቅ እንዯሆነ እንዯ ሏኪሞች መቆጠር 

ይገባቸዋሌ፡፡ በሽተኛውን ተረዴተናሌ፣ በሽታዎችንም በትክክሌ ሇይተናሌ ብሇው ሇመናገር የሚችለ 

እነርሱ ብቻ ስሇሆኑ፣ ቃሊቸውን የመጠራጠርም ሆነ ተግባራቸውን የማቃሇሌም መብት ሇማንም 

አሌተሰጠም፡፡ የመገንብ ችልታው ምንም ያህሌ ጥሌቅ ቢሆን፣ መሇኮታዊው ሏኪም ከዯረሰበት 

ጥበበኝነትና የመገንብ ኃይሌ ከፌታ ሊይ ሇመዴረስ ተስፊ የሚያዯርግ ሰው እስከ መቼውም ሉገኝ 

ከቶ አይችሌም፡፡”25 

የግሇሰቡን በሽታ መርምሮ በማወቅ፣ ሏኪሙ ፇውሱን እንዯሚያዜሇት ሁለ፣  እነዙህ 

የአምሊክ መሌእክተኞች ባሊቸው መሇኮታዊ ኃይሌና ጥበብ፣ በመናቸው ያሇውንና ወዯ ፉትም 
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የሚከሰተውን፣ የሰውን ር በሽታ በሚገባ ስሇሚረደ፤ በማይሳሳተው እውቀታቸው ትክክሇኛውን 

መዴኃኒት ያዚለ፡፡ 

“የሰብአዊ ዓሇም በአንዴ ግሇሰብ ይመሰሊሌ፤ የራሱ የሆኑ በሽታዎችና ሔመሞች አለት፡፡ 

በሽተኛው በሰሇጠነ ሏኪም መመርመር አሇበት፡፡ የአምሊክ ነቢያት እውነተኛ ሏኪሞች ናቸው፡፡ 

በየትኛውም መንና ጊዛ ይገሇጹ፣ ሇሰብአዊ ሁኔታዎች መዴኃኒቶችን ያዚለ፣ በሽታውን ያውቃለ፣ 

የተዯበቁትን የሔመሙን መንስዔ በማግኘት አስፇሊጊውን መዴኃኒት ይጠቁማለ፡፡ በዙያ መዴኃኒት 

የዲነ ሇዓሇማዊ ጤናን ያገኛሌ፡፡”26 

“ … ሏኪሙ ጠቃሚ የሆነ መዴኃኒት ሇማዜ እንዱችሌ የሔመምተኛውን የአካሌ 

መሇያሌዮች፣ እንዱሁም የስጋዊና የስሜታዊ ኃይልቹን ሁኔታ መገንብና ማወቅ አሇበት፡፡ 

“ስሇዙህ ሃይማኖትም፡- እንዱሁ ከነገሮች እውነታዎች የሚመጣ አስፇሊጊ ተዚምድ ነው፤ 

የእግዙአብሓር ሁሇንተናዊ ክስተቶች ዯግሞ ስሇ ፌጡራን ምሥጢራት ስሇሚያውቁ፣ ስሇዙህ እነርሱ 

ይህን ፌጹም አስፇሊጊ ተዚምድ ስሇሚገነቡ፣ ከዙህም ዕውቀት በመነሳት የእግዙአብሓርን ሔግ 

ይመሠርታለ፡፡”27 

 

መንታ ዓሊማዎች 

እግዙአብሓር መሌእክተኞችን ሲሌክ ሁሇት አሊማዎች እንዲለት ባሃኦሊህ 

ይናገራሌ፡፡"የመጀመሪያው፤ የሰዎችን ሌጆች ካሇማወቅ ጨሇማ ነፃ ሇማውጣት፤ ወዯ እውነተኛው 

የመረዲት ብርሃን ሇመምራት ነው፡፡ሁሇተኛው፤ የሰውን ሌጆች ሰሊምና መረጋጋት ሇማረጋገጥና 

ሉመሰረቱ የሚችለበትንም አስፇሊጊ ነገሮች ሁለ ሇመስጠት ነው፡፡"28 

የእግዙአብሓር መሌእክተኞች "በመሇኮታዊ እውቀት" ዓሇምን ያሰሇጥናለ፡፡ "እነርሱ... 

የዴንቁርናን ጨሇማ"ይበትናለ፤ የስሌጣኔንም በር ይከፌታለ፡፡"የእነርሱ አንደና ብቸኛ 

ዓሊማ...የተሳሳቱትን ሇመምራት፤ ሇተሰቃዩትም ሰሊም ሇመስጠት ነው፡፡"29 

 የአምሊክ መሌእክተኛ፤ አምሊክ ሇሰው ር የረጋውን እቅዴና የተሇመውን ዓሊማ፤ ዯረጃ 

በዯረጃ ያሟሊሌ፡፡ እርሱ ሁለን ያውቃሌ፤ የሚሰጠው ትምህርት ግን የመኑ ሰዎች ሉቀበለትና 

ሉማሩት የሚችለትን ብቻ ነው፡፡ ከታሊቁና ወሰን ከላሇው የዯህንነትና የዕውቀት መጽሏፌ ውስጥ 

የሚገሌጸው፤ ሇወቅቱ ተስማሚና ሇመኑ አስፇሊጊ የሆኑትን ሔጎችና ትምህርቶች ብቻ ነው፡፡ 

ቀጣዩን ምዕራፌ ላሊ የአምሊክ መሌእክተኛ ሲገሇጽ የሚያክሌበት ይሆናሌ፡፡ በጊዛና በቦታ 

ያሌተገዯበው፤ እንዱሁም በመሇኮት የታዯሇው እውቀት ወሰን የላሇውና ችልታው አቻ 

የማይገኝሇት፤ የእግዙአብሓር መሌእክተኛ፤ ሇሇዓሇም የሚያገሇግለትን ትምህርቶች ሇሰው ር 



የባሃኦሊህ ግሌፀት 

 

 

66 
 

ሇመስጠት በቻሇ ነበር፡፡ ነገር ግን፤ ውስን የሰው አእምሮ ሁለን በአንዳ ሉቀበሌ ስሇማይችሌ፤ ፇጣሪ 

በጥበቡና በእቅደ በየዯረጃው ሇአእምሮው መጣኝና ሇመኑ ተስማሚ የሆነ ትምህርት እንዯ 

አስፇሊጊነቱ ይሌክሇታሌ፡፡ 

 አሁን ባሇንበት መን የተገሇጸው ነቢይ፤ ባሃኦሊህ፤ ያመጣው ዓቢይ መሌእክትና 

ተሌእኮውም፤ የሰውን ር አንዴነት መመስረት፤ እጅግ በጣም ታሊቁን ሰሊም መርጋት፤ ዓሇም-

አቀፊዊ ዛግነትን ሇማረጋገጥ፤ የሚያቋርጠውንና በመገስገስ ሊይ ያሇውን የዓሇም ሥሌጣኔ 

ማነቃቃትና ማራመዴ፤ እንዱሁም ወዯርና አቻ የማይገኝሇትን አዱሱን የባሃኦሊህን ዓሇም-አቀፌ 

ሥርዓት መገንባት ነው፡፡ 

 

የአምሊክ መሌእክተኞችና ነቢያት 

 በአጠቃሊይ ነቢያት ሁሇት ዓይነት ናቸው፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ ያለት፣ ራሳቸውን የቻለና 

ተከታዮች ያሎቸው  ናቸው፤ በሁሇተኛ ዯረጃ ያለት ግን፣ ራሳቸውን ያሌቻለና ተከታዮች የሆኑ 

ናቸው፡፡  

 ነቢይ ማሇት ትንቢት የሚናገር ነው፡፡ የነቢያቶች ሁለ ኃሊፉነት ሰዎች በአምሊክ 

የተገሇጹሊቸውን ትምሀርቶች መከተሌና፣ የተዯነገጉትን ሔጎች መታዜ እንዲሇባቸው አበክረው 

ማስገንብ ነው። አዱስ ሔግ አይቀርጹም፣ አዱስ ትምህርት አያስተምሩም፣ አዱስ ሥርዓትም  

አይገነቡም። ነገር ግን ሇሰዎች የሚመጣውን ረዴኤትና ቡራኬ፤ ወይም በሰዎች ሊይ የሚዯርሰውን 

ክፈ ነገር ይተነብያለ። ከብዘ መቶ ዓመታት በኋሊ የሚፇፀሙትን ነገሮች አስቀዴመው  ያያለ።  

 የእግዙአብሓር መሌእክተኛ የሆነው ነቢይ ግን የተሇየ ነው። እንዯ ነቢይ ትንቢት 

ይናገራሌ፤ በተጨማሪም አዱስ ሔግ ይዯነግጋሌ፤ አዱስ ትምህርት ይሰጣሌ፣ ያሇፇውን ስርአት 

ይሽርና አዱስ ስርአት ይረጋሌ፤ አዱስ ሔብረተ-ሰብ ይፇጥራሌ፤ ዲግማዊ ሌዯትን ያስገኛሌ። 

 ″ራሳቸውን የቻለት ነቢያት ሔግ ሰጪዎችና አዱስ ዐዯት መሥራቾች ናቸው። በእነርሱ 

መገሇጽ  ዓሇም አዱስ ሌባስ ትሊበሳሇች፤ የሃይማኖት መሰረቶች ይቋቋማለ፤ አዱስ መጽሏፌም 

ይገሇጻሌ።…በራሱ ብርሃን በሚያመነጭ ፀሀይ ይመሰሊለ።… 

 ″ላልች ነቢያት ግን ተከታዮችና አስፊፉዎች ናቸው፤…ብርሃኗን ከፀሀይ እንዯምታገኘው 

እንዯ ጨረቃ ናቸው።” 30 
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መንፇስና የመንፇስ ዯረጃዎች 

 ″በጠቅሊሊ አነጋገር፣ አምስት የመንፇስ ክፌልች  እንዲለ እወቁ፡፡ መጀመሪያ የእጽዋት 

መንፇስ፡- ይህ ከንጥረ ነገሮች መቀሊቀሌና ውህዯት ፌጹም በሊቀው አምሊክ ትዕዚዜና ከላልች 

ኑባሬዎች ተጽዕኖ፤ ግፉትና ግንኙነት የሚገኝ የማዯግ ኃይሌ ነው፡ … 

  ”ከእጽዋት መንፇስ በኃሊ ከንጥረ ነገሮች መቀሊቀሌና ውህዯት የሚገኘው፣ የእንስሳት 

መንፇስ ነው፤…ይህ ውህዯት ይበሌጥ የተሟሊ ሲሆን፤…ከዙያ ከሚታየው፣ በዴምፅ መሌክ ከሚሰማው 

ሇማጣጣም ከሚቻሇው፣ ከሚጨበጠውና ከዙያ ሇማሽተት ከሚቻሇው የነገሮችን እውነታ መገንብ 

ይችሊሌ።″ 31  

 

የሰው መንፇስ 

 ″የሰው መንፇስ እንዯ መስተዋት ከሚያንጸባርቅ ዴንጋይ (crystal) ሊይ በሚያበራው የፀሏይ 

ፀጋ ሉመስሌ ይችሊሌ። ከንጥረ ነገሮች የተፇጠረው የሰው አካሌ፣ በእጅግ በጣም ፌጹም ቅርጽ 

የተቀሊቀሇና የተዋሏዯ ነው፤ ይህ የሰው አካሌ እጅግ በጣም ጠንካራ በሆነ ሁኔታ የተሰራ፣ እጅግ 

በጣም ዴንቅ ውህዯት፣ እጅግ በጣም ፌጹም ኑባሬ ነው። በእንስሳ መንፇስ አማካይነት ያዴጋሌ፤ 

ይዲብራሌ። ይህ ፌጹም እንዱሆን የተዯረገው አካሌ እንዯ መስተዋት በሚያንጸባርቅ ዴንጋይ 

ሉመስሌ ሲችሌ፣ የሰው መንፇስ (ነፌስ) ዯግሞ በፀሏይ ሉመስሌ ይችሊሌ።… የሚያንጸባርቀው 

ቢሰበርም የፀሏዩ ብርሃን መኖሩን ይቀጥሊሌ፤  የሚያንፀባርቀው ዴንጋይ ቢፇራርስ ወይም መኖሩን 

ቢያቋርጥ፣ ሇዓሇማዊ የሆነው የፀሏይ ብርሃን ምንም ጉዲት አይዯርስበትም።″ 32 

 የሰው መንፇስ (ነፌስ) ሞት-አሌባ መሆን ብቻ ሳይሆን፣ አዲዱስ ግኝቶችንና የሳይንስ 

ፇጠራዎችን ከማይታየው ዓሇም ወዯ ተጨባጩ የእውቀት ብርሃን ገሃዴ እንዱወጣ ያዯርጋሌ። 

ሰውን በተፇጥሮው ከእንሰሳ የተሇየ ከሚያዯርጋቸው ባሔርያት አንደ ይህ የፇጠራ ችልታው ነው። 

 ”ይህ መንፇስ አዲዱስ ነገሮችን የማወቅ ኃይሌ አሇው ፤ ሁለንም ነገሮች ይከባሌ። እነዙህ 

የምታውቋቸው ዴንቅ ምሌክቶች፣ እነዙህ ሳይንሳዊ ግኝቶች፣ ታሊሊቅ ዴርጅቶችና ጠቃሚ ታሪካዊ 

መክሮች የተገኙት በዙህ በሰው መንፇስ ኃይሌ ነው። ከሚታየውና ከስውሩ ዓሇም፣ በመንፇሳዊ 

ኃይሌ አማካይነት፣ እነዙህን ወዯሚታየው ዓሇም እንዱመጡ አዯረጋቸው። ስሇሆነም ሰው በምዴር 

ሊይ ሆኖ እያሇ በሰማያት ውስጥ ስሊለ ነገሮች አዲዱስ እውቀት ያገኛሌ። እውቅ ከሆኑት እውነታዎች፣ 

ማሇትም፣ ከታወቁና ከሚታዩ ነገሮች ተነስቶ ያሌታወቁ ነገሮችን ያገኛሌ።” 33 
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የሰው መንፇስ መንታ ገጽታዎች 

 መንፇስ ማሇት በቀሊሌ አማርኛ፣ ትርጉሙ፡- ኃይሌ ማሇት ነው፡፡ ይህም መንፇስ የተሟሊ 

ሔይወት አሇው፡፡  ሁለም ነገር ወይም ሁሇንተናዊው ዓሇም በአምሊክ ተፇጥሯሌ፣ ወይም ምንጩ 

ከአምሊክ ነው፡፡ በአምሊክ የተፇጠረው ሁለ መሌካም ነው፣ ምንም እኩይ ነገር የሇበትም፡፡ 

ምክንያቱም እኩይ ነገር የበጎ ነገር መታጣት ነውና፡፡ 

 ሰው ሁሇት ተፇጥሮዎች ስሊለት መንፇሱም ሁሇት ገጽታዎች ወይም ባሔርያት አለት፡፡ 

በአንዯኛው ወዯ አምሊክ ግዚት ይቀርባሌ፣ በላሊው ሇዙህ ቁሳዊ ዓሇም ብቻ ይኖራሌ፡፡ 

 ”… የሰው መንፇስ ሁሇት ገጽታዎች አለት፡- አንደ መሌአካዊ፣ አንደ ሰይጣናዊ ነው፤ ይህም 

ማሇት፣ የሰው መንፇስ እጅግ በጣም ፌጹም ሇመሆን ይችሊሌ፣ ወይም ከፌጹምነት እጅግ በጣም የራቀ 

ሇመሆን ይችሊሌ ሇማሇት ነው፡፡ መሌካም ባህርያትን ከቀሰመ ከነዋሪ ፌጡራን መካከሌ እጅግ  በጣም 

የተከበረ ነው፡፡ መጥፍ  ባሔርያትን ከገበየ ዯግሞ እጅግ  በጣም የተዋረዯ ፌጡር ይሆናሌ፡፡34 

 ሰው ከእሱ በታች ያለትን ፌጥረታት ህሌውናቸውን ያውቃሌ፣ የህሌውናውም መሰረት 

ስሇሆኑ በአንፃራዊ መሌኩ፣ በሚገባ ይጠቀምባቸዋሌ፡፡ ይህም ግንዚቤ ከጊዛ ወዯ ጊዛ  እየተሻሻሇና 

እያዯገ ይሓዲሌ፡፡ የሰው የህሌውና ዯረጃ፣ ተጨባጭ የቁሳዊው ዓሇም የሚያበቃበትና የረቂቁ 

መንፇሳዊ ወይም መሇኮታዊ ዓሇም የሚጀምርበት ነው፡፡  

 

የፌጥረታት መሰረት  

 ምንም አንኳን የፌጥረት መንግሥታት ሁለም በአንዴ ጊዛና በአንዴ ሊይ ቢፇጠሩም፤ 

የተገሇጹት በቅዯም ተከተሌ፣ ዯረጃ በዯረጃ ነው፡፡ በመሆኑም ሔይወት ያሊቸው የፌጥረት 

መንግሥታት፣ ከሁለም ቀዴሞ በተገሇጸው በማዕዴን ሊይ የተመሠረቱ ብቻ ሳይሆን፣ የእርሱ ጥገኛ 

የሆኑና በእርሱ ዘሪያ እንዯሚሽከረከሩ የባሃኢ ጽሐፍች  ያብራራለ፡፡ ይህም ማሇት፣ ማዕዴን 

በቅዴሚያ ባይከሰትና ባይሰሇጥን ኖሮ ዕፅዋት ባሌኖሩ ነበር፤ ማዕዴን፣ እፅዋትና እንስሳት ባይኖሩ 

ኖሮ ሰው ባሌኖረ ነበር፡፡ 

 ስሇዙህ የዙህ የቁሳዊ ዓሇም መገሇጽ መሠረቱ የማዕዴን ዓሇም ነው፡፡ በተጨማሪም በሁለም 

የፌጥረት ዯረጃዎች የምናየው፣ አንደ መንግሥት በላሊው ሊይ ጥገኛ እንዯሆነ ሁለ፤ አንደ በላሊው 

ሊይ ተጽዕኖ እንዲሇው ነው፡፡ ይሁን  እንጂ፣ ሁለም ነገር ሇሰው አገሌግልትና ተገዥ እንዱሆን 

ተዯርጎ መፇጠሩ አያጠያይቅም፡፡ ስሇዙህ፣ ሰው ከተፇጥሮ ጋር ተዚምድና ተጋግዝ መኖር 

የህሌውናው መሠረት መሆኑን ባሃኦሊህ ያስገነዜባሌ፡፡ 
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የእምነት መንፇስ  

 አራተኛው የመንፇስ ዯረጃ የእምነት መንፇስ ነው፡፡ ይህ መንፇስ የእግአብሓር ስጦታ 

ነው፡፡ ይህ የእምነት መንፇስ ከቁሳዊ ዓሇም የህሌውና ዯረጃ በሊይ ነው፡፡ 

 የእምነት መንፇስ፣”ከመንፇስ ቅደስ እስትንፊስ ይመጣሌ፣ እና በመሇኮታዊ ኃይሌ 

አማካኝነት የሇዓሇማዊ ሔይወት ምክንያት ይሆናሌ፡፡ ይህ የምዴራዊውን ሰው መንግሥተ ሰማያዊ 

ከፌጹምነት የራቀውን ሰው ፌጹም ሰው የሚያዯርግ ኃይሌ ነው፡፡ ይህ የእምነት መንፇስ ንጽህና 

የላሊውን ሰው ንጹህ ፣ ዜምተኛውን አንዯበተ-ርቱዕ ያዯርጋሌ፡፡ ይህ እነዙያን ሇሥጋዊ ፌሊጏቶች 

ምርኮኞች የነበሩትን ያነፃቸዋሌ፣ ይቀዴሳቸዋሌ፣ ይህ ያሊዋቂውንም ሰው አዋቂ ያዯርጋሌ፡፡ 35 

 ይህ የእምነት መንፇስ አንዴ አማኝ እግዙአብሓርን ሲያውቅና ሲያምን የሚቀበሇው ፀጋና 

ዲግማዊ ሌዯትን የሚያስገኝሇት ኃይሌ ነው፡፡ ሰውን ከሞት ወዯ ሔይወት የሚያሸጋግረው ይህ 

የእምነት መንፇስ ነው፡፡ የሇዓሇምን ሔይወት የሚያጎናፅፇው እርሱ ነው፡፡ ከአርሱ ውጪ መንፇሳዊ 

ሔይወት የሇም፡፡ ሇእምነት መንፇስ የመገሇጫው ማዕከሌና ምንጩም የአምሊክ መሌዕክተኛ ነው፡፡ 

 

ቅደስ መንፇስ 

 ”አምስተኛው የመንፇስ ዯረጃ መንፇስ ቅደስ ነው ፡፡ ይህ መንፇስ ቅደስ በእግዙአብሓርና 

በእርሱ ፌጡራን መካከሌ አገናኝ ነው፡፡ ይህ ወዯ ፀሏይ እንዯዝረ መስተዋት ነው፡፡ ሌክ ንፁህ 

መስተዋት ብርሃንን ከፀሏይ ተቀብል ይህንን ፀጋ ሇላልች እንዯሚያስተሊሌፇው ሁለ፣ መንፇስ 

ቅደስ ዯግሞ ቅደስ ብርሃንን ከእውነታ ፀሏይ ተቀብል ሇተቀዯሱት አውነታዎች የሚሰጥ አገናኝ 

ነው፡፡ ይህ መንፇስ በሁለም መሇኮታዊ ፌጹምነቶች ያጌጠ ነው፡፡ ይህ መንፇስ ቅደስ በመጣ ቁጥር 

ዓሇም ትታዯሳሇች፣ አዱስ ዐዯትም ይጀመራሌ፡፡ የሰው ሌጆች ዓሇም አካሌ አዱስ ሌብስ ይሊበሳሌ፡፡ 

በፀዯይ ወራት ሉመሰሌ ይችሊሌ፤ ይህ በሚመጣበት በማኛውም ጊዛ፣ ዓሇም ከአንደ ሁኔታ ወዯ 

ላሊው ሁኔታ ትሸጋገራሇች፡፡ መንፇስ ቅደስ በመጣ ቁጥር፣ የሰውን ር ዓሇም በማዯስ ሇሰው ሌጅ 

እውነታዎች አዱስ መንፇስ ይሰጣሌ፡- የሔያዋንን ዓሇም በሚያስመሰግን ሌብስ ያሇብሳሌ፣ 

የዴንቁርናን ጨሇማ ያስወግዲሌ፣ የፌጹምነቶችም ብርሃን እንዱበራ ያዯርጋሌ፡፡ ክርስቶስ በዙህ 

ኃይሌ ይህንን ዐዯት አዯሰ ፡፡ … 

 ”በተመሳሳይ ሁኔታ፣ የባሃኦሊህ መምጣት በቅደስ ሌዜብ ነፊስ፣ በሇዓሇማዊ ሔይወት 

ሰራዊትና በመንግስተ ሰማያዊ ኃይሌ እንዯመጣ እንዯ አዱሰ የፀዯይ ወራት ነበር፡፡ የአርሱ መምጣት 

መሇኮታዊ መንግሥት ዘፊንን በዓሇም መሀሌ ተከሇ፣ በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ አማካኝነት በነፌሶች 

ሔይወት ራ፣ አዱስ ዐዯትም መሠረተ፡፡” 36 
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  እግዙአብሓርን በፀሏይ፣ መሌዕከተኛውን በንፁህ መስተዋት፣ እንዱሁም ቅደስ መንፇስ 

በጨረር ብንመስሊቸው፤ ግንኙነታቸውን፣ አንዴነታቸውንና ሌዩነታቸውን በሚገባ ሌንገነብ 

እንችሊሇን፡፡ ሔይወት ሰጪ በረከት በመስተዋቱ ውስጥ ከሚንፀባረቀበው የፀሏይ ብርሃን ይገኛሌ፡፡ 

ይህ ሁለ በመስተዋቱ ውስጥ ሉታይ የቻሇው በጨረሮቹ አማካኝነት ነው እንጂ ፀሏይ ከሰማይ ወርዲ 

መስተዋቱ ውስጥ በአካሌ አሌገባችም፡፡ ጨረር የፀሏይ አስፇሊጊ ባሔርይዋ ነው፤ ሁሇቱ 

አይነጣጠለም፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ፣ ቅደስ መንፇስ የአምሊክ አስፇሊጊ ባሔርይው ነው፡፡ በቅደስ 

መንፇስ አማካኝነት፣ የአምሊክ መሌዕክተኛ የእግዙአብሓርን ኃይሌ፣ ፌቅር፣ እውቀት፣ ምህረት፣ 

ብርሃን፣ … ወተ፤ ይገሌጽሌናሌ፣ ያንፀባርቅሌናሌም፡፡ በላሊ አነጋገር፣ ሌክ መስተዋት ፀሏይን 

እንዯሚያሳየን ሁለ፤ የአምሊክ መሌዕክተኛም እግዙአብሓርን ያሳየናሌ፡፡ አውቀው ያመኑበትና 

የተቀበለትም በአምሊክ መንፇስ ኃይልች ወይም ባሔርያት በመባረክ በዲግማዊ ሌዯት ይታዯሊለ፡፡ 

 ”መሇኮታዊ በረከቶችና የጌታ ፌፁምነቶች፣ ቅደስ መንፇስ ነው፤ እነዙህም መሇኮታዊ 

ፌጹምነቶች እንዯ ፀሏይ ጨረሮችና ሙቀት ናቸው፡፡ የሚያበሩት የፀሏይዋ ጨረሮች የእርሷን ማንነት 

ያረጋግጣለ፤ ምክንያቱም ያሇ እነርሱ ፀሏይ፣ ፀሏይ ሌትሆን አትችሌምና፡፡ የመሇኮት ፌጹምነት፣ 

ክስተትና ነፀብራቅ በክርስቶስ ውስጥ ባይኖር ኖሮ፤ እየሱስ መሲህ ባሌሆነ ነበር፡፡ … የአምሊክ ነቢያት 

የጌታነት (lordship) ፌጹምነቶች መከሰቻዎች ናቸው፤ ይህም፣ ቅደስ መንፇስ በእነርሱ ውስጥ 

ይታያሌ ማሇት ነው፡፡” 37 

 ቅደስ መንፇስ ከአምሊክ የሚፇሌቅ ኃይሌና ፀጋ ነው፡፡ በእርሱም አማካኝነት  ኃይለን፣ 

ብርሃኑን፣ እውቀቱን፣ ፌቅሩን፣ ምሔረቱንና ማንነቱን አምሊክ ሇሰው ር ይገሌፃሌ፡፡ 

የእግዙአብሓር መሌእክተኛ ቅደስ መንፇስ የሚጎርፌበት ቦይ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ በላሊ አነጋር፣ 

ይህ መሌእክተኛ እንዯ መብራት ኃይሌ አስተሊሊፉ (Transformer) የቅደስ መንፇስ ኃይሌ 

ሇእያንዲንደ ሰው በችልታው መጠን እንዱዯርሰው የሚያስተሊሌፌ ኃይሌ ነው፡፡ ከአምሊክ 

መሌእክተኛ መሀከሇኛነት ውጪ የቅደስ መንፇስን ኃይሌ ቡራኬና ፀጋ ሇማግኘት አይቻሌም፡፡ 

የሰው አምፑሌ ግሇቱንም ሆነ ኃይለን ሉቋቋመው አይቻሇውም፡፡ ስሇዙህ፣ የቅደስ መንፇስን የጮራ 

ፌንጣቂ፣ በአቅማቸው፣ በአገሌግልታቸው እና በእምነታቸው መጠን፣ በአምሊክ ግሌጸት 

አማካይነት በየግሌጸተ-መኑ፣ ሇሰዎች ሌጆች ይታዯሊቸዋሌ፡፡ 

 ”በአምሊክ ነቢያት አማካይነት፣ ሇሰው መንፇሳዊ ምግባሮች የሚያስተምረውና ሇሇዓሇም 

ሔይወት እንዱበቃ የሚያስችሇው ቅደስ መንፇስ ነው፡፡ 

 ”ነፌሶች ፀጋን የሚመኙት በእግዙአብሓር ክስተቶች ውስጥ ከሚገሇጸው የቅደስ መንፇስ 

ረዴኤት እንጂ፣ ከክስተቱ ስብእና አሇመሆኑ ገሀዴ ነው፡፡” 38 

 ”የሰው መንፇስ፣ የቅደስ መንፇስ ጥበቃ ያስፇሌጋታሌ፡፡ … በእያንዲንደ (የቅደስ መንፇስ) 

መገሇጫ ወቅት፣ ዓሇም ትታዯሳሇች፣ አዱስ ዐዯትም ይመሠረታሌ፡፡ የዓሇም የሰብዓዊነት አካሌ አዱስ 
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ሌባስ ይሊበሳሌ፡፡ ከፀዯይ ወር ጋር ይመሳሰሊሌ፤ በሚመጣበት ጊዛ ዓሇም ከአንዴ ሁኔታ ወዯ ላሊው 

ትሸጋገራሇች፡፡ …”፣ ”… እርሱ ሲገሇጽ የሰውን ሌጅ ዓሇም አዱስ ያዯርጋሌ፤ ሇሰብዓዊ እውነቶች 

አዱስ መንፇስ ይሰጣሌ፤ የህሌውናን ዓሇም፣ ሇመመስገን ብቁ በሚያዯርገው ሌባስ ያሊብሰዋሌ፤ 

የመሃይምነትን ጨሇማነት ያስወግዲሌ፤ እንዱሁም የፌፅምናዎችን የብርሃን ፊናዎች ያበራሌ፡፡” 39 

 

ስህተት -አሌባነት 

 ”እርሱ (የአምሊክ መሌእክተኛ) … በእጅግ በጣም ታሊቁ ስህተት-አሌባነት (The Most 

Great Infallibillity) ተጋሪ የሇውም ፡፡” 40 

 የአምሊክ መሌእክተኛ ስህተት-አሌባ ነው፡፡ ይህም፣ የአምሊክ መሌእክተኛ ስህተት ከቶ 

አያዯርግም ማሇት ሲሆን፤ የሚሠራው ሥራና የሚናገረው ቃሌ፣ ከስህተት የነፃ ነው ማሇት ነው፡፡ 

መሇኮታዊ ባሔርያትን በመሊ በፇጣሪው ከመጀመሪያው የታዯሊቸው፤ እንዯ ፌቅር፣ እውቀት፣ 

ቅዴስና፣ ፌትህ፣ ትክክሇኛነት፣ ዯግነት፣ ስህተት-አሌባነት …ወተ፤ አስፇሊጊ ባህርያቶቹ ስሇሆኑ፤ 

ከእነዙህ መንፇሳዊ ባሔርያት አንደ እንኳ ይጎዴለታሌ ከተባሇ የአምሊክ መሌእክተኛ አይዯሇም 

ማሇት ነው፡፡ ስሇዙህ ሇአምሊክ መሌእክተኛ አነዙህ መሇኮታዊ ባሔርያቶቹ ስሇሆኑ፤ ከእርሱነቱ 

አይነጠለም፡፡ ሰው ግን እነዙህን መንፇሳዊ ባህርያት በራሱ ምርጫ፣ ወሳኔና ጥረትን ሇማዲበር 

ችልታው አሇው፡፡ እነዙህ መንፇሳዊ ባሔርያት ቢጎዴለትም፤ ሰው ሰውነቱን አይነፇግም፡፡ 

ምክንያቱም፣ እነዙህ የሰው ተፇጥሯዊ ባሔርያቶቹ ሳይሆኑ፤ በራሱ ፌሊጎትና ፌቃዴ 

የሚያዲብራቸው እምቅ ኃይለች ስሇሆኑ ነው፡፡ 

 ከሊይ እንዯተገሇጸው ባሔርይ ሁሇት አይነት ነው፡፡ አንዯኛው የባሔርዩ ባሇቤትና ባሔርዩ 

የማይነጣጠለ ሲሆን፤ ሁሇተኛው ግና ታምቆ በውስጡ ያሇ፣ በባሇቤቱ ፌቃዴ፣  ፌሊጎትና ጥረት 

የሚገኝና ሉዲብር የሚችሌ ባሔርይ ነው፡፡ የመጀመሪያው ከነገሩ ወይም ከህሊዌው ጋር አብሮ 

የተፇጠረና ከእርሱ የማይሇይ ወይም የማይነጠሌ ሲሆን፤ ሁሇተኛው ግን ከጊዛ በኋሊ በግሇሰቡ 

ጥረት ወይም በአምሊክ ቸርነት የሚዲብር ነው፡፡ 

 ”ኃጢአት አሌባነት (ስህተት አሌባነት) ሁሇት ዓይነት መሆኑን እወቁ፡- እነዙህም ፌፁም 

ስህተት አሌባነት (Infallibillity) እና የተገኘ ኃጢአት አሌባነት (acquired) ናቸው፡፡ በተመሳሳይ 

ሁኔታም ፌፁም እውቀትና የተገኘ እውቀት አሇ፣ በላልችም ስሞችና ባሔርያት እንዯዙሁ ነው፡፡ 

ፌጹም ኃጢአት አሌባነት ሁሇንተናዊ ክስተትን ብቻ የሚመሇከት ነው፣ ምክንያቱም ፌጹም 

አስፇሊጊ ባሔርይው ነውና፤ ፌጹም አስፇሊጊ ባሔርይ ዯግሞ ከነገሩ ከራሱ ሉሊቀቅ አይችሌም፡፡ 

ጨረሮች የፀሏይ ፌፁም አስፇሊጊ ባሔርያት ስሇሆኑ ከእርሷ ሉሇዩ አይችለም፡፡ ዕወቀት 

የእግዙአብሓር ፌፁም አስፇሊጊ ነገር ነው፣ ከእርሱ ሉሇይ አይችሌም፡፡ ሥሌጣን የእግዙአብሓር 
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ፌፁም አስፇሊጊ ነገር ነው፣ ከእርሱ ሉሇይ አይችሌም፡፡ ከእርሱ ሉሇይ ከቻሇ ግን እግዙአብሓር 

አይሆንም ነበር፡፡ ጨረሮች ከፀሏይዋ ሇመሇየት ቢችለ ኖሮ እርሷ ፀሏይ አትሆንም ነበር፡፡ ስሇሆነም 

አንዴ ሰው ፌጹም ኃጢአት አሌባነት ከሁሇንተናዊ ክስተት እንዯሚሇይ አዴርጎ ቢያስብ፣ እርሱ 

(ያሰበው) ሁሇንተናዊ ክስተት አይሆንም፣ ፌጹም አስፇሊጊ ፌጹምነቶች ይጎዴለታሌ፡፡ 

 ”ነገር ግን፣ የተሰጠ ኃጢአት አሌባነት ተፇጥሯዊ አስፇሊጊ ነገር አይዯሇም፤ …” 41 

 በአጭሩ የእግዙአብሓር መሌእክተኛ ከስህተት ፌፁም የነፃ ነው፡፡ ይህም ስህተት-አሌባነት፣ 

በአምሊክ ሇእርሱ ብቻ የተሰጠ ነው፡፡ ይንንም ፀጋ ማንም ላሊ ሰው በተፇጥሮው ሉታዯሇው ወይም 

ሉጋራው አይችሌም፡፡ 

 ይሁን እንጂ፣ ከሊይ እንዯተገሇፀው፣ አንዲንዴ ቅደሳን ሰዎች፣ ቅደሳን መጻሔፌትን 

በትክክሌ እንዱተረጉሙ፣ አንዲንዴ ተቋማት፣ ምእመናንን በትክክሌ ሇመምራት እንዱችለ፣ 

አምሊክ በዙህ ቅደስ ፀጋ ይባርካቸዋሌ፡፡  

 ”የተገኘ ኃጢአት አሌባነት … ሇማንኛውም ቅደስ ነፌስ የሚሰጥ ነው፡፡ ሇምሳላ አጠቃሊይ 

ቤተ-ፌትሔ … በእግዙአብሓር ጥበቃና ሞግዙትነት ሥር ይሆናሌ፡፡… ይህም ዯግሞ የተሇገሠ ስህተት 

-አሌባነት ይባሊሌ ፡፡ ” 42 

 

የመሌእክተኛነቱ መታወቂያ 

 እርሱ በምዴራዊ ህይወቱ ባሇበት ወቅት፣ ወዯ እርሱ የሚቀርቡት በስብዕናው ይሳባለ፤ 

ሔይወት በሚሰጥ ንግግሩ ይማረካለ፤ በፌቅሩና በመንፇሱ በመታዯሰ አዱስ ሔይወት ያገኛለ፡፡ 

ከዙህም የተነሳ በመሇኮትነቱ ያምኑና ይዴናለ፡፡ ይህ እዴሌ ያሌዯረሳቸው ግን፣ ትምህርቱን 

ከተከታዮቹ በመማር፣ ተአምራቶቹን በመስማት፣ ዴንቅ ክንዋኔዎቹን በማጤንና፣ በእነዙህ አማኞች 

ምሥክርነት የግሌጸቱን ትክክሇኛነት ያረጋግጣለ፡፡ ከዙህ ዓሇም ከተሇየ በኋሊ ግን፣ በቅደስ መጽሏፈ 

አማካይነት ያውቁታሌ፡፡  

 ”የእርሱን እውነትነት ከሚመሠርቱት ማስረጃዎች የመጀመሪያውና ቀዲሚው እርሰ ራሱ 

ነው፡፡ ከዙያ ማስረጃ የሚቀጥሇው ግሌጸቱ ነው፡፡ አንደን ወይም ላሊውን ሇመረዲት ሊሌቻለት 

የገሇጻቸውን ቃሊት እንዯ ሔሌውናውና እንዯ እውነቱ ማስረጃ መሥርቷቸዋሌ፡፡ ይህ በእውነቱ፣ እርሱ 

ሇሰዎች ሊሇው ርኅራኄ የተመሊበት ምህረት ማስረጃ ነው፡፡ እርሱ እያንዲንደን ነፌስ የእግዙአብሓርን 

ምሌክቶች የማወቅ ችልታ አዴልታሌ፡፡ ያሇዙያማ፣ ምሥክርነቱን ሇሰዎች እንዳት ሇማሟሊት ይችሌ 

ነበር፣ … እርሱ በማንም ሊይ ፌትሔ ከቶ አያጓዴሌም፡፡ እርሱ፣ በእውነቱ፣ ሩኅሩኅ፣ ፌጹም መሏሪው 

ነው ፡፡ ” 43 
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-4- 

ሥነ-ፌጥረት 

ፇጣሪ ቃሌ 

 ”በትዕዚዜህ ቃሌ መሊው ፌጥረት ወዯ መኖር የተጠራበት ንጉሥ አንተ ነህ ፡፡ ” 1 

 ”እርሱ፣ „ሁን‟ ሲሌ በሚሆነው የትእዚዜ ቃለ የፇቀዯውን ማንኛውም ነገር ይፇጥራሌ፡፡” 2 

 ”ያ በመኖር ሊይ ያሇው በፉትም ነበረ፣ ነገር ግን ዚሬ በሚታየው ቅርጽ አሌነበረም፡፡ የህሌውና 

ዓሇም ወዯ መኖር የመጣው በአዴራጊው ኃይሌና በዙያ የእርሱን ተቀባይ በሆነው መገናኘት 

በተፇጠረው ሙቀት አማካይነት ነው፡፡ እነዙህ ሁሇቱ አንዴ (ተመሳሳይ) ናቸው፣ ሆኖም የተሇያዩ 

ናቸው፡፡” 3 

 ”በመጀመሪያ ቃሌ ነበረ፣ ቃሌም ከእግዙአብሓር ጋር ነበረ፣ ቃሌም እግዙአብሓር ነበረ፡፡ … 

ሁለ በእርሱ ሆነ ፣ ከሆነውም አንዲች ስንኳን ያሇ እርሱ አሌሆነም፡፡” 4 

 የእግዙአብሓር ቃሌ ከመጀመሪያውም ከእግዙአብሓር ጋር ነበረ፡፡ ቃለ ከአንዯበቱ 

የሚፇሌቅ ነው፡፡ ይህም ቃሌ የእርሱ ፌጥረት ነው ማሇት ነው፡፡ እርሱም የመጀመሪያው ፌጥረቱ ነው 

ሉባሌ ይቻሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ፣ ይህ የእግዙአብሓር ቃሌ የመፌጠር ኃይሌ፣ ሥሌጣንና ችልታ 

ታዴሎሌ፡፡ በዙህ በመፌጠር ኃይለ፣ አምሊክ ነው ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡ ይህ ቃሌ በፇጣሪነቱ፣ አዱስ 

ህሌውናን እንዱያስገኝ፣ አዱስ ፌጥረትን እንዱፇጥርና ሇዓሇማዊ ሔይወትን እንዱያዴሌ ሙለ 

ችልታና ኃይሌ አሇው፡፡ 

 ስሇዙህ ፌጥረት ወዯ ህሌውና ዓሇም የመጣው በዙህ ቃሌ አማካይነት ነው፡፡ በላሊ አነጋገር፣ 

የመጀመሪያው ፌጡር የሇዓሇም ፇጣሪ ተዯረገ፡፡ 

 ይህ ቃሌ ፇጣሪ ስሇሆነ፣ የሁሇንተናዊውን ህሌውና የእዴገትና የአዜጋሚ ሇውጡን ሂዯት 

ከመጀሪያው ጀምሮ በፌጥረት ውስጥ ፕሮግራም አዴርጓሌ ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ሁለም ፌጥረት 

ከመጀመሪያው በአንዴ ጊዛ ተፇጠረ ማሇት ነው፡፡ ነገር ግን፣ ፌጥረት አሁን በሚታየው መሌኩ፣ 

ቅርጹና ውበቱ ከመጀመሪያው አሌነበረም፡፡ በመሇኮታዊ እቅዴና ስሌት ዯረጃ በዯረጃ እውንና ገሃዴ 

እንዱወጣ ተዯርጓሌ፣ አሁንም ሂዯቱ አሊቋረጠም፤ ሇወዯፉቱም ይቀጥሊሌ፡፡ 
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የአምሊክ ምሌክት 

 ሁለም ፌጥረት ከአንዴ ምንጭ ስሇፇሇቀ፣ በአንዴ የእውቀት ጥበብ ስሇተሠራና የአንዴ 

ብርሃን ፌንጣቂ ስሇሆነ፣ እያንዲንደ ፌጡር ከአምሊክ ባሔርያት አንደን ባሔርይ የማያንጸባርቅ 

አይገኝም፡፡ ከፌጥረታት ሁለ የሊቀው ሰው ግን፣ ሁለንም የአምሊክን ባሔርያት ያንጸባርቃሌ፡፡ 

 ”በእያንዲንደ አቶም ውስጥ ከዙያ ከሁለ ሇሊቀው ታሊቅ ብርሃን ግሌጸት ግሌጽ ምሥክርነት 

የሚሰጡ ምሌክቶች ተሸፌነው ስሇሚገኙ፣ በሰማያት ሆነ በምዴር የሚገኘው ማንኛውም ነገር 

የእግዙአብሓር ባሔርያትና ስሞች ግሌጸት ቀጥተኛ ማስረጃ ነው፡፡ እንዱያውም በዙያ ግሌጸት ኃይሌ 

ባይሆን ኖሮ ምንም ፌጡር ከቶ አይኖርም፡፡ … ” ”በአንዴ አቶም ውስጥ የሚያበሩ የእውቀት ፀሏዮች 

፣ … በአንዴ ጠብታም ውስጥ የሚተምሙ የጥበብ ውቅያኖሶች … ” ይገኛለ፡፡” … ከተፇጠሩት ነገሮች 

ሁለ መካከሌ በእንዯዙህ ያለ ስጦታዎች  ካባ ሇተጎናጸፇው፣ ከሁለም ተሇይቶ እንዯዙህ ያለትን 

የመታወቅ ክብሮች ሇተሰጠው ሇሰው ይህ ከሁለ በሊቀ ዯረጃ እውነት ነው ፡፡ ” 5 

 

ወሰን-የሇሽ ፌጥረት 

 ግሌጽ መሆን ያሇበት ነገር ቢኖር፣ የፌጥረት ዓሇም ወሰን-የሇሽ እንዯሆነ ሁለ፣ መጀመሪያ 

ያሌነበረው ስሇመሆኑ ነው፡፡ እርግጥ እያንዲንደ ፌጡር፣ ሰማያዊ አካሌ፣ ፇሇክ … ወተ መጀመሪያ 

ነበራቸው፣ መጨረሻም ይኖራቸዋሌ፡፡ የፌጥረት ዓሇም ማሇት፣ ሁሇንተን ዓሇም ግን መጀመሪያ 

አሌነበረውም፣ መጨረሻም አይኖረውም፣ የፌጥረት መጀመሪያ ሲነገር፣ በአንጻራዊነቱ ከፇጣሪ ጋር 

ሲነጻጸር መሆኑ መታወቀ አሇበት፡፡ እርሱም ቢሆን፣ ፇጣሪ ያሇ ፌጥረቱ ፇጣሪ ሉሆን ስሇማይችሌ፣ 

ፌጥረቱ ያሌነበረበት ጊዛ እንዲሌነበረ የባሃኢ ቅደሳን ጽሐፍች ያረጋግጣለ፡፡ በላሊ አነጋገር፣ 

ብዚታቸው በአሃዜ የማይቆጠረው፣ እነዙህ የህሌውናና የኑባሬ ዓሇሞች መጀመሪያ አሌነበራቸውም፤ 

መጨረሻም አይኖራቸውም፡፡ 

 ”ከሁለም ይበሌጥ ጥሌቅ ከሆኑት መንፇሳዊ እውነቶች መካከሌ አንደ፣ የፌጥረት ዓሇም፣ 

ማሇትም ይህ መጨረሻ የላሇው ሁሇንተን ዓሇም መጀመሪያ የላሇው መሆኑ እውነት መሆኑን እወቁ፡፡ 

 ” … ምንም ፌጡራን ያሌነበሩበትን ጊዛ ብናስብ፣ ይህ አስተሳሰብ የእግዙአብሓርን 

መሇኮታዊነት መካዴ ይሆናሌ፡፡ ከዙህም በሊይ ፌጹም ያሌነበረ ነገር ወዯ መኖር ሉመጣ አይችሌም፡፡ 

ፌጡራን ፌጹም ያሌነበሩ  ቢሆን ኖሮ፣ ፌጡር ወዯ መኖር ባሌመጣ ነበር፡፡ ስሇዙህ፣ … 

የእግዙአብሓር መኖር ሇሇዓሇም የማያቋርጥና ሇዓሇማዊ ስሇሆነ፡- ይህም ማሇት፣ መጀመሪያም 

መጨረሻም የላሇው ስሇሆነ፡- ይህ የፌጥረተ-ዓሇም፣ ይህ መጨረሻ የላሇው ሁሇንተን ዓሇም፣ 

መጀመሪያም መጨረሻም እንዯላሇው የተረጋገጠ ነው፡፡ 
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 ” … በመጀመሪያ ከዋና ዋና ፌጡሮች መካከሌ እያንዲንደ ምን እንዯነበረ ማወቁ አስፇሊጊ 

ነው፤ ምክንያቱም በመጀመሪያ መነሻው አንዴ እንዯነበረ ጥርጥር የሇውምና፡- የቁጡሮች ሁለ 

መነሻ  ሁሇት ሳይሆን አንዴ ነው፡፡ እንግዱህ ቁስ አካሌ በመጀመሪያ አንዴ እንዯነበረ፣ ያው አንደ 

ቁስ አካሌ በተሇያዮ ገጽታዎች በእያንዲንደ ንጥረ ነገር እንዯታየ ግሌጽ ነው፤ ስሇዙህ የተሇያዩ 

ዓይነቶች ተፇጠሩ፤ እነዙህም የተሇያዩ ገጽታዎች ያሎቸው ነገሮች በሚፇጠሩበት ወቅት ቀጣይ 

የሆኑና እያንዲንደ ንጥረ ነገር በተሇየ ዓይነት ባሔርይ ታወቀ፡፡ ነገር ግን ረዥም ጊዛ እስኪያሌፌ 

ዴረስ ይህ ቀጣይነት ተጨባጭ አሌሆነም፡፡ እውነታነትንና ፌጹም ህሌውናነትንም አሌተቀዲጀም 

ነበር፡፡ ከዙያም በኋሊ  … ከእነዙህ ንጥረ ነገሮች መቀነባበርና መዋሃዴ ቁጥር ሥፌር የላሊቸው 

ፌጡሮች ተገኙ፡፡ 

 ”ይህ ቅንብርና ሥርዓት፣ በእግዙአብሓር ጥበብና ከእምቅዴመ ዓሇም በነበረው ኃያሌነቱ 

አማካይነት፣ በእጅግ በጣም ታሊቅ ብርታት፣” ጥበብን በተከተሇ፣ እንዱሁም በሁሇንተናዊ ሔግ 

መሠረት ከተቀነባበረውና ከተዋሏዯው አንዴ ተፇጥሯዊ ዴርጅት ተፇጠረ፡፡ … ይህ የእግዙአብሓር 

ፌጥረት እንጂ በአጋጣሚ የሆነ ቅንብርና ሥርዓት እንዲሌሆነ ግሌጽ ነው፡፡ ከአጋጣሚ ዴብሌቅ ግን 

ምንም ፌጡር ወዯ ህሌውና መምጣት …”6 አይችሌም፡፡ 

 

የአቶም ጉዝ 

 መጀመሪያ ካሌነበረው መጀመሪያ የተፇጠረው፣ መንፇሳዊ ፌጡር ቃሌ እንዯነበረ ሁለ፣ 

የመጀመሪያው ቁስም እጅግ በጣም የረቀቀ ህሊዌ፣ አሁን ሳይንስ ያሌዯረሰበት ነገር ነው ሇማሇት 

ይቻሊሌ፡፡ ነገር ግን አሁን ሳይንስ የዯረሰበት ዯረጃ፣ አንዴ አቶም ከምን ዓይነት ረቂቅ ነገሮች 

እንዯተገነባ የሚያሳይ ትምህርትና፣ እነርሱም በበኩሊቸው ከእነርሱ ከረቀቁ ነገሮች የተገነቡ 

መሆናቸውን የሚያሳይ አስተሳሰብ አሇ፡፡ የመጨረሻው ረቂቅ ነገር ወይም ኃይሌ (Energy) 

የሚፇሌቅበት ግን በሳይንስ ሉዯረስበት እንዯማይቻሌ የባሃኢ ጽሐፍች ያብራራለ፡፡ የአንዴ ነገር 

ምንነት ወይም የተሠራበት ረቂቅ ህሊዌ በምንም መንገዴ ሉዯረስበት አይችሌምና፡፡ 

 ስሇዙህ ፌጥረት ወዯ ተጨባጭ ኑባሬ የተከሰተው፣ በአንደ ረቂቅ ነገር ውስጥ በሚገኙት፣ 

በአዴራጊውና በተዯራጊው፣ በአዎንታዊውና በአለታዊው፣ ወይም በወንዳውና በሴቴው መካከሌ 

በሚካሓዯው እንቅስቃሴ፣ መሳሳብና መገፊፊት፣ እንዱሁም በሚዯረገው ግንኙነትና በሚፇጠረው 

ሙቀት አማካይነት የአቶሞች ውህዯት ወዯ ህሌውና ዓሇም እንዯመጣ እና እንዯሚመጣ በባሃኦሊህና 

በአብደሌ-ባሃ ተጠቁሟሌ፡፡ የአቶሞች ስብስብና ውህዯት በበኩለ ሞሇኪዩልችን (Molecules) 

ያስገኛሌ፡፡ የእነርሱ መሰባሰብና መቀሊቀሌ ወይም መዋሃዴ አየርን፣ ፇሳሽንና ጠጣር ነገሮችን 

መከሰትና የቁስ ነገርን (matter) በሦስት ሁኔታ (አየር፣ ፇሳሽና ጠጣር ነገሮችን) መገኘትን 

አስከትሎሌ፡፡ የእነርሱም መገኘት ሇሔይወት መከሰት አመቺ ሁኔታን ፇጥሯሌ፡፡ ስሇዙህ የማዕዴን 
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ዓሇም፣ ከዋክብት፣ ፇሇኮች … ላልች ግዐዜ ነገሮችና ሔይወት ያሊቸው ፌጡሮች ከአቶሞች 

ቅንብርና ውህዯት የተገነቡ ሇመሆኑ ብዘም አያከራክርም፡፡ 

 ያም ሆነ ይህ፣ የፀሏፉው ፌሊጎት፣ እምብዚም የሳይንስ እውቀት ስሇላሇው፣ ስሇፉዙክስ 

ትንተና ሇማዴረግ ሳይሆን፣ ስሇአቶም ጉዝ፣ በአብደሌ-ባሃ የተብራራውን ሇማቅረብ ብቻ ነው፡፡ 

አብደሌ-ባሃ መዯበኛ የሳይንስ ትምህርት አሌተማረም፤ ትምህርቱን የቀሰመው ከእውቀት ምንጭ 

ከሆነው ከአባቱ፣ ከባሃኦሊህ ነው፡፡ ይሁን እንጂ በምዕራብ ጉብኝቱ ወቅት፣ በምሁራን አካባቢ 

ያስተምር የነበረውና በሰፉው ሲያብራራቸው ከነበሩት ርዕሶች ውስጥ አንደ የአቶምን እንቅስቃሴና 

ጉዝ ነበር፡፡ ታዱያ በባሂ አገሊሇጽ፣ የአቶም ጉዝና እንቅስቃሴ ምን ይመስሊሌ? 

 ”በዙህ ወሰን-የሇሽ ሁሇንተን ዓሇም ተጨባጩ የኑባሬና የህሌውና ክስተቶች ሁለም 

የተገነቡበት … አቶሞች ባሇማቋረጥ በእንቅስቃሴ ሊይ ናቸው …፡፡ ሇምሳላ በማዕዴን መንግሥት  

(Kingdom) ውስጥ ወዯ ሊይ ወዯ እፅዋት መንግሥት ስሇሚሸጋገረው ስሇ አንዴ አቶም እናስብ …፡፡ 

ከዙያም ወዯ እንስሳ መንግሥት … ይሸጋገርና በመጨረሻም በመዋሃዴ ሔግና ሂዯት የሰው አካሌ 

አባሌ ይሆናሌ፡፡ … ይህ እንቅስቃሴ ወይም መሸጋገር የሚገሰግስና የማያቋርጥ ነው፡፡ ምክንያቱም 

አቶሙ የገባበት የሰው አካሌ ከፇራረሰ በኋሊ ወዯ መጣበት ወዯ ማዕዴን መንግሥት በመመሇስ 

እንዯበፉቱ የክስተትን ዓሇማት (መንግሥታት) መሸጋገሩን ይቀጥሊሌ፡፡ … 

 ”አቶሙ በማያቋርጠው ግስጋሴውና ጉዝዎቹ፣ በሚሸጋገራቸው በእያንዲንደ ዯረጃ ወይም 

መንግሥት ውስጥ ባለት ባሔርያትና ኃይልች ይሞሊሌ፡፡ በማዕዴን ዯረጃ የማዕዴንን ተሳሳቢነት፣ 

በተክሌ መንግሥታት፣ የመጨመር ባሔርይን ወይም የማዯግ ኃይሌን ከስቷሌ፤ በእንስሳ ሔይወት 

ወስጥ የዙያን ዯረጃ ብሌህነት አንጸባርቋሌ፣ በሰው መንግሥት ውስጥ በሰብአዊ ባሔርያት መሌካም 

ምግባሮች ብቁ ሆኖአሌ፡፡”7 

 ሇምሳላ ያህሌ፣ አንደ የሃይዴሮጅን አቶም፣ በማዕዴን ውስጥ የማዕዴን ባሔርይ፣ በተክሌ 

ውስጥ  የተክሌን ባሔርይ፣ በእንስሳ ውስጥ የእንስሳን ባሔርይ፣ በሰው ውስጥ የሰውን ባሔርይ 

እንዱከሰትና እንዱያንፀባርቅ በፇጣሪው ብሌህነትን ተሰጥቶታሌ፡፡ 

 

ፌጥረት ራሱን አይዯጋግምም 

 ” … በሁሇንተን ዓሇም በእያንዲንደ መንግሥት ውስጥ ያለት ቅርጾችና ውስጣዊ አካሊት 

(Organisms) አእሊፊትና ቁጥር ስፌር የላሊቸው ናቸው፡፡ ሇምሳላ የእፅዋት መንግሥት ቁጥር 

ሥፌር የላሊቸው የተሇያዩ ዓይነቶችና የተክሌ ሔይወት ቁስ አቀራረጾች አሇው፡- እያንዲንደ በራሱ 

ውስጥ ሌዩና የተሇያየ (ነው)፣ ሁሇት ነገሮች በመዋሃዴም ሆነ በዜርዜር ሁኔታ ሙለ በሙለ 
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ተመሳሳይ አይዯለም፡- ምክንያቱም በፌጥረት ውስጥ መዯጋገም የሇም፡- እንዱሁም የማዯግ ባሔርይ 

ሇአንዴ መሌክ ወይም ቅርጽ ብቻ የተገዯበ ሉሆን አይችሌም፡፡ እያንዲንደ ቅጠሌ የራሱ የተሇየ 

መታወቂያ  … ማሇትም እንዯ ቅጠሌ የራሱ ግሊዊነት … አሇው፡፡ ስሇዙህ ቁጥር ሥፌር የላሊቸው 

የንጥረ ነገር አቶሞች እያንዲንደ አቶም በኑባሬ መንግሥታት ውስጥ፣ በማያቋርጠው እንቅስቃሴው 

የእነዙህን የሚሸጋገራቸውን መንግሥታት ኃይልችና  ባሔርያት መቀዲጀት ብቻ ሳይሆን፣ የእነዙያን 

መንግሥታት ቅርጾችና የውስጣዊ አካሊታቸውን ባሔርያትና ጥራት ያንጸባርቃሌ፡፡ የእነዙህ ቅርጾች 

እያንዲንደ ቅርጽ የተሇየና የራሱ ባሔርይ ስሊሇው፤ የሁሇንተኑ ዓሇም እያንዲንደ የንጥረ ነገር አቶም 

የነዙያን ግሊዊ ባሔርያትና ቁጥር ስፌር  የላሊቸውን ሌዩ ሌዩ አይነቶች የመግሇጽ እዴሌ አሇው፡፡ 

ማንኛውም አቶም ይህን የመግሇጽ ዕዴሌ ወይም መብት አሌተነፇገም ወይም አሊጣም፡፡ ከላልቹ 

አቶሞች ተነጥል አንደ አቶም ይህን እዴሌ ተከሌክሎሌ ሇማሇትም አይቻሌም፡፡ ይሌቁኑም፣ ሁለም 

በእነዙህ መንግሥታት ውስጥ ያለትን ባሔርያት በሙለ እንዱኖራቸውና የውስጣዊ አካሊታቸውን 

ጠባያት እንዱያንፀባርቁ ታዴሇዋሌ፡፡ ከአንደ መንግሥት ወዯ ላሊው መንግሥት በሚያዯርጓቸው ሌዩ 

ሌዩ ሌውውጦችና ሽግግሮች፣ በእያንዲንደ የህሌውና ዯረጃ የተሇዩ ናቸው፡፡ ሇምሳላ በማዕዴን 

መንግሥት ውስጥ አቶሙ የተክሌን ቅርጽና ውስጣዊ አካሌ አይገሌጽም፤ ከዙያም በመሇወጥ ሂዯት 

የተክሌን ዯረጃ ሲወስዴ፣ የእንስሳን የውስጣዊ አካሌ ባሔርያት አያንፀባርቅም ወተ፡፡  …” 8 

 

ሁሇ-ገቡ አቶም 

 ”ስሇዙህ፣ የዙህ ሁሇንተን ዓሇም እያንዲንደ የንጥረ ነገር አቶም፣ የሁሇንተን ዓሇሙን 

ባሔርያት በሙለ ሇመግሇጽ ችልታ እንዲሇው ግሌጽ ነው፡፡ ይህም ምጢራዊና ረቂቅ ግንዚቤ ነው፡፡ 

በእርሱ ሊይ አሰሊስለ፤ ምክንያቱም እውነተኛ  ” ሁለ-አምሊክነት” (Pantheism) (ሁለም ነገር 

አምሊክ ነው ተብል የሚታመን ማሇት ነው) በእርሱ ውስጥ አሇና፡፡ ከዙህ ነጥብ አቅጣጫና 

አመሇካከት፣ ፓንቴይዜም እውነት ነው፤ ምክንያቱም በሁሇንተን ዓሇም ውስጥ ያሇው እያንዲንደ 

አቶም ሁለንም የሔይወት ባሔርያት አሇው ወይም ያንጸባርቃሌ፤ የእሱም ግሌጸት በመሇወጥና 

በመሇዋወጥ አማካይነት እውን ይሆናሌ፡፡ የክስተት ምንጩና ውጤቱ በሁለም ሥፌራ  የሚገኘው 

አምሊክ ነው፤ ምክንያቱም ሁለም የክስተታዊ ኑባሬ እውነታ በእርሱ አማካይነት ነው፡፡ እውነትም 

ሆነ የእውነት ክስተት ከአምሊክ መሣሪያነት  ውጭ የሇም፡፡ ኑባሬ ግንዚቤ ያገኘውና እውን የሆነው 

በአምሊክ ቸርነት ነው፡፡ … የእውነተኛ ፓንቴይዜም  ገሇጻና መሠረታዊ ሃሳብ፣ እንዱሁም 

የሁሇንተን ዓሇም ክስተቶች ግንዚቤ የሚያገኙት፣ ነገሮች ህይወት በሚሰጠውና እርሱንም 

በሚቆጣጠረው በአንደ ኃይሌ ነው፤ ሁለም ነገሮች የእርሱ ኃይሌና (Energy) ቸርነት 

መከሰቻዎች ናቸው፡፡ የህሊዌና የኑባሬ ፀጋ በላሊ ወኪሌ አማካይነት አይዯሇም፡፡ … 
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 ”አንዴ መንፇሳዊ ንቃትና ዓይነ-ህሉና ያሇው ሰው፣ የሰብዓዊ ዓሇምን ሲመሇከት፣ ሌክ 

የፀሏይ ብርሃኖች ፀዲሊቸውን በሁለም በሚኖሩት ነገሮች ሊይ እንዯሚያበሩ ሁለ፣ የመሇኮት ቸርነት 

ብርሃኖችም የሰው ር በመሊ ሲያጥሇቀሌቁ ይገነባሌ፡፡ የቁሳዊ ኑባሬ ሁለም ክስተቶች የተገሇጹት 

ከፀሏይ በሚመጣው ጨረር አማካይነት ነው፡፡ ያሇ ብርሃን ምንም ነገር አይታይም፡፡ በተመሳሳይ 

መሌኩ፣ በእውንነት ውስጣዊ ዓሇም ሁለም ክስተቶች ከመሇኮት ስጦታዎች ምንጭ የአምሊክን 

ረዴኤቶች ይቀበሊለ፡፡ ይህ የሰብአዊ ዯረጃ ወይም መንግሥት አንዴ ፌጥረት ነው፣ ስሇሆነም  ሁለም 

ነፌሶች የመሇኮት ቸርነት ምሌክቶችና ደካዎች (Traces) ናቸው፡፡ በዙህ ዯረጃ ከዙህ በስተቀር 

የሚባሌ ነገር የሇም፡፡ በመንግሥተ ሰማያዊ ቸርነት አማካይነት ሁለም ስጦታዎችን ተቀባዮች 

ሆነዋሌ፡፡ ወዯ አምሊክ ከመቅረብ የተነፇገ ነፌስን ሇማግኘት ትችሊሊችሁን? … ይህ አይቻሌም፡፡ 

አምሊክ ሇሁለም ዯግና አፌቃሪ ነው፤ ሁለም የመሇኮትን ረዴኤት ከሳቾች ናቸው፡፡ የሰብዓዊ ዓሇም 

አንዴነትም ይህ ነው፡፡” 9 

 ይህን ርዕስ ሇማጠቃሇሌ፣ አቶም የሁለንም መንግሥታት ወይም ዯረጃዎች ባሔርያት 

ሇመግሇጽና ሇማሳየት ችልታው፣ ኃይለና ብሌህነቱ አሇው፡፡ ምክንያቱም፤”ተፇጥሮ በባሔርይው፣ 

የሠሪው፣ የፇጣሪው፣ የእኔ (የአምሊክ) ስም በአካሌ መገሇጽ ነው፡፡ … ተፇጥሮ የአምሊክ ፇቃዴና 

በአሊፉው ዓሇም የእርሱ (ስም) መገሇጽ ነው፡፡ እርሱም በሁለን አዋቂው፣ በዯንጋጊው መሇኮት የታ 

ክንዋኔ ነው፡፡” 10 

 

የፌጥረት ዯረጃዎች (መንግሥታት) 

 ”የአምሊክ ዓሇሞች በብዚታቸው የማይቆጠሩ፣ መጠናቸወ ወሰን-የሇሽ ናቸው፡፡ ከአምሊክ … 

በስተቀር ማንም ሉያሰሊቸውም ሆነ ሉያውቃቸው አይችሌም፡፡” 11 

 በዙህ በምናውቀው ሁሇንተን ዓሇም የመጨረሻውና ዜቅተኛው የፌጥረት ዯረጃ ወይም 

መንግሥት፣ የግኡዜ ወይም የማዕዴን መንግሥት ነው፡፡ ማዕዴን የራሱ የሆነ የመሇያ ባሔርይ 

አሇው፤ እርሱም  የማዕዴን መንፇስ ነው፡፡ ይህም የውህዯትና የመፇራረስ ኃይሌ ነው፡፡ ከማዕዴን 

ቀጥል ያሇው የዕፅዋት መንፇስ ነው፡፡ እፅዋት ማዕዴን ያሇውን ኃይሌ አሊቸው፣ በተጨማሪም 

የእነርሱ መሇያ የሆነ መንፇስ፣ የማዯግና የመራባት ኃይሌ አሊቸው፡፡ይህም ኃይሌ የተክሌ መንፇስ 

ነው፡፡ ማንኛውም ተክሌ የማዕዴንን ህሌውና ያውቃሌ፤ እዙህ ሊይ እውቀት አንፃራዊ ነው፡፡ ተክሌ 

ምግቡን ሇማግኘት ሥሩን በመስዯዴ ከማዕዴናት ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን ይወስዲሌ፣ 

ቅርንጫፍቹንና ቅጠልቹን በመጠቀም ከአየርና ከብርሃን ምግቡን ያጋጃሌ፡፡ ምግቡን ሇመምረጥ፣ 

መጠኑን ሇመወሰን፣ ተክሌ ብሌህነትና ችልታው አሇው፡፡ በአንፃሩ፣ ማዕዴን የእፅዋትን ህሌውና 

አያውቅም ወይም አይረዲም፡፡ እፅዋት ግን የማዕዴንን ህሌውና ያውቃለ፡፡ 
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 በሦስተኛ ዯረጃ ያሇው የእንስሳ መንግሥት ነው፡፡ እንስሳ የማዕዴንና የእፅዋት ኃይልች 

አለት፣ በተጨማሪም የራሱ መሇያ የሆኑ ኃይልች አለት፡፡ እነርሱም አምስቱ የስሜት ሔዋሳትና 

በራሱ የመንቀሳቀስ ኃይልች ናቸው፡፡ እነዙህም የእንስሳ መንፇስ ውጤት ናቸው፡፡ እንስሳ 

የሁሇቱንም፣ የማዕዴንንና የእፅዋትን ህሌውና ያውቃሌ፤  እነርሱ ግን የእንስሳን ህሌውና 

አይረደም፡፡ 

 ምንም እንኳ ቁሳዊ ፌጥረታት በተሇያዩ ዯረጃዎች ቢመዯቡና ቢበሊሇጡም፣ ሁለም ነገሮች 

በጥብቅ የተሳሰሩ፣ የተያያዘ፣ የተዚመደና ጠንካራ ግንኙነት እንዲሊቸው የባሃኢ ፌሐፍች 

ያረጋግጣለ፡፡ ይህም ግንኙነት መሇኮታዊ ሥርዓት ስሇሆነ በምንም መንገዴ ከቁሳዊ ተፇጥሮ ኑባሬ 

ሉነጠሌ ወይም ሉሇይ አይችሌም፡፡ 

 

በይዎችና ተበይዎች 

 “የሁሇንተን ዓሇም እያንዲንደ ክፌሇ-አካሌ ከላሊው ከእያንደንደ ክፌሇ-አካሌ ጋር በጣም 

በጠነከሩ፣ በምንም መንገዴ ሚዚኑ እንዱዚነፌ ወይም እንዱሊሊ በማይፇቅደ ማሰሪያዎች የተያያ 

ነው፡፡ በቁሳዊ የፌጥረት ግዚት፣ ሁለም ነገሮች በዪዎችና ተበዪዎች ናቸው፤ ተክለ ማዴኖችን 

ይመጥጣሌ፤ እንስሳው ተክሌን ግጦ ይበሊሌ፤ ሰው እንስሳን ይመገባሌ፤ ማዕዴን ሰውን ይውጣሌ፡፡ 

ቁሳዊ አካልች ከአንዴ መሰናክሌ ወዯ ላሊው፣ ከአንዴ ሔይወት ወዯ ላሊው መሸጋገር፣ ከእርሱ   

ቋሚና የማይሇወጥ ከሆነው ኑባሬ ውስጣዊ እውነት በስተቀር፣ ሁለም ነገሮች የሇውጥና የመሇወጥ 

ተገዥ ናቸው፡፡ ስሇሆነም የሁለም ዜርያዎችና የዜርያ ዓይነቶች፣ የእያንዲንደ እውነታ፣ በአጠቃሊይ 

የሁለም ሥነ-ፌጥረት ሔይወት በእርሱ (በማይሇወጠውና በቋሚው ፇጣሪ)  ሊይ ተመሥርተዋሌ፡፡ 

 … “ሰው የሚጠጣውን ውኃ፤ የሚተነፌሰውን አየር በማጉያ መነጽር ብትመረምረው፣ 

በእያንዲንደ የአየር ትንፊሽ ሰው ብዘ የእንስሳ ሔይወትን ይወስዲሌ፤ አንዳ በሚጎነጨውም ውኃ 

የተሇያዮ እንስሶችን ይውጣሌ፡፡ ይህንን ሂዯት እንዳት ሇማቆም ይቻሊሌ? ሁለም ፌጥረቶች በዪዎችና 

ተበዪዎች ናቸው፤ በዙህም ሏቅ ሊይ የሔይወት መሠረት ተገንብቷሌ፡፡ ይህማ ባይሆን ኖሮ፣ 

በሁሇንተን ዓሇም ያለትን ነገሮች ያያዘት መሳሪያዎች በተፇታቱ ነበር፡፡” 12 

 ከዙህም የሥነ ፌጥረት ሔግ አንዴ የአምሊክ ጥበብ ጎሌቶ ይታያሌ፡፡ የአምሊክ ሥራ ፌጹም 

ቁጠባ ስሇሆነ፤ በፌጥረቱ ውስጥ የሚባክን ነገር ከቶ የሇም፡፡ ሇአንደ ፌጆታ የሆነው ነገር ሇላሊው 

ጥሬ ዕቃ ወይም በከፉሌ የተጋጀ ምርት ይሆናሌ፡፡ ይህ ሂዯት ተዯጋጋሚና ሇሇዓሇም የማያቋርጥ 

ነው፡፡ ይህንንም እንዯገና በሥራ ሊይ የማዋሌ (recycling) ጥበብ፤ በሇሙት አገሮች እየተሞከረ 

መሌካም ውጤት አስመዜግቧሌ፡፡ 
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የሰው መንግሥት 

 በአራተኛ ዯረጃ፣  የሰው ወይም ሰብአዊ መንግሥት ነው፡፡ ሰው በቁሳዊ ተፇጥሮው ከእንስሳ 

ስሇማይሇይ፣ ከእርሱ  በታች ያለት መንግሥታት ያሊቸውን ኃይልች አለት፡፡ በተጨማሪም እርሱ 

ከእርሱ በታች ካለት መንግሥታት  የሚሇይበት ኃይሌ፣  እነርሱ የላሊቸው ባሔርይ፣ የማሰብ 

ችልታ፣ ብሌህነትና ነፃ ፇቃዴ አሇው፡ እነዙህም ኃይልች የሰብአዊ መንፇስ ወይም የነፌስ ባሔርይ 

ናቸው፡፡ የማሰብ ችልታ ሲባሌ፣ እንስሶች አያስቡም ሇማሇት ሳይሆን፣ የማሰብ ችልታ  ሇየት ባሇ 

መሌኩ ሲታይ፣ ከሚታዩ ነገሮችና በእነርሱ መረጃ ሊይ በመመሥረት፣ ሰው የማይታዩ እውነቶችን 

ሇማየት፣ ወይም የማይታወቁ እውቀቶችንና ግኝቶችን ሇማግኘት መቻለን ያመሇክታሌ፡፡ 

 ሰው ከእንስሳት ጋር በሚጋራቸው ባሔርያቱ ብዘ እንስሳት እንዯሚበሌጡት አያጠያይቅም፤ 

የባሃኢ ቅደሳን ጽሐፍችም ይህንን እውነታ ያረጋገጣለ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ፣ የውሻን ያህሌ ማሽተት፣ 

የንስርን ያህሌ ማየት፣  … ወተ ሰው አይችሌም፡፡ ስሇዙህ በእንስሳ ውስጥ ካሇው የበሇጠና የተሇየ 

ተጨማሪ ኃይሌ ሰው ባይኖረው ኖሮ፤ ሰው እስካሁን ዴረስ እንዯ እንስሳ በደርና በዋሻ በኖረ ነበር፡፡ 

ከዙህም በሊይ፣ ከእንስሳዊ ዯረጃ ወጥቶ ይህንን የመሰሇ ሥሌጣኔ ባሌገነባና በምርምሩ ውጤቶች፣ 

በሳይንስ የቴክኖልጂ ምርት ባሊሸበረቀ ነበር፡፡ በሰው አንጎሌና በእንስሳ አንጎሌ መሀከሌ ያሇው 

ሌዩነት፤ በሰውና በእንስሳ መሀከሌ ያሇውን የእዴገት ሌዩነት ሇመግሇጽ በቂ ማስረጃ፣ በምንም 

መንገዴ፣ ሉሆን አይችሌም፡፡ 

 “… በሰው ውስጥ ከነዙያ እንስሳት ካሎቸው ከማንኛቸውም ኃይሌ የተሇየ ኃይሌ ባይኖር ኖሮ፣ 

በፇጠራዎችና እውነታዎችን በመገንብ፣ እንስሳት ከሰው የበሇጡ ይሆኑ እንዯነበር ግሌጽ ነው፡፡ 

ስሇዙህ ሰው እንስሳት የላሊቸው ተሰጥዖ እንዲሇው ግሌጽ ነው፡፡” 13 

 ይህ በሰው ውስጥ  ያሇውና ከእንስሶች የሚሇየው ኃይሌ ብዘ ዴንቅና በጎ ነገሮችን ሉፇጥር 

ችሎሌ፡፡ 

 “ይህ መንፇስ አዲዱስ ነገሮችን የማወቅ ኃይሌ አሇው፣ ሁለንም ነገሮች ይከባሌ፡፡ እነዙህ 

የምታውቋቸው ዴንቅ ምሌክቶች፣ እነዙህ ሳይንሳዊ ግኝቶች፣ ታሊሊቅ ዴርጅቶችና ጠቃሚ ታሪካዊ 

መክሮች የተገኙት በዙህ በሰው መንፇስ ኃይሌ ነው፡፡ ከማይታየውና ከሥውሩ ዓሇም፣ በመንፇሳዊ 

ኃይሌ አማካይነት፣ እነዙህን ወዯሚታየው ዓሇም እንዱመጡ አዯረጋቸው፡፡”14 

 ስሇዙህ ሰው በአካሊዊ ተፇጥሮው ከእንስሳ እምብዚም ባይሇይም፤ ነገር ግን፣ በመንፇሳዊ 

ተፇጥሮው የተሇየና የሊቀ ፌጡር መሆኑ ብቻ ሣይሆን የፇጠራ ችልታውም የሚመነጨው ከዙሁ 

ከመንፇሳዊ ተፇጥሮው መሆኑን መገንብ ይቻሊሌ፡፡ 
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-5– 

የ ሰ ው  ፌ ጥ ረ ት 

ሰው ምን ዓይነት ፌጡር ነው? 

 “የሰው ሌጅ ሆይ! ሉታወስ በማይቻሌ ሔያውነቴና በጥንቱ ሇዓሇማዊ ህሊዌዬ ተሸፌኜ፣ 

ሇአንተ ያሇኝን ፌቅር አወቅሁ፤ ስሇዙህም ፇጠርኩህ፤ አምሳላንም ቀረጽኩብህ ውበቴንም 

ገሇጽኩሌህ፡፡” 1 

 

 ሰው በፇጣሪው መሌክና አምሳያ ተፇጠረ፣ የፌጥረቱ መንስዔም ፌቅር ነው፡፡ ይህንንም 

ክቡር ፀጋ የታዯሇው ሰው ብቻ ነው፡፡ ሰው የፌጥረትን መንግሥታት በሙለ አቅፍ ይዞሌ፡፡ እንዯ 

ማዕዴን የውህዯት ኃይሌ አሇው፤ እንዯ ተክሌ ያዴጋሌ፤ ይራባሌም፤ እንዯ እንስሳ የአምስቱ 

የስሜት ሔዋሳትና የመንቀሳቀስ ኃይልች አለት፡፡ ስሇዙህ ሰው የፌጥረታት ጠቅሊሊ ዴምርና 

እነርሱን በሙለ የሚወክሌ ነው፡፡ ከዙህም በሊይ፣ ላልች ፌጡራን የላሊቸው ኃይሌ፣ የማሰብ 

ችልታና  ነፃ ፇቃዴ አሇው፡፡ ይህም ተጨማሪ ኃይሌ፣ የፌጡራን ሁለ የበሊይ ያዯርገዋሌ፡፡ ሰውንም 

ከላልች ፌጡራን ሌዩ ያዯረገው የማሰብ ችልታው፣ የብሌህነቱ ኃይሌና የታዯሇው ነፃ ፇቃዴ ነው፡፡ 

እነርሱም የነፌሱ አስፇሊጊ ባሔርያት ናቸው፡፡ 

 

 “የማሰብ ችልታ”፣ ወይም “ብሌህነት” ሲባሌ፣ ከሊይ እንዯተጠቀሰው፣ ላልች እንስሶች 

አያስቡም ወይም ብሌህነት ይጎሊቸዋሌ ሇማሇት ሳይሆን፤ የሰው የማሰብ ችልታው ወይም ብሌህነቱ 

ከላልች የሚሇየው፣ ከሚታዩ ነገሮች የማይታዩ እውነቶችን ሇማግኘት መቻለና፣ እንዱሁም፤ 

በአዜጋሚ ሇውጥና ዯረጃ በዯረጃ፣ አሁን የተዯረሰበትን ሥሌጣኔ መገንባቱን ያመሇክታሌ፡፡ ሇምሳላ 

ንብ ከጥንት ጀምሮ የማር ማከማቻዋን  ስዴስት ጎኖች  ባሇው ቅርጽ ትገነባ ነበር፤ አሁንም ያ ቅርጽ 

አሌተሇወጠም፡፡ ከአያላ መቶ ሺህ ዓመታት በፉት ሰው፣ ዜንጀሮ፣ ጦጣ፣  … ወተ በደር፣ 

በገዯሌ፣ በዋሻ ውስጥ፣ በዚፌ ሊይ … ይኖሩ ነበር፡፡ ሁለም በነበሩበት ሁኔታ የእዴገት ሇውጥ 

ሳያመጡ ሲኖሩ፤ ሰው ግን ከየት ተነስቶ የት እንዯዯረሰ የሚያረጋግጠው ከእንስሳት የተሇየ ተፇጥሮ 

ያሇው መሆኑን ነው፡፡ ስሇዙህ፣ ሰው ከእንስሳት ሲወራረዴ መምጣቱን የሚያወሳው መሊ ምት 

መሠረት የሇውም፤ ከባሃኢም አስተሳሰብ ጋር አይጣጣምም፣ አይገጣጠምም፣ አይስማማምም፡፡ 

 

 “እንግዱህ በሰው ውስጥ እንስሶች ካሎቸው ከማንኛቸውም ኃይሌ የተሇየ ኃይሌ ባይኖር ኖሮ፣ 

በፇጠራዎችና እውነታዎችን በመገንብ፣ እንስሳት ከሰው የበሇጡ ይሆኑ እንዯነበር ግሌጽ ነው፡፡ 

ስሇዙህ ሰው፣ እንስሳት የላሊቸው ተሰጥዖ እንዲሇው ግሌጽ ነው፡፡ እንስሳት በስሜት ሔዋሳት ሉታወቁ 
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የሚቻለትን ነገሮች ይሇያለ፤ ነገር ግን፣ የአእምሮ ግንዚቤ የሚጠይቁትን እውነታዎች 

አይገነቡም፡፡” 2 

 

 ስሇዙህ ሰውን ሰው ያሰኘው ከእንስሶች የተሇየ ተፇጥሮና ከእነርሱም የተሇየ ኃይሌ ስሊሇው 

ነው፡፡ ይህ ኃይሌ እንስሶች የላሊቸውና የተነፇጉት የነፌሱ ሔሌውና ነው፡፡ የነፌሱም ኃይሌ፣  

በአምስቱ የስሜት ሔዋሳት የማይታወቁትንና በአእምሮ የማሰብ ችልታ ብቻ ሉዯረስባቸው 

የሚቻለትንና የማይቻለትን እውቀቶች በማግኘት፣ ሰው በአዜጋሚ ሇውጥ፣ በደርና በዋሻ ውስጥ 

ከመኖር  በመውጣት፤ ይህን የመሰሇ ሥሌጣኔ ሇመገንባት ችሎሌ፡፡ 

 

 “አዜጋሚ ሇውጥ” ሲባሌ፣ “ሰው ከእንስሳ መጣ” ወዯሚሇው መሊ ምት እንዲይተረጎም፤ 

በዴጋሚ የባሃኢን አቋም መግሇጽ ተገቢ ነው፡፡ በማንኛውም የፌጥረት መንግሥት ውስጥ ወይም 

ከአሁን በተሇየ ቅርፅ የኖረ መሆኑን የሚያብራሩ መሊ ምቶች ቢኖሩም፤ ከጅምሩ ሰው ከሁለም 

ፌጥረቶች የተሇየ ር ነው፡፡ ይህም ማሇት፣ ላሊ ሳይሆን ሥረ-መሠረቱ የሰው ር መሆኑን የባሃኢ 

ቅደሳን ጽሐፍች ያረጋግጣለ፡፡ 

 

 

የፌጥረት ገዯብ 

 አንደ የፌጥረት ዯረጃ ወዯ ላሊው የፌጥረት ዯረጃ በምንም ሁኔታ ሉሸጋገር አይችሌም፡፡ 

በላሊ አነጋገር፣ ማንኛውም ፌጡር ከአንዴ ህሌውና መንግሥት ወይም ዯረጃ ወዯ ላሊው የህሌውና 

መንግሥት ወይም ዯረጃ ሉሻሻሌ አይችሌም፡፡ 

 

 “… ሇሁለም ፌጡር ሉያሌፌው የማይችሇው ነጥብ አሇው፤… አንዴ ማዕዴን የፇሇገውን ያህሌ 

በማዕዴን ዓሇም ዕዴገት ቢያዯርግ፣ የእፅዋትን ኃይሌ ሉቀዲጅ አይችሌም፤ … አበባ በእፅዋት ዓሇም 

የፇሇገችውን ያህሌ ዕዴገት ብታዯርግ፣ የሔዋሳት (የእንስሣት) ኃይልችን አታገኝም፡፡” 3 

 

 ላልችም ፌጥረቶች ከራሳቸው መንግሥት ወዯ ላሊው መንግሥት ሉያዴጉ፣ ሉሻሻለ፣ 

ወይም ሉሸጋገሩ አይችለም፡፡ አምሊክ የፇጠረው ሁለም ፌጥረት በተፇጠረበት የህሌውና መንግሥት 

ውስጥ የተሻሻሇና የሊቀ ፌጽምና ይቀዲጃሌ እንጂ፣ ከአንደ የህሌውና መንግሥት ወዯ ላሊው 

የህሌውና ዯረጃ በምንም መንገዴ አይሸጋገርም፡፡ 

 

 “… ሰው በእናት ማሔፀን ከአንደ መሌክ ወዯ ላሊ መሌክ፣ ከአንደ ቅርፅ ወዯ ላሊ ቅርፅ 

እንዯሚሇወጥ፡ እንዯሚሻሻሌና፣ ነገር ግን ከተፀነሰበት ጊዛ ጀምሮ ያው የሰው ዜርያ እንዯሆነ ሁለ፤ 

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ የሰውም ር ዯግሞ፣ በዓሇም ማህፀን መኖር ከጀመረበት ጊዛ ጀምሮ ሌዩ ዜርያ፡- 

ይህም ማሇት የሰው እንጂ …” 4 የላሊ እንስሳ ዜርያ አይዯሇም፡፡ 
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ከውበት ወዯ ውበት 

 ነገር ግን አሁን ባሇበት ቅርጽና ውበት ከመዴረሱ በፉት፣ ከቅርጽ ወዯ ቅርጽ 

እየተሇዋወጠ፤ ከውበት ወዯ ውበት እየተሸጋገረ የመምጣቱ ግሌጽነት በሳይንስ ተመሥክሯሌ፤ 

የባሃኢ ትምህርትም ይህንን እውነት ያረጋግጣሌ፡፡ 

 

“ሰው፣ በዙህ ውበትና ፌጹምነት፣ በዙህ ብርታትና በዙህ ኃይሌ እስኪታይ ዴረስ፣ 

በመጀመሪያ ሔይወቱ በምዴር ማህፀን ውስጥ፣ በእናት ማህፀን ውስጥ እንዯሚገኝ ጽንስ፣ ቀስ በቀስ 

እያዯገና እየተሻሻሇ፣ ከአንደ ቅርጽ ወዯ ላሊ፣ ከአንደ መሌክ ወዯ ላሊ አሌፎሌ … ፡፡ በመጀመሪያ 

ሊይ  ይህን ተወዲጅነት፣ ግርማ ሞገስና ውበት እንዲሌነበረው፣  ነገር ግን ይህን ገጽታ ይህን ቅርጽ 

ይህን ውበትና ይህን ግርማ ሞገስ ዯረጃ በዯረጃ ብቻ እንዯተቀዲጀ ምንም የማያጠራጥር ነው፡፡ የሰው 

ጽንስ በአንዴ ጊዛ በዙህ ቅርጽ እንዲሌታየ፣ … ምንም ጥርጥር የሇውም፡፡ ሇዙህ ቅርጽና ውበት፣ ሇዙህ 

ፌጹምነት፣ ሇዙህ ግርማ ሞገስና ተወዲጅነት እስኪዯርስ ዴረስ፣ ቀስ በቀስ በተሇያዩ ሁኔታዎችና 

በተሇያዩ ቅርጾች ውስጥ አሌፎሌ፡፡ በአሁኑ ፌጹምነት ሊይ እስኪዯርስ ዴረስ፣ በዙህ ምዴር ሊይ፣ የሰው 

መሻሻሌና እዴገት በእናት ማህጸን ከሚገኘው ጽንስ እዴገትና መሻሻሌ ጋር ይመሳሰሌ እንዯነበረ 

ግሌጽና የተረጋገጠ ነው፡- ዯረጃ በዯረጃ፣ ከአንደ ሁኔታ ወዯ ላሊ ሁኔታ፣ ከአንደ ቅርጽ ወዯ ላሊው 

ቅርጽ፣ ከአንደ መሌክ ወዯ ላሊ መሌክ አሌፎሌ፣ ምክንያቱም ይህ የሁሇንተናዊ ሥርዓትና 

የመሇኮታዊ ሔግ በሚጠይቀው ሁኔታ መሠረት ነውና፡፡ 

 

ይህም ማሇት፣ … የማስተዋሌና የብስሇት ምሌክቶች እስኪታዩ ዴረስ፣ ጽንሱ በሌዩ ሌዩ 

ሁኔታዎች ውስጥ ያሌፊሌ፣ በተመሳሳይ መንገዴ፣ የሰው ሔይወት በዙህች ምዴር ሊይ፣ ከመጀመሪያ 

ጀምሮ ወዯዙህ ሁኔታ፣ ቅርጽና ይት እስኪዯርስ ዴረስ፣ የግዴ ረዥም ጊዛ ይወስዲሌ፤ ወዯዙህ 

ሁኔታ እስኪዯርስ ዴረስ በብዘ ዯረጃዎች ውስጥ ያሌፊሌ፡፡ ነገር ግን ሰው ህሌውና ካገኘበት ጊዛ ጀምሮ 

የተሇየ ዜርያ ነው፡፡” 5 

 

 

የላሉት ማብቂያ የቀን መጀመሪያ  

ሰው ከላልች ሔይወት ካሊቸው ፌጥረታት የሚሇየው በመንታ ተፇጥሮው ነው፡፡ እነርሱም 

የሰብአዊና የእንስሳዊ ተፇጥሮዎቹ ናቸው፡፡ ይህም ማሇት፣ በመንታ ተፇጥሮዎቹ የሁሇት 

ሁኔታዎችን ሑዯት ያንጸባርቃሌ፡፡ ከአንደ ሂዯት፣ ማሇት ከእንስሳዊ ሁኔታው እየተሊቀቀና 

እየራቀ፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ  ወዯ መንፇሳዊ ሁኔታው እየተቃረበ ይሓዲሌ ማሇት ነው፡፡ አብደሌ-

ባሃ እንዯሚከተሇው ያብራራዋሌ፡፡ 

 

“ሰው በከፌተኛው የቁስ አካሊዊነት ዯረጃና በመጀመሪያው  የመንፇሳዊነት ዯረጃ ሊይ ነው፤ 

ይኸውም ሰው የኢ-ፌጹምነት መጨረሻና የፌጹምነት መጀመሪያ ነው ሇማሇት ነው፡፡ እርሱ በጨሇማ 
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መጨረሻና በብርሃን መጀመሪያ  ሊይ ነው፤ የሰው ሁኔታ የላሉት ማብቂያና የቀን  መጀመሪያ ነው 

የተባሇው በዙህ ምክንያት ነው፡፡ ማሇትም፣ እርሱ የኢ-ፌጹምነት  ዯረጃዎች ሁለ ዴምር ሲሆን፣ 

የፌጹምነት ዯረጃዎችም አለት ማሇት ነው፡፡ እንስሳዊ ጎን እንዲሇው ሁለ፣ መሌአካዊ ጎን አሇው፤ 

የአስተማሪም ዓሊማ መሌአካዊው ገጽታ እንስሳዊውን ጎን ሇማሸነፌ  በሚያስችሊቸው ሁኔታ የሰዎችን 

ነፌሶች ማሰሌጠን ነው፡፡ እንግዱህ በሰው ውስጥ የሚገኘው የእርሱ ፌፁም አስፇሊጊ ፌጹምነት  ባሔርይ 

የሆነው፣ መሇኮታዊው ኃይሌ ሙለ በሙለ ኢ-ፌጹምነት የሆነውን ሰይጣናዊውን ኃይሌ ካሸነፇ፣ ሰው 

ከፌጡራን መካከሌ ከሁለ ይበሌጥ መሌካም ይሆናሌ፤ ነገር ግን ሰይጣናዊው ኃይሌ መሇኮታዊውን 

ኃይሌ ካሸነፇ፣ ሰው ከፌጡራን ሁለ ይበሌጥ ዜቅተኛ ይሆናሌ፡፡ ሰው የኢፌጹምነት  መጨረሻ፣ 

የፌጹምነት መጀመሪያ የሆነው በዙህ ምክንያት ነው፡፡ … 

 

“ሰው እጅግ በጣም ታሊቅ የአምሊክ ወኪሌ ነው ይባሊሌ፤ እንዱሁም እርሱ የፌጥረት መጽሏፌ 

ነው፣ ምክንያቱም የፌጡሮች ምሥጢራት ሁለ በእርሱ ውስጥ ይገኛለና፡፡ በእውነተኛ አስተማሪ ጥሊ 

ስሊ ሥር ቢሆንና በትክክሌ ቢሰሇጥን፣ የህሌውናዎች ህሌውና፣ የብርሃኖች ብርሃን፣ የመንፇሶች 

መንፇስ ይሆናሌ፤ የመሇኮት መከሰቻዎች ማዕከሌ፣ የመንፇሳዊ ባሔርያት ምንጭ፣ የመንግሥተ 

ሰማያዊ ብርሃኖች የንጋት ሥፌራና የመሇኮታዊ መነቃቃት ማኅዯር ይሆናሌ፡፡ ይህን ትምህርት 

ከተነፇገ ግን፣ የሰይጣናዊ ባሔርያት መከሰቻ፣ የእንስሳዊ ክፊት ዴምርና የጨሇማ ሁኔታዎች ሁለ 

ምንጭ ይሆናሌ፡፡” 6 

 

ክፈ ነገር ወይስ ምንምነት 

“ …ኑባሬዎች ሁሇት ዓይነት እንዯሆኑ እወቁ፤ ቁሳዊና መንፇሳዊ፣ (እነርሱም) በስሜት 

ሔዋሳት የሚታወቁና በአምምሮ  የሚታወቁ ናቸው፡፡ 

 

“ … በአምስቱ ውጫዊ የስሜት ሔዋሳት የሚታወቁ፣  … ውጫዊ ኑባሬዎች፣ በስሜት ህዋሳት 

የሚታወቁ ነገሮች ይባሊለ፡፡ በዓይነ-ኅሉና የሚታወቁት ነገሮች፣ እነዙያ ውጫዊ ሔሌውና የላሊቸው 

ነገሮች፣ ነገር ግን፣ የአምሮ እሳቤዎች የሆኑት ናቸው፡፡ … 

 

“ … እንዯ ሁለም የሰው ባሔርያትና የሚዯነቁ ፌጹምነቶች ያለት የዓይነ-ሌቦና እውነታዎች፣ 

ሙለ በሙለ መሌካሞችና በእውን ያለ ናቸው፡፡ ክፈ ነገር በቀሊለ የእነዙህ አሇመኖር ነው፡፡ ስሇዙህ 

መሃይምነት የእውቀት አሇመኖር ነው፣ ስህተት የመርኆ አሇመኖር ነው፣ መርሳት የማስታወስ 

አሇመኖር ነው፣ ሞኝነት የብሌህነት አሇመኖር ነው፡፡ እነዙህ ነገሮች ሁለ እውን የሆነ ህሌውና 

የሊቸውም፡፡ 
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“በተመሳሳይ መንገዴ በስሜት ሔዋሳት የሚሇዩ እውነታዎች ሙለ በሙለ ጥሩዎች ሲሆኑ 

ክፈ ነገር ዯግሞ በእነዙህ አሇመኖር የሚከሰት ነው፡፡ ይህም ማሇት፣ ዓይነ-ሥውርነት የማየት 

አሇመኖር ነው፡፡ ዯንቆሮነት የመስማት አሇመኖር ነው፣ ዴህነት የሏብት አሇመኖር ነው፣ ሔመም 

የጤና አሇመኖር ነው፣ ሞት የሔይወት አሇመኖር ነው፣ እንዱሁም ዯካማነት የጉሌበት አሇመኖር 

ነው፡፡”7 

ሇምሳላ ያህሌ፣ ጨሇማ የብርሃን አሇመኖር ነው፤ ዴህነት የሏብት መታጣት ነው፤ 

መሃይምነት የእውቀት ጉዴሇት ነው፣  … ወተ፡፡ በአጭር አነጋገር፣ እነዙያ የመሌካም ነገር  

ተቃራኒዎች በራሳቸው ህሌውና የሊቸውም፡፡ ነገር ግን፣ ህሌውና ያሇው ነገር በማይኖርበት ወቅት፣ 

ህሌውና የላሇው ነገርና የእርሱ ተቃራኒ የሆነው፣ ቦታውን ይወስዲሌ፡፡ የበሇጠ ሇማብራራት፣ አንዴ 

ሰው ሇጓዯኛው፣  “ዴህነቴን ሌሰጥህ ነው” ቢሌ፣ ምንም የሚሰጠው ነገር አሇ? በአንፃሩ ዯግሞ 

“ሏብቴን ሌሰጥህ” ነው ቢሌ፣ የሚሰጠው ነገር አሇው፡፡ እርሱም ሏብቱን ነው፡፡ በመሆኑም፣ ዴሃ 

ሉያዯርገው ቢፇሌግ፣ ሏብቱን ይወስዴበታሌ እንጂ የሚሰጠው ተጨባጭ ዴህነት የሇም፣ 

ሏብታምም ሉያዯርገው ቢፇሌግ፣ ሏብት ይሰጠዋሌ እንጂ ከእርሱ የሚወስዯው ዴህነት የሇም፡፡  

ስሇዙህ፣ መሌካም ነገሮች በአምሊክ  ስሇ ተፇጠሩና ምንጫቸውም እርሱ ስሇሆነ ህሌውና አሊቸው፤ 

የእነርሱ ተቃራኒዎች ግን ምንጭ ስሇላሊቸው፣ በራሳቸው ህሌውና የሊቸውም፡፡ 

 

ሰይጣን ወይስ ኢ-መንፇሳዊ ሰው 

“ሰይጣን የሰው አእምሮ ውጤትና የሰብአዊ ዯመ-ነፌስ ዜንባላ ስሇሆነ፣ በምንም መንገዴ 

ሰይጣናዊ ዚፌ (ህሌውና) የሇም፡፡” 8 

“ይህ የሰው ዜቅተኛ ተፇጥሮ በሰይጣን ይመሰሊሌ፣ እርሱም ክፈውና በእኛ ውስጥ ያሇው 

እኔነት (ego) እንጂ ውጭ ያለ ክፈ ስብእና (prsonality) አይዯሇም፡፡  

“ክፈ መንፇስ፣ ሰይጣን ወይም እንዯ እኩይ የተተረጎመው ማንኛውም ነገር የሚጠቁመው 

በሰው ውስጥ ያሇውን ዜቅተኛ ተፇጥሮ ነው፡፡ ይህም የሰው ዜቅተኛ  ተፇጥሮው በተሇያዩ መንገድች  

ተሰይሟሌ፡፡ በሰው ውስጥ ሁሇት መገሇጫዎች አለ፤ አንዯኛው የአካሊዊ ተፇጥሮ መገሇጫ ነው፤ 

ላሊው የመንፇሳዊ ግዚት መገሇጫ ነው፡፡ የአካሊዊ ዓሇም ጎዯል ነው፤ ሁለንም ጣዖታዊ አምሌኮትና 

ከንቱ አስተሳቦችን  ወዯ ጎን በመተው እርሱን በግሌጽ ተመሌከቱ፡፡ አንዴን ሰው ሳይሰሇጥን … በደር 

ብትተውት፣  መሃይም ሆኖ ሇመቅረቱ የሚያጠራጥር ነገር አይኖርም፡፡  አምሊክ ክፈ መንፇስ 

ከቶውንም አሌፇጠረም፤ እነዙህ ስሞችና አስተሳሰቦች የሚገሌጹት የሰውን … ምዴራዊ ተፇጥሮ ብቻ 

ነው፡፡ …” 9 
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የሰይጣን መኖር በብዘ ሰዎች ይታመናሌ፡፡ በመጀመሪያ በኦሪት ፌጥረት ውስጥ  ሓዋንንና 

አዲምን እንዲሳተ ተጽፍ ይገኛሌ፡፡ ይሁን እንጂ ፣ የአምሊክ ሔግ ሲጣስ የተቀጡት አዲም፣ ሓዋንና 

እባቡ ነበሩ፡፡ ሰይጣኑ ግን፣ የእኩይ ምሳላ እንጂ ህሌውና ስሊሌነበረው አሌተቀጣም፤ የሚቀጣ 

ስብእና ያሇው ፌጡርም አሌነበረም፡፡ 

የአምሊክ  መሌእክተኛ የዓሇም ብርሃን ነው፡፡ እርሱን የተቀበሇና በግሌጸቱ ያመነ፣ በብርሃን 

ውስጥ ይኖራሌ፤ ጨሇማም አያስቸግረውም፡፡ በእርሱ የማያምን ግን፣ በጨሇማ ይኖራሌ፡፡ 

“ብርሃን ወዯ ዓሇም ስሇመጣ፣ ሰዎችም ሥራቸው ክፈ ነበርና፣ ከብርሃን ይሌቅ ጨሇማን 

ስሇወዯደ፣ ፌርደ ይህ ነው፡፡”10 

ክፈ ነገር የመሌካም ነገር አሇመኖር እንዯሆነ ሁለ፣ ሰይጣንም የክፈ ሰው ወይም የክፈ 

ባሔርይ መታወቂያ እንጂ በራሱ ስብእና ያሇው ፌጡር አይዯሇም፡፡ 

 

ሰው የተፇጠረበት ዓሊማ 

 “አምሊኬ ሆይ!  አንተን እንዲውቅና እንዴሰግዴሌህ እንዯፇጠርከኝ እመሰክራሇሁ፡፡”11 

 ሰው የተፇጠረው ፇጣሪውን ሇማወቅ፣ እርሱን ሇማፌቀርና ሇማምሇክ ነው፡፡ እውቀት የፌቅር 

መሠረት ሲሆን፤ ማምሇክ ዯግሞ የፌቅር ቁንጮ  ነው፡፡ ፇጣሪን ማምሇክ፣ በየመኑ እርሱ 

የሚሌከውን መሌእክተኛ አምኖ ከመቀበሌ ጋር ፌጹም ተመሳሳይነት አሇው፡፡ ሲገሇጽ  የአምሊክን 

መሌእክተኛ ያሌተቀበሇ፣ “አምሊክን አምናሇሁ” ብል ራሱን ሉሸነግሌ ይችሌ ይሆናሌ፤ ፇጣሪውን 

ግን ከቶ አያታሌሌም፡፡ ምክንያቱም የተገሇጸውን መሌእክተኛ በትክክሌ አሇማመኑን ያንፀባርቃሌ፡፡ 

ስሇዙህም  ነበር፣ ክርስቶስ፣  “ሙሴን ብታምኑ እኔን ባመናችሁ፣ ” 12ያሇው፡፡ 

 ባሃኦሊህም እንዱህ ይሊሌ፤ “በእውነቱ ይህን ውበት (ባሃኦሊህን) ያሌተቀበሇ፣ ያሇፈትን 

መሌእክተኞች በመሊ ያሌተቀበሇና፣ ከእምቅዴመ ዓሇም እስከ ሇዓሇም በአምሊክ ሊይ ትእቢት 

የሚያሳይ መሆኑን አንተ በራስህ እርግጠኛ ሁን፡፡” 13  

 “በአምሊክ ሇአገሌጋዩቹ የታው የመጀመሪያው ሥራ፣ እርሱን፣ በመንስዔው መንግሥትና 

በፌጥረቱ ዓሇም ራሱን አምሊክን የሚወክሇውን፣ ማወቅ ነው፡፡ ማንም ይህንን ሥራ ያከናወነ፣ 

መሌካሙን ሁለ አግኝቷሌ፤ ማንም ይህንን ያጣ፣ ምንም እንኳ የእያንዲንደ የመሌካም ተግባር 

አመንጪ ቢሆንም፣ መንገደን ስቷሌ፡፡ እዙህ እጅግ በጣም ከፌተኛ ዯረጃ፣ እዙህ ከሁለም በሊይ አሌፍ 

በሚገኘው የክብር ቁንጮ  ሊይ የዯረሰ፤ የእርሱ የዓሇም ተወዲጅ የሆነውን ትእዚዚት ማክበር 



የባሃኦሊህ ግሌፀት 

 

 

87 
 

ይጠበቅበታሌ፡፡ እነዙህ  ጣምራ ተግባራት አይነጣጠለም፡፡ አንደ ካሇላሊው ተቀባይነት የሇውም፡፡  .. 

በእርሱ እንዯዙህ ተዯንግጓሌና፡፡” 14  

 ፀሏይ ሇተክሌ ሔይወት አስፇሊጊ የሆነውን ያህሌ፤ የእግዙአብሓር መሌእክተኛ ብርሃን 

ሇነፌሳችን እዴገት አስፇሊጊ ነው፡፡ ያሇ ፀሏይ ኃይሌ ተክሌ ወይም ሔይወት ያሇው ፌጡር ሁለ 

ሔይወት አይኖረውም፡፡ የሰው ነፌስም ያሇ መንፇሳዊ ፀሏይ ሙት ነው፡፡ ክርስቶስም፣ “ሙታናቸውን 

እንዱቀብሩ ሙታንን ተዋቸው፣ ” 15 ያሇው፣ እርሱን ያሌተቀበለት በመንፇስ ሙት መሆናቸውን 

ሰው ሇመገንብ እንዱችሌና፣ በእርሱ የእውቀት ብርሃንና እምነት መመራት ወዯ ሇዓሇማዊ 

ሔይወት እንዯሚያዯርስ እንዱያውቅና እንዱያምን እንዯነበር አያጠያይቅም፡፡ 

 ስሇዙህ፣ የእግዙአብሓርን መሌእክተኛ መቀበሌና ማፌቀር፣ ሔግጋቱን መታዜና 

ትእዚዚቱን ማክበር፣ በአምሊክ አምሳያ የተፇጠረችው ነፌስ፣ በተፇጥሮ የታዯሇቻቸውን መንፇሳዊ 

እምቅ ኃይልች፣ በራሷ ፌሊጎት፣ ፇቃዴ፣ ምርጫና ውሳኔ እንዴታዲብር ይረዲታሌ፡፡ እነዙህም፣ 

እንዯ ፌቅር፣ እውቀት፣ እምነት፣ ጥበብ፣ ትእግሥት፣ እውነተኛነት፣ ታማኝነት፣ ትክክሇኛነት፣ 

ርኅራኅኄ፣ ዯግነት፣ ሇጋስነት፣ ፌትሔ፣ … ወተ፤ የመሳሰለት መሇኮታዊ ባሔርያት ናቸው፡፡ 

 ይህ ዓሇም የተቃራኒዎች ዓሇም ነው፡፡ ህሌውና ያሊቸው ነገሮችና በራሳቸው ህሌውና 

የላሊቸው ነገሮች ይፇራረቃለ፡፡ ብርሃንና ጨሇማ፣ ፌቅርና ጥሊቻ፣ እውቀትና መሃይምነት፣ 

እውነትና ሏሰት፣ ሏብትና ዴህነት፣ ፌትሔና ጭቆና፣ ዯግና ክፈ፣ … ወተ፤  የሚታዩበት ነው፡፡ 

በአንፃሩ፣ የሚቀጥሇው ዓሇም፣ ማሇት መንፇሳዊው ዓሇም፣ የእውንነት  ዓሇም ስሇሆነ፣ በዙያ ዓሇም 

ህሌውና ሉኖራቸው የሚችለ  መዯምረ-ሠናይ ወይም አዎንታዊ ባሔርያት ብቻ ናቸው፡፡  

ምክንያቱም፣ የእነርሱ ተቃራኒዎች ምንጭ ስሇላሊቸው በራሳቸው ሔሌውና የሊቸውም፡፡ በመሆኑም 

ነፌሳችን እነዙህን  መሇኮታዊ ባሔርያት፣ በራሷ ምርጫ፣  ፌሊጎትና ፇቃዴ  ማዲበርና፣ በእነርሱም 

አሸብርቃ ወዯ ምንጯ፣ ወዯ ፇጣሪዋ መመሇስ፤ ላሊው የተፇጠረችበት ዓሊማ ነው፡፡ እነዙህን 

መንፇሳዊ ባሔርያት፣ ባሃኦሊህ ሇሌጁ በሰጠው ምክር የበሇጠ ሌንረዲቸው እንችሊሇን፡፡ 

 

የመንፇሳዊ ሏብት 

“በብሌጽግና ጊዛ ሇጋስ፣ በችግርህም ጊዛ አመስጋኝ ሁን፡፡ ሇጎረቤትህ ሇመታመን የበቃህ 

ሁን፣ በሚያበራና በወዲጅነት ገጽታ ተመሌከተው፡፡ ሇዴሀ የሏብት ምንጭ፣  ሇሏብታሙ መካሪ፣  

ሇችግረኛው ጩኸት መሌስ ሰጪና ሇቃሌ ኪዲንህ ቅዴስና ጠባቂ ሁን፡፡ በፌርዴህ ትክክሌ 

በንግግርህም ጥንቁቅ ሁን፡፡ ማንንም አትበዴሌ፤ ሇሁለም ሰው ፌጹም ትህትና አሳይ፡፡ በጨሇማ ውስጥ 

ሇሚሄደ እንዯ መብራት፣ ሇሏንተኛው  ዯስታ፣ ሇተጠማው ባሔር፣ ሇተሰቃየው ተገን፣ ጭቆና 

ሇዯረሰበት ዯጋፉና ተከሊካይ ሁን፡፡ ታማኝነትና ቀጥተኛነት የምግባሮችህ መታወቂያ ይሁኑ፡፡ 
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ሇመንገዯኛው ቤት፣ ሇሚሰቃየው ፇውስ፣ ሇስዯተኛው የብርታት ምሽግ ሁን፡፡ ሇዓይነ-ሥውር 

ዓይኖች፣ ሇሚሳሳቱ እግሮች  የሚመራ ብርሃን ሁን፡፡ ሇእውነት ገጽታ ጌጥ፣ ሇታማኝነት ግንባር 

ውዴ፣ የጽዴቅ ቤተ-መቅዯስ ምሰሶ፣ ሇሰው ር አካሌ የሔይወት እስተንፊስ፣ የፌትሔ ሠራዊት 

አርማ፣ ከመሌካም ምግባሮች አዴማስ ሊይ የሚያበራ ኮከብ፣ … በእውቀት ውቅያኖስ ሊይ እንዲሇ 

መርከብ፣ በቸርነት ሰማይ ሊይ እንዯ ፀሏይ፣ በጥበብ አክሉሌ ሊይ እንዯ እንቁ፣ በትውሌዴህ ጠፇር 

ውስጥ የሚያንፀባርቅ ብርሃን፣ የትህትና ዚፌ ፌሬ ሁን፡፡ ” 16 

 

ሇአምሊክ ቅርበትና ከእርሱ ርቀት 

 ስሇዙህ፣ ሰው እነዙህን መሇኮታዊ ባሔርያት ባዲበረ መጠን፣ ይበሌጥ አምሊክን እየመሰሇ 

ይመጣሌ፡፡ መንፇሳዊ ባሔርያቱ የበሇጠ ሲዲብሩም፣ በአምሊክ አምሳያ መፇጠሩ ጎሌቶ በተግባሩ 

ይታያሌ፡፡ ግሇሰቡም በመንፇስ ወዯ እግዙአብሓር ይቀርባሌ ማሇት ነው፡፡ ይህም ቅርበት 

መንግሥተ-ሰማይን መቀዲጀት  ወይም ጽዴቅ ነው፡፡  እነዙህን ባሔርያት አሇማዲበር ግን፣ ከአምሊክ 

መራቅ ነው፡፡ ይህም ርቀት ገሃነመ እሳት ውስጥ እንዯ መግባት ይቆጠራሌ፡ ይህም ኩነኔ ነው፡፡  

 የአምሊክን መሌእክተኛ ያወቀና የተቀበሇ፣ “… ወዯ ቅደስ መንበሩ የገባ፣ ወዯ አምሊክ 

ቀርቧሌ፣ ወዯ እርሱ ንዴ መቅረብ፣ … እውነተኛ ገነት የሆነውን ቅርበት ተቀዲጅቷሌ፡፡ … ማንም 

እርሱን ሇማወቅ ያሌቻሇ፤ … “በርቀት ስቃይ ተኮንኗሌ፡፡ ይህም ርቀት የገሃነም እሳት ህሊዌ ነው፡፡  

“ምንም እንኳ በምዴር ሊይ ከፌተኛ መቀመጫ ቢይዜና እጅግ በጣም የተከበረ ዘፊን ሊይ ቢቀመጥም፣ 

ዕዴለ እንዱሁ ይሆናሌ፡፡” 17 

 እነዙህን ባሔርያት ማዲበር አንፃራዊ ነው፡፡ ምክንያቱም ሰዎች ሁለ በተፇጥሮ የታዯሎቸው 

ጠባዮች ወይም ችልታዎች እኩሌና ተመሳሳይ አይዯለም፡፡ በተመሳሳይ ዕዴሌ ቢሰጣቸውም፣ እኩሌ 

ሉያዲብሯቸው አይችለም፡፡ ስሇሆነም የዯረጃዎች ሌዩነት ይኖራሌ፡፡ ይሁን እንጂ፣ እያንዲንደ 

ግሇሰብ የተሰጠውን ችልታ፣ ይብዚም ይነስም፣ ማሟሊት ይጠበቅበታሌ፡፡ 

 “ማንኛውም ፌጡር እንዯየችልታውና እንዯ ማዕረጉ ይህንን እውቀት ከመግሇጽ ዴርሻውን 

እንዲይነፇግ…የእውቀቱን ምሌክት… ሇግሶታሌ፡፡ይህ ምሌክት፣ በፌጥረተ- ዓሇም የውበቱ መስተዋት 

ነው፡፡” 18 
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ትክክሇኛው መንገዴ 

 የሰው ሌጅ፣ በየግሌጸተ-መኑ የተሇየ ግብ ይሰጠዋሌ፡፡ በዙህ መን የተገሇፀው መሌእክተኛ፣ 

ባሃኦሊህ ሲናገር፤ የሰው ሌጆች ሆይ! የአምሊክን እምነትና ሃይማኖቱን የሚያንቀሳቅሰው ኃይሌ 

መሠረታዊ ዓሊማ፣ የሰውን ር ጥቅም ሇመጠበቅና አንዴነቱንም ሇማጠናከር፣ በሰዎች መሀከሌ 

የፌቅርንና የወንዴማማችነትን መንፇስ ሇማዲበር ነው፡፡ የሌዩነትና የንትርክ፣ የጥሊቻና የጠሊትነት 

ምንጭ እንዱሆን አታዴርጉት፡፡ ይህ ትክክሇኛው መንገዴ፣ ቋሚና የማይናወጥ መሠረት ነው፡፡” 19 

ስሇዙህ አንዴ ባሃኢ በዙህ መን የሚጠበቅበት ኃሊፉነትና ግዳታ፤ እንዱሁም የተፇጠረበት 

ዏቢይ ዓሊማ፣ የሰውን ር አንዴነት ሇመመሥረት ያሌተቆጠበ ጥረት ማዴረግ ብቻ ሣይሆን፤ 

ጊዛውን፣ ገንቡን፣ ጉሌቱን፣ አስፇሊጊም ሆኖ ከተገኘ፣ ሔይወቱን ሇዙህ ቅደስ ተሌእኮ መሰዋት 

ነው፡፡ 

ይህ የሰዎች ሌጆች አንዴነት ግብ፣ ከሁለም ግብ ይበሌጣሌ፡፡ ምክንያቱም፣ የሰው ር 

አንዴነት ሲሳካ፣ እጅግ በጣም ታሊቁ ሰሊም ይመሠረታሌ፡፡ ይህ ሰሊም በበኩለ፣ታሊቅ ሥሌጣኔና 

ወርቃማ የዓሇም ሔብረተ-ሰብ እንዱከሰቱ ያዯርጋሌ፡፡ የሔብረተ-ሰቡ ዴርና ማግ ግሇሰቡም 

በመንፇሳዊ ባሔርያት በመታነጽ፤ ሇፌቅር፣ ሇአንዴነት፣ ሇፌትሔ፣ ሇሰሊም፣… ወተ፤ የሚሠራ 

ስሇሆነ፣ የጦርነት እሌቂት፣ የረሃብ ችግር፣ የበሽታ ቅስፇት፣ የስዯት ሰቆቃ፣ በታሪክ መጽሏፌቶች 

ውስጥ የሚነበቡ ሆነው ይቀራለ፡፡ 

የሰው ር በመሊ የተፇጠረበት ዓሊማ፣ ይህንን ያሇማቋረጥ እያዯገ የሚሄዯውን ሥሌጣኔ ወዯ ፉት 

ሇማራመዴ ነው፡፡” 20 

 

ሦስት የሰው ጠባዮች 

ሰው ሦስት ዓይነት ጠባዮች እንዲለት የባሃኢ እምነት ያስተምራሌ፡፡ እነዙህም፣ በተፇጥሮ 

የታዯሇው፣ ከወሊጆቹ የወረሰውና ከአካባቢው ያገኛቸው ጠባዮች ናቸው፡፡ 

የተፇጥሮ ጠባይ 

የመጀመሪያው በአምሊክ የታዯሇው ጠባይ መሌካም ነው፣ ሆኖም የዯረጃ ሌዩነት አሇው፡፡ ይህ 

የዯረጃ ሌዩነት በጎ ወይም ክፈ ነው ማሇት አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም አምሊክ የፇጠረው ነገር ሁለ 

መሌካም ነው፡፡ ተፇጥሮም ሆነ ሔይወት ውበት ያሊቸውና የሚኖራቸው ሌዩነቶች ሲኖሩ ብቻ ነው፡፡ 

ባይሆንማ፣ ማወዲዯሪያና ማበሊሇጫ ስሇማይኖር ሔይወት ትርጉም ባጣ ነበር፡፡ 
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“የተፇጥሮ ጠባይን በተመሇከተ፤ ምንም እንኳ መሇኮታዊ ፌጥረት በተፇጥሮው መሌካም 

ቢሆንም፣ በሰዎች መካከሌ ያለት ተፇጥሯዊ ባሔርያት ሌዩነቶች የሚመጡት በዯረጃ ሌዩነት ሳቢያ 

ነው፣ ሁለም እጅግ በጣም ጥሩዎች ናቸው፤ ቢሆንም እንዯየዯረጃቸው፣ አነሰም በዚም፣ ሌዩነቶች 

አሎቸው፡፡ ስሇሆነም የሰው ር ሌቦናና ችልታዎች አለት፣ ነገር ግን፣ የሰዎች ሌቦና፣ ችልታና 

ሇክብር ብቁነት በዯረጃ ይሇያያሌ፡፡ 

“…ይህ ሌዩነት ጥሩነትን ወይም መጥፍነትን አያመሇክትም፣ ይሌቁንም የሚያመሇክተው 

የዯረጃ ሌዩነትን ብቻ ነው፡፡ 21 

 

ከወሊጅ የተገኘ 

ከወሊጆች የተወረሰው ጠባይ ግን ከሞሊ ጎዯሌ የእነርሱን ጠባይ ያንፀባርቃሌ፡፡ ከጠንካራ 

ቤተ-ሰብ የተወሇዯ ጥንካሬ ሲኖረው፤ ከዯካማ ቤተ-ሰብ የተወሇዯ ግን ዯካማ ጠባይ ይዝ ይወሇዲሌ፡፡ 

በአጭር አነጋገር፣ የሚወረሱ ጠባዮች የተሇያዩ ናቸው፡፡ 

“የተወረሱ ባሔርያት የተሇያዩ ዓይነት የሚሆኑበት ምክንያት በይት ጠንካራነት ወይም 

ዯካማት ምክንያት ነው፤ ማሇትም፣ ሁሇቱ ወሊጆች ዯካሞች ከሆኑ፣ ሌጆችም ዯካሞች ይሆናለ፣ 

እነርሱ ጠንካሮች ከሆኑ፣ ሌጆችም ጠንካሮች ይሆናለ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ፣ የዯም ንጽህና ታሊቅ 

አስተዋጽኦ አሇው፤ ምክንያቱም ንጹህ ር በእጽዋትና በእንስሳት እንዯሚገኘው ምርጥ ር ነውና፡፡ 

ሇምሳላ ጥንካሬ ከላሊቸውና ዯካማ ከሆኑት አባትና እናት የተወሇደ ሌጆች በእርግጥ ዯካማ ይትና 

ዯካማ የስሜት ሥሮች(Nerves) ይኖራቸዋሌ፡፡ እንዱህ ያለት ሌጆች ይበሳጫለ፣ የትዕግሥት፣ 

ዴካም የመቋቋም፣ የቆራጥነት፣ ያሇመታከት ጥረት ማዴረግ ባሔርያት አይኖራቸውም፤ ችኩልች 

ይሆናለ፤ ምክንያቱም ሌጆች የወሊጆቻቸውን ዯካማነት ይወርሳለና፡፡ 

“ስሇሆነም በውርስ የሚመጣ ባሔርይ መኖሩ ግሌጽ ነው፣ ከዙህም ላሊ፣ ጠባዮቻቸው ከር 

ሀረጋቸው ጠባይ ጋር የማይሄደ ከሆኑ፣ ምንም እንኳ ራቸው በሥጋ ከዙያው ሏረግ ቢሆንም፣ 

በመንፇስ ከዙያ ቤተሰብ አባት እንዲሌሆኑ እስከ መቆጠር ዯረጃ ዴረስ ይዯርሳሌ፤…” 22 

 

ከባህሌ 

በሦስተኛ ዯረጃ፣ ሰው ከአካባቢው የሚያገኘው ጠባይ አሇ፡፡ ይህም በባህሌ፣ በትምህርት፣ 

በሌምዴና በተሞክሮ የሚገኝ ሲሆን፣ በሰው ጠባይ ሊይ የሚያዯርገው ተጽእኖ ከሁሇቱ ሌቆ 

ይገኛሌ፡፡ በትምህርት አማካይነት፣ ሰነፈ ትጉ፣ ዯካማው ብርቱ፣ መሃይሙ አዋቂ …ይሆናሌ፡፡  
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“ሰው የሊቀ ሌዩ ስጦታ ያሇው ፌጡር ነው፡፡ተገቢ ትምህርት አሇማግኘቱ ግን፣ በተፇጥሮ 

ያሇውን ችልታ ነፌጎታሌ፡፡ ከአምሊክ አፌ በወጣ አንዴ ቃሌ ተፇጠረ፤ በአንዴ ተጨማሪ ቃሌ 

የእውቀቱን ምንጭ ወዯ ማወቅ ተመራ፤ በአንዴ ላሊ ቃሌ ዯግሞ ዯረጃውና ዕዴለ ተከበሩ፡፡ ሰውን 

ዋጋው ከግምት በሊይ የሆነ ዕንቁ እንዲሇበት የማዕዴን ሥፌራ ቁጠሩት፡፡ ሏብቱን እንዱገሌጽ 

ሉያዯርገው የሚችሇው፣ የሰውንም ር ከዙያ ሇመጠቀም የሚያስችሇው ትምህርት ብቻ ነው፡፡” 23 

“…ባህሌን በሚመሇከት ያለት የባሔርያት ሌዩነቶች በጣም ሰፉ ናቸው፤ ምክንያቱም 

ትምህርት ትሌቅ አስተዋጽኦ አሇውና፡፡ በትምህርት አማካይነት አሊዋቂው ምሁር ይሆናሌ፡፡ ፇሪው 

ትሌቅ ጀግና ይሆናሌ፤ በእንክብካቤ አማካይነት ጠማማው ቅርንጫፌ ቀጥ ያሇ፣ በተራሮችና በደር 

የነበረ ኮምጣጠና መራራ ፌሬ ጣፊጭና ጥዐም ይሆናሌ፣ ባሇ አምስት ሽፊን አበባም ባሇ መቶ ሽፊን 

አበባ ትሆናሇች፡፡ በትምህርት አማካይነት ጨካኝ ሔዜቦች የሠሇጠኑ ይሆናለ፣ እንስሶችም እንኳ 

ሇማድች ይሆናለ፡፡ ትምህርት ከሁለም ነገር በሊይ አስፇሊጊ እንዯሆነ ተዯርጎ መቆጠር 

አሇበት፤…ትምህርት ሁሇንተናዊ አስተዋጽኦ የሚያዯርግ ስሇሆነ፣ በትምህርት ምክንያት የሚፇጠሩ 

ሌዩነቶች በጣም ሰፉ ናቸው፡፡” 24 

ሰዎች ስህተት የሚሠሩትም ሆነ ወንጀሌ የሚፇጽሙት ከጠባያቸው ሌዩነት ስሇሆነ መወቀስ 

ወይም መቀጣት የሇባቸውም ብሇው የሚያስቡ አይታጡም፡፡ ይህንን በሚመሇከት አብደሌ-ባሃ 

እንዯሚከተሇው ያብራራሌ፡፡ 

 

ሁሇት ዓይነት ችልታ 

“…ችልታ ሁሇት ዓይነት ነው፤ ተፇጥሮአዊ ችልታና የተገበየ (acquired) ችልታ፡፡ 

የእግዙአብሓር ፌጥረት የሆነው የመጀመሪያው፣ ሙለ በሙለ መሌካም ነው በእግዙአብሓር ፌጥረት 

መጥፍ የሇም፤ ነገር ግን የተገበየ ችልታ የክፊት መከሰት ምክንያት ሆኗሌ፡፡…ማንም ሰው ላልች 

እኩያን(ክፈ) ሰዎችን፣ በገበዩአቸው ችልታቸውና ጠባያቸው ምክንያት እንጂ፣  በተፇጥሮ 

ችልታቸውና ጠባያቸው ምክንያት አይወቅሳቸውም፡፡” 25 

ሰው ሲወሇዴ ጀምሮ ፌርሃት፣ ስግብግነት፣ ቁጡነት፣ ግሌፌተኛነት፣ በእርሱ ሊይ 

ስሇሚታዩ፤ የሰው ተፇጥሮው እነዙህን ጠባያት አዜል የተወሇዯ ነው የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ 

ሉዯረስ ይቻሌ ይሆናሌ፡፡ ይምሰሌ እንጂ፣ እውነቱ ግን አንፃራዊ ነው፡፡ 

“…ሇምሳላ፣ አንዴ ሰው ሳይንስና ዕውቀትን ሇመገብየት፣ ወይም ሩኅሩኅ፣ ሇጋሥና 

ትክክሇኛ ሇመሆን ፌሊጎት ቢኖረው በከፌተኛ ዯረጃ የሚመሰገን ጠባይ ነው፡፡ ቁጣውንና ንዳቱን፣ 

እንዯ ጨካኝ የደር አራዊቶች በሆኑት ዯም በጠማቸው ግፇኞች ሰዎች ሊይ ቢጠቀምባቸው በጣም 
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አስመስጋኝ ጠባይ ነው፤ ነገር ግን እነዙህን ባህርያት  በትክክሇኛው መንገዴ ካሌተጠቀመባቸው 

አስወቃሾች ናቸው፡፡ 

“ስሇዙህ በፌጥረትና በተፇጥሮ መጥፍ ነገር በፌጹም እንዯላሇ ግሌጽ ነው፤ ነገር ግን የሰው 

ተፇጥሮአዊ ባሔርያት ሔገወጥ በሆነ መንገዴ ጥቅም ሊይ ሲውለ አስወቃሾች ናቸው፡፡…( ከውሸት) 

ይበሌጥ ክፈ ጠባይ የሇም፤ የክፈ ነገሮች ሁለ ምንጭ ነው፡፡ ይህ ሁለ እንዲሇ ግን አንዴ ሏኪም፣' 

ሇእግዙአብሓር ምሥጋና ይግባውና ተሸልሃሌ፣ እናም ሇመዲን ተስፊ አሇ' በማሇት ሔመምተኛውን 

ቢያጽናና፣ ምንም እንኳ እነዙህ ቃሊት ከእውነቱ ጋር ተቃራኒ ቢሆኑም፣ ሇሔመምተኛው መጽናትና 

ከህመሙ ሇመፇወስ መነሻ ነጥብ ሉሆኑ ይችለ ይሆናሌ፡፡ ሇሆነም ይህ አስወቃሽ አይዯሇም፡፡” 26 

 

መንታ የሰው ተፇጥሮዎች 

“በሰው ውስጥ ሁሇት ተፇጥሮዎች አለ፤ መንፇሳዊው ወይም ከፌተኛው ተፇጥሮው፣ ቁሳዊው 

ወይም ዜቅተኛው ተፇጥሮው ናቸው፡፡ በአንደ ወዯ እግዙአብሓር ይቀርባሌ፤ በላሊው ሇዓሇም ብቻ 

ይኖራሌ፡፡” 27 

በእውነት እሊሇሁ፤ የሰው ነፌስ፣ በተፇጥሮዋ ከእግዙአብሓር ምሌክቶች አንዶ፣ 

ከምሥጢራቱም መካከሌ አንዶ ምሥጢር ናት፡፡ ከፌጹም ኃያለ ታሊሊቅ ምሌክቶች አንዶ፣ የአምሊክን 

ዓሇማት ሁለ እውነታ የምታውጅ የምሥራች ነጋሪ ናት፡፡ በውስጧ ያ፣ ዓሇም አሁን ሉገነበው ከቶ 

የማይችሇው ሁለ ተዯብቆ ይገኛሌ፡፡… 

“…የሰው ነፌስ በእግዙአብሓር መንገድች ከተጓች፣ እርሷ ወዯ ተወዲጁ ክብር በእርግጥ 

የምትመሇስና የምትሰበሰብ መሆኗን በእውነት እወቅ፡፡ በእግዙአብሓር ትክሇኛነት! ብዕር ሉጽፇው፣ 

እንዱሁም አንዯበት ሉገሌጸው የማይችሇውን ዯረጃ ትቀዲጃሇች፡፡ ሇእግዙአብሓር እምነት ታማኝ ሆና 

የቆየች፣ በመንገደም ሳታወሊውሌ ጸንታ የቆየች ነፌስ፣ ከእርገቷ በኋሊ፣ የሚኖራት ኃይሌ ከፌ ያሇ 

ከመሆኑ የተነሳ፣ ፌጹም ኃያለ አምሊክ የፇጠራቸው ዓሇማት ሁለ በእርሷ አማካይነት ይጠቀማለ፡፡ 

እንዱህ ያሇች ነፌስ በፌጹሙ ንጉሥና በመሇኮታዊው መምህር ትዕዚዜ፣ ፌጥረተ-ዓሇምን 

የሚያዲብረውን ንጹህ እርሾ ትሰጣሇች፣ የዓሇም ጥበብና ዴንቅ ነገሮች የሚገሇጹበትን ኃይሌ 

ታስገኛሇች፡፡ ምግብ ሇመጣፇጥ ቅመም እንዯሚያስፇሌገው አስተውሌ፡፡ እነዙያ ከዓሇማዊ ነገሮች 

የመሊቀቅ ምሌክቶች የሆኑት ነፌሶች የዓሇም ቅመሞች ናቸው ፡፡” 28 
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ነፌስና ሥጋ 

ሰው ሁሇት ተፇጥሮዎች እንዲለት በሁለም ሃይማኖቶች ቅደሳን መጻሔፌት ተጽፎሌ፡፡ 

ተከታዮቻቸውም ያምናለ፡፡ ቀዴመው የተገሇጹት ቅደሳን መጻሔፌት ስሇሁሇቱ ተፇጥሮዎች 

ቢያስተምሩም፣ ፅንሰ-ሃሣቡ በሰፉው አሌተብራራም ነበር፡፡ይህም የሆነበት ምክንያት የሰው ር 

የዯረሰበት የብስሇት ዯረጃው፣ ረቂቅ የሆኑትን ነገሮች ሇመረዲት ስማይችሌ ነበር፡፡ በዙህ የሰው ር 

የብስሇት መን የተገሇጸው የአምሊክ መሌእክተኛ፣ ባሀኦሊህ ግን፣ የሁሇቱን ተፇጥሮዎች ምንነት፣ 

ሌዩነት፣ አስፇሊጊነትና የህሌውናቸውን ምክንያታዊ ዓሊማ ሰፊ ባሇ መሌኩ አብራርቶታሌ፡፡ ይህም 

ሆኖ፣ የነፌስን ህሌውና ብንረዲም፣ ሇዓሇማዊነቷን ብንገነብም፣ የምታከናውናቸውን ተግባሮች፣ 

ኃይልቿንና ሇእዴገቷ የሚያስፇሌጓትን ነገሮች በመጠኑም ሇማወቅ ብንችሌም፣ የነፌስን ምንነትና 

ህሊዌዋን ሙለ በሙለ ሇመጨበጥ አይቻሌም፡፡ 

የነፌስን ምንነት፣ “..ከአሁን ጀምሮ መጨረሻ እስከላሇው መጨረሻ ዴረስ፣ ከሁለ ይበሌጥ 

ታሊሊቅ አሳቢዎች ቀዴሞ በተቀዲጁት፣ ወዯፉትም ሉቀዲጁ በሚችለት የተሰበሰበ (የተከማቸ) 

አእምሮና የመረዲት ኃይሌ ሁለ፣ በሌብህ ብታሰሊስሇው፣ምሥጢሩን ሇመረዲት ወይም መሌካም 

ምግባሮቹን ሇመገመት ይሳንሃሌ፡፡ በውስጥህ ስሊሇው ስሇዙህ እውነታ በቂ ግንዚቤ ሇመቀዲጀት ኃይሌ 

እንዯላሇህ ስታውቅ፣…የሔያው እግዙአብሓርን ምሥጢር ሇመረዲት በአንተም ሆነ በማናቸውም 

ላልች የተፇጠሩ ነገሮች የሚዯረገውን ሙከራ ከንቱነት ወዱያው ትቀበሊሇህ፡፡  ይህም ግንዚቤ፣ ራሱ 

የሰው ር የመረዲት ቁንጮ..” 29 ነው፡፡ 

 

የነፌስ አምሳያ  

“… ምዴር የእግዙአብሓር መንግሥት መስተዋት ናት፤ ቁሳዊው ዓሇም የመንፇሳዊው ዓሇም 

ነፀብራቅ ነው፡፡ 30 

ይህችን ረቂቅ የሆነች ህሊዌ ምንነቷን በቀጥታ ሇመረዲት ባይቻሌም፤ ቁሳዊ ምሳላዎችን 

በመውሰዴ ባሔርይዋንና የምታከናውናቸውን ሥራዎች በማብራራት የነፌስን ህሌውና ሇመረዲት 

ይቻሊሌ፡፡ ምክንያቱም፣ በመጀመሪያ ዯረጃ፣ ሁለም መንፇሳዊ ህሌውና በቁሳዊው ዓሇም አምሳያ 

አሇው፡፡ ሇምሳላያህሌ፣ ሔይወት የምትሰጠን ይህች ፀሏይ፣ የእውነተኛው መንፇሳዊ ፀሏይ፣ 

የአምሊክ ክስተት አምሳያ ናት፡፡ ፀሏይ ሇአካሊዊ ተፇጥሮአችን ሔይወትና እዴገት እንዯምትሰጠን 

ሁለ፣ መሇኮታዊው ፀሏይም ሇነፌሳችን ሔይወትንና ዕዴገትን ያዴሊታሌ፡፡  

በሁሇተኛ ዯረጃ፣ የአምሊክ ፌጥረት አንዴ ፌጥረት (entity) ሆኖ እያሇ፣ በተሇያዩ 

የህሌውና መንግሥታት በመዯራጀቱ፤ የባሃኦሊህን ቅደሳን ጽሐፍች ከተፇጥሮ ጋር በማዚመዴና 
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በማገናብ፣ በተሰጠን የማወቅ ችልታ መጠን፣ የነፌስን መኖር ሇመረዲት እንችሊሇን፡፡ ይህም 

ሲባሌ፣ የአምሊክ ቃሌ በራሱ በቂና የማይሳሳት ሚዚን መሆኑ መረሳት የሇበትም፡፡ 

“…የሃይማኖት መሪዎች ሆይ! የአምሊክን መጽሏፌ አሁን በእናንተ መካከሌ በሚገኙት 

ዯረጃዎችና ሳይንሶች አትመዜኑት፤ ምክንያቱም መጽሏፈ ራሱ በሰዎች መካከሌ የተመዯበ 

የማይሳሳት ሚዚን ነውና፡፡” 31 

የመሇኮታዊ ክስተት አምሳያ ፀሏይ ከሆነ፣ የነፌስ አምሳያ ምን ሉሆን ይችሊሌ የሚሌ ጥያቄ 

ሉነሳ ይችሊሌ፡፡ የነፌስ አምሳያ በእናቱ ማህፀን ውስጥ ያሇ ፅንስ መሆኑን ባሃኦሊህና አብደሌ-ባሃ 

ያስተምራለ፡፡ ሔፃኑ በእናቱ ማሔፀን እያሇና በዙያ እየኖረ፣ ወዯሚቀጥሇው ዓሇም ከተወሇዯ በኋሊ 

የሚያስፇሌጉትንና፣ ካሇእነርሱም የተሟሊ ሔይወትና ኑሮ ሉያገኝበት የማይችሇውን፣ የሰውነት 

ክፌልችና ብሌቶች ያዲብራሌ፡፡ ይህንንም የሚሠራውና የሚያከናውነው አውቆና መርጦ ሳይሆን፤ 

ከእርሱ ቁጥጥርና ፇቃዴ ውጭ ተፇጥሮ አስገዴድት ነው፡፡ 

የነፌስ የህሌውና ዯረጃ ግን ከሥጋ የህሌውና ዯረጃ የሊቀ ስሇሆነ፤ ሥራዋን የምታከናውነው፣ 

በንቃተ-ህሉና ሊይ በተመሠረተ ዕውቀት፣ በራሷ ፇቃዴና ምርጫ ነው፡፡ ነፌስ በዙህ ዓሇም እያሇችና 

ሇዙህ ዓሇም እየኖረች፤ ሇሚቀጥለት ዓሇማት የሚያስፇሌጓትን እምቅ ኃይልችና መንፇሳዊ 

ባሔርያት ማዲበር አሇባት፡፡ 

በሁሇተኛ ዯረጃ፣ የሰው ነፌስ እዴገት ከዚፌ እዴገት ጋር ሉመሳሰሌ ይችሊሌ፡፡ ዚፌ ምግቡን 

የሚያገኘው ከአፇር ነው፤ ይሁን እንጂ፣ የዚፈ እዴገት ከእርሱ እየራቀ በመሄዴ ስሇሆነ፣ አፇሩን 

የጠሊ ይመስሊሌ፡፡ ሥሮቹን በምዴር ውስጥ ርግቶ፣ የሚያስፇሌጉትን ምግቦች ከዙያ ይቀስማሌ፤ 

እርሱ ግን ከምዴር እየራቀ ያዴጋሌ፡፡ ምግቡን ከአፇር ስሇሚያገኝ፣ እዴገቱን ወዯታች፣ ምግብ 

ወዯሚያገኝት ቢያዯርግና በአፇር ውስጥ ብቻ ቢቆይ፣ ይጫጫሌ፣ በመጨረሻም በስብሶ ይሞታሌ፡፡ 

በተመሳሳይ መሌኩ፣ የሰው ነፌስም ሇእዴገቷ የሚያስፇሌጓትን ነገሮች የምታገኘው 

ከዓሇማዊ ነገሮች ስሇሆነ፣ እንዯ ዚፈ እየተጠቀመችበት፣ ከእርሱ ግን መሊቀቅና ወዯ ሊይ ወዯ 

መንፇሳዊ ዓሇም ማዯግ አሇባት፡፡ ይህን ሳታዯርግ ቀርታ፣ በዓሇማዊ ሔይወት ብቻ ኃይሎንና 

ችልታዋን ካባከነች እዴገቷ ይጫጫሌ፤ ከመንፇሳዊ ዓሇም ርቃና ከመንፇሳዊ ባሔርያት ተራቁታ 

ወዯ ምንጯ ስትመሇስ፣ የተፇጠረችበትን ዓሊማ ባሇሟሟሊቷ፣ ከአምሊክ መንግሥት ትርቃሇች፡፡ 

ይህም መንፇሳዊ ሞት ነው፡፡ ስሇዙህ፣ የምዴራዊውን ዓሇም አሊፉነትና የመንፇሳዊውን ዓሇም 

ሇዓሇማዊነት በመገንብ፤ የዙህን ዓሇም ኃይልችና ስጦታዎች  ሇመፇሳዊ እዴገቱ ማዋሌ፣ ሇሰው 

ሊቂ ጥቅም ያሇው ሥራ ነው፡፡ 

የሰው ሁሇት ተፇጥሮዎች አንዯኛው፣ አካሊዊ ወይም እንስሳዊ ወይም ሰይጣናዊ ተፇጥሮ 

ሲሆን፤ ሁሇተኛው፣ ሰብአዊ ወይም መንፇሳዊ ወይም መሌአካዊ ተፇጥሮው ነው፡፡ በአካሊዊ 
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ተፇጥሮው ሰው በምንም መንገዴ ከእንስሳ አይሇይም፡፡ ይህም አካሊዊ ተፇጥሮ ከንጥረ ነገሮች 

ውህዯት የተገነባ ስሇሆነ፣ ዕዴሜው ይጠር ወይም ይርም እንጂ መፇራረሱ አይቀርም፡፡ ይህ አካሌ 

ከፇራረሰ፣ ሞተ ማሇት ነው፡፡ መንፇሳዊው ተፇጥሮው ወይም የሰው መንፇስ፣ ወይም በሌማዲዊ 

አነጋር ነፌስ ብሇን የምንጠራት ግን፣ በባሔርይዋ እንዯ አንዴ ንጥረ ነገር ስሇሆነች፣ ማሇትም 

የተሇያዩ ንጥረ ነገሮች ተዋህዯው ስሊሌተገነባች፣ መሇያየት ወይም መፇራረስ አይዯርስባትም፤ 

ካሌፇራረሰች አትሞትም፡፡ 

“…ነፌስ የንጥረ-ነገሮች መሰባሰብ አይዯሇችም፤ ከብዘ አቶሞች አሌተገነባችም፤ አንዴ 

የማትከፊፇሌ ንጥረ-ነገር (element) ናት፤ ስሇዙህ ሇዓሇማዊ ናት፡፡ ከዙህ ከአካሊዊ የፌጥረት 

ሥርዓት ውጭ ስሆነች የማትሞት ናት፡፡ 

“…የንጥረ-ነገሮች መዋሃዴ ስሊሌሆነች፤ በባሔርይዋ እንዯ አንዴ ንጥረ ነገር ናት፤ ስሇሆነም 

ህሌውናዋ አያቋርጥም፡፡ 

“ነፌስ ከዙያ ከአንዴ ከማይከፊፇሌ ንጥረ-ነገር ስሆነች፣ መበታተንም ሆነ መውዯም 

አይዯርስበትም፤ ስሇዙህ መጨረሻ ይኖራታሌ የሚሌ ምክንያት አይኖርም፡፡” 32 

“ከአካዊ የፌጥረት ሥርዓት ውጭ ማሇት ምን ማሇት መሆኑን በሚገባ ሇማወቅ፣ ምንነቷን 

ሙለ በሙለ ሇመረዲት ባይቻሌም፤ ነፌስ በምታከናውናቸው ተግባሮች በምታሳያቸው ምሌክቶችና 

ውጤቶች ህሌውናዋን መገንብ ይቻሊሌ፡፡ 

 

የነፌስ ሇዓሇማዊነት ማስረጃዎች 

ስሇ ነፌስ ሞት-አሌባነት የሚያብራሩ ብዘ ማስረጃዎች አለ፡፡ 

አንዯኛው፣ የህሌም ሁኔታ ነው፡፡ ሰው በህሌሙ ያየው ነገር ከጊዛ በኋሊ እውን ይሆናሌ፡፡ ይህ 

የሚጠቁመውና የሚመሠክረውም ሆነ የሚያረጋግጠው፤ በቦታና በጊዛ የተወሰነው የሰው ሥጋዊ 

አካሌ በማይሰማበት ወቅት፣ ከእርሱ ዕውቀትና ቁጥጥር ውጭ የሚሠራ፣ ከሥጋዊ አካለ የተሇየና 

በጊዛና በቦታ ያሌተወሰነ ኃይሌ፣ መኖሩን ነው፡፡ ይህም ኃይሌ የነፌሱ ኃይሌ ነው፡፡ ሰው ሲተኛ 

አይሰማም ዓያይም፣ አይንቀሳቀስም፤ ይሁን እንጂ፤ በህሌሙ እነዙህን ሁለ ያዯርጋሌ፡፡ 

“ስሇዙህ፣ የሰው መንፇስ በአካሌ ሁኔታ ሇውጥ አይነካም (not affected)፡፡ በበዴኑ አካሌ 

ውስጥ በህሌም ግዚት እንዯሚኖርና እንዯሚሠራ ሁለ፤ ምንም እንኳ ሥጋዊ አካለ ቢሞትም፣ 

መንፇሱ ሇሇዓሇም ህያው መሆኑን ይቀጥሊሌ፡፡”3 3 
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ሁሇተኛው፣ ሞት ማሇት የተዋሃዯ ነገር መፇራረስ ሲሆን፤ ሔይወት ግን የእርሱ በአንዴ ሊይ 

መዋሃዴን ያንፀባርቃሌ፡፡ ስሇዙህ ሞት በተሇያየ ቅርጽ መኖር እንጂ ፇጽሞ መውዯም አይዯሇም፡፡ 

ይህም ማሇት አንዴ ቁስ ነገር በአንዴ ወቅት ከአንዴ ቅርጽ በሊይ ሉኖረው አይችሌም፡፡ በላሊ 

አነጋገር፣ አንዴ ቁስ አካሌ ወይም አንዴ ነገር፣ በአንዴ ወቅት አንዴ ቅርጽ ብቻ ሉኖረው ይችሊሌ 

ማሇት ነው፡፡ አራት ጎኖች ያሇው ቅርጽ ሦስት ጎኖች እንዱኖሩት ከተፇሇገ በፉት የነበረው ቅርጽ 

መሇወጥ ወይም መዯምሰስ አሇበት፤ ምክንያቱም አንዴ ቁስ ነገር በአንዴ ወቅት ከአንዴ በበሇጡ 

ቅርጾች ሉኖርና፣ ወይም ከአንዴ የበሇጡ ቅርጾች ሉኖሩት አይችሌም፡፡ በላሊ በኩሌ፣ ሞት የቅርጾች 

መሇዋወጥ እንጂ ፇጽሞ መዯምሰስ አሇመሆኑን ዓይተናሌ፡፡ ስሇሆነም፣የሰው መንፇስ ወይም ነፌስ 

የቅርጾች መሇዋወጥ፣ ወይም አንደን ቅርጽ ሇመያዜ ላሊውን መዯምሰስ ስሇማያስፇሌጋት፤ ሞት 

ሉነካት አይችሌም፡፡ 

“የሰው መንፇስ ግን በአንዴ ጊዛ በሁለም ቅርጾች ራሱን ሉከስት ይችሊሌ፡፡ …የሰው መንፇስ 

ሁለንም ቅርጾች …በራሱ ውስጥ ስሊሇው፤ …ወዯ ላሊ ቅርጽ ራሱን ሇመሇወጥ (ሇማስተሊሇፌ)፤ 

አንደን ቅርጽ መስበር ወይም መዯምሰስ አያስፇሌገውም፤ ሇዙህ ማስረጃ፣ በአሁኑ ወቅት በሰው 

መንፇስ ውስጥ አራት ማዕኖች (ጎኖች) ቅርጽና የሦስት ማዕኖች ምስሌ አሇ፡፡ በዙያው ወቅት ዯግሞ 

ሥዴሥት ማዕኖች ያሇው ቅርጽ ይታሰባሌ፡፡ እነዙህ ሁለ በአንዴ ጊዛ በሰው መንፇስ ውስጥ 

ይታሰባለ፡፡ የሰው መንፇስ ከአንደ ወዯ ላሊው ሇመሇወጥ፣ አንዲቸውም አይሰበሩም ወይም 

አይዯመሰሱም፡፡ መዯምሰስ ወይም ፇጽሞ መጥፊት አይኖርም፤ ስሇዙህ የሰው መንፇስ ከአንዴ አካሌ 

ወዯ ላሊ አካሌ መሸጋገር ስሇማያስፇሌገው አይሞትም፡፡” 34 

ሦስተኛ፣ ሁለም ነገር መንስዔ አሇው፡፡ ውጤቱ እንዱከሰት የሚያዯርገው መንስዔ ከላሇ፣ 

ውጤቱ አይከሰትም፤ ሉከሰትም አይችሌም፡፡ 

“እንቅስቃሴ ያሇአንቀሳቃሹ፣ ወይም ከእንቅስቃሴው መንስዔ ውጭ ሉታሰብ 

አይችሌም፡፡…ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሇት ሺህ ዓመታት በፉት ነበር፡፡ ዚሬ የእርሱን ግሌጽ ምሌክቶች 

እናያሇን፤ ብርሃኑ ያበራሌ፣ ሌዕሌናው ተረጋግጧሌ፤  ምሌክቶቹ በግሌጽ ይታያለ፤ ቸርነቶቹ  ብሩህ 

ናቸው፡፡ ታዱያ ክርስቶስ አሌነበረም ሇማሇት እንችሊሇን? ክርስቶስ በእርግጥ ነበረ፤ እነዙህ 

ምሌክቶችም ከእርሱ የሚፇሌቁ ናቸው ብሇን በእርግጠኛነት እንዯመዴማን፡፡” 35 

የክርስቶስ መንፇስ ሇሇዓሇም እንዯሚኖር ሁለ፤ የሰውም መንፇስ ሇሇዓሇም ይኖራሌ፡፡ 

ትንሳዔና ሔይወት እኔ ነኝ…ሔያው የሆነም የሚያምንብኝም ሁለ ሇሇዓም አይሞትም፤ 36 ያሇው 

ግሌጽ ማረጋገጫ ነው፡፡ 

አራተኛ፣“…የሰው አካሌ ይከሳሌ፤ ይወፌራሌ፤በበሽታ ይጠቃሌ፤ ይቆራረጣሌ፤ ምናሌባት 

ዓይኖቹ ይጠፊለ፤ ጆሮዎቹ ይዯነቁራለ፤ ማንኛቸውም የእነዙህ ጉዴሇቶችና ዴክመቶች የሰውን 
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መንፇስ አይጎደትም፣ አይነኩትምም፡፡ ሳይሇወጥ (ሳይሇዋወጥ) የሰው መንፇስ በነበረበት ሁኔታ 

ይኖራሌ፡፡ አንዴ ሰው ዓይነ-ሥውር ሉሆን ይችሊሌ፤ መንፇሱ ግን በፉት እንዯነበረው ይቀጥሊሌ፡፡ 

መስማት ይሳነዋሌ፤ እጁ ደሽ ይሆናሌ፤ እግሩ ይቆራረጣሌ፤ መንፇሱ ግን እንዯነበረ ይቀጥሊሌ፡፡ 

…ሞት የሚያጠፊው አካሌን ብቻ ነው፤ መንፇስ ግን የማይሞት ስሇሆነ፣ ሇዓሇማዊነቱን ይቀጥሊሌ፡፡” 

37 

ስሇዙህ፣ በአካሌ ሊይ የሚዯርሱት ጉዲቶች ነፌስን አይጎዶትም ማሇት ነው፡፡ ሇምሳላ፣ ሄሇን 

ከሇር የምትባሇዋን ዯራሲ ብናስታውስ፤ ዓይነ-ስውር፤ ጆሮዋ የማይሰማና አንዯበቷ የተጋ ነበረች፡፡ 

ይሁን እንጂ በዙህ መስክ ያዯረገችው አስተዋጽኦ፣ ብዘ ሙለ ጤና ከነበራቸው ሰዎች የሊቀ ነበር፡፡ 

በአጭሩ፣ የአካሌ ጉዲት በሰው መንፇስ ሊይ የሚያስከትሇው ተመሳሳይ ጉዲት ስሇላሇ፤ የአካሌ 

መፇራረስና መሞትም ነፌስን አይነካም፣ አይጎዲትምም፡፡ 

አምስተኛ፣ ሇሥጋዊና ሇቁሳዊ ዓሇም፣ ሞትና መፇራረስ የማይቀሩ ናቸው፡፡ ነፌስ ግን ከዙህ 

ከረጋፉው ዓሇም ሥርዓት ውጭ ስሇሆነች ሞት-አሌባ ነች፡፡ 

“…ሞት-አሌባው መንፇስ የዙህ የተጨባጩ ዓሇም አካሌ አይዯሇም፤ እርሱ ከቁሳዊ ኑባሬ 

በሊይ ቅደስና ንጹህ ነው፡፡ የሰው መንፇስ ወይም ነፌስ የንጥረ ነገራዊ ኑባሬ አባሌ (አካሌ) ብትሆን 

ኖሮ፣ ዓይን ሉያያት፣ ጆሮ ሉሰማት፣ እጅ ሉዲስሳት በቻሇ ነበር፡፡ እነዙህ አምስቱ የስሜት ህዋሳት 

ሉያውቋት እስካሌተቻሊቸው ዴረስ፤ ከዙህ ከቁሳዊው ዓሇም አካሌ አሇመሆኗ የማያጠያይቅ ማስረጃ 

ነው፡፡ ስሇዙህ፣ ከቁሳዊ የኑባሬ ግዚት የማይነጠለት ሟችነትና ረጋፉነት አይዯርሱባትም፡፡ አንዴ ህሊዌ 

ሇቁሳዊው ሔይወት ውስንነት ተገዢ ካሌሆነ፣ ሇሞትም ተገዢ አይሆንም፡፡” 38 

ስዴስተኛ፣ በዜቅተኛ የህሌውና ዯረጃ ሊይ ያሇ ፌጡር ከእርሱ በሊይ ያሇውን ህሌውና 

ሇማወቅ እንዯማይችሌ በዙህ መጽሏፌ ውስጥ ተብራርቷሌ፡፡ የአንዴ ነገር ከእርሱ በሊይ ያሇውን 

ነገር ሇማወቅ አሇመቻሌ፤ የዙያን ነገር አሇመኖር ሉመሠክር ወይም ሉያረጋግጥ አይችሌም፡፡ 

“ተክሌ ምንም ያህሌ ወዯ ከፌተኛ ዯረጃ ቢያዴግም፣ የእንስሳን ዓሇም ሉያውቅ 

አይችሌም፤ይህ አሇማወቅ ሇእንስሳው አሇ መኖር ማስረጃ አይዯሇም፡፡… 

“በተመሳሳይ መንገዴ ቁሳውያን (materialists) የነፌስን መኖር ባያምኑ፣ የእነርሱ 

አሇማመን የመንፇስ ዓሇም  የሚባሌ ግዚት ሊሇመኖሩ ማስረጃ አይዯሇም፡፡ የሰው አእምሮ ህሌውና ራሱ 

የእርሱን ሞት አሌባነት ያረጋግጣሌ፤ …ጨሇማ የብርሃንን መኖር ያረጋግጣሌ፤ ምክንያቱም፣ ያሇ 

ብርሃን ጥሊ የሇምና፡፡ ዴህነት የሏብትን መኖር ያረጋግጣሌ፤ ምክንያቱም ያሇ ሏብት እንዳት 

ዴህነትን ሌንሇካ እንችሊሇን? መሃይምነት፣ዕ ውቀት መኖሩን ይመሠክራሌ፤ ምክንያቱም ያሇ 

እውቀት እንዳት መሃይምነት ሉኖር ይችሊሌ? 
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“ስሇዙህ ፣ የሟችነት ፅንሰ-ሃሳብ ራሱ የሞት አሌባነትን መኖር ያመሇክታሌ፤ ምክንያቱም 

ሇዓሇማዊ ሔይወት ባይኖር ኖሮ የዙህ ዓሇም ሔይወት የሚሇካበት መንገዴ አይኖርም ነበር፡፡” 39 

ሰባተኛ፣ ሁለም ቁሳዊ ተፇጥሮዎች ከንጥረ-ነገሮች ውህዯት የተገነቡ ስሇሆነ፤ ጊዛው 

ይርም ወይም ይጠር እንጂ፣ የተገነባ ነገር መፌረሱ አይቀርም፡፡ ሞትም የአንዴ አካሌ መፇራረስ፣ 

ወይም በላሊ ሁኔታ መከሰት እንጂ ፇጽሞ መውዯም አይዯሇም፡፡ ነፌስ ግን ከንጥረ ነገሮች ውህዯት 

አሌተገነባችም፡፡ ስሇዙህ ምንም ዓይነት መፇራረስ ሆነ መበታተን አይዯርስባትም፡፡ ካሌፇራረሰች 

አትሞትም፡፡ 

“ሁለም ቁሳዊ ተፇጥሮ ረጋፉ ነው፤ ቁሳዊ አካሊት ከአቶሞች የተገነቡ ናቸው፤ እነዙህ 

አቶሞች መሇያየት ሲጀምሩ፣ (አካለ)መፇራረስ ይጀምራሌ፤ ከዙያም ሞት የምንሇው ይመጣሌ፡፡ 

የእነዙህ አቶሞች ውህዯት የማንኛውም የተፇጠረ ህሊዌ(being) ወይም ረጋፉ አካሌ ጊዛያዊ ነው፡፡ 

እነዙህን አቶሞች በአንዴ ሊይ የያው የስህበት ኃይሌ ሲወገዴ፣ በነበረበት መሌኩ አካሌ መኖሩን 

ያቆማሌ፡፡ 

“የነፌስ ግን ሌዩ ነው፤ ነፌስ የንጥረ ነገሮች ውህዯት አይዯሇችም፤ ከብዘ አቶሞች 

አሌተገነባችም፣ ከአንዴና ከማይከፊፇሌ ንጥረ ነገር ናት፤ ስሆነችም ሇዓሇማዊ ናት፡፡ ከዙህ 

ከተጨባጩ ፌጥረት ሥርዓት ፌጹም ውጭ ናት፤ እርሷ ሞት-አሌባ ናት፡፡ 

“አንዴ ነጠሊ ንጥረ-ነገር፣ (ነጠሊ ማት ያሌተዯራረበ) የማይፇራርስና ሇዓሇማዊ ነው 

በማሇት የሳይንስ ፌሌስፌና አሳይቷሌ፡፡ ነፌስ ፤ የንጥረ-ነገሮች ውህዯት (መዯራረብ) ስሊሌሆነች፣ 

በባሔርይዋ እንዯ አንዴ ነጠሊ ንጥረ-ነገር ናት፣ ስሇዙህ በሔይወት መኖርዋን አታቋርጥም፡፡…” 40 

 

የነፌስ ተግባሮች 

ነፌስ የሚከተለትን የተሇያዩ ተግባሮችን ታከናውናሇች፡፡ 

1. የአካሊትን ሥራዎች ማቀናጀት  

የተሇያዩ የሰውነታችን ብሌቶችና አካሊት የሚሠሩትን ሥራዎች ማስተባር፣ ማስማማትና 

ማቀነባበር ከነፌሳችን ሥራዎች አንደ ነው፡፡ይህም ክንዋኔ የሚካሄዯው ከሥጋዊ አካሊችን ግዚቤና 

ቁጥጥር ውጭ ነው፡፡ የእነዙህን የተሇያዩ ብሌቶች ሥራዎቻቸው በተቀናጀና በትክክሌ እንዱከናወኑ 

የሚያዯርገው ኃይሌ የሰው መንፇስ ነው፡፡ 
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“ሇምሳላ የተሇያዩ የሰው አካሌ ብሌቶችና አካሊት፣ ክፌልች፣…ምንም እንኳ የተሇያዩ ቢሆኑም፤ 

በአንደ ሁለን በሚያስተባብር ወኪሌ፣ ሰብአዊ ነፌስ ተብል በሚታወቀውና እነርሱንም በፌፁም 

ስምምነትና በተሟሊ ሥርዓት እንዱሠሩ በማዴረግ፣ ሔይወት ሇመቀጠሌ እንዱችሌ ያዯርጋሌ፡፡ ይሁን 

እንጂ፣ይህን የሚያስተባብረውን ወኪሌ የሰው አካሌ አያውቀውም፤ ሆኖም በሥርዓት ይሠራሌ፣ 

እንዱሁም ተግባሮቹን በእርሱ ፇቃዴ ያከናውናሌ፡፡” 41 

2. የአእምሮ ኃይልች 

በሰው ውስጥ አምስት ውጫዊና አምስት ውስጣዊ ኃይልች እንዲለ የባሃኢ ቅደሳን ጽሐፍች 

ያረጋግጣለ፡፡ አምስቱ የውጫዊ ኃይልች ከእንስሶች ጋር የምንጋራቸው የማየት፣ የመስማት፣ 

የማሽተት፣ የማጣጣምና የመዲሰስ የስሜት ኃይልች ናቸው፡፡ ሰው ያሇው የውስጣዊ ኃይልች፣ 

ዓይነ-ምናብ (imagination)፣ ማሰብ፣ ግንዚቤ (comprehention) ማስታወስና የጋራ ተውህቦ 

(common faculty) የነፌሳችን ኃይልች ናቸው፡፡ ውጫዊና ውስጣዊ ኃይልችን የሚያገናኘው 

ኃይሌ የጋራ ተውህቦ ተብል ተሰይሟሌ፡፡  

“በሰው ውስጥ የመገንቢያ መሣሪያዎች የሆኑ አምስት ውጫዊ ኃይልች አለ፣ ይህም 

ማሇት፣ በእነዙህ አምስት ኃይልች አማካይነት ሰው ቁሳዊ ፌጡሮችን ይሇያሌ፡፡ እነርሱም የሚታዩ 

ቅርጾችን የሚያይበት ኃይሌ፤ የሚሰሙ ዴምፆችን የሚጣራበት የመስማት ኃይሌ፤ ጠረንን 

የሚሇይበት የማሽተት ኃይሌ ፤ ምግቦችን የሚሇይበት የማጣጣም ኃይሌ፤ እና በሁለም የአካሌ 

ክፌልች የሚገኝና ሉዲሰሱ የሚችለ ነገሮችን የሚሇይበት የመዲሰስ ኃይሌ ናቸው፡፡ እነዙህ አምስት 

ኃይልች ውጫዊ ኑባሬዎችን ይሇያለ ፡፡ 

“ሰው መንፇሳዊ ኃይልችም አለት፡-እነዙህም፣ ነገሮችን በአእምሮ የሚያይ ምናብ፤ በነገሮች 

ሊይ የሚያሰሊስሌ እሳቦት፤ እውነታዎችን የሚገነብ ግንዚቤ፤ ሰው በምናብ የሚያየውን፣ እሳቦት 

የሚያስበውንና የመገንብ ኃይሌ የሚገነበውን ማንኛውንም ነገር የሚያስታውስበት የማስታወስ 

ኃይሌ ናቸው፤  በአምሥቱ የውጫዊ ኃይልችና በውስጣዊ ኃይልች መካከሌ አገናኝ የሆነው፣ በጋራ 

ያሊቸው የጋራ ተውህቦ፣ ማሇትም፣ በውጫዊና በውስጣዊ ኃይልች መካከሌ የሚሠራ የስሜት ህዋስ 

ውጫዊ ኃይልች ሇይተው የሚመግቡትን ሇውስጣዊ ኃይልች የሚያስተሊሌፌ ነው፡፡ ይህም የጋራ 

ተውህቦ ተባሇ፣ ምክንያቱም ይህ በውጫዊና በውስጣዊ ኃይልች መካከሌ ግንኙነት ይፇጥራሌና፣ 

ስዙህም ሇውጫዊና ሇውስጣዊ  ኃይልች የጋራ ነው፡፡ 42 
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ውስጣዊ ዓይን  

የሰው ነፌስ በሁሇት መንገድች ነገሮችን እንዯምታውቅ አብደሌ-ባሃ ያስተምራሌ፡፡ 

የመጀመሪያው በአምስቱ የስሜት ህዋሳት አማካይነት መሆኑን ከሊይ ዓይተናሌ፤ ላሊው ከእነዙህ 

የስሜት ህዋሳት ኃይልችና ቁጥጥር ውጭ የሚከናወን ነው፡፡  

“የሰው መንፇስ ኃይሌና የመገንብ ችልታ ሁሇት ዓይነት መሆኑን እወቁ፡-ማሇትም፣ 

የሚገነቡትና የሚሠሩት በሁሇት የተሇያዩ መንገድች ነው፡፡  

“ላልች የመንፇስ ኃይልችና ሥራዎች ያሇምንም መሣሪያዎችና ያሇአካሌ  ክፌሌ የሚገሇጹ 

ናቸው፡፡ሇ ምሳላ፣ በእንቅሌፌ ወቅት ያሇዓይኖች ያያሌ፣ ያሇጆሮ ይሰማሌ፣ ያሇምሊስ ይናገራሌ፣ 

ያሇእግሮች ይሮጣሌ፡፡ በአጭሩ፣ እነዙህ ተግባራት ከመሣሪዎችና ከአካሌ ክፌልች ተሳትፍ ውጪ 

የሚሠሩ ናቸው፡፡. .በእንቅሌፌ ዓሇም ህሌም ዓይቶ … (ከጊዛ) በኋሊ ምሌክቱ በተመሳሳይ ዴርጊት 

ግሌጽ የሚሆነው እንዳት ብዘ ጊዛ ነው፡፡ በተመሳሳይ  ሁኔታ አንዴ ሰው በእውኑ ዓሇም ሉፇታው 

ያሌቻሇው ጥያቄ በህሌም ዓሇም የተፇታው…ብዘ ጊዛ ነው፡፡ ሰው ባሊንቀሊፊበት ወቅት፣ ዓይን አጭር 

ርቀት ብቻ ታያሇች፣ በህሌም ግን በምሥራቅ ያሇ ሰው ምዕራብን ያያሌ፡- ሲነቃ የአሁኑን ጊዛ 

ያያሌ፣ በእንቅሌፌ ግን ሰው የመጪውን ጊዛ ያያሌ፡፡” 43  

የሰው ነፌስ በሁሇት መንገዴ ትሠራሇች፤ አንዯኛው በስሜት ሔዋሳት አማካይነት ሲሆን፤ 

ሁሇተኛው ግን እነርሱን ሳትጠቀም ነው፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ፣ መሌእክቶችን ሇመቀበሌና 

ሇማስተሊፌ የምትችሇውም በእነዙህ በሁሇቱ አማካይነት ነው፡፡ 

“ውጫዊ ሁኔታዎች ሇነፌስ በሰው ዓይኖች፣…አንጎሌ፣ አማካይነት እንዯሚተሊሇፈ ሁለ፣ 

ነፌስም ፌሊጎቶቿንና ዓሊማዎቿን በአንጎሌ አማካይነት ሇሥጋዊ አካሌ በእጆችና በምሊስ በኩሌ 

በማስተሊሇፌ ራሷን ትገሌጻሇች፡፡ በነፌስ ውስጥ ያሇው መንፇስ፣ የነፌስ የራሱ የሔይወት 

ህሊዌ(essence) ነው፤ ሁሇተኛው፣ ነፌስ ራሷን በራዕይ ዓሇም ውስጥ የምትገሌጸውና…የምትሠራው፣ 

ያሇ አካሊዊ  የስሜት ሔዋሳት እርዲታ ነው፡፡ …ስሇዙህ፣ በነፌስ ውስጥ ያሇው መንፇስ በአካሊት 

…አማካይነት ይሠራሌ፤ እንዯዙሁም ያሇእነርሱ እርዲታ ሉኖርና፣ በራዕይ ዓሇም ሉሠራ ይችሊሌ፡፡ 

ይህም ያሇ ጥርጥር የሚያረጋግጠው፣ የነፌስን ከሥጋ ሌቀትና፣ የመንፇስን ከቁስ ሌቀት ነው፡፡” 44 

በተጨማሪም ሰው እሳቦቶችን የሚያፇሌቅበት ሁሇት ምንጮች እንዲለት የባሃኢ ጽሐፍች 

ያረጋግጣለ፡፡ የመጀመሪያው በአእምሮው ነው፡፡አካለ ጤናማ እስከሆነ ዴረስ በአእምሮው ሉያስብ 

ይችሊሌ፡፡ ይህም የማሰብ፣ የማመዚን፣ የመምረጥና የመወሰን ችልታ የሰብአዊ ተፇጥሮ ባሔርይው 

ነው፡፡ ላሊው እሳቦቶች የሚፇሌቁበት ምንጭ ዓይነ-ኅሉና ወይም ውስጣዊ ዓይን ነው፡፡ ይህን ስጦታ 

የሚጠቀሙበት እጅግ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው፡፡  
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“ሁለንም ነገሮች የሚያቅፌ የእነርሱንም እውነታዎች የሚገነብ፣ የፌጥረታትን የተሠወሩ 

ምሥጢራት የሚገሌጽ፣ በዙህም ዕውቀት አማካይነት የሚቆጣጠራቸው፣ይህ ኃይሌ ነው፡፡ ይህም 

ማሇት፣ በስሜት ህዋሳት የማይታወቁትንና ውጫዊ ህሌውና የላሊቸውን አእምሯዊ እውነታዎችን 

(intellectual realities) ያውቃሌ፡፡ ስሇዙህ፣ አእምሮን፣ መፇስን፣ ባሔርያትን፣ ጠባያትን፣ የሰውን 

ፌቅርና ሃን፣ በአእምሮ ብቻ የሚታሰቡ ነገሮችን ያውቃሌ፡፡ በተጨማሪም፣ እነዙህ አሁን ያለት 

ሳይንሶች፣ ሥነ-ጥበባት፣ ሔግጋት፣ አጥናፌ የላሊቸው ግኝቶች፣ … በአንዴ ወቅት የማይታዩ፣ 

…የተሠወሩ ምሥጢራት ነበሩ፤ ከማይታየው ግዚት አግኝቶ ወዯሚታየው ያመጣው ሁለን የከበበው 

ይህ ሰብአዊ ኃይሌ ነው፡፡” 45 

ሁለም ሰው በዙህ ኃይሌ ሇመጠቀም ስጦታውና ችልታው አሇው፡፡ በእርግጥ የእያንዲንደ 

ሰው ችልታ የተሇያየ ነው፡፡ ቢሆንም ሁለም ሰው ከዙህ ፀጋ የመሳተፌ ችልታና ዕዴሌ አሇው፡፡ 

አብዚኛውን ጊዛ ይህ ኃይሌ የሚሠራው ሰው በተኛበት ወቅት በህሌም አማካይነት ነው፡፡ ይሁን 

እንጂ፣ ይህንን ኃይሌ በንቁ አእምሮ የሚጠቀምበት ሰው፣ ችግሮችን ሇመፌታት፣ አዲዱስ ግኝቶችን 

ሇመፌጠር ዴርሰቶችን ሇመጻፌ፣ ሌብ የሚማርኩ ዛማዎችን ሇመቅረጽ፣ ቅኔዎችን ሇመቀኘት፤ 

…በአጠቃሊይ አዲዱስ የሆኑ ጠቃሚ ነገሮችን ሇመፌጠር ይችሊሌ፡፡ ስሇዙህ ፇሊስፊዎች፣ ጠቢባንና 

ሳይንቲስቶች ከተራው ሰው የሚሇዩት ይህንን ስጦታ ከላልች በተሇየና በሊቀ መንገዴ 

ስሚጠቀሙበት ነው፡፡  

 

ግሊዊነት (INDIVIDUALITY) 

አምሊክ አንዴ፣ ብቸኛ፣ ተመሳሳይናተወዲዲሪ እንዯላሇው ከሊይ ተገሌጻDሌ፡፡ እያንዲንደን 

ፌጡርም ከላሊው ፌጹም የተሇየ አዴርጎ ፇጥሮታሌ፤ አንደ ሰው ከላሊው ሰው ጋር ሙለ በሙለ 

ተመሳሳይ አይዯሇም፡፡ የአንዴ ሰው የእጁ አሻራ ወይም ዱ.ኤን.ኤ(DNA) ከላልች ሰዎች 

እንዯሚሇይ ሁለ፣ እርሱነቱም ከላልች ሰዎች የተሇየ ነው፤ ሰው ብቻ ሳይሆን፣ በዓሇም ሊይ 

ያለትን የስንዳ ሮች ብንወስዴ፣ አንደ ከላሊው ጋር ከቶ አይመሳሰሌም፡፡ 

…ምዴር የእግዙአብሓር መንግሥት መስተዋት ናት፤ ቁሳዊው ዓሇም የመንፇሳዊው ዓሇም 

ነፀብራቅ ነው፡፡ በሚታየው ዓሇም የሚከሰቱት ነገሮች እንዯማይዯጋገሙ አስተውለ፣ ምክንያቱም 

ማንኛውም ፌጡር በምንም ገጽታው ከላሊው ፌጡር ጋር ፌጹም ተመሳሳይ፣ ወይም አንዴ  ዓይነት 

አይዯሇምና፡፡ የአንዴ ነገር ከላልች ሁለ ጋር ፌጹም በሆነ መንገዴ አሇ መመሳሰሌ በሁለም ነገሮች 

ውስጥ ይታያለ፣ ግሌጽም ናቸው፡፡ የዓሇም የእህሌ ጎተራዎች ሁለ በእህሌ የተሞለ ቢሆኑ፣ ፌጹም 

በሆነ መንገዴ የሚመሳሰለ አንዴ ዓይነትና፣ ምንም ዓይነት ሌዩነት በመካከሊቸው የላሇ ሁሇት የእህሌ 

ፌሬዎች አታገኙም፡፡ በመካከሊቸው ሌዩነትና መሇያዎች እዯሚኖሩ የተረጋገጠ ነው፡፡ የሌዩ መሆን 
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ማስረጃዎች በሁለም ነገሮች ውስጥ ስሊሇ፣ የእግዙአብሓር አንዴነትና አሃዴነት በሁለም ነገሮች 

እውነታዎች ውስጥ ግሌጽ ስሇሆኑ፣ አንዴ ዓይነት ነገር በዴጋሚ መታየት ፌጹም አይቻሌም፡፡” 46 

ይህም ሌዩነት የነፌሳችን ግሊዊ ኃይሌና ባሔርይ ሲሆን፣ በግሇ-ሰቡ ፌሊጎት፣ ምርጫና 

ጥረት ሉዲብር ይችሊሌ፡፡ በመሆኑም፣ የሁለም ሰው የመንፇሳዊ እዴገትም ተመሳሳይና አንዴ ወጥ 

አይዯሇም፡፡ እያንዲንደ ግሇ-ሰብ ይህንን የነፌሱን እምቅ ኃይሌ በታዯሇው ችልታ መጠን ሉያሳዴግ 

መቻለ ግን አያጠያይቅም፡፡ ሰው አካሊዊ ተፇጥሮውን ከወሊጆቹ ሲያገኝ፣ ነፌሱ ግን ከመንፇሳዊ 

ዓሇም ንጹህና እምቅ የሆነ የማዯግና የመዲበር ኃይልችን ታዴሊ፣ በእናቱ ማሔፀን ውስጥ ሔፃኑ 

ሲጸነስ፣ ከሽለ ጋር ግንኙነት ትመሠርታሇች፡፡ የሰው አካሊዊ ተፇጥሮ ሇማዯግ የፀሏይ ኃይሌ፣ 

ምግብና አየር እንዯሚያስፇሌገው ሁለ፤ ነፌስም ሇማዯግ የመንፇሳዊ ፀሏይ ኃይሌና መንፇሳዊ 

ምግቦች ያስፇሌጓታሌ፡፡ ኃይለም ሆነ መንፇሳዊ ምግብ የሚገኘው ከአምሊክ ክስተት ነው፡፡ 

 

የነፌሳችን መስተዋታዊ መዜገብ  

“…በሌብህ፣ በነፌስህና በውስጣዊ ህሌውናህ፣ በዓሇም ከንቱ ነገሮች ራስህን ስሊጠመዴህ፣ 

እስከ ሞትህ ሰዓት ዴረስ፣ በዯንታ ቢስነትህ ትቀጥሊሇህ፡፡ ከአሇፌክ በኋሊ እኛ የገሇጽንሌህን 

ትገነባሇህ፣ የእነዙያ በምዴር የሚኖሩት ሁለ ሥራዎች፣ ከአንዴ አቶም ክብዯት ይብሇጡም 

ይነሱም፣ በተመገቡበት መዜገብ ውስጥ ያንተም ሥራዎች፣ ሁለ፣ ተመዜግበው ታገኛቸዋሇህ፡፡” 47 

የምናስባቸው፣ የምንሠራቸው፣ የምንመርጣቸውና የምንወስናቸው ሁለም፣ በጎ ይሁኑ ክፈ 

የሚመገቡት በነፌሳችን የመዜገብ መስተዋት ውስጥ ነው፡፡ ይህ መዜገብ እንዯ መስተዋት ፉት 

ሇፉቱ ያሇውን ማሳየት ብቻ ሳይሆን፣ ሇወዯፉት መዜግቦ ያስቀምጠዋሌ፡፡ ይህም የተመገበ ነገር 

ሉወገዴ ሆነ ሉሻሻሌ የሚችሇው በዙህ ሔይወት ሰው በሚሠራው ሥራና በሚያከናውነው ተግባር 

ነው፡፡ ነፌስ ወዯ መንፇሳዊ ፀሏይ ፉቷን ስትመሌስና በመንገደ ስትጓዜ፣ እንዱሁም ትዕዚዚቱን 

ስትከተሌ፣ የሠራቻቸው ሰናይ ተግባሮች እምቅ መንፇሳዊ ባሔርያቷን ሉያበሇጽጉ ሲችለ፣ ሰው 

የሠራቸው እኩይ ተግባራት ግን፣ በአምሊክ የምህረት ውቅያኖስ ይታጠባለ፡፡ የሰው ኃጢያት 

እንዯቀሇም ጠብታ ሲሆን፣ የአምሊክ ምህረት ግን እንዯ ውቅያኖስ ነው፡፡ ያቺ ጠብታ በውቅያኖስ  

ውስጥ ስትገባ ሟምታ ትጠፊች፡፡ ስሇዙህ ኃጢያተኛው ሰው ሇአምሊክ ምህረት መማጸን የእርሱን 

ይቅርታ መጠየቅ ይገባዋሌ፡፡ 

“ማንኛውም ፌጡር እንዯየ ችልታውና እንዯየ ማዕረጉ ይህንን(የአምሊክን) እውቀት 

ከመግሇጽ ዴርሻውን እንዲይነፌግ፣ … የእውቀቱን ምሌክት ከተከበረው ምንጩ ሇግሶታሌ፡፡ ይህ 

ምሌክት፣ በፌጥረተ-ዓሇም የውበቱ መስተዋት ነው፡፡ ይህንን ከፌተኛና ክቡር መስተዋት ሇማንጻት 

በሚያዯርገው ጥረት መጠን፣ የአምሊክን ስሞችና ባሔርያት ክብር በተሻሇ ሁኔታ 
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የሚያንጸባርቅበት፣…መጠኑ ይወስናሌ፡፡ ይህ የማንጸባረቅ ኃይሌ በጣም ታሊቅ ከመሆኑ የተነሳ 

እያንዲንደ ፌጡር አስቀዴሞ የታሇትን ዯረጃ ዴብቅ ኃይልች ሇመግሇጽ እንዱችሌ ይዯረጋሌ፤ 

የራሱንም ችልታና ውስንነት ያውቃሌ፤… 

“እያንዲንደ ሰው በንቃት በሚያዯርጋቸው ጥረቶች የተነሳና በራሱ መንፇሳዊ ኃይልች 

ግፉት ምክንያት፣ ይህ መስተዋት ከምዴራዊ ርኩሰት ዜቃጭ በጣም ሇመንጻትና ከሰይጣናዊ 

አስተሳሰቦች ሇመጽዲት…” 48ይችሊሌ፡፡  

“…ሌክ ነበሌባሌ በሻማ ውስጥ እንዯተዯበቀና የብርሃንም ጨረር በፊኖሱ ውስጥ መኖሩ 

እንዯሚታወቅ ሁለ፣ …(አምሊክ) ሇሰው ሌጅ እውነታ ያዯሊቸው…ኃይልችም፣ ገና ባሌተገሇፀ ሁኔታ 

በሰው ውስጥ ይገኛለ፡፡ የፀሏይ ብርሃን መስተዋቱን በሸፇነው አቧራና አመዴ ሥር ሉዯበቅ 

እንዯሚችሌ ሁለ፣ የእነዙህ ኃይልች ብርሃንም በዓሇማዊ ምኞቶች ሉጋረዴ ይችሊሌ፡፡ ሻማም ሆነ 

ኩራዜ ምንም እርዲታ ሳይዯረግሊቸው በራሳቸው ጥረት ሉበሩ አይችለም፤ እንዱሁም መስተዋት 

ራሱን ከአቧራ ንጹህ ሇማዴረግ አይቻሇውም፡፡ እሳት እስኪቀጣጠሌ ዴረስ ኩራዘ ከቶ ሉበራ 

እንዯማይችሌ፣ አቧራው ከሊዩ ሊይ ካሌተጠረገ መስተዋቱ የፀሏይን መሌክ ሉያሳይና ብርሃኗንና 

ግርማዋን ሉያንጸባርቅ…” 49 አይችሌም፡፡ 

ስሇዙህ ሰው የሌቡን እኩይ አስተሳሰቦች፣ በመሌካም አስተሳሰብ፣ የቀን ተቀን ተገቢ ያሌሆኑ 

ሥራዎቹን በመሌካም ሥራ፣ ኢ-አማኒነትን በእምነት ሇመተካት ያሊሰሇሰ ጥረት ማዴረግ፣ የሌቡን 

መስተዋት ሇማጽዲትና አእምሮውን በቅን አስተሳሰብ ሇመሙሊት ያስችሇዋሌ፡፡ ይህንን ሁለ 

ሇማዴረግ አምሊክ እጁን ጎትቶ እንዱሠራ አያስገዴዯውም፡፡ ፇቃዯኛነቱ፣ ምርጫውና ውሳኔው 

የግሇ-ሰቡ ነው፡፡ ይህንን አምሊክ በርኅራኄውና በጥበቡ ያዯሇውን ነፃነት ማንም ሉነጥቀው 

አይችሌም፤ በአምሊክም አሌተፇቀዯም፡፡ 

መንፇሳዊ እዴገት የማያቋርጥ ሂዯት እንጂ አንዳ የአምሊክን እምነት ካገኙ በኋሊ የሚያበቃ 

አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም፣ በዙህ መንፇሳዊ ጉዝው ሰው ብዘ የሚማራቸው እውቀቶች፣ 

የሚያከናውናቸው ተግባሮች፣ የሚራመዲቸው መሰናክልች፤ በአጭሩ ብዘ የሚጓዜባቸው 

አቀበቶችና ቁሌቁሇቶች አለት፡፡ በአምሊክ ትእዚዜ መሠረት፣ በእርሱ የብርሃን መሪነትና በእውቀቱ 

ፊና ሰው ከተጓ፣ የነፌሱ መስተዋት እነዙህን ሠናይ ተግባራት በመቅረጽ መሇኮታዊ ባሔርያቷን 

ታበሇጽጋሇች፡፡ የነፌሳችን ካሜራ ማሇትም ሥጋዊ ተፇጥሯችን መሥራቱን ሲያቆም፣ ሰው 

በሚቀጥሇው ዓሇም የሚያየው ፉሌም አስዯሳች ይሆናሌ፡፡ 

“የነቢያት ተሌእኮ ሰዎችን ሇማስተማር ነው፤ ይህ የከሰሌ ቁራጭ ወዯ አሌማዜነት 

እንዱሇወጥ፣ ይህም ፌሬ አሌባ ዚፌ…እጅግ በጣም ጣፊጭ የሆኑ፣ ከሁለ ይበሌጥ የሚጥሙ ፌሬዎችን 

እንዱሰጥ ሇማዴረግ ነው፡፡ ሰው በሰብአዊ ዓሇም ከሁለ ወዯ ሊቀ ክብር ሁኔታ ሲዯርስ፣ ከዙያ በኋሊ 
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በሁኔታ ሳይሆን፣ በፌጹምነት ዯረጃዎች ተጨማሪ እዴገት ሇማዴረግ ይችሊሌ፤ ምክንያቱም እንዱህ 

ያለት ሁኔታዎች የማይሇወጡ ሲሆን፣ ወዯ መሇኮታዊ ፌጹምነት ዯረጃዎች የሚዯረጉ እዴገቶች ግን 

ማሇቂያ የሊቸውምና፡፡” 50 

 

መንፇሳዊ ዯስታ  

“መንፇሳዊ ዯስታን በሚመሇከት፣ ሇሰው ሔይወት እውነተኛ መሠረት እርሱ ነው፡፡ 

ምክንያቱም ሔይወት የተፇጠረው ሇዯስታ እንጂ ሇሃን አይዯሇም፤ ሇሁሌጊዛ ዯስታ እንጂ ሇመሪር 

ሃን አይዯሇም፡፡ ዯስታ ሔይወትነው፤ ሃን ሞት ነው፡፡ መንፇሳዊ ዯስታ ሇዓማዊ ሔይወት ነው፡፡ 

ይህም ጨሇማ የማይከተሇው ብርሃን ነው፡፡ ይህ ውርዯት የማይከተሇው ክብር ነው፡፡ ይህ ሞት 

የማይከተሇው ሔይወት ነው፡፡ መዯምሰስ የማያጋጥመው ህሌውና ነው፡፡ ይህ ታሊቅ ቡራኬና ብርቅ 

ስጦታ፣(የሚገኘው) በአምሊክ መሪነት ብቻ ነው፡፡ 

“ሰው የተፇጠረበት፤ ዓሇማት የመነጩበት፤ ቁሳዊ ህሌውናዎች ኑባሬ ያገኙበትና የአምሊክ 

ዓሇም እንዯ ቀትር ፀሏይ የተገሇፀበት ዓይነተኛ መሠረቱ ይህ ዯስታ ነው፡፡ 

“ይህ ዯስታ የእግዙአብሓር ፌቅር ብቻ ነው፡፡ 

“ሇዙህ ዯስታ ባይሆን ኖሮ፤ የህሌውና ዓሇም ባሌተፇጠረ ነበር፡፡” 51 

ዓሇማዊ ዯስታ አሊፉና አሰሌቺ ነው፡፡ በዙህ ዓሇም የምንሠራው ሥራ፣ የሚኖረን እረፌት፣ 

የምንበሊው ምግብ፣ የምንጠጣው መጠጥ፣ የምናዲምጠው ሙዙቃ፣ የምንወርዯው እስክስታ፣ 

…ወተ፤ ምንም ጥሩ ቢሆኑም፣ ሁለም ነገሮች መሰሌቸታቸውና ማሰሌቸታቸው አይቀርም፡፡ ቁሳዊ 

ነገሮች አሰሌቺ እንዯ መሆናቸው ሁለ፣ ሇላልች ባጋራናቸው መጠን መቀነሳቸው የማይቀር ነው፡፡ 

መንፇሳዊ ነገሮችን ግን፣ ባግራን ቁጥር ብዘ ይኖረናሌ፡፡ ከዙህም ሏብት ብዘ ሇማጋራት 

እንወዲሇን፡፡ እርሱን ባካፇሌንም መጠን የመንፇሳዊ ዯስታችን ይጨምራሌ፡፡ የበሇጠ ሇላልች ስንሰጥ 

የበሇጠ ይኖረናሌ፡፡ በአጭር አነጋገር፣ መንፇሳዊ ዯስታ ገዯብና ማቆሚያ የላሇው ሇዓሇማዊ 

ስሇሆነ፣ ላልችን ባስዯሰትን መጠን ዯስታችን ይጨምራሌ፡፡ ስሇዙህ ሇዓሇማዊ ዯስታ የነፌሳችን 

ባህርይና የተፇጠርንበት ዓሊማ መሆኑ መገንብ ይቻሊሌ፡፡ 

 

ሇዓሇማዊ ሔይወት 

የነፌስ ዋነኛ ባሔርይዋ ሞት-አሌባነት ወይም ሇዓማዊነት ነው፡፡ የሰው ነፌስ መጀመሪያ 

ያሊት፣ ነገር ግን መጨረሻ የላሊት ናት፡፡ ዕዴገቷ ማቆሚያ የሇውም፡፡ በዙህ ዓሇም ሰው በሚሠራው 
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ሥራ፣ በሚገበየው እውቀት፣ ሇአምሊክ ባሇው እምነት፣ ሇሰው ር በሚያሳየው ፌቅር፣ በሚሰጠው፣ 

አገሌግልት፣ ሇአምሊክ ሔግጋት በሚገዚው መጠን፤ በአጭሩ መንፇሳዊ ባሔርያትን ባበሇፀገው ሌክ፣ 

ነፌሱ ታዴጋሇች፡፡ ይህም እዴገት በሚቀጥሇው መንፇሳዊ ዓሇም የአምሊክን ምህረት ሇመሳብ 

መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

በሌማዲዊ አነጋገር፣ “የሚቀጥሇው ዓሇም” ተብል ሲነገር የተሇየ ሥፌራ፣ ወይም በዙህ 

ሁሇንተናዊ ዓሇም ውስጥ ሇነፌስ ተመዴቦ የተሰጠ የተሇየ ቦታ፣ ወይም በጂኦግራፉ አቀማመጥ 

የተወሰነ ክሌሌ እንዲሇ ተዯርጎ መወሰዴ የሇበትም፡፡ የነፌስ የህሌውና ዯረጃ ከዙህ ከአካሊዊ የህሌውና 

ዯረጃ በሊይ ስሇሆነ፤ ሰው ሉያውቃት አይችሌም፡፡ እንዱሁም ነፌስ በቦታና በጊዛ ስሊሌተወሰነች፤ 

በሁለም ሥፌራ በአንዴ ጊዛ ሇመገኘት ስሇምትችሌ የተወሰነ ቦታ አያስፇሌጋትም፡፡ ከሊይ 

የተብራራው የህሌም ሁኔታ ይህን ያረጋግጣሌ፡፡ ስሇዙህ፣ ከዙህ የህሌውና ዯረጃ የተሇየችን ነፌስ ሰው 

ሇማወቅ ያሌቻሇው በህሌውናው ዯረጃ ዜቅተኛነት መሆኑ መጤን አሇበት፡፡ 

“ከሞት በኋሊ የሰውን ነፌስ በሚመሇከት፣ በዙህ በቁሳዊ ዓሇም እያሇች ባዯገችበት የንጽህና 

ዯረጃ ትቆያሇች፤ ከአካሌ ከተሊቀቀች በኋሊ በእግዙአብሓር የምህረት ውቅያኖስ ውስጥ ትነከራሇች፡፡” 

52 

“ነፌስ ከአካሌ ተሊቅቃ በመንግሥተ-ሰማያት ዓሇም እስከምትዯርስበት ወቅት ዴረስ አዜጋሚ 

እዴገቷ መንፇሳዊ ነው፤ ያም አዜጋሚ እዴገት፣ ወዯ አምሊክ መቃረብ ነው፡፡ በቁስ አካሊዊ ፌጥረት፣ 

አዜጋሚ እዴገት ከአንዴ የፌጽምና ዯረጃ ወዯ ላሊው መሸጋገር ነው፡፡ ማዕዴን ከፌጽምናዎቹ ጋር ወዯ 

ተክሌ ይሻገራሌ፡፡ ተክሌ ከፌጽምናዎቹ ጋር ወዯ እንስሳ ዓሇም ይሻገራሌ፤ በዙሁ መሌክ ወዯ ሰብአዊ 

ዓሇም ይሸጋገራሌ፡፡ ይህ ዓሇም በቅራኔዎች የተሞሊ ይመስሊሌ፤ በእነዙህ በእያንዲንደ መንግሥት 

ውስጥ (ማዕዴን፣ ተክሌና እንስሳት) እንዯየ ዯረጃቸው ሔይወት ቢኖራቸውም፣ በሰው ውስጥ ካሇው 

ሔይወት ጋር ሲነፃፀር ምዴር የሞተች ትመስሊሇች፤ ግን እርሷም ትኖራሇች፣ የእርሷ የራሷ የሆነ 

ሔይወት አሊት፡፡ በዙህ ዓሇም ነገሮች ይኖራለ፣ ይሞታለም፤ እንዯገናም በላሊ የሔይወት ቅርጽ 

ይኖራለ፣ ነገር ግን በመንፇስ ዓሇም ውስጥ እጅግ በጣም የተሇየ ነው፡፡ 

“ነፌስ እንዯ ሔግ ሆኖ ከዯረጃ ወዯ ዯረጃ እያገመች አታዴግም፡፡ በአምሊክ ምህረትና ቸርነት፣ 

በአዜጋሚ እዴገት የበሇጠ ወዯ እግዙአብሓር ትቀርባሇች፡፡” 53 

“… ሁለም ቁሳዊ ተፇጥሮ ረጋፉ ነው፤ ቁሳዊ አካሊት ከአቶሞች የተገነቡ ናቸው፤ እነዙህ 

አቶሞች መሇያየት ሲጀምሩ፣ (አካለ) መፇራረስ ይጀምራሌ፤ ከዙያም ሞት የምንሇው ይመጣሌ፡፡ 

የእነዙህ አቶሞች ውህዯት የማንኛውም የተፇጠረ ነገር ወይም ረጋፉ አካሌ ጊዛያዊ ነው፡፡ እነዙህን 

አቶሞች በአንዴ ሊይ ያያው የስህበት ኃይሌ ሲወገዴ በነበረበት መሌኩ አካሌ መኖሩን ያቆማሌ፡፡ 
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“የነፌስ ግን ሌዩ ነው፡፡ ነፌስ የንጥረ-ነገሮች ውህዯት አይዯሇችም፤ ከብዘ አቶሞች 

አሌተገነባችም፤ ከአንዴና ከማይከፊፇሌ ንጥረ- ነገር ናት፤ ስሆነችም ሇዓሇማዊ ናት፡፡ ከዙህ 

ከተጨባጩ ፌጥረት ሥርዓት ፌጹም ውጭ ናት፤ እርሷ ሞት-አሌባ ናት፡፡ 

“አንዴ ነጠሊ ንጥረ -ነገር፣ (ነጠሊ ማሇት ያሌተዯራረበ) የማይፇራርስና ሇዓሇማዊ ነው 

በማሇት የሳይንስ ፌሌስፌና አሳይቷሌ፡፡ ነፌስ፣ የንጥረ -ነገሮች ውህዯት (መዯራረብ) ስሊሌሆነች፣ 

በባህርይዋ እንዯ አንዴ ነጠሊ ንጥረ-ነገር ናት፣ ስሇዙህ በሔይወት መኖርዋን አታቋርጥም፡፡… 

“የኢየሱስ ክርስቶስ መንፇስ፣ ፊናዎቹና የመሇኮታዊ ትምህርቶቹ አነቃቂነት፣ ዚሬ ከእኛ ጋር 

አሇ፤ እንዱሁም ሇዓማዊ ነው፡፡ 54 

“ጠቢባን በምክንያትና በፌትሔ ሚዚን ሉያመዚዜኑት ይችለ ንዴ፣ እኛ የምንሰጠው ይህ 

ምክንያታዊ ማረጋገጫ ነው፡፡ ይሁን እንጂ፣ የሰው መንፇስ ሀሴት ብታዯርግና ወዯ እግዙአብሓር 

መንግሥት ብትሳብ እንዱሁም ውስጣዊ ዕይታዋ ቢከፇት መንፇሳዊው መስሚያዋ ቢጠናከርና 

መንፇሳዊ ስሜቶቿ ያየለ ቢሆኑ፤ ፀሏይን በግሌጽ እንዯሚያይ የመንፇስንም ሞት-አሌባነት ያያሌ፤ 

ከዙያም አስዯሳች ዛናዎችና የአምሊክ ምሌክቶች ይከቡታሌ፡፡55 

በተፇጠሩት ነገሮች ውስጥ ያለት ምሌክቶች ሇሇዓሇም እንዯሚኖሩ ሁለ፤ በዙሁ መሌክ 

የሰው መንፇሳዊ ባሔርይው ሇሇዓሇም ይኖራሌ፡፡ ይሁን እንጂ፣ በእውነተኛ አማኝና በማያምን ነፌስ 

መካከሌ የዯረጃ ሌዩነት አሇ፡፡ ይህም ሌዩነት ከፌተኛ ከመሆኑ የተነሳ፤ የህሌውና ዯረጃው በሙትና 

በሔያው ሰው መካከሌ ያሇውን ሌዩነት እንዯሚመስሌ በቅደሳን መጻሔፌት ተጠቅሷሌ፡፡ 

“ሌክ የእምነት እሳቤ መጀመሪያ ከላሇው መጀመሪያ ጀምሮ እንዯነበረና መጨረሻ 

እስከላሇው መጨረሻም ዴረስ እንዯሚኖር ሁለ፣ እውነተኛ አማኝም በዙሁ ሁኔታ ሇሇዓሇም 

ይኖራሌ፤ ይሌቃሌ፡፡ መንፇሱ ሇሇዓም በእግዙአብሓር ፇቃዴ ዘሪያ ይዝራሌ፡፡ እግዙአብሓር ራሱ 

እስካሇ ዴረስ እርሱም ይኖራሌ፡፡ እርሱ በእግዙአብሓር ግሌጸት አማካይነት ተገሇጸ፤ በእርሱም 

ትእዚዜ ሔቡዕ ተዯረገ፡፡ በሞት-አሌባ ግዚት የሚገኙት ከፌተኛዎቹ መኖሪያዎች ሇእነዙያ እውነት 

በእግዙአብሓርና በምሌክቶቹ ሇአመኑት መኖሪያ እንዱሆኑ መታዘ የተረጋገጠ ነው፡፡ ያንን ቅደስ 

ዘፊን  ከቶ ሞት አይወርረውም፡፡” 56 

“ሰዎች ሁለ ከሥጋዊ ሞታቸው በኋሊ የሥራቸውን ዋጋ እንዯሚመዜኑ፣ እጆቻቸውም 

የፇጸሟቸውን ሁለ እንዯሚገነቡ ግሌጽና የተረጋገጠ ነው፡፡ ከመሇኮታዊ ኃይሌ አዴማስ ሊይ 

በሚያበራው በቀኑ ኮከብ እምሊሇሁ! እነዙያ የአንደ እውነተኛ አምሊክ ተከታዮች፣ ከዙህ ሔይወት 

በሚሇዩበት ጊዛ፣ ሇመግሇጽ የማይቻሌ ዓይነት በጣም ከፌ ያሇ ሏሴትና ዯስታ የሚሰማቸው ሲሆን፣ 

እነዙያ በስህተት ውስጥ የሚኖሩት ዯግሞ በጣም ከፌ ባሇ ፌርሏትና መንቀጥቀጥ ይዋጣለ፤ ተወዲዲሪ 

በላሇው አስፇሪ ሽብርም ይሞሊለ፡፡” 57 
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አካሌ፣ ነፌስና መንፇስ 

“በሰብአዊ ዓሇም ውስጥ የአካሌ፣ የነፌስና የመንፇስ፣ ሦስት ዯረጃዎች አለ፡፡ 

“አካሌ የሰው ቁሳዊ ወይም እንስሳዊ ዯረጃው ነው፡፡ ከአካለ አኳያ ሲታይ፣ ሰው የእንስሳን 

መንግሥት ተጋሪ ነው፡፡… 

“… ከእንስሳ የተሇየ (የሚያዯርገው) ሰው ነባቢት ነፌስ (rational soul)… ስሊሇው ነው፡፡ 

“ይህ የሰው ነፌስ በአካለና በመንፇሱ መካከሌ አገናኝ ነው፡፡ 

“… የሰው ብሩሁ አእምሮ በነፌሱ መሳሪያትና በመንፇሱ አማካይነት ከበራ የፌጥረት ቁንጮ 

ያዯርገዋሌ፡፡ 

“በላሊ መሌኩ ግን፣ ሰው አእምሮውንና ሌቡን ሇመንፇሱ ቡራኬዎች ሳይከፌት ቀርቶ፣ 

ነፌሱን ወዯ ቁስ ነገር፣ ወዯ ሥጋዊ ተፇጥሮው ሲመሌስ፣ ከከፌተኛ ስፌራው ይወዴቅና በዜቅተኛው 

የእንስሳ መንግሥት ውስጥ ነዋሪዎች ከሆኑት ያነሰ ይሆናሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ሰው በሚያሳዜን ችግር 

ውስጥ ነው! ምክንያቱም፣ ሇመሇኮታዊ መንፇስ እስትንፊስ ክፌት የሆኑትን የነፌሱን መንፇሳዊ 

ባሔርያት ካሌተጠቀመባቸው እነርሱ የሰሇለ፣ የተዲከሙ፣ በመጨረሻም አቅመ-ቢስ ይሆናለ፤ የነፌሱ 

አካሊዊ ባሔርያት ብቻ እንዱሠሩ ሲዯረግ፣ ይህ የከፊውና ዓሊማውን የሳተ ሰው፣ አረመኔ፣ የባሰ 

ፌርዯ-ገምዴሌ፣ የባሰ ክፈ፣ … ከራሳቸው ከዜቅተኛዎቹ እንስሳት በታች ይሆናሌ፡፡… 

“በተቃራኒው ግን የነፌሱ መንፇሳዊ ተፇጥሮ ከመጠናከሩ የተነሳ የቁሱን ወገን በቁጥጥሩ ሥር አዴርጎ 

ከያ፤ ከዙያ በኋሊ ወዯ መሇኮት ይቀርባሌ፤ ሰብአዊነቱ የተከበረ ይሆናሌ፡፡…የአምሊክን ምህረት 

ያንፀባርቃሌ፤ የሰውን ር መንፇሳዊ እዴገት ይቀሰቅሳሌ፤ ምክንያቱም በመንገዲቸው ሊይ እርሱ 

ብርሃን የሚያሳይ ፊኖስ ይሆናሌና፡፡ 

“ነፌስ እንዳት በአካሌና በመንፇስ መካከሌ አገናኝ እንዯሆነች ተገንዜባችኋሌ፡፡ በተመሳሳይ 

መንገዴ፣… ዚፌ በሩና በፌሬው መካከሌ አገናኝ ነው፡፡ የዚፈ  ፌሬ ሲታይና ሲጎመራ ዚፈ ፌፁም 

እንዯሆነ እናውቃሇን፤ ዚፈ ፌሬ ካሊፇራ ምንም ስሇማያገሇግሌ ዋጋ ቢስ ይሆናሌ፡፡ 

“ነፌስ በውስጧ የመንፇስ ሔይወት ሲኖራት መሌካም ፌሬ ታፇራና መሇኮታዊ ዚፌ 

ትሆናሇች፡፡ 
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መንፇሳዊነት  

ሰው ሥጋዊ አካሌ ያሇው መንፇሳዊ ፌጡር ነው፡፡ እርሱ ያለት ሁሇት ተፇጥሮዎች፣ ቁሳዊና 

መንፇሳዊ መሆናቸው ከሊይ ተብራርቷሌ፡፡ የመጀመሪያውን፣ ሰው ከወሊጆቹ ሲወርስ፤ ሁሇተኛው 

ግን ከመንፇሳዊ ዓሇም የምትመጣውን የነፌሱን ህሌውና ያንፀባርቃሌ፡፡ ሁሇቱም በአካባቢያቸውና 

በትምህርት ይቀረፃለ፡፡ ሁሇቱም ሉያዴጉና ሉዲብሩ የሚችለ እምቅ ችልታዎች አሎቸው፡፡ 

ሇመንፇሳዊ እዴገት የሚበጁና መዯርጀት የሚገባቸው የነፌስ ችልታዎች እውቀት፣ ፌቅርና 

ነፃ ፇቃዴ ናቸው፡፡ የነፌስን ችልታዎችና ኃይልች የበሇጠ ማዲበር ሰው የተፇጠረበትን ዓሊማ 

ሇማሟሊት የሚያስችሇው ብቸኛው መንገዴ እርሱ ነው፡፡ ነፌስ የማትሞትና ሇዓማዊ ስሇሆነች፤ ሰው 

የተፇጠረበትን ዓሊማ ማሳካትና ከግብ ማዴረስ ቀዲማዊ ተግባሩና፣ ከሁለም በሊይ ሌቆ የሚገኝ 

ሇዓሇማዊ ጥቅም የሚያስገኝሇት ጥረት ነው፡፡  

በመሌእክተኞቹ “… ትምህርቶች አማካይነት እያንዲንደ ሰው፣ እውነተኛው ውስጣዊ 

ህሌውናው የተጎናጸፊቸውን ሥውር ኃይልች ሇማንፀባረቅ የሚችሌበት ዯረጃ እስኪዯርስ ዴረስ 

ይሻሻሊሌ፣ ያዴጋሌ፡፡ በየመናቱና በየግሌፀቱ መን የእግዙአብሓር ነቢያትና የርሱ ምርጦች 

በሰዎች መካከሌ የተከሰቱት፣ … ሇዙሁ ዓሊማ ብቻ ነው፡፡” 59 

ስሇዙህ፣ “የራስን መንፇሳዊ ችልታዎች የማዲበር ሂዯት መንፇሳዊ እዴገት ወይም በቀሊለ 

መንፇሳዊነት ተብል ይጠራሌ፡፡… መንፇሳዊነት የተሟለ፣ ብቁ፣ የተስተካከለና የተጣጣሙ 

መንፇሳዊ ችልታዎችን የማዲበር ሂዯት ነው፡፡ በአንፃሩ ኢ-መንፇሳዊነት፣ የእነዙህን ችልታዎች 

መጫጫት፣ ወይም የእነርሱን ያሌተስተካከሇ ወይም ያሌተጣጣመ እዴገት፣… ወይም ተገቢ ያሌሆነ 

መዲበርንን ወይም የእነዙህን ችልታዎች በሏሰት መጠቀምን ያመሇክታሌ፡፡” 

“(ስሇሆነም) ማንኛውም የመንፇሳዊ እዴገትን የሚያመቻችና የሚያራምዴ ሂዯት መሌካም 

ነው፤ ማንኛውም ይህንን ሂዯት ሇማጫጫት የሚያነብሌ ግን እኩይ ነው፡፡ በባሃኢ እምነት ቅደሳን 

ጽሐፍች ውስጥ ያሇው እያንዲንደ ሔግ፣ ምክር ወይም የግብረ-ገብነት ዯረጃ ከዙህ አቅጣጫ መታየት 

አሇበት፡፡” 60 

 

ተቃራኒ ኃይልች 

የሰው ሁሇት ተፇጥሮዎች፣ ነፊስና ሥጋ፣ አብረው በሚኖሩበት ጊዛ፣ ግንኙነታቸው 

በተቃራኒ ኃይልች የሚወጠርና የሚሳሳብ ነው፡፡ ምክንያቱም ሁሇቱም የተሇያዩና መሟሊት 

የሚገባቸው ፌሊጎቶች አሎቸው፡፡ የሥጋዊ ወይም የእንስሳዊ ተፇጥሮን ፌሊጎት ሇማሳካት ሰው 

ሲጥር፣ ምናሌባት ሇላልች መሰልቹ ሰናይ ፌሊጎቶችና ስሜቶች ዯንታ-ቢስ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 
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በአንፃሩ፣ የነፌስ ፌሊጎት ግን ከፇጣሪዋና ከመሰልቿ ጋር ተገቢውን ግንኙነት በመመሥረት፣ 

የሔይወትን ትርጉምና ዓሊማ ሇመረዲት መጣጣር ስሇሆነ፤ ሰው የነፌሱን ፌሊጎት የበሇጠ ሇማሟሊት 

እስከጣረ ዴረስ፣ ይህ የቅራኔ ውጥረት ሥፌራ አይኖረውም፡፡ 

 

በጎና ክፈ 

እነዙህ መንታ ተፇጥሮዎች አንደ፣ ቁሳዊው እኩይ፤ ላሊው፣ መንፇሳዊው መሌካም ነው 

ተብል በጅምሊ አይዯመዯምም፡፡ ምክንያቱም፣ በመጀመሪያ፣ ሁለም እውነት አንፃራዊ ነው፡፡ 

ሁሇተኛ ሁሇቱም በአምሊክ ሇሰው የታዯለ ስሇሆኑና ከአምሊክም የሚመጣው ማንኛውም ነገር 

መሌካም ስሇሆነ፤ ሁሇቱም መሌካም ናቸው፡፡ ነገር ግን እነርሱን ሰው የሚጠቀምባቸው መንገዴና 

የአጠቃቀሙ ስሌት፣ ክፈ ወይም በጎ ሉያዯርጋቸው ይችሊሌ፡፡ 

“በፌጥረት ክፈ ነገር የሇም፤ ሁለም መሌካም ነው፡፡”61 

የሰው አካሌ ሇነፌሱ መሣሪያ ስሇሆነ፣ የነፌስ እዴገት የሚጀምረው ከአካሌ ጋር ግንኙነት 

ሲመሠርት ነው፡፡ የእዴገቱ ሂዯትም የማያቋርጥና ሇዓሇማዊ ነው፡፡  በመሆኑም፤ ሰው የአካሊዊ 

ችልታዎቹን በተገቢው መንገዴ ሲጠቀም፤ ሇመንፇሳዊ እዴገት ወይም ሇመንፇሳዊነት የበኩለን በጎ 

አስተዋጽኦ ያዯርጋሌ፡፡ ይህ እንዱሳካና ችልታዎቹ መሌካም ውጤት ሉያስገኙ እንዱችለ፤ የሥጋዊ 

ፌሊጎቶች መጨቆን ሳይሆን መገራት ይኖርባቸዋሌ፡፡ ምክንያቱም፣ መንፇሳዊነት ከእነርሱ 

የተጣጣመ ግንኙነትና አምሊክ ሇሰው ካቀዯው መሠረታዊ ዓሊማ የሚመነጭ ግንኙነት ወይም 

ተዚምድ ነውና፡፡ 

 

የሚታየውና የማይታየው ዓሇም 

የመንፇሳዊው ዓሇም ሔይወት ሇዓሇማዊና ሰው የተፇጠረበት ዓሊማ ሆኖ እያሇ፣ በዙህ 

ምዴራዊ ሔይወት ሙለ በሙለ የማይጨበጥ፣ የማይታወቅ፣ የማይታይና የማይዯርስበት ሲሆን፤ 

ጊዛያዊ የሆነው የቁሳዊው ዓሇም ግን ግሌጽ፣ ውጤቱ ተጨባጭ፣ አርኪነቱ ታዋቂ ሆኖ ሇምን 

ተፇጠረ የሚሌ ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም፡፡ የዙህም ጥያቄ በትክክሌ አሇመመሇስ፣ ሇብዘ ምሁራን፣ 

ሉቃውንትና ፇሊስፊዎች የመንፇሳዊ ዓሇምን መኖርና የፇጣሪን ህሌውና ሇመቀበሌም ሆነ 

ሊሇመቀበሌ የመከራከሪያ ነጥብ አስገኝቶሊቸዋሌ፡፡ 

ይሁን እንጂ፣ የሔይወት ጣዕሙ ምሥጢራዊነቱ ነው፡፡ ሰው የማይታወቀውን ነገር ሇማወቅ 

ከፌተኛ ጉጉት አሇው፡፡ ሆኖም፣ ነገሩ ከታወቀና ከተዯረሰበት በኋሊ ግን፣ ያ ፌሊጏት፣ ያ ጉጉት 

እንዯተጠበቀው አይረካም፡፡ አምሊክም ይህን የምርምር ጥም በሰብአዊ ፌጡር ውስጥ ያስቀመጠው፤ 
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ነገሩም ከተዯረሰበት በኋሊ ጥሙ ሙለ በሙለ ማይረካውና፤ እንዱሁም ሇበሇጠ እውቀት 

የሚገፊፊው፤ የሰው ሌጅ በምርምር፣ በትምህርትና በፌሇጋ የእውቀቱን አዴማስ እንዱያሰፊና 

የማወቂያውን መሣሪያ አዕምሮን የበሇጠ እንዱያሰሊ ነው፡፡ የእውቀት አጥናፌ አሇመኖር፣ 

የማይታወቀውን ነገር ሇማወቅ ሰው ያሇው የማይሰክን ጉጉትና የእርሱም ግፉት ከአንዴ የእውቀት 

ዯረጃ ወዯ ላሊው እያሸጋገረው፣ አሁን ያሇበት የስሌጣኔ ዯረጃ አዴርሶታሌ፤ ሇወዯፉትም የሰው ሌጅ 

ከሚያስበውና ከሚያሌመው በሊይ በዓሇማዊና በመንፇሳዊ ሥሌጣኔ ይገሰግሳሌ፡፡ 

ስሇዙህ፣ አንደ የማይታወቅ ላሊው ግን ተጨባጭ የሆነበት ምክንያት፣ ሰዎች በዙህ ዓሇም 

ምርምራቸውን የበሇጠ እንዱቀጥለና የማይታወቀውን ሇማወቅ እንዱጣጣሩ ነው፡፡ በተሇይ 

በመንፇሳዊ ዓሇም ነገሩ ሥውር የሆነው፣ ንጹሏንን ከእኩያን፣ ጻዴቃንን ከኃጥአን ሇመሇየትና 

ሇማበሊሇጥ የሚያስችሌ መሇኮታዊ ፇቃዴ መሆኑን ባሃኦሊህ ያብራራሌ፡፡ የአምሊክ መሌእክተኞችም 

ተሌእኮ፣ ይህንን መንፇሳዊ እውነት ሰው ሉቀዲጅ እንዱችሌ ሇማነቃቃትና ሇማስተማር ነው፡፡ 

 

የመነጠሌና የመሇየት ሔግ 

“እርሱ የእውነት ጎሔ የሆነው (አምሊክ) ከመንገዴ የራቁትን ነፌሶች እንዱህ ካሇው ርቀት 

ሉያዴናቸውና ወዯ መንበሩ እንዱቀርቡና ወዯፉቱም መቅረብን እንዱቀዲጁ ሇማዴረግ ሙለ ችልታ 

እንዲሇው ጥርጥር የሇውም፡፡… ግን፣ የእርሱ ዓሊማ፣ መንፇሰ-ንጹሏንና ከምዴራዊ ፌሊጎት የተሊቀቁት 

በውስጣዊ ችልታቸው ኃይሌ ወዯ እጅግ በጣም ታሊቁ ውቅያኖስ ዲርቻዎች እንዱመጥቁ፣ በዙህም 

አማካይነት እነዙያ የእርሱን፣ ፌፁም ክብር የተመሊውን ውበት ሇማግኘት የሚሹ፣ ከነዙያ መንገዴ 

ከሳቱትና እውነትን ከሚያዚቡት ተሇይተው ሇመታወቅ እንዱችለ ነው፡፡ ስሇዙህ ፌፁም ክብር 

በተመሊውና በአንፀባራቂው ብዕር በዙህ ሁኔታ ታዞሌ፡፡ 

“የመሇኮታዊ ፌትሔ ክስተቶች፣ የመንግሥተ-ሰማያዊው ፀጋ ጎሔ የሆኑት በሰዎች መካከሌ 

ሲከሰቱ ሁሌጊዛ ምዴራዊ ስሌጣን ሁለ የተነፇጉበት፣ ከምዴራዊ ክብርና ከሹመት ማግኛ ሀብት 

የተራቆቱበት ምክንያት ሇዙሁ ከሊይ ሇተጠቀሰው ሇመሇኮታዊ ዓሊማ ሔይወት ሰጪ ሇሆነው 

የማጣራትና መሇየት (Separation and distinction) መሠረታዊ ሔግ ምክንያት እንዯሆነ መወሰዴ 

አሇበት፡፡” 62 

መንፇሳዊ እዴገት ጉዝው የሚጀምረው አምሊክን በማወቅ፣ በማፌቀርና ትእዚዚቱን በማክበር 

ነው፡፡ ይህም ክንውን ራሱን ወዯ ማወቅ ዯረጃ ያዯርሰዋሌ፡፡ ራስን ማወቅ ዯግሞ አምሊክን ከማወቅ 

ጋር ይመሳሰሊሌ፡፡  
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ራስን ስሇማወቅ 

“አገሌጋዮቼ ሆይ! ሇነፌሶቻችሁ ከሰፉ ቸርነቴና ስጦታዬ እንዳት ያለ ዴንቅ ነገሮች 

ሇመስጠት እንዯፇቀዴኩ ሇመገንብ ብትችለ፣ በእውነቱ፣ ከተፇጠሩት ነገሮች ሁለ ቁራኛነት 

ራሳችሁን ታሊቅቃሊችሁ፣ የእኔን የራሴን ሔያውነት ከመረዲት ጋር አንዴ ዓይነት የሆነውን ሇገዚ 

ራሳችሁ ትክክሇኛ እውቀት ታገኛሊችሁ፡፡” 63 

የእውቀት ሁለ ምንጭ አምሊክን ማወቅ ነው፡፡ ይሁን እንጂ፣ አምሊክ የማይታወቅ ስሇሆነ፤ 

መሌእክተኛውን ማወቅና መቀበሌ እርሱን እንዯማወቅ ይቆጠራሌ፡፡ ይህም እውቀት አንፃራዊ ነው፡፡ 

የእውቀት ቁንጮ ግን ስሇ አምሊክም ሆነ ስሇ ነፌስ ምንነት ሇመገንብ አሇመቻሌን፣ ማሇት የዙህን 

አቅመ-ቢስነት እውነታ ሇመገንብ መቻሌ ነው፡፡ 

“ይህንን በመሇኮታዊ ኃይሌ የታና ረቂቅ የሆነ እውንነት፣ (ነፌስን) የፌፁም ነዋሪው፣ 

ፌፁም ክብር የተመሊው ግሌፀት ምሌክት የሆነውን ይህንን ምሌክት፣ ከአሁን ጀምሮ መጨረሻ 

እስከላሇው መጨረሻ ዴረስ፣ ከሁለ ይበሌጥ ታሊሊቅ አሳቢዎች ቀዴሞ በተቀዲጁትት ወዯፉትም 

ሉቀዲጁ በሚችለት የተሰበሰበ አእምሮና የመረዲት ኃይሌ ሁለ፣ በሌብህ ብታሰሊስሇው፣ ምሥጢሩን 

ሇመረዲት ወይም መሌካም ምግባሮቹን ሇመገመት ይሳንሃሌ፡፡ በውስጥህ ስሊሇው ስሇዙህ እውነታ በቂ 

ግንዚቤ ሇመቀዲጀት ኃይሌ እንዯላሇህ ሰታውቅ፣… የሔያው እግዙአብሓርን ምሥጢር ሇመረዲት፣ 

በአንተም ሆነ በማናቸውም ላልች የተፇጠሩ ነገሮች የሚዯረገውን ሙከራ ከንቱነት ወዱያው 

ትቀበሊሇህ፡፡ የበሰሇ ማስተዋሌ፣ በመጨረሻው ሁለ አእምሮ እንዱቀበሇው ማስገዯዴ የሚገባው ይህ 

የራስን ዯካማነት የመቀበሌ ተግባር ራሱ የሰው ር የመረዲት ችልታ ቁንጮ ነው፤ የሰውንም እዴገት 

ከፌተኛ ዯረጃ መዴረስ ያመሇክታሌ፡፡” 64 

 

ወሰን-የሇሽ ፌጹምነት 

የመረዲት ችልታ ወይም እውቀት አንፃራዊ ነው፡፡ ሰው ስሇ አንዴ ነገር ያሇው እውቀት፣ ስሇ 

ነገሩ ባሔርይና ጠባይ እንጂ፣ ስሇዙያ ነገር ምንነትና እውነታ አይዯሇም፡፡ ይህ አንፃራዊ እውቀት፣ 

በአዋቂው ችልታ በሚያወቀው ነገርና በማወቂያው ስሌት ይወሰናሌ፡፡ ያሌተወሰነው እወቀት ግን 

የአምሊክ ስሇሆነ፣ እርሱም በአምሊክ መሌዕክተኛ ይገሇፃሌ፡፡ እውቀቱን የመቀበሌና የመረዲት ሁኔታ 

ግን በተማሪው ውስንነት ወይም የማወቅ አጥናፌ ይገዯባሌ፡፡ ይሁን እንጂ፣ የአምሊክ ፌጽምናዎች 

ወሰን ስላሊቸው የሰውም ፌጽምናዎች መጨረሻና መዲረሻ የሊቸውም፡፡ የምርምር ፌሊጎትና 

የማይታወቅን ነገር ሇማወቅ የሚያሳየው ጉጉት ፇጣሪው ያዯሇው ይህንን መዲረሻና ወሰን የላሇውን 

እውቀት ሇማግኘት ጥረቱ መጨረሻ እስከላሇው መጨረሻ ዴረስ እንዱቀጥሌ ነው፡፡ 
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“መሇኮታዊ ስጦታዎች መጨረሻ እንዯላሊቸው ሁለ፣ እንዱሁም ሇሰው ሌጅ ፌጹምነት 

መጨረሻ የሇውም፡፡” 65 

ስሇዙህ፣ ሰው በሥጋዊ ሔይወት ኑባሬው የመንፇሳዊ እዴገት እንዯሚያዯርግና፣ መንፇሳዊ 

ባሔርያቱን እንዯሚያዲብር ሁለ፤ ወዯ መንፇሳዊ ዓሇም ሲያሌፈም፣ የመንፇሳዊ እዴገቱ 

ይቀጥሊሌ፡፡ በዙህ ሥጋዊ ዓሇም በኖረበት መን ምሥጢርና ሔቡዕ የነበሩት ሁለ ይገሇፁሇታሌ፡፡ 

“ይህንን ቁሳዊ ቅርጽ ከመተዋችን በፉትም ሆነ ከተውነው በኋሊ ወዯ ፌፁምነት እዴገት 

አሇ፣”66 

“አንዴ ፌጡር በማህፀን ዓሇም ውስጥ ጆሮው የማይሰማ፣ ዓይኑ የማያይና ምሊሱ የማይናገር 

ነበረ፣ እንዳት ምንም ግንዚቤ እንዲሌነበረው አስተውለ፡፡ ነገር ግን አንዳ ከዙያ ከጨሇማ ዓሇም ወጥቶ 

ወዯዙህ የብርሃን ዓሇም ሲመጣ ዓይኑ አየ፣ ጆሮው ሰማ ምሊሱ ተናገረ፡፡ በተመሳሳይ መንገዴ፣ አንዳ 

ከዙህ ረጋፉ ዓሇም ወዯ አምሊክ መንግሥት ከገሠገሠ በኋሊ፣ በመንፇስ ውስጥ ይወሇዲሌ፤ ከዙያም 

የግንዚቤ ዓይኑ ይከፇታሌ፣ የነፌሱ ጆሮ ይሰማሌ፤ እንዱሁም በፉት የማያውቃቸው እውነቶች በሙለ 

ገሃዴና ግሌፅ ይሆኑሇታሌ፡፡ 67 

 

የብሌጽግናና የመዲን መሠረት፡- 

የመንፇሳዊ እዴገት፣ ወይም መንፇሳዊነት፣ ወይም መንፇሳዊ ባሔርያትን ማፌራት ሰው 

የተፇጠረበት ዓሊማ መሆኑ ተዯጋግሞ በባሃኢ ቅደሳን መፃሔፌት ተገሌጿሌ፡፡ ይሁን እንጂ፣ 

አንዲንዴ ሰዎች፤ “በጎ ሥራ እስከሠራን፣ ላልችን እስከረዲን፣ ሰሊምን ሇመፌጠር እስከቻሌን 

ዴረስ… በቂ ነው” የሚለ አለ፡፡ ይህ ገቢረ-ሰናይ፣ ሔይወት የላሇው፣ ነገር ግን፣ እጅግ በጣም 

የተዋበ አካሌ መሆኑን አብደሌ-ባሃ በማስረዲት፣ የመንፇሳዊ እዴገት ዯረጃዎችን በቅዯም ተከተሌ 

ያስቀምጣቸዋሌ፡፡ 

“እንዱህ ዓይነቶቹ ተግባራት፣ እንዱህ ዓይነቶቹ ጥረቶች፣ እንዱህ ዓይነቶቹ ቃሊት 

የሚመሠገኑ፣ ተቀባይነትም ያሎቸውና የሰው ር ክብር መሆናቸውን እወቁ፡፡ ነገር ግን እነዙህ 

ተግባራት ብቻቸውን በቂ አይዯለም፤ እነዙህ ተግባራት እጅግ በጣም ታሊቅ ተወዲጅነት እንዲሇው፣ 

ነገር ግን መንፇስ እንዯላሇው አካሌ ናቸው፡፡ ይሌቁንም ሇሇዓሇማዊ ሔይወት፣ ሇሇዓሇማዊ ክብር፣ 

ሇሁሇንተናዊ ግንዚቤ፣ ሇእውነተኛ መዲንና ሇብሌጽግና መንስዔ የሚሆነው፣ ከሁለ አስቀዴሞ 

እግዙአብሓርን ማወቅ ነው፡፡… 

“በሁሇተኛ ዯረጃ የሚመጣው፣ ብርሃኑ በእነዙያ እግዙአብሓርን በሚያውቁት ሰዎች ሌቦች 

መብራት ውስጥ የሚያበራው የእግዙአብሓር ፌቅር ነው፤ የዙህ ፌቅር አንፀባራቂ ጨረሮች 



የባሃኦሊህ ግሌፀት 

 

 

113 
 

አዴማሶችን ያበራለ፣ ሇሰውም የእግዙአብሓርን መንግሥት ሔይወት ይሰጣለ፡፡ በእውነቱ፣ የሰው 

ሔይወት ፌሬ የእግዙአብሓር ፌቅር ነው፣ ምክንያቱም፣ ይህ ፌቅር የሔይወት መንፇስና ሇዓሇማዊ 

ፀጋ ነውና፡፡ የእግዙአብሓር ፌቅር ባይኖር ኖሮ፣ ተጨባጩ ዓሇም በጨሇማ ውስጥ ይሆን ነበር፤ 

የእግዙአብሓር ፌቅር ባይኖር ኖሮ የሰዎች ሌጆች ሌቦች ይሞቱና ከሔይወት ስሜቶች ይነፇጉ ነበር፤ 

የእግዙአብሓር ፌቅር ባይኖር ኖሮ፣ መንፇሳዊ አንዴነት ይጠፊ ነበር፤ የእግዙአብሓር ፌቅር ባይኖር 

ኖሮ፣ የአንዴነት ብርሃን የሰውን ር አያበራም ነበር፤ የእግዙአብሓር ፌቅር ባይኖር ኖሮ፣ 

ምሥራቅና ምዕራብ፣ ሌክ እንዯ ሁሇት ፌቅረኞች እርስ በእርሳቸው አይተቃቀፈም ነበር፤ 

የእግዙአብሓር ፌቅር ባይኖር፣ መከፊፇሌና መሇያየት ወዯ ወንዴማማችነት አይሇወጥም ነበር፤ 

የእግዙአብሓር ፌቅር ባይኖር ኖሮ፣ ግዳሇሽነት ወዯ ፌቅር አይሇወጥም ነበር፤ የእግዙአብሓር ፌቅር 

ባይኖር ኖሮ፣ ባእዴ ወዲጅ አይሆንም ነበር፡፡ የሰው ር ዓሇም ፌቅር ከእግዙአብሓር ፌቅር አበራ፣ 

በእግዙአብሓርም ቸርነትና ፀጋ ተከሰተ፡፡ 

“ሦስተኛው የሰው ር መሌካም ምግባር የመሌካም ተግባራት ሁለ መሠረት የሆነው በጎ 

ፇቃዴ ነው፡፡… 

“በአጭሩ፣ እግዙአብሓርን ከማወቅ በተጨማሪ እግዙአብሓርን ማፌቀር፣ ወዯ እርሱ መሳብ፣ 

የሊቀ ሀሴትና በጎ ፇቃዴ ከታከለበት፣ ከዙህ በኋሊ የጽዴቅ ሥራ ፌፁምና የተሟሊ ነው፡፡ ያሇበሇዙያ 

ምንም እንኳ መሌካም ሥራ የሚመሠገን ቢሆንም፣ ይህ መሌካም ሥራ እግዙአብሓርን በማወቅ፣ 

እግዙአብሓርን በማፌቀርና በቀና ዓሊማ ካሌተዯገፇ ፌፁምነት ይጎዴሇዋሌ፡፡” 68 

አምሊክን ማወቅ፣ መሌእክተኛውን ማወቅ ነው፤ አምሊክን ማፌቀር፣ መሌእክተኛውን 

ማፌቀር ነው፤ በጎ ተግባራትን መፀፇም በእርሱ የተገሇፁትን ትእዚዚት ማክበር ነው፡፡ ከዙህ ውጭ 

መሌካም ሥራ በአምሊክ ፉት ብቁ ሆኖ ተቀባይነት ሇማግኘት እንዱችሌ፣ የሚኖረው እዴሌ እጅግ 

በጣም ዜቅተኛ ነው፡፡ 

 

የገቢረ-ሰናይ ዐዯት (virtuous circle) 

ሰው በገዚ ፌሊጎቱ፣ ምርጫና ውሳኔ የሚያዲብራቸው፤ አምሊክን የማወቅ፣ የማፌቀርና የበጎ 

ፇቃዴ ባሔርያትና ችልታዎች፣ እንዯክብ ሰንሰሇት የተቆራኙና ተዯጋጋፉ መሆናቸውን፣ 

ፕሮፋሰር ዊሉያም ሃቸር፣ በስዕሊዊ መግሇጫ አስቀምጦታሌ፡፡ 
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    እውቀት 

ሇተግባሩ ምሊሽ  ፌቅር 

 

 

ተግባር /አገሌግልት/     እምነት 

   በጎ ፇቃዴ 

                                     /በጎ አስተሳሰብ/ 

የመንፇሳዊ እዴገት ወሰን አሌባነት 69 

 ሇመንፇሳዊ እዴገት እውቀት፣ ፌቅር፣ እምነት፣ በጎ ፇቃዴና ተግባር (አገሌግልት) 

በጣም፣ እጅግ በጣም አስፇሊጊ መሠረቶችና አምድች ናቸው፡፡ የመንፇሳዊነት ኑባሬ ዴርና ማግም 

እነርሱ ናቸው፡፡ 

 የመጀመሪያዎቹ ሦስቱ፣ እውቀት፣ ፌቅርና እምነት የሚያመሇክቱት አምሊክን ማወቅ፣ 

ማፌቀርንና ማመንን ነው፡፡ ይህም የሚቻሇው መሌዕክተኛውን በማወቅ፣ በማፌቀርና በማመን ብቻ 

ነው፡፡ እነዙህን ሰናይና መሇኮታዊ ባሔርያት ተግባራዊ ሇማዴረግ፣ ፇቃዯኝነትና ትእዚዚቱን 

መፇፀም የግዳታ አስፇሊጊ ናቸው፡፡ ሰው ሇፇጣሪውና ሇሰው ር አገሌግልት ካሊከሇባቸው በስተቀር፣ 

እውቀት፣ ፌቅርና እምነት ተቀባይነት አይኖራቸውም፡፡ በአገሌግልት እነዙህን ሃሳባዊና ውስጣዊ 

ባሔርያት ገቢራዊ ሲያዯርጋቸው፣ አንዴ ሰው የዯረሰበትን የእውቀት ዯረጃ ሉገመግም ይችሊሌ፡፡ 

ይህም ማሇት፣ ዴክመቱንና ጥንካሬውን፣ እነርሱን በሥራ በተረጎመ መጠን፣ የበሇጠ ያውቃሌ 

ማሇት ነው፡፡ ስሇሆነም፣ የበሇጠ እውቀት፣ የሊቀ ፌቅር እንዱያዲብርና፣ ፌቅሩም የሊቀና የጠነከረ 

እምነት እንዱኖረው ይረዲዋሌ፡፡ ከዙያም የበሇጠ አገሌግልት፣ አገሌግልቱም የሊቀ ውጤት፣ 

ውጤቱም የሊቀ እውቀት፣ የሊቀ ፌቅር፣ የሊቀ እምነት፣ … ወተ፣ እንዱኖረው ይረዲዋሌ፡፡ ይህ 

ሰናይ ዐዯት ማቆሚያና መጨረሻ የሇውም፡፡ 

 ሰው ፇጣሪውን ካሊወቀና ካሊመነ፣ የተፇጠረበትን ዓሊማ ስቷሌ፡፡ እነዙህ ችልታዎች ገቢራዊ 

ካሊዯረጋቸውም የመንፇሳዊ እዴገትን ሂዯት አንዴ ስንዜር አይራመዴም፡፡ በተጨማሪም፣ ሂዯቱን 

የሚያራምደ፣ ስኬታማነቱን የሚያረጋግጡ፣ ምሥጢራዊነቱን የሚያብራሩና ግንኙነቱን የበሇጠ 

የሚያጠናክሩ፣ ቅደሳን ጽሐፍችን ማንበብና ማሰሊሰሌ፣ ፀልት መዴገምና ሱባኤ መግባት ናቸው፡፡ 
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 ፀልት ወዯ አምሊክ የምንቀርብበት መንገዴና ወዯ እርሱ አርያም ሇመዴረስ የምንወጣጣበት 

መሰሊሌ ነው፡፡ ፀልት ከፇጣሪያችን ጋር የምንወያይበት መሣሪያ ነው፡፡ ፀልት ኃጢአታችንን 

የሚያጥብሌን የምህረት ውቅያኖስ ነው፡፡ 

 “የፀልት ጥበብ ይህ ነው፤ በአንደ እውነተኛና በአገሌጋዩ መካከሌ ግንኙነት ይፇጥራሌ፤ 

ምክንያቱም በዙያ የፀልት ሁኔታ፣ ሰው በሙለ ሌቡና ነፌሱ የእርሱን መጎዲኘት እየፇሇገና፣ 

የእርሱን ፌቅርና ርኅራኄ እየተመኘ፣ ፉቱን ወዯ ሌዐለ፣ ወዯ ግርማዊነቱ ይመሌሳሌ፡፡ ሇአፌቃሪ፣ 

እጅግ በጣም ታሊቁ ዯስታ፣ ከተወዲጁ ጋር መወያየት ነው፤ እንዱሁም ሇፇሊጊ እጅግ በጣም ታሊቁ 

ስጦታ፣ ከሚሻው ነገር ጋር መተዋወቅ ነው፡፡ ወዯ እግዙአብሓር መንግሥት ሇተሳበ ሇእያንዲንደ 

ነፌስ እጅግ በጣም ታሊቁ ተስፊ፣ በእርሱ የንግግር መሌካምነትና ቸርነት ውቅያኖስ ውስጥ 

ሇመሇመንና ሇመማፀን እዴለን ማግኘት ይኖርበታሌ፡፡“70 

 

መንፇሳዊነትን መቀዲጀት 

 መንፇሳዊነትን አንዴ ሰው እንዳት ሇመቀዲጀት እንዯሚችሌ አብደሌ-ባሃ በቅዯም ተከተሌ 

አስቀምጦታሌ፡፡ 

 “በምን መንገዴ ሰው እነዙህን ነገሮች ሉያገኛቸው ይችሊሌ? እንዳትስ አዴርጎ እነዙህን 

የምህረት ስጦዎችና ኃይልች ይቀበሊሌ? አንዯኛ፡- እግዙአብሓርን በማወቅ፤ ሁሇተኛ፡- 

እግዙአብሓርን በማፌቀር፤ ሦስተኛ፡- በእምነት፤ አራተኛ፡- በበጎ አዴራጎት ሥራዎች፤ አምስተኛ፡- 

ራስን በመሰዋት፤ ስዴስተኛ፡- ከዙህ ዓሇም በመሊቀቅ፤ ሰባተኛ፡- በንፅህናና በቅዴስና መኖር ናቸው፡፡ 

እነዙህን ኃይልች ካሊገኘና፣ ሇእነዙህ አስፇሊጊ ነገሮች ካሌበቃ፣ ከዙያ ሇዓሇማዊ ከሆነው ሔይወት 

በእውት ይነፇጋሌ፡፡“71 

 ይህን የመንፇሳዊ እዴገትን በሚመሇከት ባሃኦሊህ በሰባቱ ሸሇቆዎችና በአራቱ ሸሇቆዎች 

መጽሏፍቹ ውስጥ፣ አንዴ መንፇሳዊ መንገዯኛ፣ ዯረጃ በዯረጃ፣ ማዴረግ የሚገባውን በስፊትና 

በዜርዜር አስቀምጧሌ፡፡ (በዙሁ መጽሏፌ ከገጽ 65-69 ይመሌከቱ) 

 

የፇጣሪና የፌጥረት ተዚምድ 

 የአምሊክና የሰው ተዚምድ በሰዓሉና እርሱ ከሳሇው ስዕሌ ጋር እንዯሚመሳሰሌ አብደሌ-ባሃ 

ይናገራሌ፡፡ ስዕለ ከሰዓሉው አዕምሮ መንጭቶ በሰውዬው እጅ ተሠራ፡፡ ስዕለ ሰዓሉውን አይወክሌም፤ 

ወይም ስዕለ በላሊ መሌኩ ሰዓሉውን አይሆንም፤ አይዯሇምም፡፡ ስሇዙህ ሰው በአምሊክ አምሳሌ 
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ቢፇጠርም፣ አምሊክ በላሊ መሌኩ ሰው ነው ማሇት አይዯሇም፡፡ ሰውና የሚናገረው ቃሌ የተሇያዩትን 

ያህሌ፤ አምሊክና በአምሊክ ቃሌ የተፇጠረው ሰው ተመሳሳይ ሌዩነት አሊቸው፡፡ በላሊ አነጋገር፣ 

የሰው ፌጥረት ከእግዙአብሓር በመነጨ (emanation) ቃሌ ነው፡፡ “ፌጡሮች ከእግዙአብሓር 

ይመነጫለ (emanate)፣ እነርሱ እርሱን አይከስቱትም፡፡” ምክንያቱም፣ ተዚምድው ወይም 

“ግንኙነቱ የመመንጨት እንጂ የመከሰት አይዯሇም፡፡”72 

 “በእግዙአብሓርና በፌጡሮች መካከሌ ያሇው ግንኙነት ፇጣሪ ከፌጥረቱ ጋር ያሇው ግንኙነት 

ነው፤ በፀሏይና ቋሚነት በላሊቸው ብርሃን አሌባ ፌጡሮች አካሊት መካከሌ እንዲሇው ግንኙነት ነው፤ 

እንዱሁም በሰሪውና እርሱ በሠራቸው ነገሮች መካከሌ እንዲሇው ግንኙነት ነው፡፡ ፀሏይ በህሌውናዋ 

እርሷ ከምታበራባቸው አካሊት ነፃ ናት፤ ምክንያቱም የእርሷ ብርሃን ከራሷ ስሇሆነ፣ … ፀሏይ ባትኖር 

ኖሮ ምዴርና ሔይወት ያሊቸው ምዴራዊ ፌጡሮች ሁለ ሉኖሩ አይችለም፡፡”73 

 ሁሇቱ፣ የመመንጨትና የመከሰት ተዚምድዎች ሌዩነት እንዲሊቸው ማየት ይቻሊሌ፡፡ 

በመከሰት ያሇው ተዚምድ በዚፌና በሩ መካከሌ ያሇውን ግንኙነት ይመስሊሌ፡፡ ሩ በላሊ መሌኩ ዚፌ 

ነው፤ ዚፈም በላሊ መሌኩ ር ነው፡፡ አንደ በላሊ መሌክ መከሰት ነው፤ አንደም ላሊውን ይወክሊሌ፤ 

ዚፈ ፌሬ፣ ፌሬውም ዚፌ ነው ማሇት ነው፡፡ 

 “በመከሰት መገሇፅ ግን የአንዴ ነገር እውነታ በላሊ መሌክ መከሰት ነው፣ ሇምሳላ የዙህ ዚፌ 

ከዚፈ ፌሬ መምጣት ወይም አበባ ከአበባው ፌሬ መገኘት ዓይነት ማሇት ነው፣ ምክንያቱም 

በቅርንጫፍች፣ በቅጠልና በአበባዎች መሌክ የሚገሇፀው ያው ፌሬው ራሱ ነውና፡፡ ይህ በመከሰት 

መምጣት ይባሊሌ፡፡ ሌክ ንግግር ከተናጋሪው፣ ጽሐፌ ከፀሏፉው እንዯሚመነጭ ሁለ፣ የሰዎች 

መንፇሶችም ከእግዙአብሓር በመመንጨት ይገሇፃለ፤ ይህም ማሇት፣ ተናጋሪ ራሱ ንግግር 

አይሆንም፣ ወይም ፀሏፉው ራሱ ፅሔፇት አይሆንም ሇማሇት ነው፣…” 74 
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ሃይማኖትና እምነት 

 “… የእግዙአብሓር ሁሇንተናዊ (universal) ክስተቶች የፌጡራንን ምሥጢራት እውነታ 

ያውቃለ፣ ስሇዙህም ሇሰው ር ዓሇም ሁኔታ የሚስማሙና የተመቻቹ ሔግጋትን ይመሠርታለ፤ 

ምክንያቱም ሃይማኖት ከነገሮች እውነታዎች የሚመጣ ፌፁም አስፇሊጊ የሆነ ተዚምድ ነውና፡፡”1 

 ባሇንበት መን በታሪክ የታወቁ ጠኝ ሃይማኖቶች አለ፡፡ እነርሱም ሳቢያን፣ መሥራቹና 

መጽሏፈ ያሌታወቀ፤ ሑንደ፣ መሥራቹ ክሪሽና፣ መጽሏፈ ባጋቫዴ ጊታ፤ የአይሁዴ ሃይማኖት፣ 

መሥራቹ ሙሴ፣ መጽሏፈ ብለይ ኪዲን፣ ዝርአስተሪያን፣ መሥራቹ ዝርአስተር፣ መጽሏፈ 

ዲዪንኪ፤ ቡዴሂዜም፣ መሥራቹ ቡዲሃ፣ መጽሏፈ ኪግሃኒካያ፤ ክርስትና፣ መሥራቹ ክርስቶስ፣ 

መጽሏፈ አዱስ ኪዲን፤ እስሌምና፣ መሥራቹ መሏመዴ፣ መጽሏፈ ቁርአን፤ የባቢ ሃይማኖት፣ 

መስራቹ ባብ፣ መጽሏፈ ባያንና፤ በመጨረሻ የተገሇፀው፣ የባሃኢ እምነት፣ መሥራቹ ባሃኦሊህ፣ 

መጽሏፈም ኪታብ-ኢ-አቅዲስ ናቸው፡፡ 

 ሃይማኖት ተብል ሇመጠራት የሚበቃና ይህንን ቅደስ ዯረጃ ሇማሟሊት የሚችሌ፣ የራሱ 

መሥራች ነቢይና የሔግ መጽሏፌ ያሇው ነው፡፡ በአንዴ ሃይማኖት ውስጥም ሆነ ከሃይማኖት ውጭ 

ብዘ እምነቶች እንዲለ እናውቃሇን፡፡ ሁለም ሰው እምነት አሇው፡፡ ይሁን እንጂ ሁለም ሰው 

የሚያምንበት ነገር ወይም ህሊዌ (being) አንዴ ዓይነት ሆኖ አናገኘውም፡፡ ማመን (belief) 

የተሇያየውን ያህሌ፣ የሚታመንበት ነገርም በዙያው ሌክ የተሇያየ ነው፡፡ 

 ስሇዙህ፣ የእምነትን ምንነት ሇመረዲትና ሇማወቅ ከመዲን ጋር ብናያይው፣ የበሇጠ ግንዚቤ 

ሌናገኝ እንችሊሇን፤ ምክንያቱም፣ እምነት የመዲን መሠረቱ ስሇሆነ፤ እምነትን ሇመረዲት፣ ወዯ 

እምነት የሚወስደትን መንገድች ዯረጃ በዯረጃ ማየት ይኖርብናሌ፡፡ 

 አንዴን ነገር፣ ወይም ሰው፣ ወይም ሁኔታ ሇማመን፣ በመጀመሪያ ዯረጃ፣ በአማኙና 

በሚታመነው ነገር መካከሌ ፌቅር መኖር አሇበት፡፡ ፌቅር ከላሇ መተማመን የሇም፡፡ ሰው 

የማያፇቅረውን አያምንም፡፡ በመሆኑም ፌቅር ከእምነት ይቀዴማሌ ማሇት ነው፡፡ 

 ነገር ግን፣ አንዴን ነገር ወይም ሰው ሇማፌቀር ወይም ሊሇማፌቀር፣ በቅዴሚያ ያ ነገር 

ወይም ያ ሰው መታወቅ አሇበት፡፡ ሰው የማያውቀውን ሇማፌቀር ወይም ሇመጥሊት አይችሌም፡፡ 

ስሇሆነም፣ እውቀት ከፌቅር ይቀዴማሌ፡፡ 



የባሃኦሊህ ግሌፀት 

 

 

118 
 

 በላሊ አነጋገር፣ አንዴን ነገር ስናውቀው እናፇቅረዋሇን፤ ስናፇቅረውም እናምነዋሇን ማሇት 

ነው፡፡ ወይም እምነት በንቃተ-ህሉና እውቀትና በፌቅር ሊይ የተመሠረተ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ 

በዙህ ጠንካራ መሠረት ሊይ የተገነባ እምነት ሉተገበር ይችሊሌ፡፡ 

“እምነት ማሇት፣ አንዯኛ፣ የንቃተ-ህሉና እውቀት፤ ሁሇተኛ፣ የበጎ ሥራዎች ገቢራዊነት 

ነው፡፡”2 

“አካሌ ያሇ መንፇስ ሙት እንዯሆነ ሁለ፣ እምነትም ያሇ ተግባር በዴን ነው፡፡”3 

 የመዲን መሠረቱ እምነት ከሆነ፤ እምነትን ከአምሊክ ሃይማኖት ጋር ማወዲዯርና ማነፃፀር 

ተገቢ ነው፡፡ ምክንያቱም የመዲን ምንጩ የአምሊክ መሌዕክተኛን ማመን፣ ያመጣውን ትምህርት 

መቀበሌና የገሇፀውን ሔግ መታዜ ነው፡፡ ሃይማኖት በመሊ በእምነት ሊይ የተመሠረተ ስሇሆነ፤ 

የሁለም ሃይማኖት እምነት ነው ሉባሌ ይቻሊሌ፡፡ የመዲን ፀጋ በእምነት ሊይ የተመሠረተ ቢሆንም፤ 

ሁለም እምነት(ማመን) ሃይማኖት ነው ሉባሌ አይችሌም፡፡  

 ሃይማኖት ማሇት፣ ከሊይ እንዯተገሇፀው፣ የራሱ መሥራች ነቢይና፣ ነቢዩ የገሇፀው የራሱ 

የሆነ የሔግ መፅሏፌ ያሇው ነው፡፡ በአንዴ ሃይማኖት ውስጥ ግን፣ የተሇያዩ ቅርንጫፍች ወይም 

የእምነት ክፌልች አለ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ፣ የክርስትናን ሃይማኖት ብንወስዴ፣ በብዘ ሺህ የሚቆጠሩ 

ቅርንጫፍች ሲኖሩት፤ በክርስትና የመዲን መንገዴና ማመንም በዙያው ሌክ የተሇያየ ነው፡፡ 

 ስሇዙህ፣ ሃይማኖት የአምሊክ መሌእክተኛ የፇጠረውና ትክክሇኛው መንገዴ ሲሆን፤ 

በተሇያዩ የእምነት ክፌልች የሚሰበኩበት እምነቶች ግን፣ ሰው ሠራሽ ርዕዮተ-ዓሇሞች 

በመሆናቸው፣ ከስህተት የነፁ ናቸው ሇማሇት ያስቸግራሌ፡፡ በመካከሊቸው የተከሰቱት ሌዩነቶችም 

የሚያንፀባርቁት፣ እነዙህ ምእመናን የሚያምኑት በፇጠራቸው በእግዙአብሓር ቃሌ ሳይሆን፤ 

እነርሱ ራሳቸው ቃለን በመተርጎም፣ በአእምሮዋቸው በቀረፁትና በፇጠሩት ነገር ነው ቢባሌ 

ከእውነቱ የራቀ ሉሆን አይችሌም፡፡ 

 “በአምሊክ አምኛሇሁ” ማሇቱ በቂ አሇመሆኑን ክርስቶስ ሲናገር፣ “በሰማያት ያሇውን 

የአባቴን ፇቃዴ የሚያዯርግ እንጂ፤ ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ፣ የሚሇኝ ሁለ መንግሥተ -ሰማያት የሚገባ 

አይዯሇም፤” 4 በማሇት ያስጠነቅቃሌ፡፡ የእግዙአብሓር ፇቃዴ እርሱ በሊከው ማመን ነው፡፡ “ይህ 

የእግዙአብሓር ሥራ እርሱ በሊከው እንዴታምኑ ነው፡፡” 5 

 ማንም ግሇሰብ የመዲንን ፀጋ የሚታዯሇውና በእርሱም የሚባረከው፤ በየግሌፀተ-መኑ 

በአምሊክ መሌእክተኛ አማካይነት እግዙአብሓርን በማመን ነው፡፡ ይህም እምነት ሇመዲን የሚዯረግ 

የመንፇሳዊ ጉዝ የመጀመሪያው የሂዯት እርምጃ እንጂ፤ “አምኛሁ” ሲባሌ የሚያበቃ አይዯሇም፡፡ 

መዲን ማሇት፤ ክርስቶስ እንዯተናገረው፣ የመንፇሳዊ አባታችን ፌፁም እንዯሆነ ፌፁም መሆን 
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ማሇት ነው (ማቴ 5፡48)፡፡ የመንፇሳዊ እዴገት የሚቀጥሌ የመሻሻሌና የመንፇሳዊ እዴገት ሇውጥ 

ነው፡፡ መዲን የሚገኘው በእውነተኛ እምነት ሊይ በመመሥረት፣ መንፇሳዊ ባህርያትን በማዲበር፤ 

በየእሇቱ በጎ ሥራን በማከናወን፤ ቅደሳን ፁሁፍችን በማንበብ፣ በእነርሱ ሊይ ማሰሊሰሌና 

ሔግጋታቸውን በማክበርና የአምሊክ ጥገኛ መሆንን በማመን ነው፡፡ ከእርሱ ፇቃዴ ውጭ ምንም ነገር 

ሉሆን እንዯማይችሌ በመገንብ፣ ሰው የተፇጠረበትን ዓሊማ ሇማሟሊት ፀልት መንፇሳዊ ምግብ 

መሆኑን ምን ጊዛም መርሳት የሇበትም፡፡ የሰው እንስሳዊ ወይም ሰይጣናዊ ባሔርይው፣ እኔነት፣ 

ሁሌጊዛ አይል ስሇሚታይ፤ ሔይወት የሥጋዊ ፌሊጎትንና እኔነትን ሇማሸነፌ የሚዯረግ የማያቋርጥ 

ትግሌና ጥረት ነው፡፡ 

 “ሔይወት የማያቋርጥ ትግሌ ነው፤ ትግለም በእኛ አካባቢ ካለት ኃይልች ጋር ብቻ ሳይሆን፤ 

ከሁለም በሊይ፣ በእኛ ውስጥ ካሇው ከእኔነት (ego) ጋር ጭምር ነው፡፡” 6 

 

የሃይማኖት ትምህርት 

 “ይህ ጥንትም ሇዓሇማዊ ወዯፉትም ሇዓሇማዊ የሆነው የማይሇወጥ የአምሊክ እምነት 

ነው፡፡” 7 

 የእግዙአብሓር እምነት መጀመሪያና መጨረሻ የላሇው ስሇሆነ፣ የሃይማኖቶች ገሊጮች 

በተሇያዩ ስሞች ቢጠሩም፣ በተሇያዩ አገሮችና መናት ቢገሇፁም፣ የሚያስተምሩት አንዴ 

ትምህርት፣ የሚገሌፁት አንዴ እምነትና ተሌዕኳቸውም አንዴ መሆኑን የባሃኢ ጽሁፍች 

ያረጋግጣለ፡፡ አንዴ አማኝ በመኑ የተገሇፀውን መሌእክተኛ ሲቀበሌና በእርሱም ትምህርትና 

መንፇስ ሲያምን፤ ዲግማዊ ሌዯትን ይቀዲጃሌ እንጂ ሃይማኖቱን አሌቀየረም፤ አይቀይርምም፡፡ 

 ጴጥሮስ፣ ዮሏንስም ሆኑ ላልች ሏዋርያት ክርስቶስን ሲቀበለና በእርሱ ሲያምኑ፣ ዲግማዊ 

ሌዯትን አገኙ እንጂ ሃይማኖታቸውን አሌሇወጡም፡፡ አሁንም ከተሇያዩ የሃይማኖት ክፌልች 

የሚመጡትና በባሃኦሊህ የሚያምኑት፣ ሃይማኖታቸውን አሌሇወጡም፣ አይሇውጡምም፡፡ ይህም 

ማሇት እምነት ዲግማዊ ሌዯት ነው፡፡ ሁለም የእግዙአብሓር መሌእክተኞች በመሠረታቸው አንዴና 

የማይሇያዩ ናቸው፡፡ ሇሚያምኑባቸው ሁለ፣ የእግዙአብሓር ሌጅነትን፣ ማዕረግና መንፇሳዊ 

ሥሌጣንን ያቀዲጃለ፤ ምክንያቱም እነርሱ በየተገሇፁበት መን የእግዙአብሓር መንፇሳዊ የበኩር 

ሌጆች ናቸውና፡፡ 

“… ሇተቀበለት ሁለ በስሙ ሇሚያምኑት ሇእነርሱ የእግዙአብሓር ሌጆች ይሆኑ ንዴ 

ሥሌጣን ሰጣቸው፤ እነርሱም ከእግዙአብሓር ተወሇደ እንጂ ከዯም ወይም ከሥጋ ፇቃዴ ወይም 

ከወንዴ ፇቃዴ አሌተወሇደም።” 8 
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እስራኤሌ (ያዕቆብ) የአምሊክ የበኩር ሌጅ ነው። 9 ዲዊት የበኩር ሌጅ ነው። 10 ኢየሱስ 

የእግዙአብሓር የበኩር ሌጅ ነው። የአምሊክ መሌእክተኞች የአምሊክ መንፇሳዊ የበኩር ሌጆች 

ናቸው። ነቢዩ ሲገሇጽ የአምሊክ የበኩር ሌጅ መሆኑ አያጠያይቅም። ምክንያቱም በዙያን ወቅት 

በእግዙአብሓር የሚያምን እርሱ ብቻ ነው። ከዙያም እርሱን የሚቀበለና በእርሱ የሚያምኑ 

የእግዙአብሓር ሌጅነትን ፀጋ ይቀዲጃለ። 

 

ማሔበራዊና መንፇሳዊ ትምህርት 

ሃይማኖት ሁሇት ዓበይት ክፌልች አለት፤ እነርሱም መንፇሳዊና ማሔበራዊ ናቸው። 

በመንፇሳዊ ትምህርታቸው አንዴና ተመሳሳይ ሲሆኑ፤ በማሔበራዊ ሔጎቻቸው የተሇያዩ መሆናቸው 

አያጠያይቅም። ተዯጋግሞ በዙህ መጽሏፌ ውስጥ እንዯተጠቀሰው፣ ሃይማኖቶች የተሇያዩትና 

የተሇያዩ የሚመስለትም በማሔበራዊ ሔጎችና ትምህርቶች ብቻ መሆኑን ነው። 

 

መንፇሳዊው አይሇወጥም 

“መንፇሳዊው ክፌሌ ከቶ አይሇወጥም። ሁለም የእግዙአብሓር ግሌጸቶችና ነቢያት ተመሣሣይ 

እውነቶችንና ተመሣሣይ መንፇሳዊ ሔጎችን ሰጥተዋሌ። ሁለም አንዴ ዓይነት የግብረ-ገብነት ሔግ 

ያስተምራለ። በእውነት ውስጥ ክፌፌሌ የሇም። የሰውን እውቀት ሇማብራት ጀምበር ብዘ ጨረሮችን 

አመንጭቷሌ። ብርሃኑ ምንጊዛም ያው ነው።” 11 

ሃይማኖቶችን በየዓመቱ ከሚፇራረቁት የወራት ወቅት ጋር በማነጻጸር፣ መሠረታዊ 

አንዴነታቸውን አብደሌ-ባሃ አብራርቷሌ። 

“ሃይማኖቶች ብዘ ናቸው፣ የሃይማኖት እውነታ ግን አንዴ ነው። ቀኖች ብዘ ናቸው፣ ፀሏይ ግን 

አንዴ ናት። ምንጮች ብዘ ናቸው፣ የምንጮች መሠረት ግን አንዴ ነው። ቅርንጫፍች ብዘ 

ናቸው፣ ዚፈ ግን አንዴ ነው።”  

“የመሇኮታዊ ሃይማኖቶች መሠረቱ እውንነት (reality) ነው፤ እውንነት በላሇበት ሃይማኖቶች 

አይኖሩም። አብርሃም እውንነትን አወጀ። ሙሴ እውንነትን አስፊፊ። ክርስቶስ እውንነትን ገነባ። 

መሏመዴ የእውንነት መሌእክተኛ ነበር። ባብ የእውንነት በር ነበር። ባሃኦሊህ የእውንነት ፀዲሌ 

ነበር። እውንነት አንዴ ናት፤ መባዚትንና መከፊፇሌን አትፇቅዴም። እውንነት ከተሇያዩ የመውጫ 

ነጥቦች እንዯምትወጣ የምታበራ ፀሏይና፣ ብዘ ፊኖሶችን እንዯሚያበራው ብርሃን ናት። 
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“ስሇዙህ፣ ሃይማኖተኞች እውንነትን ቢመራመሩና የራሳቸውን መሠረቶች አስፇሊጊ እውንነት 

ቢፇሌጉ ስሇሚስማሙ፣ ምንም ሌዩነት ባሌተገኘ ነበር። ይሁን እንጂ፣ ሃይማኖቶች ቀዲማዊ 

መሠረቶቻቸውን በመተው፣ በቀኖናዊ ማመሳሰልች (dogmatic imitation) ውስጥ ስሇሰጠሙና፣ 

ማመሳሰልችም በሰፉው ስሇሚሇያዩ፣ ሃይማኖቶች የተከፊፇለና የተጠሊለ ናቸው። እነዙህ 

ማመሳሰልች የፀሏይን መውጣት በሚጋርደ ዯመናዎች ይመሰሊለ፤ ይሁን እንጂ እውንነቷ ፀሏይ 

ናት። ዯመናዎች ቢበተኑ፣ የእውንነት ፀሏይ በሁለም ሊይ ያበራና ምንም የዕይታ ሌዩነት 

አይኖርም። በመሠረታቸው አንዴ ስሇሆኑ፣ ከዙያም ሃይማኖቶች በሙለ ይስማማለ። 

 

የወራቶች ዐዯት 

መሇኮታዊ ሃይማኖቶች በየዓመቱ በተከታታይ በሚመጡት አበቅቴዎች (seasons) ይመሰሊለ። 

… (በክረምት) ምዴር በበረድና በውርጭ የሞተች … ትሆናሇች፤ ከዙያም የፀዯይ ወቅት እንዯገና 

ይጠባና፣ ሁለንም አዱስ የሔይወት ሌብስ ያሊብሳቸዋሌ። መስኮች አዱስና አረንጓዳ፣ ዚፍች 

በሌምሊሜ ያሸበረቁ ይሆናለ፤ ማፌራትም ይጀምራለ። ይህ የወቅቶች ተከታታይ ዐዯት ነው፦ 

ፀዯይ፣ (በጋ፣ በሌግ) ክረምት፣ ከዙያም የፀዯይ መመሇስ ይሆናሌ። ምንም እንኳ የመን አቆጣጠሩ 

ቢሇወጥና ዓመታት ወዯ ፉት ቢገሰግሱም፤ የሚመጣው የፀዯይ ወቅት፣ የዙያ ያሇፇው የፀዯይ ወቅት 

መመሇስ ነው። ይህ ፀዯይ ያሇፇው ፀዯይ መታዯስ ነው። መቼም ይምጣ፣ ስንት ጊዛም ይመሊሇስ፤ 

የፀዯይ ወቅት፣ የፀዯይ ወቅት ነው። መሇኮታዊ ነቢያት እንዯ ፀዯይ መምጣት ናቸው፤ እያንዲንደ 

ከእርሱ በፉት የነበረው ነቢይ ያመጣውን ትምህርት የሚያዴስና ሔይወት የሚሰጥ ነው። በሔይወት 

አዲሽነት፣ በፀዯይ ካፉያና ውበት፣ የፀዯይ አበቅቴ በመሠረታቸው አንዴ እንዯሆኑ ሁለ፣ የሁለም 

ነቢያት ተሌእኮና ክንውን አንዴና ተመሳሳይ ነው። የመንፇሳዊ የፀዯይ ወቅትን መሠረታዊ እውንነት 

አሁን የሃይማኖት ሔዜቦች ስተዋሌ። እነርሱ በትውሌዴ የተወራረደ ቅርጾችንና ማመሳሰልችን 

አጥብቀው ይዋሌ፤ በዙህም ምክንያት መሇያየት፣ መጣሊትና መነታረክ በመካከሊቸው አሇ። ስሇዙህ፣ 

እነዙህ ማመሳሰልችን አሁን ትተን፣ የመሇኮታዊ ትምህርቶችን አንዴነት መፇሇግ አሇብን፤ 

ምክንያቱም መሠረቱ አንዴ እውንነት ስሇሆነ፤ ፌቅርና አንዴነት በሁለም ሔዜቦችና ክፌልች 

መሀከሌ እንዱመሠረቱ፣ የተሇያዩ ሃይማኖቶች በእርሱ ሊይ መስማማት አሇባቸው።12 

የሃይማኖት መሠረታዊ የሆነው ትምህርት መንፇሳዊ ነው። ይህ ትምህርት በሁለም ሃይማኖቶች 

ተመሳሳይ ነው፤ የመናት ማሇፌም አይሇውጠውም። ሁለም፣ ሰው በአምሊክ መሌክና አምሳያ 

መፇጠሩን ያረጋግጣለ፡፡ ሁለም፣ ሰው የተፇጠረው ፇጣሪውን እንዱያውቅ፣ እንዱያፇቅርና 

እንዱያመሌክ መሆኑን አበክረው ይናገራለ። በተሇያዩ ስሞች ቢጠሩትም፣ ሁለም በአንዴ አምሊክ 

ያምናለ። ሁለም ሠናይ ምክሮችን ይሇግሣለ። ሁለም በጎ ተግባራት መሥራት የሚያጸዴቅ፣ ወዯ 

አምሊክ የሚያቀርብና ሇዓሇማዊ ሔይወትን የሚያዴሌ መሆኑን ያስተምራለ። ሁለም እኩይ 

ተግባራት እንዯሚያስኮንኑና ከአምሊክ እንዯሚያርቁ ያረጋግጣለ። ፅዴቁንም የምታገኝ ሆነ ኩነኔው 
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የሚዯርስባት፣ ሇዓሇማዊ የሆነች፣ ከላልች ፌጥረቶች ሰው የሚሇይበትና የሰውነቱ መሇያ የሆነች 

ነፌስ እንዲሇችው ያስተምራለ። ሰዎች ሁለ በፌቅርና በወንዴማማችነት እንዱኖሩ ይመክራለ። 

የመንፇሳዊ ትምህርቶች ፇጣሪንና ፌጥረትን የሚያቆራኙ በመሆናቸውና፣ ፇጣሪ ዯግሞ 

ሇዓሇማዊ ስሇሆነ፣ እነርሱም ሇዓሇማዊና በሁለም ሃይማኖቶች ተመሳሳይ ሆነው እናገኛቸዋሇን። 

 

ማሔበራዊ ሔጎች 

ሁሇተኛው የሃይማኖት ትምህርት የማሔበራዊ አኗኗርን ስሇሚመሇከት፤ የሔብረተ-ሰቡን ባህሌ፣ 

ጠባይ፣ ሌምዴና ሥርዓት ያንጸባርቃሌ። የወንጀሇኛና የፌትሏ-ብሄር ሔግጋት፣ የጋብቻና የፌቺ 

ሥርዓቶች፣ የሚበለና የማይበለ የምግብ ዓይነቶች፣ የሚወሰደና የማይወሰደ መጠጦች፣ 

በአካባቢው ሁኔታና የአየር ጠባይ፣ በሔብረተ-ሰቡ እዴገት፣ ብስሇትና የመቀበሌ ችልታ 

ይወሰናለ። የሔብረተ-ሰቡ እዴገት ቀጣይና ተሇዋዋጭ በመሆኑ፤ ይህን ሔብረተ-ሰብ 

የሚያስተዲዴረውና የሚመራው ማሔበራዊ ሔግም፣ ይህንን እዴገት እንዱያንጸባርቅና ሇዙህ 

እዴገት እንዱስማማ ተዯርጏ በአምሊክ በየግሌጸተ-መናቱ ይዯነገጋሌ። ስሇሆነም፣ ማሔበራዊ 

ሔጎች የሔብረተ-ሰቡን ሇውጥ የግዳታ መከተሌ ስሊሇባቸው፣ በአንዴ ሁኔታ ጸንተው አይኖሩም። 

ሃይማኖቶችም የተሇያዩ የሚመስለትና፣ ሌዩነቶችም አለ ቢባለ፣ ጎሌተው የሚታዩት በነዙህ 

ተሇዋዋጭ የማሔበራዊ ሔጎች ምክንያት ነው። 

 

አዲጊ ግሌጸት 

“… የሃይማኖትን ባሔርይ ስሇሚመሇከተው ጥያቄህ፤ እነዙያ በእውነት ጠቢባን የሆኑት ዓሇምን 

በሰው አካሌ መቅዯስ እንዯመሰለት እወቅ። የሰው አካሌ ሌብስ እንዯሚያስፇሌገው ሁለ እንዱሁም 

የሰው ር አካሌ በፌትሔና በጥበብ ሌብስ ማጌጥ ይገባዋሌ። ሌብሱም በአምሊክ የተበረከተሇት ግሌጸት 

ነው። ይህ ሌብስ ዓሊማውን በአሟሊ ቁጥር ፌጹም ኃያለ አምሊክ በእርግጥ ያዴሰዋሌ። እያንዲንደ 

መን አዱስና ተጨማሪ የአምሊክ ብርሃን ያስፇሌገዋሌና። እያንዲንደ መሇኮታዊ ግሌጸት የተሊከው 

በተገሇጸበት መን ከነበረው ሁኔታ ጋር በሚስማማ መንገዴ ነበር።” 13 

“የአዲምን ክስተት ከዙያ ከባብ ጋር ያስተሣሠሩትን የተከታታይ ግሌጸቶችን ሰንሰሇት በውስጣዊ 

ዓይንህ ሌብ ብሇህ አሰሊስሌ። እነዙህ ክስተቶች እያንዲንዲቸው፣ በመሇኮታዊ ፇቃዴና ዓሊማ ክንዋኔ 

አማካይነት ወዯ ምዴር ተሌከው የነበሩ መሆናቸውን፣ እያንዲንዲቸው የተሇየ መሌእክት አምጪዎች 

እንዯነበሩ፣ እያንዲንዲቸው በመሇኮታዊ ኃይሌ የተገሇጸ መጽሏፌ ተሰጥቷቸው እንዯነበረና፤ የታሊቅ 

መሌእክት ምሥጢር እንዱገሌጹ ሥሌጣን ተሰጥቷቸው እንዯበረ በአምሊክ ፉት እመሠክራሇሁ። 
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እያንዲንዲቸውም የታወቁበት ግሌጸት መጠኑ አስቀዴሞ የተወሰነ ነበር። ከእነዙያ ይህን እውነት 

ከሚገነቡት ብትሆኑ ኖሮ፣ ይህ በእውነቱ ሇእነርሱ የችሮታችን ምሌክት ነው … ። የዙህ የተከታታይ 

ግሌጸት ሂዯት የእርሱ፣ ተወዲዲሪ የላሇው፣ የእርሱ እጅግ በጣም ቅደስና የተከበረ ገጽታ ሇሰዎች 

ዓይን መገሇጽ ያሇበት ጊዛ ሲዯርስ፣ … እርሱ በራሱ የራሱን እምነት በሰማይና በምዴር ሊለት ሁለ 

ሇማወጅ ስሇተነሳ፣ እርሱ በእውነቱ ከዙህ በፉት ከመሊው ፌጥረት ማንም ያሊየውን ክብር ገሌጿሌ።” 

14 

እንቅስቃሴና ሔይወት 

“ፌጥረት የእንቅስቃሴ (motion) መገሇጫ ነው። እንቅስቃሴ ሔይወት ነው። (በራሱ) 

የሚንቀሳቀስ ሔይወት ያሇው ነገር ነው፤ በአንጻሩ ዯግሞ፣ ያ እንቅስቃሴ-አሌባውና ግዐዘ ግን 

በዴን ነው። የተፇጠሩት ነገሮች በመሊ፣ በሔይወት ኃይሌ ወይም መንፇስ አንቀሳቃሽነት፣ 

በህሌውና ግዚቶቻቸው ወይም ዓሇሞቻቸው ውስጥ አዲጊ ናቸው። የሁሇንተናዊ ዓሇም ኃይሌ 

ተንቀሳቃሽ ነው። በቁሳዊው ዓሇም ውጫዊ ክስተትም ሆነ፤ ወይም በውስጣዊው ዓሇም እውቀትና 

ንቃተ-ህሉና ምንም ነገር ቋሚ የሇም። 

“ሃይማኖት የመሇኮታዊ እውንነት ውጫዊ መገሇጫ ነው። ስሇዙህ፣ እርሱ ህያው፣ አዴራጊ፣ 

የሚንቀሳቀስና የሚሻሻሌ መሆን አሇበት። እንቅስቃሴ የላሇውና የማይሻሻሌ ከሆነና መሇኮታዊ 

ሔይወት ከላሇው በዴን ነው።” 15 

 

የሇውጥ ሔግ 

ሇሇዓሇም ጸንቶ የሚኖረው የአምሊክ ፇቃዴ የሆነው የተፇጥሮ ሔግ ነው፤ ይህም ሔግ፣ 

የማይሇወጠውና ሇሇዓሇም ጸንቶ የሚኖረው፣ የሇውጥ ሔግ ነው። ከአምሊክ በስተቀር ማንኛውም 

ነገር ባሇበት ሁኔታ ወይም ሥፌራ ጸንቶ አይኖርም። የአምሊክ ፇቃዴ የሆነው ሇውጥ፤ የአምሊክ 

ሔግ ነው። አንዴ ሔይወት ያሇው ነገር ይወሇዲሌ፣ ያዴጋሌ፣ ያብባሌ፣ ሩን ይተካሌ፣ ያረጃሌ፣ 

ከዙያም ይሞታሌ። 

ሃይማኖትም ህያው ስሇሆነ፣ ከዙህ የሇውጥ ወይም የመሇወጥ ሔግ ሉያመሌጥ አይችሌም። 

እንዯማንኛውም ህያው ፌጡር ይወሇዲሌ፣ ያዴጋሌ፣ ያብባሌ፣ ያፇራሌ፣ ኃይለን ያሟጥጣሌ፣ 

ከዙያም ይሞታሌ። መዴኃኒትና ሔይወት ሰጪ የነበረው የአምሊክ ትምህርት፤ የእውቀትና 

የሥሌጣኔ መሠረት የነበረው ሃይማኖት፤ የስምምነት፣ የፌቅርና የርኅራሄ ምንጭ የነበረው እምነት፤ 

ጊዛው እያሇፇና አገሌግልቱ እያበቃ ሲሄዴ፤ የተገሇጸበትን ዓሊማ ማሳካት ይሳነዋሌ። ቀኖናዊ 

በመሆን፣ የሔይወት፣ የፌቅር፣ የስምምነትና የእውቀት መንገዴ መሆኑ ያከትማሌ። 
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ስሇሆነም፣ የሔብረተ-ሰቡን ጥያቄዎች እንዱመሌስ፣ ከጊዛው ጋር እንዱስማማና እንዱራመዴ 

በማሰብ፣ ካህናትና ሉቃውንት፣ የአምሊክን ቃሌ መተርጎም ይጀምራለ። የአንደ ሉቅ ትርጉም 

ከላሊው ምሁር አመሇካከትና አተረጓጏም ጋር ሊይስማማና ሊይመሳሰሌ ስሇሚችሌ፤ ሊሇመስማማት 

ሁኔታዎች ሉመቻቹ ይችሊለ። የመነታረክ፣ የመጠሊሊት፣ የመጣሊትና ብልም የመከፊፇሌ አስከፉ 

ገጽታዎች ይከሰታለ። ሇብዘ ጦርነቶችም ምክንያቶች እንዯነበሩ በታሪክ መጻሔፌት እናነባሇን። 

አሁንም በአንዴ ሃይማኖት ውስጥ ባለት የተሇያዩ ክፌልችና፤ በተሇያዩ ሃይማኖቶች መካከሌ 

የሚካሄደት ጦርነቶች፤ ኢ-ሃይማኖታዊነታቸውን በገሃዴ ያሳያለ። 

እነዙህ ክስተቶች የሚያስተምሩን ነገር ቢኖር፤ ሃይማኖትም እንዯላሊው ሔያው ነገር የሇውጥ 

ተገዢ መሆኑን ነው። ሇውጡም የእዴገት ሇውጥ እንጂ፤ ከእርሱ በፉት የተገሇጸው ሃይማኖት 

ግሌባጭ አይዯሇም። እንዯዙህ ካሌሆነማ፣ ላሊ የእግዙአብሓር መሌእክተኛ መገሇጽ ባሊስፇሇገ 

ነበር። 

 

የይትና የቅርጽ ሇውጦች 

ይህ ሇውጥ በሃይማኖት የማሔበራዊ ትምህርቶችና ሔጎች ሥር-ነቀሌነቱን ሲያሳይ፤ 

በመንፇሳዊና በግብረ-ገብነት ትምህርቶች የይት ሳይሆን፣ የጎለ የቅርጽ ሇውጦች ይታዩበታሌ። 

ሇምሳላ ያህሌ፣ ፌቅርንና ሔብረትን ብንወስዴ፤ እነዙህን የቅርጽ ሇውጦች በግሌጽ እናያሇን። 

ፌቅርና ሔብረት (አንዴነት) በቤተ-ሰብ ጀምሮ፤ በሙሴ ጊዛ ወዯ ነገዴ እንዯተሸጋገረና 

እንዲዯገ በግሌጽ ታይቷሌ። የነገድችም መን ክርስቶስ ሲገሇጽና “… ጠሊቶቻችሁን ውዯደ …” ሲሌ 

አበቃ። በክርስትና እምነት ተከታዮች፣ በብሓረ-ሰቦች መካከሌ፣ ማሇትም የተሇያዩ ብሓሮች 

የተካተቱበት ፌቅርና ሔብረት ተመሠረተ። ነቢዩ መሏመዴ፤ “… ሀገርን መውዯዴ ከእምነት 

ይቆጠራሌ …” በማሇት ሲገሌጽ፤ ፌቅርና አንዴነት በሀገር ዯረጃ ሰፇኑ። 

በዙህ መን የተገሇጸው የአምሊክ መሌእክተኛ፣ ባሃኦሊህ፣ “ምዴር አንዴ ሀገር ናት፤ የሰው ርም 

የእርሷ ዛጎች ናቸው።” የሚሇውን ስንኝ በገሇጸበት ዕሇት፤ የአንዴነት ኃይሌና የሇውጥ መንፇስ 

በሁለም መስክ ሊይ ሲነፌስ በገሃዴ ታየ። ስሇዙህ ሇውጥ የአምሊክ ፇቃዴና ሔግ መሆኑ የሚያከራክር 

አይሆንም። የሃይማኖት እዴገታዊ ሇውጥም ሇዙህ ሔግ የተገዢነቱ ውጤት ነው። 
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ሃይማኖትና ፌቅር 

ሃይማኖትን ሰው የሚቀበሇውና በእርሱም አማካይነት እምነትን የሚቀዲጀው፣ የሇዓሇምን 

ሔይወት ሇማግኘት ነው። ሃይማኖት መሇኮታዊ ሥርዓት ነው። ሃይማኖት የፌቅርና የስምምነት 

ምንጭ ነው። ሃይማኖት ሌክ እንዯ መዴኃኒት መሆኑን የባሃኢ ቅደሳን ጽሐፍች ያብራራለ። 

“… መሇኮታዊ ሃይማኖት የተመሠረተው ሇሰሊም እንጂ ሇጦርነት … አይዯሇም። … ሁለም 

ሃይማኖቶች የተመሠረቱት በአንዴ እውነታ ሊይ ነው፤ እርሱም ፌቅርና አንዴነት ነው።” 16 

ሃይማኖት ዓሊማውና ተሌእኮው፣ የዓሇምን ሔዜቦች በፌቅር ሇማስተሣሠር፣ ሰሊምን ሇማስፇን፣ 

ፌትሔን ሇመመሥረትና ወንዴማማችነትን ሇማጠናከር መሆኑ በሁለም ነቢያት ተገሌጿሌ። 

“ጌታ አምሊክህን በፌጹም ሌብህ፣ በፌጹም ነፌስህ፣ በፌጹም አእምሮህ ውዯዴ። ታሊቂቱና 

ፉተኛይቱ ትዕዚዜ ይህች ናት። ሁሇተኛይቱም ይህችን ትመስሊሇች፤ እርስዋም ባሌንጀራህን እንዯ 

ነፌስህ ውዯዴ የምትሇው ናት። በእነዙህ በሁሇት ትእዚዚት ሔጉም ሁለ …” 17 ይጠቃሇሊለ። 

ይህ መሠረታዊ ትምህርት በባሃኢ እምነት ውስጥ የበሇጠ ትኩረት ተሰጥቶታሌ። ምክንያቱም 

ሃይማኖትም ይህን መሠረታዊ መርኅ የማያሟሊ ከሆነ፣ መሇኮታዊ ተሌእኮውን ስቷሌ። ስሇዙህ፣ 

ይህን መሠረታዊ እውነት የማያሟሊውን ሃይማኖት ከመከተሌ ይሌቅ፣ አሇመከተለ ሃይማኖታዊ 

ተግባር መሆኑን አብደሌ-ባሃ አረጋግጧሌ። 

“… ሃይማኖት የፌቅርና የወዲጅነት መንስዔና በሰዎች ሌቦች ውስጥ የአንዴነት መፌሇቂያ መሆን 

አሇበት። ሃይማኖት የጠሊትነትና የጥሊቻ መንስዔ ከሆነ፣ ይህንን ሃይማኖት ከማስተማር ይሌቅ 

እርሱን ማጥፊቱ እንዯሚመረጥ ግሌጽ ነው። ምክንያቱም ሇሰው ሌጅ በሽታዎች ፇውስ መሆን 

የነበረበት ሃይማኖት በሽታውን የሚያባብስ ከሆነ፣ እርሱን መተው በእርግጥ የሚመረጥ ነው።” 18 

“በዓሇም ውስጥ፣ ሃይማኖት የፌቅር መፌሇቂያና ምንጭ መሆን አሇበት፤ ምክንያቱም ሃይማኖት 

የእግዙአብሓር ፇቃዴ መገሇጽ ሲሆን፣ መሇኮታዊ መሠረቱም ፌቅር ነው። ስሇዙህ ሃይማኖት በፌቅር 

ፊንታ የጠሊትነትና የመጠሊሊት ምክንያት ከሆነ፣ ከመኖሩ አሇመኖሩ ይመረጣሌ።” 19 

“… ሃይማኖት የወንዴማማችነት ምንጭ፣ የአንዴነትና ወዯ አምሊክ ሇመቅረብ ምክንያት መሆን 

አሇበት። ጥሊቻንና ሁከትን ካስነሳ፣ ሃይማኖቱ መቅረቱ ይመረጣሌ። ይህንን ሃይማኖት ከሚሰብከው 

ይሌቅ ኢ-ሃይማኖታዊ ሰው ይሻሊሌ፤ …” 20 

ስሇዙህ፣ ከትምህርቶች ሁለ የሊቀው የሃይማኖት መሠረታዊ ትምህርት ፌቅር ነው፤ ፌቅር ከላሇ 

እምነት የሇም። ሃይማኖትም የሏብት ማከማቻ፣ የሥሌጣን ማግኛና የፖሇቲካ መሣሪያ ሆኖ 

ይቀራሌ። 
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የባሃኦሊህ መሠረታዊ ትምህርቶች 

የሰው ር አንዴነት 

“የአምሊክ ንግግር (utterance) መብራት ነው፤ ብርሃኑም እነዙህ ቃሊት ናቸው፦ እናንተ የአንዴ 

ዚፌ ፌሬዎች፣ የአንዴ ቅርንጫፌም ቅጠልች ናችሁ። እርስ በእርሳችሁ በከፌተኛ ፌቅርና ስምምነት፣ 

በወዲጅነትና ጓዯኝነት በመረዲዲት ኑሩ።” 1 

ባሃኦሊህ የሰውን ር አንዴነትና የዓሇምን ሔዜቦች ሔብረት ሇመመሥረት የተገሇጸ መሆኑን፤ 

ይህንንም መሇኮታዊ እቅዴና ፇቃዴ ሇማሳካት ችልታው፣ ኃይሌና ሥሌጣን ስሊሇው፣ ከግቡ 

ሇማዴረስ እንዯማይሳነው በማረጋገጥ፤ ይህንን አንዴነት እውን ሇማዴረግ የሚያግዘ 

መመሪያዎችንና መርሆዎችን በመሌእክቶቹና በመጽሏፍቹ ቀርፆሌናሌ። 

 

መሠረተ-ቢስ (prejudice) ጥሊቻን ማስወገዴ፦ 

ሇሰው ር አንዴነት እንቅፊቶች ሆነው የኖሩና፣ አሁንም በአስከፉ ገጽታቸው የሚታዩ ብዘ 

አለ። ከእነርሱም ጎሌቶ የሚታየው፤ በእንግሉዜኛ ቋንቋ ፕሬጁዱስ ትርጉሙም፤ “መረጃዎችን 

ሳያውቁ መፌረዴን፣ ወይም ሃሳብ መቅረፅን፣ አስቀዴሞ በጎ ያሌሆነ አመሇካከት መሰንርን፤ 

ላልችን ሮች፣ ወገኖች፣ ሃይማኖቶች፣ ሙያዎች፣ … ወተ፤ መጠራጠር፣ አሇመፌቀዴ፣ ወይም 

ተገቢ ያሌሆነ ጥሊቻን ማሣየት” … በማሇት ይተረጉመዋሌ። 

ይህ መሠረተ-ቢስ ጥሊቻ፤ ታሪክ መጻፌ ከተጀመረበት ጊዛ በፉት ጀምሮ አሁን እስካሇንበት 

መን ዴረስ፣ በሰው ር ሊይ ያዯረሰው የጦርነት እሌቂት፣ የጫነው የቅኝ አገዚዜና የጭቆና 

ቀንበር፣ የቀሰቀሰው የስዯት፣ የመንከራተትና የባርነት ውርዯት፣ የፇጠረው አሇመተማመንና 

የረጨው የመጠሊሊት መርዜ፣ … ወተ፤ እንኳንስ ሇዓሇም ሔዜቦች አንዴነት መመሥረት ቀርቶ፤ 

ሇብሓረሰቦች፣ ሇነገድችና ሇሃይማኖቶች መስማማት፣ የማይበገር እንቅፊት ሆኖ ኖሯሌ፤ አሁንም 

አስከፉ መሌኩ በግሌጽ ይታያሌ። የሰው ርም ከአምሊክ የተሊከውን መሌእክት ተቀብል 

እስካሌተከተሇ ዴረስ፤ ይህ ችግር መቀጠለ እንዯማይቀር፣ አብደሌ-ባሃ ይናገራሌ። 

“እነዙህ መሠረተ-ቢስ ጥሊቻዎች እስካየለ ዴረስ፣ የሰብአዊ ዓሇም እረፌት አይኖረውም። … 

በስዴስት ሺህ ዓመታት፣ የሰው ዓሇም ከጦርነት፣ ከጥሌ፣ ከመገዲዯሌና ዯም ከመፊሰስ ነፃ 

አሌነበረም። በእያንዲንደ መን ጦርነት በአንደ አገር ወይም በላሊው ተካሂዶሌ፤ ያም ጦርነት 
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የተካሄዯው በሃይማኖት መሠረተ-ቢስ ጥሊቻ፣ የር መሠረተ-ቢስ ጥሊቻ፣ የፖሇቲካ መሠረተ-ቢስ 

ጥሊቻ የጠባብ አገር ወዲዴነት መሠረተ-ቢስ ጥሊቻ ነበር። ስሇዙህ ሁለም መሠረተ-ቢስ ጥሊቻዎች፣ 

ሇሰብዓዊ ዴርጅት አፌራሾች እንዯነበሩ የተረጋገጠና የተመሠከረ ነው፡፡ አነዙህ መሠረተ-ቢስ 

ጥሊቻዎች እስከቀጠለ ዴረስ፣ ሇመኖር መታገሌ አይል ይቀራሌ፤ እንዱሁም ዯም መፊሰስና 

ስግብግብነት ይቀጥሊለ። ስሇዙህ ከጥንት ጀምሮ በነበረበት መሌኩ፣ የሰው ር ዓሇም መሠረተ-ቢስ 

ጥሊቻዎችን እርግፌ አዴርጎ በመተውና የእግዙአብሓርን መንግሥት የግብረ-ገብነት ትምህርቶች 

ካሊገኘ በስተቀር፤ ሰው ከተፇጥሮ ጨሇማ ተሊቅቆ የአእምሮን ብርሃን ሉያገኝ አይችሌም።” 2 

 

የአንዴ ከተማ ነዋሪዎች 

የሰው ርን አንዴነት፣ ቀስ በቀስ፣ በቤተሰብ፣ በነገዴ፣ በብሓረሰብና በአገር ዯረጃ አምሊክ 

እውን ካዯረገ በኋሊ፤ በዙህ መን ግን የዓሇም ሔዜቦች አንዴ የሚሆኑበት የእዴገት ዯረጃ ሊይ 

መሆናቸውንና፣ አንዴነታቸውም ተረጋግጦ እጅግ በጣም ታሊቁ ሰሊም የሚሰፌንበት ወቅት 

መቃረቡን ባሃኦሊህ አውጇሌ። ይህም እውነታ የአምሊክ እቅዴ እንዯነበረ በቅደሳን መጻሔፌት 

ውስጥ እናነባሇን። በዓሇም ሔዜቦች መካከሌ የሚታየው ሌዩነት ግን፣ ሰው ሠራሽ መሆኑንም 

ባሃኦሊህ ያረጋግጣሌ። 

“ተፊሊሚ የምዴር ሔቦችና ወገኖች ሆይ! ፉቶቻችሁን ወዯ አንዴነት መሌሱ፤ የብርሃኑም 

ጨረር በእናንተ ሊይ እንዱያበራ አዴርጉ። በአንዴ ሊይ ተሰባሰቡ፤ ሇአምሊክ ብሊችሁም በመካከሊችሁ 

የፌሌሚያ ምንጭ የሆነውን ማንኛውንም ነገር ነቅሊችሁ ሇመጣሌ ወስኑ። ታሊቁ የዓሇም ብርሃን ጮራ 

መሊውን ምዴር የሚሸፌነው፣ ነዋሪዎቿም የአንዴ ከተማ ነዋሪዎች፣ በአንዴና በአንደ ዓይነት 

ዘፊንም ሊይ ተቀማጮች የሚሆኑት ከዙያ በኋሊ ነው። ይህ ግፌ የተዋሇበት፣ ከሔይወቱ የመጀመሪያ 

ቀናት ጀምሮ ከዙህ በቀር ላሊ ምንም ምኞት አሌተመኘም፤ ከዙህም እሾት በቀር ላሊ እሾት 

አሇመመኘቱን ይቀጥሊሌ። የዓሇም ሔዜቦች ከማናቸውም ር ሆነ ሃይማኖት ቢሆኑም፣ የመንፇስ 

መነቃቃታቸውን ከአንዴ መንግሥተ ሰማያዊ ምንጭ እንዯሚያገኙ፣ የአንዴ አምሊክም ተገዢዎች 

እንዯሆኑ ምንም ዓይነት ጥርጥር ሉኖር አይችሌም። በሚተዲዯሩባቸው ሔግጋት መካከሌ ያለት 

ሌዩነቶች የተገሇጹባቸው መናት የሚጠይቋቸው የተሇያዩ ፌሊጎቶችና አጋጣሚዎች ምክንያት 

እንዯሆኑ ተዯርገው መወሰዴ አሇባቸው። የሰው ሌጅ መበሊሸት ውጤት ከሆኑት ከጥቂቶች በቀር 

ሁለም ከአምሊክ የታዘ ነበሩ፤ የፇቃደና የዓሊማውም ነፀብራቅ ናቸው። ተነሱና በእምነት ኃይሌ 

በመታጠቅ፣ በመካከሊችሁ መከፊፇሌ ሪዎች የሆኑትን የከንቱ አስተሳሰባችሁን ጣዖቶች 

ሰባብሯቸው። ያንን አንዴ ሊይ የሚያሰባስባችሁንና የሚያዋህዲችሁን አጥብቃችሁ ያዘ። ይህ 

በእውነቱ፣ እናት መጽሏፌ ከሊይ የሊከሊችሁና የገሇጸሊችሁ እጅግ በጣም የተከበረው ቃሌ ነው። 

ሇዙህም የታሊቅነት አንዯበት ከክብር መኖሪያው ይመሰክራሌ።” 3 
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ስብጥር ሲያምር 

በር፣ በቋንቋ፣ በመሌክና በሔብር መሇያየታችን፤ እንዯ አንዴ የገነት የተሇያዩ ውብና 

የሚያማምሩ አበባዎች መታየት አሇባቸው እንጂ፣ የጥሌና የጥሊቻ መንስዔ እንዲይሆኑ 

ያስተምረናሌ። የተሇያዩ የሙዙቃ መሣሪዎች፣ የተሇያዩ ዴምፆች በማፌሇቅ፣ ስሜትን 

የሚያስዯስት ዛማ፣ በሥርዓትና በስምምነት በማሰማት እንዯሚያስዯስቱን ሁለ፤ የሰው ሌጆች 

ውጫዊ ሌዩነቶችም፣ ሇዓሇም ሔዜቦች ማማር ግዘፌ አስተዋፅኦ ያዯርጋለ ሲሌ አብደሌ-ባሃ 

ተናግሯሌ። አንዴ መሌክ፣ አንዴ ቋንቋ፣ አንዴ ባህሌ፣ አንዴ ዛማ፣ አንዴ ሌብስ፣ አንዴ ምግብ፣ 

… ብቻውን ያሰሇቻሌ። እነዙህ የተሇያዩና የተሰበጣጠሩ ባሔልች፣ ቋንቋዎች፣ ሮችና ሌምድች 

ሇዓሇም ጌጦችዋ ሲሆኑ፣ ሇፇጣሪያችን ዯግሞ የሚያማምሩና የሚያስዯስቱ አበባዎች ናቸው። 

ስሇዙህ፣ የዙህ መሠረተ-ቢስ ጥሊቻ መወገዴ፤ ሇሰዎች ሌጆች ስምምነት መስፇንና አንዴነት 

መመሥረት መግቢያ በር ይከፌታሌ። ይህንን ሠናይ ተሌእኮ ከግቡ ሇማዴረስ የባሃኦሊህ ግሌጸት 

ችልታውና መሣሪያው አሇው። 

 

የአንዴነት ሻማዎች 

ባሇፈት መናት የመጡት የአምሊክ መሌእክተኞች፣ የአንዴነትን ትምህርት በዓሇም አቀፌ 

ዯረጃ ሉያስተምሩ ያሌፇቀደት በሁሇት ዏበይት ምክንያቶች መሆኑን አብደሌ-ባሃ ይናገራሌ። 

የመጀመሪያው፣ የሰው ር የብስሇት ዯረጃው ይህንን አመሇካከት ሇመቀበሌ ስሇሚያስቸግረው 

ሲሆን፤ ሁሇተኛው ግን የተቀሊጠፇና ፇጣን የመገናኛ ዳ ባሇመኖሩ መሆኑን በሰፉው አብራርቷሌ። 

አሁን ግን፣ እነዙህ መሰናክልች ከሞሊ ጎዯሌ የተወገደ ስሇሆነ፤ የዓሇም ሔዜቦች አንዴነት 

የሚሳካበት ሂዯት መጀመሩንና የአንዴነት ብርሃን ሻማዎች ዯረጃ በዯረጃ ብርሃናቸውን እንዯሚሰጡ 

እንዯሚከተሇው ያብራራሌ። እነርሱም ሰባት የአንዴነት ሻማዎች በመባሌ ይታወቃለ። 

በዓሇም የጨሇመ አዴማስ ሊይ አሁን ብርሃኑ ጎሁን እየቀዯዯ መሆኑን አስተውለ። የመጀመሪያው 

ሻማ በፖሇቲካ አንዴነት ነው፤ የመጀመሪያ ጭሊንጭልቹም አሁን በገሃዴ እየታዩ ነው። ሁሇተኛው 

ሻማ በዓሇም አሠራሮች የአስተሳሰብ አንዴነት ነው፤ መሳካቱም በአጭር ጊዛ ውስጥ ይታያሌ። 

ሦስተኛው ሻማ በነፃነት አንዴነት ነው፤ እርሱም በእርግጥ ይፇጸማሌ። አራተኛው ሻማ በሃይማኖት 

አንዴነት ነው፤ እርሱም የመሠረቱ የማዕን ዴንጋይ ስሇሆነ፣ በእግዙአብሓር ኃይሌ በተሟሊ ፀዲለ 

ይገሇጻሌ። አምስተኛው ሻማ የአገሮች አንዴነት ነው፤ ይህም አንዴነት … በጽኑ ይመሠረታሌ፤ 

እርሱም የዓሇም ሔዜቦች ራሳቸውን የአንዴ አባት አገር ዛጎች አዴርገው እንዱቆጥሩ ያዯርጋቸዋሌ። 

ስዴስተኛው ሻማ የሮች አንዴነት ነው፤ እርሱም ሁለን በምዴር ሊይ የሚኖሩትን ሔዜቦችና ወገኖች 

አንዴ ር ያዯርጋቸዋሌ። ሰባተኛው ሻማ የቋንቋ አንዴነት ነው፤ ይህም፣ ሁለም ሔዜቦች 
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የሚማሩበትና የሚነጋገሩበት አንዴ ቋንቋ መምረጥ ማሇት ነው። የእግዙአብሓር መንግሥት ኃይሌ 

ስኬታማነታቸውን ስሇሚረዲና ስሇሚያግዜ፣ አንደም ሳይቀር እያንዲንዲቸው ይፇጸማለ።” 4 

እናንተ በጣም የተወዯዲችሁ ሆይ! የአንዴነት ዴንኳን ተተክሎሌ፤ እርስ በእርሳችሁ እንዯ ባእዲን 

አትተያዩ። እናንተ የአንዴ ዚፌ ፌሬዎች፣ የአንዴ ቅርንጫፌም ቅጠልች ናችሁ።” 5 

 

እውነትን መመራመር 

እውቀት አንዴ ነጥብ ናት፣ ነገር ግን ግብዝች ያባዞታሌ።” 6 

ሰው እውነትን የሚከተሇው፣ ወይም ሃይማኖትን የሚወርሰው በትውሌዴ አጋጣሚ ነው። ይህ 

ሂዯት እምብዚም ክፊት የሇውም። ምክንያቱም፣ እንስሶችም ሇሔይወታቸው የሚበጀውን ነገር 

የሚማሩት ከወሊጆቻቸው ነው። ይሁን እንጂ፣ ሰውን ከእንስሳ የሚሇየው፣ ቀዲሚውና ዏቢይ ቁም 

ነገር፣ ከወሊጆቹ የወረሳቸውን መሌካምና በጎ ትምህርቶች፣ እንዱሁም ሌምድች በማዲበርና በእነርሱ 

ሊይ አዲዱስ ግኝቶችን በማከሌ፣ ይህን የመሰሇ ሥሌጣኔ ሇመገንባት መቻለ ነው። 

“የመሇኮታዊ ሃይማኖት መሠረቶች መባዚትንና መከፊፇሌን የማይፇቅደ አንዴ እውንነት 

መሆናቸውን ባሃኦሊህ ያስተምራሌ። ስሇዙህ የእግዙአብሓር ትእዚዝችና ትምህርቶች አንዴ ናቸው። 

የሃይማኖት ሌዩነቶችና መከፊፇልች በዓሇም ሊይ የሚኖሩት፣ በሁለም ሃይማኖቶች ውስጥ ጎሌቶ 

የሚታየውን መሠረታዊ የሆነውን መሇኮታዊ እውነት ሳያውቁና ሳይመራመሩ ቅርጾቻቸውን በጭፌን 

ማስመሰልች /በመከተሊቸው/ ምክንያት ነው። እነዙህ ሲወራረደ የመጡ የቅርጾች ማስመሰልች 

የተሇያዩ በመሆናቸው ምክንያት፣ በሃይማኖት ሰዎች መካከሌ መሇያየቶች ተከስተዋሌ። ስሇዙህ፣ ወዯ 

ብቸኛው የአንዴነት መሠረት ወዯሆነው እውንነት የስምሪት ጎዲና ማመሊከት የግዳታ አስፇሊጊ 

ነው።” 7 

 

አእምሮ ያመዚዜን 

ከአዯገ በኋሊ፣ ሰው የወረሰውን ሃይማኖት በጭፌን፣ ሳያውቅና ሳይመራመር መከተለ፤ አምሊክ 

የሰጠውን ነፃነት፣ እርሱ በራሱ ከራሱ መግፇፈ መሆኑ አያከራክርም። ይህ ክስተት በጎ አይዯሇም። 

በዙህ በትውሌዴ አጋጣሚ የሚከተሇውን ሃይማኖት ከላልች ሃይማኖቶች ይበሌጣሌ ብል ማሰብ 

ዯግሞ፣ ከሁለም የከፊ ነው። ምክንያቱም፣ አንዴ ሰው ሳይፇሌግ፣ ሳያውቅና ሳይመርጥ፣ 

በትውሌዴ አጋጣሚ፣ በአንዴ የሃይማኖት ተከታዮች ሔብረተሰብ ውስጥ ተወሌድ፣ ያንን እምነት 

በመከተለ ብቻ፣ የእርሱን እምነት ከላልች የተሻሇና የሊቀ ነው ብል መገመት፣ ወይም መከራከር 
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ወይም መጣሊት፣ በማወቅም ሆነ ባሇማወቅ፣ የአምሊክን ሥራ ፌትሔ የጎዯሇው ነው ብል ማሰብና 

መዯምዯም ነው። 

“… የሚያመዚዜንበት የአእምሮ ኃይሌ አምሊክ በሰው ውስጥ የፇጠረው፣ ሰው እውንነትን 

ሇመመራመር እንዱቻሇው ነው፤ አእምሮ ያዯሇውም፣ ቅዴመ አያቶቹን (ancestors) በጭፌን 

እንዱከተሌ አምሊክ ስሊሊቀዯም ነው። አእምሮና የሚያመዚዜንበት ኃይሌ ያዯሇው፣ እነርሱን 

በማሠራት እውነቱን እንዱያገኝና ያንን እውንና እውነት ሆኖ ያገኘውን እንዱቀበሌ ነው። … 

የማንንም ሰው ሃሳብ ሳይመራመር፣ በስሜት ብቻ በላሊ ሰው መተማመን የሇበትም፤ እንዱያውም 

እያንዲንደ ነፌስ በብሌህነትና በነፃነት በመመራመርና እውነተኛ መዯምዯሚያ ሊይ በመዴረስ፣ 

ሇዙያ እውንነት መገዚት አሇበት። በሰብአዊ ዓሇም ውስጥ ሇሀንና ተስፊ ሇመቁረጥ በጣም የሊቀው 

ምክንያት፣ በጭፌን ማስመሰሌ ሊይ የተመሠረተ መሃይምነት ነው። በዙህ መንስዔ ነው ጦርነቶችና 

ውጊያዎች የተባባሱት፤ በዙህም ምክንያት ጥሊቻና ከፌተኛ ጠሊትነት በሰው ር መካከሌ 

በተከታታይ ተቀስቅሰዋሌ።” 9 

ማንም ሰው ፇሌጎና መርጦ በአይሁዴ፣ ወይም በሑንደ፣ ወይም በክርስትና፣ ወይም 

በእስሌምና … ወተ፤ ሃይማኖት ተከታዮች ውስጥ አይወሇዴም። ስሇሆነም በትውሌዴ አጋጣሚ 

የተከተሇውን ሃይማኖት ሲያምን ሇላልችም ተመሣሣይ ዕዴሌ በአምሊክ ተሰጥቷሌ ብል መቀበለ፤ 

የአምሊክን ሥራ ፌትሏዊነትና ትክክሇኛነት ያረጋግጣሌ። የዙህንም እውነታ በምርምርና በጥናት 

ሇመጨበጥ መቻሌ ይጠበቅበታሌ። 

“አምሊክ ሇሰው የመመራመሪያ ዓይን የሰጠው፣ እውንነትን እንዱያይና እንዱያውቅ ነው። ሇሰው 

ጆሮዎችን ያዯሇው የእውንነትን መሌእክት እንዱሰማ፤ እንዱሁም የሚያመዚዜንበትን የአእምሮ 

ስጦታ ሇእርሱ የቸረው ነገሮችን በራሱ ሉያገኛቸው እንዱችሌ ነው። እውንነትን ሇመመራመር፣ ይህ 

የእርሱ ስጦታና ትጥቅ ነው። ሰው በላሊው (ሰው) ዓይኖች አማካይነት እንዱያይ፤ በላሊው (ሰው) 

ጆሮዎች እንዱሰማ፣ ወይም በላሊ (ሰው) አንጎሌ እንዱገነብ አሌታቀዯሇትም። እያንዲንደ ሰብአዊ 

ፌጡር፣ በአምሊክ የፌጥረት እቅዴ ውስጥ ግሊዊ ስጦታ፣ ኃይሌና ኃሊፉነት አሇው። ስሇዙህ በራስህ 

የማመዚን አእምሮና ብያኔ ተማመን፤ ከዙያም የአንተ የሆነውን የራስህን የምርምር ውጤት አጥብቀህ 

ያዜ። እንዯዙህ ካሊዯረግህ በመሃይምነት ባሔር ውስጥ በመስመጥ፣ ከአምሊክ ቡራኬዎች ትነፇጋሇህ፡፡ 

እይታህን ያዯበዘትን ግርድሾች አምሊክ ሇመቅዯዴ እንዱፇቅዴሌህ፣ በመዴረኩ ሊይ በዜቅተኛነት 

ተማጸነው። ከዙያም ዓይኖችህ በብርሃን ይሞሊለ፤ ፉት ሇፉትም የአምሊክን እውንነት ታስተውሊሇህ፤ 

እንዱሁም ሌብህ የመንግሥቱን ክብሮችና ቸርነቶች በማንጸባረቅ፣ ከከንቱ መሃይምነት ሙለ በሙለ 

የጸዲ ይሆናሌ።” 8 
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የእውቀት ሰብሌ 

“ቅደሳን ነፌሶች፣ እሾሆችና አሜኬሊዎች በእውነተኛ ዴካም ከእርሱ የተገሇለትና አረሞች 

የተነቀለሇት፣ ታርሶ እንዯሊመ አፇር ናቸው። እንዯዙህ ያሇ አፇር በጣም ፌሬያማ ነው፤ ከእርሱም 

የሚገኘው ምርት የተትረፇረፇ ነው። በተመሳሳይ መሌኩ፣ በእውነተኛ የእውቀት ሰብልች ውስጥ 

እውንነትን ሇማግኘት ይቻሌ ንዴ፤ ሰው ከመሃይምነት አረሞች፣ ከጣኦት አምሌኮት እሾሆችና 

ከማስመሰሌ አሜኬሊዎች ራሱን ነፃ ማውጣት አሇበት። እንዯዙህ ካሌሆነ እውንነትን ሇማግኘት 

አይቻሌም፤ በሃይማኖት እምነት ውስጥ ንትርክና ሌዩነት ሁሌጊዛ ይኖራሌ፤ የሰው ርም፣ እንዯ 

ጨካኝ ተኩሊዎች በጥሊቻና በጭካኔ እርስ በእርሳቸው ይጠቃቃለ።” 9 

ማንም ሰው እውነትን ባሌተሰናከሇ አእምሮ ሇራሱና በራሱ መርምሮ መረዲት እንዲሇበት 

ባሃኦሊህ ግሌጽ ያዯርጋሌ። እምነት፣ ወይም ሃይማኖት፣ ወይም እውነት፣ ቁሳዊ ንብረት ስሊሌሆነ 

በጭፌን የሚወረስ አይዯሇም። በትክክሇኛ አእምሮና በፌትሔ ዓይን መታየት አሇበት። ፌትሔን 

ሇማዴረግ ዯግሞ፣ ሇአንደ ሰው ፌቅር፣ ሇላሊው ጥሊቻ በሌባችን መኖር የሇበትም። 

“ምንም የፌቅርም ሆነ የጥሊቻ ርዜራዥ በዙያ እንዲይቀር ሌቡን በጣም ማንጻት አሇበት፤ 

ያሇዙያ፣ ያ ፌቅር በጭፌን ወዯ ስህተት ይመራዋሌ ወይም ያ ጥሊቻ ከእውነት ያርቀዋሌ። በዙህ ቀን 

አብዚኛዎቹ ሰዎች እንዱህ ባሇው ፌቅርና ጥሊቻ ምክንያት …” 10 የአምሊክን መሌእክተኛ ከማየት 

ተጋርዯዋሌ። 

ሇማንኛውም ዓይነት ምርምርና ጥናት መረጃዎች በሚሰባሰቡበት፣ በሚጠናቀሩበት፣ 

በሚገናቡበትና በሚተነተኑበት ወቅት፣ ስሇሚመረመረውና ስሇሚጠናው ነገር ሰው የነበረውን 

እውቀትም ሆነ አመሇካከት ወዯ ጎን ካሊስቀመጠ በስተቀር፣ ወዯ ትክክሇኛው ውጤት ሇመዴረስ 

አይችሌም። የዙህም ምርምርና ጥናት ውጤት ጥቅሙ ተመራማሪው የነበረውን አመሇካከት 

ሉያረጋግጥ ወይም ሉያሻሽሌ ወይም ሉሇውጥ መቻለ መሆኑ አያጠያይቅም። 

በተመሳሳይ መሌኩ እምነትንም በሚመሇከት በምርምር ወቅት የፌትሔን ሚዚን ከተጠቀመ 

እውነት አንዴ ስሇሆነችና ምንጯም የሁለም ፇጣሪ አንደ እውነተኛ አምሊክ ስሇሆነ ያችን እውነት 

በሁለም ሃይማኖቶች ውስጥ ሇማየትና የሁለንም ሃይማኖቶች መሠረታዊ አንዴነት ሇመገንብ 

ይቻሊሌ። 

“… በእኔ ንዴ ከሁለም ይበሌጥ ተወዲጅ ፌትሔ ናት፤ እኔን የምትሻ ከሆነ ፉትህን አታዘርባት፣ 

ምሥጢሬንም አካፌሌህ ንዴ ቸሌ አትበሊት። በእርሷ እርዲታ በላልች ሰዎች ዓይኖች ሳይሆን 

በዓይኖችህ ታያሇህ በጎረቤትህም እውቀት ሳይሆን በራስህ እውቀት ታውቃሇህና። እንዳት መሆን 

እንዯሚገባህ ይህን በሌብህ አሰሊስሌ። በእውነቱ ፌትሔ ሇአንተ ስጦታዬና የፌቅራዊ ዯግነቴ ምሌክት 

ናት። እንግዱህ በዓይኖችህ ትይዩ አኑራት።” 11 
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ስሇዙህ ሃይማኖትን በጭፌን ከማመን ይሌቅ፣ በሚዚናዊ ምርምር የሁለም ሃይማኖቶች 

ተመሳሳይነትና አንዴነት ከተዯረሰበት ሇሰው ር አንዴነት ላሊው መሰናክሌ ይበጣጠሳሌ፣ 

የሔብረት መሠረቱም የበሇጠ ይጠናከራሌ ማሇት ነው። 

 

ትምህርት ሇሁለም 

“የእውቀት ሁለ ምንጭ ክብሩ የሊቀ ይሁንና እግዙአብሓርን ማወቅ ነው፤ ይህም መሇኮታዊ 

ክስተቱ ካሌታወቀ በስተቀር ሉዯረስበት አይቻሌም።” 12 

“ሁሇንተናዊ ትምህርት ሁሇንተናዊ ሔግ ነው። ስሇዙህ እያንዲንደ አባት ችልታው በፇቀዯሇት 

መጠን ሌጆቹን ማስተማርና ማሰሌጠን ይጠበቅበታሌ። እርሱ ሉያስተምራቸው ካሌቻሇ … የሔዜቡ 

ተወካዮች ሇትምህርታቸው አስፇሊጊ የሆኑትን ማቅረብ ይገባቸዋሌ።” 13 

ሇሰው ር አንዴነት ላሊው መሰናክሌ መሃይምነት፤ ማሇትም አሇመማር ወይም አሇማወቅ ነው። 

በላሊ አነጋገር መሀይምነት በሰዎችና በሔዜቦች መካከሌ ግንኙነቶችን ሇመመሥረት እንዱቻሌ፣ 

ጥርጣሬን አስወግድ መግባባትን ሉፇጥር አይችሌም። አሇመግባባት በበኩለ መተማመንን ሉያመጣ 

እንዯማይችሌ አያጠያይቅም። ስሇዙህ አሇማወቅ ጥርጣሬን ይፇጥራሌ፤ መጠራጠር በበኩለ 

ሇፌርሃት መሠረት ይጥሊሌ። የጥርጣሬና የፌርሃት መሠረቶች የሚናደትና ዯመናዎቻቸውም 

የሚበተኑት በእውቀት ብርሃን ነው። ስሇዙህ እውቀትን ሇመገብየት ትምህርት የግዳታ አስፇሊጊ 

ነው። 

የሃይማኖት መሠረታዊ ትምህርቶችን ሌጆች በቅዴሚያ መማር እንዯሚገባቸው ባሃኦሊህ ያዚሌ። 

“በእግዙአብሓር መጻሔፌት ውስጥ የተመገቡት ተስፊና ማስፇራሪያ ፣ ከተከሇከለት ነገሮች 

እንዱገቷቸውና በሔግጋቱ ካባ እንዱያስጌጧቸው ትምህርት ቤቶች ሔፃናትን በቅዴሚያ በሃይማኖት 

መሠረታዊ ትምህርቶች ማሠሌጠን ይገባቸዋሌ፤ ይሁን እንጂ ይህም በመሃይም አክራሪነትና 

ቀኖናዊነት ሔፃናትን እንዲይጎዲ ተመጥኖ መሆን ይገባዋሌ።” 14 

ትምህርት ሇሁለም የግዳታ መዲረስ እንዲሇበት በባሃኦሊህ ተዯንግጓሌ። አንዴን ሔፃን ወሊጆቹ 

ሉያስተምሩት ከቻለ መሌካም፣ ካሌሆነ ግን ቤተ-ፌትሔ ይህን ኃሊፉነት የመወጣት ግዳታ 

እንዲሇበት በግሌጽ አስቀምጦታሌ። ሔፃናት የሚማሩት ትምህርት ዯግሞ ሇሔብረተሰቡ የሚበጅ 

መሆን ይገባዋሌ። በተጨማሪም የሃይማኖትን መሠረታዊ ትምህርቶችና ግብረ-ገብነትን መማር 

ይጠበቅባቸዋሌ። 
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“እያንዲንደ አባት ወንዴ ሌጁንና ሴት ሌጁን እንዱያስተምር ታዞሌ፤ … የታውን 

የማይፇጽመው ሏብታም ከሆነ ባሇአዯራዎች (ቤተ-ፌትሔ) ሇሌጆቹ ትምህርት አስፇሊጊ የሆነውን 

(ወጪ) ከእርሱ መውሰዴ አሇባቸው፤ (ሏብታም) ካሌሆነ ኃሊፉነቱ የቤተ-ፌትሔ ነው። በእውነቱ 

እርሱን የዴሆችና የችግረኞች መጠሇያ አዴርገነዋሌ።” 15 

ትምህርት ሲባሌ፣ በቃሌ ተጀምሮ በቃሌ የሚያሌቀውን ሳይሆን፤ ሇሰው ሌጆች አገሌግልትና 

ጥቅም የሚሰጥ፣ እንዱሁም እዴገታቸውን የሚያራምዴ መሆን ይገባዋሌ። 

“ሳይንሶችንና ሥነ-ጥበባትን ማጥናት ተፇቅዶሌ፤ ይሁን እንጂ እነዙህም ሳይንሶችና ሥነ-ጥበባት 

ሇሔዜቦች ጠቃሚዎችና ሇእነርሱም እዴገትና እርምጃ በሚያግዘትን ነው።” 16 

ስሇሆነም፣ ትምህርት ሇሁለም ሲዲረስ በመሀይምነት መንስዔ የሚከሰተው ጥርጣሬና 

አሇመተማመን ተወግድ፤ መቀራረብና መግባባት ይመሠረታሌ። ይህም ሁኔታ ሇአንዴነት ተጨማሪ 

በር ይከፌታሌ። 

 

የሰው ር እኩሌነት 

“የሰው ሌጆች ሆይ እኛ ሇምን ከአንዴ ዓይነት ትቢያ እንዯፇጠርናችሁ አታውቁምን? አንደ 

ከላሊው ራሱን ከፌ እንዲያዯርግ ነው። እንዳት እንዯተፇጠራችሁ በሌባችሁ ወትር አሰሊስለ። 

ሁሊችሁንም ከአንዴ ዓይነት ነገር ስሇፇጠርናችሁ፣ ከውስጣዊው ህሌውናችሁ በምግባራችሁና 

በሥራችሁ የአንዴነት ምሌክቶችና ከዓሇማዊ ነገሮች የመሊቀቅ ህሌውና ይገሇጽ ንዴ ሌክ እንዯ 

አንዴ ነፌስ በአንዴ እግር የመራመዴ በአንዴ አፌ የመብሊትና በአንዴ ምዴር የመኖር ግዳታ 

አሇባችሁ።” 17 

ሇሰው ር አንዴነት መሠረቱ እኩሌነት ነው። በብሓረሰቦች፣ በሮች፣ በመዯቦችና በፆታዎች 

መካከሌ የመብትና የእዴሌ እኩሌነት ከላሇ፤ አንዴነትን ሇመመሥረት የሚዯረገው ጥረት ከቃሊትና 

ከንግግር ዯረጃ ሇመሸጋገር አይችሌም። ስሇዙህ አንዴነት ሃሳባዊና ምኞት ሆኖ ይቀራሌ ማሇት 

ነው። 

ይህም ሠናይ መርኅ በተግባር ሉተረጎምና የግንዚቤን ብርሃን ሉያይ የሚችሇው የእምነት ጮራ 

በእያንዲንደ ግሇሰብ ሌብ ሲፇነጠቅና ሰዎች በመሊ ከአንዴ ምዴር በአምሊክ አምሳያ የተፇጠሩ 

መሆናቸውን በትክክሌ ሲረደ ብቻ ነው። እውቀቱንም የሚያገኙት በተገሇጸው ነቢይ አማካይነት 

አምሊክን ሲቀበለ ብቻ ነው። የተዯረሰበት ግንዚቤ በበኩለ ሰው የተፇጠረበትን ዓሊማ 

ስሇሚያስጨብጠው ሁለም የሰው ሌጆች “የአንዴ ዚፌ ፌሬዎችና የአንዴ ቅርንጫፌ ቅጠልች”፣ 

መሆናቸውን በእርግጠኛነት ያውቃለ። የዙህ እርግጠኛነት ውጤቱም አንደ ሰው ከላሊው 
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እንዯማይበሌጥ ወይም ከላሊው እንዯማያንስ መገንብ ብቻ ሳይሆን፤ የሮችንም ሆነ የፆታዎችን 

ማበሊሇጥ፣ በአሁኑ መን ቦታ ሉኖረው እንዯማይችሌ በውሌ ያጤናሌ። 

ሰዎች ከሚኖሩባቸው አካባቢዎች መራራቅና ከአየሩ ጠባይ መሇያየት የተነሳ፤ በመሌክ፣ 

በቋንቋ፣ በባሔሌ፣ ወተ፤ የተሇያዩ ናቸው። ይህም ሌዩነት አንደ ከላሊው ይበሌጣሌ ወይም 

ያንሳሌ ማሇት አይዯሇም። ምክንያቱም ሁለም የሰው ር ምንጩ አንዴ ነው። ይሁን እንጂ፣ 

በታሪክ እንዯተማርነውና አሁንም እንዯምናየው፣ አንደ ር ላሊውን በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ 

መንገዴ ይገዚሌ ወይም ይጨቁናሌ፣ የአንደን ቋንቋ ላሊው ይንቃሌ፣ የአንደን ባህሌ ላሊው 

ያንቋሽሻሌ። 

በተሇይ በቅኝ አገዚዜ ቀንበር የማቀቁ ሔዜቦች፣ የበታችነትን ስሜት በግዳታ እንዱቀበለ 

በመዯረጋቸው እስከአሁን ዴረስ የማይዴን ቁስሌና የማይሽር ጠባሳ ሆኖ ቀርቷሌ። ይህንንም 

ሇመናት ገንኖ የነበረውን የበታችነት ስሜት ሇማስወገዴ ተጨቋኝ የነበሩት ወገኖች 

የሚጠቀሙበት ስሌት፣ በቀሌንና ጥሊቻን ስሇሚያንፀባርቅ፤ በእነርሱ ሊይ ከተፇጸመው ወንጀሌ 

በቅርፁ እንጂ በይቱ እምብዚም አይሇይም። 

 

እኩሌ ችልታ 

ተጨቋኝ የነበሩ ሔዜቦች የበታችነትን ስሜት እንዳት እንዯ እውነት አዴርገው እንዱቀበለ 

እንዯተገዯደ፣ አንዴን ገጠመኝ በማውሳት ሇማስረዲት እሞክራሇሁ። በ1977 የኢትዮጵያ 

ባሃኢዎችን ዓሇም-አቀፌ ግዳታ ሇመወጣት እንዱቻሇው የብሓራዊ መንፇሳዊ ጉባኤያችን ወዯ 

ዚምቢያ ሌኮኝ ነበር። በዙያን ወቅት ስሇ ሰው ር አንዴነትና እኩሌነት ሳስተምር ጥያቄ ቀረበሌኝ፤ 

ጥያቄውም፦ 

“መኪና፣ አውሮፕሊን፣ መርከብና ላልች የተሇያዩ መሣሪያዎችን የሠሩና ሇምቾት፣ ሇጤናና 

ሇአገሌግልት አስፇሊጊ የሆኑትን ሁለ የፇጠሩ ነጮች ሲሆኑ፤ እንዳት የሰው ር ሁለ እኩሌ ነው 

ብሇህ በእምነት ታስተምራሇህ?” የሚሌ ነበር። 

የሰጠሁት መሌስም ከሞሊ ጎዯሌ ይህን ይመስሊሌ። ነጮች ከላልች ሮች በቴክኖልጂ ሌቀው 

የተገኙት በተፇጥሮ ችልታቸው ከላልች በሌጠው ሳይሆን፤ የሚኖሩበት አህጉር የአየሩ ጠባይ 

በጣም ከባዴና አስቸጋሪ በመሆኑ፤ እርሱን ሇማሸነፌ የበሇጠ ጥረትና ሥራ ስሇሚጠበቅባቸው ነበር። 

ክረምቱ በበረድ የተሸፇነ፣ የበሌጉ ነፊስ በጣም አስቸጋሪና እሌህ አስጨራሽ፣ እንዱሁም የበጋው 

ፀሏይ እጅግ በጣም ሞቃታም በመሆኑ፣ ይህንን የተፇጥሮ ችግር ሇመቋቋም እንዱችለ የበሇጠ 

ጥረትና ዴካም ያስፇሌጋቸው ነበር። 
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ሇምሳላ አውሮፓውያን፣ በክረምቱ በረዶማ ወራት፣ ሇብርዴ የሚሇብሱት ሌብስ፣ ብርደን 

የሚከሊከሌሊቸው መጠሇያና ሳይበሊሽ የተቀመጠ ምግብ ያስፇሌጋቸዋሌ። በበጋው ወበቅ ዯግሞ 

ሇአየሩ ጠባይ ተስማሚ የሆኑ ነገሮች ከክረምቱ ወራት እጅግ በጣም የተሇዩ እንዯሚሆኑ 

አያጠያይቅም። በበሌጉ ነፊሻማ ወራትም እንዱሁ ሇእርሱ ተስማሚና ተገቢ የሆኑ ነገሮች መጠቀም 

የግዴ ነው። 

በአንፃሩ በምዴር ወገብ አጋማሽ አካባቢ የሚኖሩ ሔዜቦች፤ የወይና ዯጋና የዯጋነት የአየር 

ጠባይ በመታዯሊቸው፤ ሇብርዴና ሇሙቀት የሚያገሇግለት ነገሮች በአብዚኛው ተመሳሳይ ናቸው። 

የሚበለት ምግብ፣ ከአትክሌትና ፌራፌሬ ጀምሮ እስከ እንስሳትና አራዊት ሥጋ ዴረስ፣ በገፌ 

ስሇሚገኙ ሇአቅርቦት እምብዚም ጥረት አያዯርጉም፤ ዯግሞም አይጠበቅባቸውም። የቆሊውም 

አካባቢ እንዯ አውሮፓውያን አገሮች ሙቀቱና ወበቁ አስቸጋሪ ስሊሌሆነ እርሱን ሇማሸነፌ የሚዯረግ 

ጥረት አሌነበረም፤ አሁንም ጎሌቶ አይታይም። 

ነገር ግን በአውሮፓና በላልች የሰሜን አህጉራት፣ የምግብ ምርጫ ብቻ ሳይሆን የአቅርቦትም 

እጥረት ስሇነበር፤ የሚበለትን ሇማምረትና ሇማከማቸት ከአፌሪቃውያን የበሇጠ ጥረት ማዴረግ 

የግዳታ ነበረባቸው። ስሇሆነም ምግባቸውን ሇክፈ ቀን ሇማስቀመጥ፣ ሇማከማቸትና ሳይበሊሽ እንዯ 

ነበረ ሇማቆየት የሚያስችለ መሣሪያዎች እንዯሚያስፇሌጓቸው አያጠያይቅም። ይህንንም ፌሊጎት 

ሇማሳካት መመራመር፣ መሞከር፣ መጣርና መሣሪያውን ማግኘት ነበረባቸው። ይህም ጥረትና 

ምርምር ከአንዴ ግኝት ወዯ ላሊው እየመራቸው፤ መናት እያሇፈ ሲመጡ፣ በሥሌጣኔ ገሠገሡ። 

በመጨረሻም የቴክኖልጂ ባሇቤት በመሆን፣ በተፇጥሮ ሏብት የታዯለ አገሮችን ማስገበርና 

የተፇጥሮ ሀብታቸውን ያሇገዯብ መበዜበዜንና መዜረፌ የእዴገታቸውና የኃያሌነታቸው መታወቂያ 

አዯረጉት። 

ይህ እውነታ የሚያስረዲን ነገር ቢኖር ነጮች በችልታ ወይም በብሌህነት ከላልች ሮች 

በሌጠው ሳይሆን፤ የነበሩት ችግሮች መፇታት አስፇሊጊነትና፣ እነዙህም ችግሮች ካሌተወገደ 

ሔይወትና ኑሮ የተሟለ እንዯማይሆኑ ስሇተገነቡ፣ በምርምር፣ በጥናት፣ በመውዯቅና በመነሳት 

የሳይንስና ቴክኖልጂ ባሇቤቶች ሆኑ። ተፇጥሮ የነፇገቻቸውንም ሏብት ሇማካካስ የተፇጥሮ ሏብት 

ያሊቸውን አገሮች በመውረር ሏብቶቻቸውን ረፈ፤ የተወረሩት ሔዜቦችም በቅኝ አገዚዜ ቀንበር 

ተጠምዯው፤ በባርነት እንዱማቅቁና የበታችነት ስሜት እንዱያዴርባቸው ተዯረጉ። 

የሰው ር በመሊ በፇጣሪው እኩሌ ችልታና ብሌህነት እንዯታዯሇው ሇማረጋገጥና ሇማሳመን 

ከተፇሇገ፤ በአሜሪካ ያለት አፌሪቃውያን ያዯረጉዋቸው ዴንቅና ተአምራዊ የሳይንስ ግኝቶችና 

ፇጠራዎች ጉሌህ ምሥክሮች ናቸው። በዙህ መሌክ የሰው ር እኩሌ መሆኑን ሇማስረዲት ሞከርኩ። 

አሁን ግን ይህን የእኩሌነት መርኀ ሇመቀበሌ የመኑ መንፇስ ሁኔታዎችን ቀሊሌና ምቹ 

አዴርጓቸዋሌ። የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች በየአገሩ በብዚት ተመሥርተው፤ በአገራቸው 
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ያሇውን የመብት መዯፇር ሇማስቀረት መጣር ብቻ ሳይሆን፤ ዴንበር ጥሰውና ባሔር ተሻግረው 

በላሊው አገር ያሇውን የሰብአዊ መብት ሇማስከበር፣ በዓሇም-አቀፌ ዴርጅቶች አማካይነት አርኪ 

ዴልችን አስመዜግበዋሌ። ምንም እንኳ ብዘ የቀረው መሆኑ ቢታወቅም፤ የመብት መከበር 

በበሇጸጉት አገሮች በአንጻራዊ መሌኩ የተሟሊ ነው ሇማሇት ይቻሊሌ። የእኩሌነት ፀሏይ ስሇበራ፣ 

ታሪክ በቀረፀሌን ሁኔታ የባሪያና የጌታ፣ ወይም የታዚዥና የአዚዥ ግንኙነት አክትሟሌ። 

 

የፆታዎች እኩሌነት 

“እግዙአብሓር ሁለንም ፌጥረቶች ጥንዴ (ወንዴና ሴት) አዴርጎ ፇጠራቸው። ሰው፣ እንስሳ 

ወይም ተክሌ፤ … ሁለም ጥንዴ ፆታዎች ናቸው፤ በመካከሊቸውም ፌጹም እኩሌነት አሇ።” 18 

ከሊይ እንዯተጠቀሰውና በሁለም ቅደሳን መጻሔፌት ውስጥ እንዯምናነበው፤ ሁለም ሔይወት 

ያሇው ነገር ወንዴና ሴት ሆኖ መፇጠሩን ነው። በእነዙህ ፆታዎች መካከሌ የአካሊዊ ተፇጥሮ ሌዩነት 

ቢኖርም፤ አንደ ከላሊው በመብት የሚበሌጥበት ምክንያት ሉኖር አይችሌም። እርግጥ በተፇጥሮው 

አንደ ፆታ ከላሊው የተሇየ የሥራ ዴርሻ ስሊሇው፣ በውበት፣ በአቅም፣ በጉሌበትና በጥንካሬ የተሇየ 

ነው። ሁሇቱ በጋራ የሚያከናውኗቸው ሥራዎች እንዲለ ግን አይካዴም፤ እንዱሁም አንደ ፆታ 

ብቻ ሉሠራውና ሉያከናውነው የሚችሇው የተሇየ ሥራ አሇ። ላሊው ግን ከአካሊዊ ፌጥረቱ ሌዩነት 

አንፃር ይህን ሇመሥራት አይችሌም። 

 

ተቃራኒ ወይስ ተዯጋጋፉ 

በአነጋገር ሌምዴ ተቃራኒ ፆታዎች የሚሇው ቋንቋ ሥፌራ የሇውም። ተቃራኒ ማሇት፣ አንደ 

ነገር ላሊውን የሚያጠፊ ወይም የሚዯመስስ ማሇት ነው። ሇምሳላ ያህሌ እሳትና ውኃ፣ ብርዴና 

ሙቀት፣ ብርሃንና ጨሇማ፣ መዯመርና መቀነስ፣ ማግኘትና ማጣት፣ … ወተ፤ ተቃራኒዎች 

ናቸው። ምክንያቱም አንደ የላሊው ፀር ስሇሆነ ብቻ ሳይሆን፤ ሁሇቱ በአንዴ ወቅትና በአንዴ ቦታ 

አብረው አይሆኑም፤ አይኖሩምም። 

ሁሇቱ ፆታዎች ግን ተዯጋጋፉና አንደ ላሊውን የተሟሊ ያዯርገዋሌ። ስሇዙህ አንደ ፆታ የላሊው 

ተቃራኒ ሉሆን አይችሌም። ሔይወት በአንዴ ፆታ ሊይ ብቻ የተመሠረተ አይዯሇም። አንደም ፆታ 

ከላሊው የበሇጠ አስተዋፅዖ አያዯርግም። ሁሇቱም የሚጫወቱት አስፇሊጊ ሚና በመኖሩ የሁሇቱ 

ፆታዎች መኖር፣ ሔይወት ሔሌውና እንዱያገኝና የተሟሊ እንዱሆን ያዯርገዋሌ። 

የፆታዎች የመብት ሌዩነት ጎሌቶ የሚታየው በሰዎች መካከሌ ስሇሆነ፤ የአምሊክ መሌእክተኞች 

ይህንን ችግር ሇማስወገዴ፣ ዯረጃ በዯረጃ በየግሇጸተ-መኑ፣ ትምህርት ሰጥተዋሌ። 
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ከሙሴ መገሇጽ በፉት አንዴ ሰው ከአንዴ ሚስት በሊይ ሉያገባ ይችሌ ነበር። በዙያም መን 

በነበረው ባህሌና ሌምዴ የሴቶች ዯረጃ ምን ያህሌ ዜቅ ያሇ እንዯ ነበር መገመት ይቻሊሌ። ሙሴም 

ሲያስተምር፣ አንዴ ሰው በአንዴ ወቅት አንዴ ሚስት ብቻ ሉያገባ (ሉኖረው) እንዯሚችሌ 

አስተማረ። ዯስ ካሊሊችውና ላሊ ሇማግባት ከፇሇገ ግን፤ ሇመጀመሪያዋ የፌቺ ወረቀት በመስጠትና 

በማሰናበት ላሊ ጋብቻ ሇመፇጸም እንዯሚችሌ አ። 19 ይህም ትምህርት የአንስታይ ፆታን 

መብት በፉት ከነበረበት ዯረጃ ከፌ ያዯረገው መሆኑ አያከራክርም። 

ክርስቶስ ሲገሇጽ ያሇ ምክንያት መፌታት ትክክሌ አሇመሆኑን አስተማረ።”20ይህም ትምህርት 

ከሙሴ ሔግ የበሇጠ ሇሴቶች የተሻሇ መብት ሰጥቷሌ። 

ከሊይ እንዯታየው በዙህ መን የተገሇጸውና ሇዙህ መን ተስማሚና እንዱሁም ሇሰው ር 

የአእምሮ ብስሇት፣ የመንፇሳዊ እዴገትና የሥሌጣኔ ዯረጃ ተመጣጣኝ የሆነ ትምህርት የገሇጸው 

ባሃኦሊህ ግን የሁሇቱን ፆታዎች የመብት፣ የዯረጃና የዕዴሌ እኩሌነት በማያሻማና በማያጠራጥር 

ሁኔታ አስቀምጦታሌ። 

 

ሁሇት ክንፍች 

የፆታዎችን እኩሌነት በሚመሇከት አብደሌ-ባሃ ሲናገር፤ “የሰውን ር አንዴነት (ባሃኦሊህ) 

ሲያውጅ፣ በአምሊክ ፉት ወንዴና ሴት እኩሌ መሆናቸውንና፣ በመካከሊቸውም ምንም ዓይነት 

ሌዩነት መዯረግ እንዯላሇበት አስተማረ። በመካከሊቸው አሁን ያሇው ሌዩነት የትምህርትና 

የሥሌጠና መጓዯሌ ብቻ ነው። እኩሌ የትምህርት ዕዴሌ ሇሴቶች ቢሰጣቸው የመበሊሇጥንና 

የበታችነት ስሜት ይጠፊሌ። 

የሰብአዊ ዓሇም … ሁሇት ክንፍች አለት፣ አንደ አንስታይ ሲሆን ላሊው ተባዕታይ ነው። አንደ 

ወገን ብሌሹ ቢሆን፣ ላሊው ጠንካራውና የተሟሊው ክንፌ (ብቻውን) ሉበር አይችሌም። የሰብአዊ 

ዓሇም ሁሇት እጆች አለት። አንደ ጎዯል ቢሆን፣ ጤናማው እጅ … ሥራዎቹን ሇማከናወን 

አይችሌም። የሰው ር ፇጣሪ እግዙአብሓር ነው። ሇሁሇቱም ፆታዎች ፌጽምናዎችንና ብሌህነትን 

አዴሎቸዋሌ፤ … የአካሌ ክፌልችንና የስሜት ብሌቶችን ያሇ ምንም ሌዩነትና ማበሊሇጥ … 

ሰጥቷቸዋሌ፤ ስሇዙህ ሇምን ሴት ዜቅተኛ ተዯርጋ ትገመታሇች? ይህ በአምሊክ እቅዴና ፌትሔ 

መሠረት አይዯሇም። እኩሌ አዴርጎ ፇጥሯቸዋሌ፤ በእርሱ አመሇካከት የፆታ ጥያቄ የሇም። ያ 

እርሱ ሌቡ እጅግ በጣም የፀዲ፣ ሥራዎቹ እጅግ በጣም የተሟለ፣ ወንዴ ሆነ ሴት፣ በአምሊክ ንዴ 

ተቀባይነት አሇው። … ከዙህም በሊይ፣ ሴቶች የሰው ር እናቶች ስሇሆኑና፣ እናቶችም ሌጆችን 

በእንክብካቤ ስሇሚያሳዴጉ፣ ትምህርት ሇወንድች ከሚሰጥ ይሌቅ ሇእነርሱ ቢሰጥ በጣም የበሇጠ 

ጥቅም አሇው። የሌጆች ቀዲማዊ አስተማሪዎች እናቶች ናቸው። ስሇዙህ ሁሇቱንም ወንድችና ሴቶች 
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ሌጆችን ሉያስተምሩ እንዱችለ እነርሱ በብቃት መሰሌጠን ይገባቸዋሌ። ይህንን በሚመሇከት 

በባሀኦሊህ ጽሐፍች ውስጥ ብዘ ትእዚዚት አለ። 

“ሇወንዴና ሇሴት አንዴ ዓይነት የትምህርት አሰጣጥ እንዱኖር ዯነገገ። የፆታዎችን እኩሌነት 

ሇማሳካት፣ ሴቶችና ወንድች ሌጆች ተመሳሳይ ሥርዓተ-ትምህርት መከታተሌ ይገባቸዋሌ። የሰው ር 

በመሊ ተመሣሣይ የትምህርት ዕዴሌ ሲቀበሌና፣ የወንድችና የሴቶች እኩሌነት ግንዚቤ ሲያገኝ፤ 

የጦርነት መሠረቶች ፇጽመው ይዯመሰሳለ። ያሇ እኩሌነት ይህ ሉሆን አይችሌም፤ ምክንያቱም 

ሁለም ሌዩነቶችና መበሊሇጦች ሊሇመስማማትና ሇሁከት አመቺ ናቸውና። የወንድችና የሴቶች 

እኩሌነት ጦርነትን ሇማስቀረት አመቺ ነው፤ ምክንያቱም ሴቶች ጦርነት እንዱዯረግ በፌጹም 

አይፇቅደም። እንዱከሊከለት የቀረበሊቸው ጥሪ የፇሇገው ቢሆንም ከሔፃንነታቸው ጀምረው በጭንቅ፣ 

በፌቅርና በእንክብካቤ ሇሃያ ዓመታት ኮትኩተው ያሳዯጓቸውን ወንድች ሌጆቻቸውን በጦር ሜዲ 

እንዱሰው እናቶች አሳሌፇው አይሰጡም። ሴቶች የመብት እኩሌነትን ሲያገኙ፣ ጦርነት በሰው ር 

መካከሌ ፇጽሞ እንዯሚቆም ጥርጥር የሇውም።” 21 

 

የሏብት ሥርጭት 

በባሃኢ እምነት ቦኔነት መኖር እንዯማይገባው ሁለ፣ በአንዴ በኩሌ የናጠጠ ሏብታምነት፤ 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ የተጎሳቆሇ ዴህነት መኖር እንዯማይገባቸው በሃኦሊህ በግሌጽ ዯንግጓሌ። 

ሇሁሇቱም ገዯብ እና የተመጣጠነ የሏብት ስርጭት እንዱኖር አስፇሊጊ መመሪያዎችን ሰጥቷሌ፤ 

ይህንን ሥርዓት የሚመሩና የሚቆጣጠሩ ተቋማት መሥርቷሌ። 

“በመካከሊችን በአንዴ በኩሌ በሏብት ጭነት ከመጠን በሊይ የተጨነቁ፤ በላሊ በኩሌ እነዙያ 

ዕዴሇ-ቢሶች በረሃብ የሚሞቱ፤ እንዱሁም እነዙያ የተንጣሇለ ብዘ ቤቶች ሲኖራቸው፤ ላልች 

ራሳቸውን የሚያሣርፈበት የላሊቸው (እንዲለ) እናያሇን። “… መፌትሄውም ከአሁኑ በጥንቃቄ 

መወሰዴ አሇበት። በሰዎች መካከሌ ፌጹም እኩሌነት በማምጣት ሉሳካ አይችሌም።” 22 

 

የዯረጃ ሌዩነት 

የመብትና የዕዴሌ ፌጹም እኩሌነት መኖር እንዲሇበት ባሃኦሊህ በግሌጽ አስቀምጦታሌ። ይሁን 

እንጂ በሏብት ሥርጭት ወይም በሥራ ክፌፌሌ፣ ፌጹም እኩሌነት እንዯማይቻሌም ይናገራሌ። 

ምክንያቱም በፌጥረት ውስጥ የዯረጃዎች ሌዩነት እንዱኖር አዴርጎ አምሊክ ዯንግጎታሌ። ሇምሳላ 

ያህሌ የማዕዴንን ዓሇም ብንወስዴ፣ (ከዴንጋይ፣ ነሃስ፣ … እስከ ወርቅና አሌማዜ ዴረስ) ሁለም 

እኩሌ ጥራት፣ ጥንካሬ፣ ውበት፣ አገሌግልትና ዯረጃ … የሊቸውም። በተመሳሳይ መሌኩ፣ በሰዎች 
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መካከሌም መሰሌ ሌዩነቶች መኖራቸው አያጠያይቅም። ስሇሆነም ሥርዓቱ፣ በችልታ፣ በትምህርት 

ዯረጃ፣ ሇሔብረተሰቡ በሚያዯርገው አስተዋጽፆና በመሳሰለት ይወሰናሌ። 

“እኩሌነት የማይሟሊ ተስፊ (Chimera)ነው፣ በፌጹም ተግባራዊ አይሆንም እኩሌነት 

ቢዯረስበትም አይቀጥሌም፤ ይህ የሚቻሌ ቢሆን እንኳ የዓሇም ሥርዓት በሙለ ይወዴማሌ። ይህ 

የሥርዓት ሔግ ሁሌ ጊዛ በሰብአዊ ዓሇም ውስጥ መገኘት አሇበት። የሰማዩ መንግሥት በዙህ መሌክ 

በሰው ፌጥረት ውስጥ ዯንግጎታሌ።”23 

“አንዲንድቹ ከመጠን በሊይ ሏብታሞችና ላልች በሚያሳዜን ሁኔታ ዴሆች (እንዲይሆኑ)፣ ይህንን 

ጉዲይ የሚቆጣጠርና የሚያሻሽሌ ዴርጅት በእርግጥ አስፇሊጊ ነው። ሏብትን መመጠን አስፇሊጊ 

እንዯሆነ ሁለ፤ ዴህነትንም መገዯብ አስፇሊጊ ነው። የሁሇቱም ከሌክ ማሇፌ በጎ አይዯሇም። 

በተመጣጠነ ሁኔታ መኖር በጣም አስፇሊጊ ነው። ሇባሇፀጋው ግዘፌ ሏብት እንዱኖረው መብቱ ከሆነ፤ 

በተመሳሳይ መሌኩ ሇሠራተኛውም በቂ ገቢ እንዱኖረው ያስፇሌጋሌ።” 24 

ባሃኦሊህ ሇሰው ሌጅ የሚያስፇሌጉና እንዯ መብት መቆጠር ያሇባቸው መሠረታዊና አስፇሊጊ 

ነገሮች መኖራቸውን ይናገራሌ። እነዙህም መሠረታዊና አስፇሊጊ ነገሮች የእርሱ ግሌጸት ከበራ 

በኋሊ፣ በአሁኑ ወቅት ሁለም መሆን ይገባቸዋሌ ብሇው ይናገራለ። የመጀመሪያዎቹ መሠረታዊ 

ነገሮች ሁሊችንም የምናውቃቸውና ከእንስሶች ጋር የምንጋራቸው፣ ምግብ ሌብስና መጠሇያ 

ናቸው። 

ላልች ዯግሞ ሇሰብአዊ ፌጡር ብቻ ተሇይተው የታዯለ፣ እርሱን ብቻ የሚመሇከቱና 

ሇመንፇሳዊና ሇአእምሮው ዕዴገትና ጤና የሚያስፇሌጉ መሠረታዊ የሆኑ መብቶች ናቸው። 

እነርሱም፦ ጤና፣ ትምህርትና የህሌውና ዯህንነት ወይም የኑሮ ዋስትና ናቸው። ማንኛውም ሰብአዊ 

ፌጡር እነዙህን ማግኘት መብቱ ሲሆን፤ መንግሥትም ሆነ ሔብረተሰቡ እነዙህን መሠረታዊ ነገሮች 

ማሟሊት ግን ኃሊፉነትና ግዳታቸው ነው። ከእነዙህ መሠረታዊ ነገሮች በሊይ ያለትን ጥቅሞች ሆነ 

አገሌግልቶች አንዴ ሰው ሉያገኝ የሚችሇውም ሆነ የሚገባው ሇሔብረተሰቡ በሚያዯርገው 

አስተዋጽኦና በችልታው ይወሰናሌ። አሁን ባሇው ሥርዓት የዙህ መብት ጉዴሇቱ ጎሌቶ ስሇሚታይ 

እንዱስተካከሌ የአምሊክ ፇቃደ ነው።  

 

የሚያርሙ እርምጃዎች 

 አሁን ያሇውን ሥርዓት ሇማስተካከሌ እንዱቻሌ መወሰዴ ያሇባቸው እርምጃዎች 

ተጠቁመዋሌ። አንዲንድቹንም በሔግ መሌክ ባሃኦሊህ ቀርጿቸዋሌ። 
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በመጀመሪያ ዯረጃ፣ አንዴ ሰው ሲሞት ንብረቱን ሇሰባት ወገኖች እርሱ በሔጉ መጽሏፌ ውስጥ 

ባስቀመጠው ቀመር መሠረት እንዱያከፊፌሌ ባሃኦሊህ ዯንግጓሌ። 

ሁሇተኛ፣ የአንዴ ሰው ሏብቱ ሲያዴግና ከወጪ ቀሪው የተወሰነ ዯረጃ ሊይ ሲዯርስ 19% 

እንዱከፌሌ በሔጉ መጽሏፌ በግሌጽ ተቀምጧሌ። ይህንን የአምሊክ ዴርሻ የማይከፌሌና ግዳታውን 

የማያሟሊ ምእመን በምዴርና በሰማይ የሚጠየቅበት መሆኑ ተገሌጿሌ። 

ሦስተኛ፣ መባ ወይም መዋጮ ከመንፇሳዊነት መሇኪያዎች አንደ አዴርጎ ስሊ፤ ሇእምነቱ 

እዴገትና ሥራ ማስኬጃ መዋጮ መክፇሌ መንፇሳዊ ግዳታ ነው። መዋጮውም የበሇጠ ቡራኬን 

የሚስበው፣ አማኙ ከተረፇው ሲሰጥ ብቻ ሳይሆን መስዋዕት ሲታከሌበት ጭምር ነው። 

መንፇሳዊነቱን ከሚመሰክሩት መካከሌ ሁሇት ነጥቦች ሉጠቀሱ ይችሊለ። በመጀመሪያ ዯረጃ 

አንዴ ሰው ከሌዯቱ እስከ ዕሇተ ሞቱ መዋጮ ባያዯርግ፣ ማንም ግሇሰብ ሆነ ተቋም እንዱከፌሌ 

አማኙን የሚጠይቀው የሇም። በላሊ በኩሌ አንዴ ሰው ከፌተኛ ገንብ ስሊዋጣ በጎ አዴራጎቱ 

አይነገርሇትም። ይህ መዋጮ በአምሊክና በአማኙ መካከሌ የሚከናወን መንፇሳዊ ሥራ ስሇሆነ 

ዋጋው በአምሊክ ይሰጠዋሌ ማሇት ነው። 

በሁሇተኛ ዯረጃ፣ ይህን መዋጮ ሉያዯርግ የሚችሌና ከዙህም ፀጋና ቡራኬ እንዱካፇሌ 

በባሃኦሊህ የተፇቀዯሇት አማኙ ብቻ ነው። እምነቱን ያሌተቀበሇ ማንም ግሇሰብ ሇእምነቱ ሉያዋጣ 

አሌተፇቀዯሇትም። በተመሳሳይ መሌኩ አንዴ እምነቱን የተቀበሇ ግሇሰብ ባኦሊህ ባው ሔግ 

የማይመራና ተመክሮም የማይመሇስ መሆኑ ከተረጋገጠ፤  ከሚወሰዴበት አስተዲዯራዊ እርምጃዎች 

ውስጥ አንደ መዋጮ እንዲይከፌሌ መዯረጉ ነው። አሁን ያሇው ሌምዴ የጥፊተኛ መቀጫውም ሆነ 

መቀጣጫው ገንብ እንዱከፌሌ መገዯደ እንጂ እንዲይከፌሌ መዯረጉ ስሊሌሆነ ይህ የባሃኦሊህ ሔግ 

የመዋጮን መንፇሳዊነት የበሇጠ ያረጋግጣሌ። 

ሰዎች የተፇጠሩበትን ዓሊማ በሚገባ ሲገነቡና የመንፇሳዊ እዴገታቸው የሊቀ ሲሆን ያሊቸውን 

የሏብት ክምችት በአግባቡ ካሌተጠቀሙበትና ሇሰው ር አገሌግልት ካሊዋለት ሇመንፇሳዊ 

እዴገታቸው መጫጨት ምክንያት መሆኑን በውሌ ይገነባለ። በመሆኑም በፇቃዯኝነትና በፌሊጎት 

ሏብትን ማጋራት የተሇመዯ ባህሌ ይሆናሌ። እዙህ ዯረጃ ሊይ ሲዯርስ፣ በአንዴ በኩሌ የናጠጠ 

ሏብታምነት በላሊ በኩሌ የተጎሳቆሇ ዴህነት ሥፌራ አይኖራቸውም። 

“የሁለም የኢኮኖሚክስ ጥያቄዎች ምሥጢራት በባሔርያቸው ከሌብና ከመንፇስ ዓሇም ጋር 

የተያያዘ ናቸው። … የፖሇቲካን አካሌ የሚያጠቃው በሽታ የፌቅር መታጣትና የበጎ ሥራ አሇመኖር 

ነው። … ሇምሳላ የኢኮኖሚ ጥያቄ መፌትሄ የሚሳካው በካፒታሉስቶችና በሠራተኞች መካከሌ 

በሚዯረገው ፌጥጫና ግጭት ሳይሆን፤ በሁሇቱ ወገኖች (መካከሌ) በፇቃዯኝነት አስተሳሰብ 
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በሚዯረገው መስዋእትነት ነው። ከዙያም በኋሊ እውንና ሊቂ የሆነ የሁኔታዎች መስተካከሌ ሉመጣ 

ይችሊሌ።”25 

 

አንዴ ረዲት ቋንቋ 

“ሇአንዴነትና ሇስምምነት የሚያመቻቹ ከሆኑት ነገሮችና ምዴር እንዯ አንዴ ሀገር እንዴትታይ 

ከሚያዯርጓት መካከሌ የተሇያዩ ቋንቋዎች ወዯ አንዴ ቋንቋ ሲቀነሱና በተመሳሳይ መሌኩ በዓሇም 

ውስጥ ያለት ጽሐፍች በአንዴ ጽሐፌ ሲወሰኑ ነው። ሁለም ሀገሮች፣ የእውቀትና የትምህርት 

ሰዎችን በመሰየም፣ ስብሰባ በመጥራትና በጋራ ምክክር አሁን ካለት የተሇያዩ ቋንቋዎች መካከሌ 

አንዴ መምረጥ ወይም ላሊ አዱስ መፌጠር ይጠበቅባቸዋሌ፤ (ቋንቋውም) በዓሇም ትምህርት ቤቶች 

ውስጥ ሔፃናት በሙለ የሚማሩበት ይሆናሌ። 

“የዓሇም ሔዜቦች በሙለ አንዴ ዓሇም-አቀፌ ቋንቋና አንዴ ዓይነት የጋራ ሥነ-ጽሐፌ በሥራ 

የሚያውለበት ቀን እየተቃረበ ነው። ይህ ሲሳካ ሰው ወዯ ማንኛውም ከተማ ሲጓዜ ሌክ ራሱ ቤት 

እንዯገባ ይቆጥረዋሌ። እነዙህ ነገሮች ግዳታና ፌጹም አስፇሊጊ ናቸው። እያንዲንደ አስተዋይና 

አዋቂ ሰው ያንን የተጻፇውን ወዯ እውንነትና ወዯ ተግባር መተርጎም ይገባዋሌ።”26 

በሰብአዊ ዓሇም ውስጥ ዚሬ እጅግ በጣም ተፇሊጊው ነገር በሀገሮችና በሔዜቦች መካከሌ ሥር 

ሰዴድ የኖረውን አሇመግባባት መግታትና ማስወገዴ ነው። ይህም ሉሳካ ከሚችሌባቸው አያላ 

ስሌቶች አንደ በቋንቋ ምክንያት የሚፇጠሩትን አሇመግባባቶች ማስወገዴ ነው። ስሇዙህ የአንዴ 

ዓሇም-አቀፌ ረዲት ቋንቋ እውን መሆን መሠረታዊ ነው። 

“የቋንቋዎች አንዴነት እውን ካሌሆነ የሰብአዊ ዓሇም ሔብረቱ በብቃት ተዯራጅቶ እጅግ በጣም 

ታሊቁ ሰሊም ሉረጋ አይችሌም፡፡ ምክንያቱም፣ የቋንቋ ሥራ የሰብአዊ ሌቦችን ምሥጢራትና 

የተሰወሩትን ነገሮች እንዯ ስእሌ ማሳየት ነው። ሌብ እንዯ አንዴ ሳጥን ነው፤ ቋንቋም ቁሌፈ ነው፤ 

ሳጥኑን ከፌተን በውስጡ ያለትን ዕንቁዎች ሇማየት የምንችሇው ቁሌፈን በመጠቀም ብቻ ነው። 

ስሇዙህ የአንዴ ዓሇም-አቀፌ ረዲት ቋንቋ ጥያቄ ከፌተኛ ጠቀሜታ አሇው። በእርሱ አማካይነት ዓሇም-

አቀፊዊ ትምህርትና ሥሌጠና ተግባራዊ ይሆናለ። … የአምሊክን ትምህርቶች ሇማብራራት 

የሚቻሇው በእርሱ አማካይነት ብቻ ነው። በሰብአዊ ዓሇም ውስጥ የታወቁ የመረጃዎች ሥርጭት 

የሚከናወነው በቋንቋ ነው። የተሇያዩ ሌሳናትንና ላልችን ቋንቋዎች አሇመረዲት እስከ ቀጠሇ ዴረስ 

እነዙህ የተከበሩ ግቦች እውን ሉሆኑ አይችለም። ስሇዙህ ሇሰው ዓሇም፣ ከሁለም መቅዯም ያሇበት 

አገሌግልት፣ ይህንን ዓሇም-ዓቀፊዊ ረዲት የመገናኛ ዳ መፌጠር ነው። እርሱም ሇሰብአዊ የጋራ 

ሏብት መረጋጋት ምክንያት ይሆናሌ። በእርሱ መሣሪያነት ሳይንስና ሥነ-ጥበባት በየሀገሮች 

ይሰራጫለ፤ እንዱሁም የሁለም ሮች ዕዴገትና ሌማት በእርሱ አማካይነት ይረጋገጣሌ። ይህንን 

ዓሇም-አቀፊዊ ረዲት ቋንቋ በዓሇም ውስጥ ሇማስፇን ባለን ኃይልች በሙለ መጣር አሇብን። … ዓሇም 
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አቀፊዊ ስብሰባ ሇማጋጀት፣ ከተሇያዩ ሀገሮች አዋቂ ሰዎች መምረጥ ይቻሊሌ፤ /የስብሰባው/ ዏቢይ 

አሊማም ሁለን የሚያካትት የመገናኛ ዳ ማሳዯግ ነው።” 27 

 

እጅግ በጣም ታሊቁ ሰሊም 

አንገብጋቢ ከሆኑት የወቅቱ ጥያቄዎች መካከሌ የዓሇም ሰሊም ከሁለም በሊይ ጎሌቶና ሌቆ 

ይገኛሌ። ዯራስያን የዯረሱሇት፤ ባሇቅኔዎች የተቀኙሇት፤ ዴምጻውያን ያዛሙሇት፤ ቅደሳን 

ነቢያት የተነበዩሇትና በጎ አመሇካከት ያሊቸው ሁለ የተመኙት እጅግ በጣም ታሊቁ የዓሇም ሰሊም 

መመሥረቱ አስፇሊጊ ብቻ ሳይሆን የማይቀር መሆኑን የዓሇም አቀፌ ቤተ-ፌትሔ በ1985 ሇዓሇም 

ሔዜቦች በሊከው የሰሊም መሌእክት በግሌጽ አስቀምጦታሌ። 

ሰው ባሌተሰናከሇ አእምሮና በንጹህ ሌብ እውነትን መመርመር ያሇበት፣ የሃይማኖቶችን ሁለ 

መሠረታዊ አንዴነት ሇመገንብ እንዱችሌ ነው። መሠረተ ቢስ ጥሊቻዎችን ከአስተሳሰቡ፣ 

ከአመሇካከቱና ከእምነቱ ማሊቀቅ ያሇበት ዯግሞ ከአምሊክ ፇቃዴና ሔግ ውጭ ስሇሆኑ ነው። እነዙህ 

ግንዚቤዎች በበኩሊቸው ሇሰው ር ዓሇም እኩሌነትና አንዴነት ሰው የበሇጠ እውቀት ሉኖረው 

እንዱችሌ ያዯርጋለ። ይህ እውቀት ሰው ሇእኩሌነትና ሇአንዴነት እንዱሠራና የበኩለን አስተዋጽኦ 

እንዱያበረክት ይገፊፊዋሌ። በጎ አመሇካከት ያሊቸው ሁለ ሇዙህ ሠናይ መሠረታዊ ትምህርት 

እውን መሆን የሚያበረክቱት እያንዲንደ አስተዋጽኦ የሰው ር አንዴነት የፀሏይን ብርሃን 

የሚያይበትን ሰዓት በዙያን ያህሌ ያፊጥነዋሌ። የሰው ር አንዴነት መመሥረት ሇእጅግ በጣም 

ታሊቁ ሰሊም መስፇን አመቺ ሁኔታን ይፇጥራሌ። ምክንያቱም እኩሌነትና አንዴነት ሳይኖሩ ሰሊም 

ሉመሠረት አይችሌም። አንዴነት የሰሊም መሠረት ነውና። 

 

ዓሇም እንዯ አንዴ ቤተሰብ 

“በኑባሬ ዓሇም ውስጥ፣ ከሰብአዊ ዓሇም አንዴነትና ከእጅግ በጣም ታሊቁ ሰሊም የበሇጡ 

ጥያቄዎች ሉነሱ አይችለም። የሰብአዊ ዓሇም አነዴነት የሰውን ክቡርነት ያረጋግጣሌ። ዓሇም-

አቀፌ ሰሊም ሇሰው ር አንዴነት ዋስትና ነው።… 

“… የሰሊም መንስዔ እጅግ በጣም ታሊቅ መንስዔ ነው፤ የአምሊክ መንስዔ ነው፤ እናም ሁለም 

የዓሇም ኃይልች በሙለ እርሱን ይቃወሙታሌ። ሇምሳላ መንግሥታት፤ የወታዯራዊ ብቃት 

ሇሰብአዊ እዴገት እርምጃ እንዯሆነ፤ በሔዜቦችና በሃገሮች መካከሌ መከፊፇሌን እንዯ አገር 

ወዲዴነትና ክብር፤ አንዴ ሀገር ላሊውን ቢያጠቃና ቢያሸንፌ፤ … እንዯ እዴገትና ብሌጽግና 

ይቆጥሩታሌ። ይህ በፌጹም ስህተት ነው። የዓሇምን ሀገሮች ከአንዴ ቤተሰብ አባልች ጋር 

አወዲዴሯቸው። አንዴ ቤተሰብ በትንሽ ዯረጃ አንዴ ሀገር ነው። የሀገሮችን ክበብ (ክብ) አስፈት፤ 
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እናም የሰውን ር በሙለ ያካትታሌ። ቤተሰብን የሚከብቡ ሁኔታዎች ሀገርን ይከብባለ። በቤተሰብ 

ውስጥ ያለት ዴርጊቶች በሀገር ሔይወት ውስጥ ያለት ዴርጊቶች ናቸው። በአባልች መካከሌ 

መጣሊት፣ አንደ ላሊውን ቢርፌ፣ ምቀኝነትና ጎጂ በቀሌ፣ እንዱሁም ሇራስ ጥቅም ሲባሌ 

ስግብግብነት በቤተሰብ መካከሌ ቢነሱ፣ እዴገትና እርምጃ ሉታዩ ይችሊለን? አይሆንም፣ ይህ 

የእዴገትና የእርምጃ ዯብዚ መጥፊት ይሆናሌ። በታሊሊቅ የሀገሮች ቤተሰብ ውስጥ እንዱሁ ይሆናሌ። 

ምክንያቱም ሀገሮች የቤተሰቦች ስብስብ ናቸውና። ስሇዙህ መጣሊትና መከፊፇሌ፣ ቤተሰብን 

በማጥፊት እዴገትን እንዯሚያስቀር ሁለ፣ እንዯዙሁም ሀገሮችም ይጠፊለ፤ እዴገትም ይሰናከሊሌ። 

“መንግሥተ ሰማያዊ መጻሔፌት፣ የመሇኮት ነቢያት፣ ጠቢባንና ፇሊስፍች ሁለም፣ ጦርነት 

ሇሰው ር እዴገት አጥፉ፣ ሰሊም ግን ገንቢ መሆኑን ይስማማለ። ጦርነትና ግጭት የሰውን ር 

ከመሠረቱ እንዯሚመነግለት ይስማማለ። ስሇዙህ፣ ጦርነትን የሚያቆምና የሰውን ር አንዴነት 

የሚያውጅና የሚመሠርት አንዴ ኃይሌ ያስፇሌጋሌ። 

“ይሁን እንጂ፣ የዙህን ኃይሌ አስፇሊጊነቱን ማወቁ ብቻውን በቂ አይዯሇም። ሏብት ማስፇሇጉን 

መገንብ ሏብት ሉሆን አይችሌም። የሳይንስ ግኝት አስመስጋኝ መሆኑን መስማማት የሳይንስን 

እውቀት አያቀዲጅም። የክብርን ክቡርነት መመስከር ሰውን የተከበረ አያዯርገውም። የሰብአዊ 

ሁኔታዎችንና ሇእርሱም የሚያስፇሌጋቸውን መዴሃኒት ማወቁ ሇእርሱ መሻሻሌ ምክንያት ሉሆን 

አይችሌም። ጤና ጥሩ መሆኑን መረዲት ጤና ሉሆን አይችሌም። ያለትን ሰብአዊ ሁኔታዎች 

ሇማስተካከሌ የሰሇጠነ ሏኪም ያስፇሌጋሌ። አንዴ ሏኪም ስሇሰው አካሌ፣ ስሇምርመራው፣ 

ስሇህክምናውና ስሇማስታመሙ የተሟሊ እውቀት እንዱኖረው እንዯሚያስፇሌገው ሁለ፣ ከጤና 

ውጤት በፉት፣ ይህም የዓሇም ሏኪም አዋቂ፣ ብሌህና ችልታ ያሇው መሆን አሇበት። የእርሱ 

እውቀት ብቻውን ጤና አይሆንም፤ እውቀቱ መተግበርና መዴሏኒቱም መሰጠት አሇበት። 

 

መንፇሳዊ መፌትሄ 

“ማንኛውም ግብ የሚሳካው የእውቀት፣ የፇቃዯኝነትና የተግባራዊነት ሁኔታዎች ሲሟለ ነው። 

እነዙህ ሦስት ሁኔታዎች ካሌተከሰቱ በስተቀር ዴርጊት ወይም ክንዋኔ አይኖረውም። ቤት ሲገነባ፣ 

በቅዴሚያ መሬቱን ማወቅና ሇመሬቱ ተስማሚ የሆነውን ቤት መቀየስ ያስፇሌጋሌ፤ ሁሇተኛ 

ሇግንባታው የሚያስፇሌገው ወጪ የሚገኝበትን ዳ ማመቻቸትና፣ ሦስተኛ፣ መገንባት ናቸው። 

ስሇዙህ ሇሰብአዊ ሁኔታዎች - ማሇት ሇሰው ር አንዴነት - መፌትሓ መሆናቸው የታወቁትና 

የተስማሙባቸው ተግባራዊ እንዱሆኑና እንዱፇጸሙ ያስፇሌጋሌ። ከዙህም በሊይ፣ በቁሳዊ ሂዯትና 

መሣሪያ አማካይነት ይህ ግንዚቤ እንዯማይገኝ ገሃዴ ነው። ሮች በዜንባላዎቻቸው የተሇዩና 

የተሇያዩ ስሇሆኑ፣ የዙህ ሔብረት ክንዋኔ በረኝነት ሥሌጣን አማካይነት ሉሆን አይችሌም። 

ብሓሮች ስሇማይመሳሰለ፣ በብሓርተኝነት ሥሌጣን አማካይነትም ሉሆን አይችሌም። 
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የመንግሥታትና የሀገር ፖሉሲዎች የተሇያዩ ስሇሆኑ፤ በፖሇቲካ ሥሌጣንም ሉሠራ አይችሌም። 

ያም ማሇት፣ በቁሳዊ መሣሪያነት ሇሔብረት የሚዯረገው ማንኛውም ጥረት፤ ባሌተመጣጠነና 

በዓሇማዊ ፌሊጎት ምክንያት አንደን ወገን ጠቅሞ ላሊውን ይጎዲሌ። ይህ ታሊቅ መፌትሄ በቀኖናዊ 

አክራሪነት ውስጥ በማስመሰሌና በመተረጓጎም ይገኛሌ ብሇው የሚያምኑ አንዲንድች ይገኛለ። 

በተመሳሳይ መሌኩ፣ ይህም መሠረተ-ቢስና ውጤት አሌባ ነው። ስሇዙህ የዙህ ዓሇም የጦርነት፣ 

የመከፊፇሌና ያሇመስማማት በሽታ የሚዴነው በላሊ መንገዴ ሳይሆን፣ በተስማሚ ዳ፣ 

በመንፇሳዊ ኃይሌ፣ በመሇኮት ስጦታዎችና በመንፇስ ቅደስ እስትንፊሶች አማካይነት መሆኑ ግሌጽ 

ነው። በምንም ላሊ ነገር አማካይነት አይቻሌም፤ ምንም ላሊ ነገር ከቶ አይታሰብም። ነገር ግን 

በመንፇሳዊ ጥበብና በመሇኮት ሥሌጣን ነገሩ የሚተገበር ይሆናሌ። 

“ታሪክን ተመሌከቱ። ሇሀገሮች አንዴነት፣ ሇሔዜቦች ግብረ-ገብነትና ሇሰው ር ጥቅምን 

ያስገኘው ምንዴን ነው? በእርሱ ሊይ ብናሰሊስሌ፣ የአምሊክ ሃይማኖቶች መቋቋም የሰውን ር 

አንዴነት ሇማሳካት እጅግ በጣም ታሊሊቅ መሣሪያዎች እንዯነበሩ እንገነባሇን። የቅዴመ አያቶችን 

የሃይማኖት ቅርጾችና ማመሳሰልች ሳይሆን በሃይማኖት ውስጥ ያሇው የመሇኮት መሠረታዊ እውነት 

ይህንን አሳክቷሌ። ማመሳሰልች ግን እርስ በርሳቸው ስሇሚቃረኑ የመጣሊት፣ የጠሊትነት፣ 

የምቀኝነትና የጦርነት መንስኤ ሆነው ኖረዋሌ። የተሇያዩ አመሇካከቶች የሚገናኙበት፣ 

የሚስማሙበትና የሚወሃደበት የስብስብ ማዕከልች የመሇኮታዊ ሃይማኖቶች ናቸው። የትውሌዴ 

ሃገሮችን፣ የሮችንና የፖሉሲዎችን አንዴነት ያሳካለ። ሇምሳላ ክርስቶስ የተሇያዩ ሀገሮችን 

አስተባበረ፣ ሇጦረኛ ሔዜቦች ሰሊምን አመጣ፤ እንዱሁም የሰውን ር አንዴነት መሠረተ። ወራሪ 

ሮማዊያንና ግሪኮች፣ መሠረተ-ቢስ ጥሊቻ (የነበራቸውን) ግብጾችና ሦሪያዊያንን በመጣሊት፣ 

በጠሊትነትና በጦርነት ሁኔታዎች ሊይ ነበሩ፤ ነገር ግን እነዙህን የተሇያዩ ሔዜቦች በአንዴነት 

በማሰባሰብ፣ ያሇመስማማትን መሠረቶች አስወገዯ፤ በረኝነት፣ በጠባብ ብሓርተኝነትና በፖሇቲካ 

ኃይሌ ሳይሆን፣ በመሇኮት ሥሌጣን፣ በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ አማካይነት ይህ ሆነ። በላሊ መንገዴ 

አይሳካም ነበር። በሔዜቦችና በሀገሮች የተዯረጉት ላልች ጥረቶች … ያሇውጤት ቀርተዋሌ።” 28 

 

የሥራ ክቡርነት 

“አገሌጋዬ ሆይ! ከሰዎች መካከሌ እጅግ በጣም ወራድች እነዙያ በምዴር ሊይ ፌሬ የማይሰጡት 

ናቸው፡፡ እንዱህ ያለት ሰዎች በእውነቱ ከሙታን ጋር ይቆጠራለ፤ እንዱያውም በአምሊክ ፉት 

ከእነዙያ ከሥራ ፇቶችና ዋጋ-ቢስ ነፌሶች የሞቱት ይሻሊለ፡፡” 29  

አገሌጋዬ ሆይ! ከሰዎች ሁለ ይበሌጥ ምስጉኖች ሇኑሮ የሚያስፇሌገውን በሙያቸው የሚያገኙና 

የዓሇማት ሁለ ጌታ ሇሆነው አምሊክ ፌቅር ሲለ (ያገኙትን) ሇራሳቸውና ሇመድቻቸው የሚያወጡት 

ናቸው፡፡” 30 
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ሥራና  ፀልት  

ባሃኦሊህ  የሥራን  ክቡርነት  ሲያስገነዜብና  ስንፌናን  ሲያወግዜ፣ ከሰዎች  ሁለ  

ዜቅተኛው  ተቀምጦ  የሚሇምን  ግሇሰብ  መሆኑን  ጠቀሷሌ። ማንም  ሰው  ሇሔብረተሰቡ  

የሚያገሇግሌ፤  ሇራሱና  ሇቤተሰብ   የሚጠቅም  ሙያ ሊይ መሰማራት ግዳታ  መሆኑን  

ያሰተምራሌ።  ሇሰው  ር  አገሌግልት  የሚሰራ  ስራ  እንዯ  ፀልትና  እግዙአብሓርን  ከማምሇክ  

ጋር  እኩሌ  ይቆጠራሌ።   

         “ …  ሇሰብአዊ  ፌጡር  አገሌግልት  በማሰብ  በሌበሙለነት  በሰው  የሚከናወን  ጥረትና  

ዴካም  ሁለ  አምሌኮት  ነው፡፡ የሰውን  ር  ማገሌገሌና  የሔዜቦችን  ፌሊጎት  ማሟሊት፣  ይህ  

አምሌኮት  ነው፡፡ አገሌግልት  ፀልት  ነው።″ 31  

“እያንዲንዲንዲችሁ በአንዴ አይነት ሙያ፣ እንዯ የእጅ ሥራ፣ ንግዴና በመሳሰለት 

እንዴትሰማሩ ታዚችኋሌ፡፡ በዙህ ሥራ ሊይ መሰማራታችሁን፣ በቸርነታችን ወዯ ሊቀ ክብር፣ አንደን 

እውነተኛውን አምሊክ ወዯ ማምሇክ ዯረጃ ከፌ አዴርገነዋሌ፡፡ የእግዙአብሓርን ፀጋ እና ቡራኬዎች 

በሌቦቻችሁ አሰሊስለ፤ ሲነጋና ሲመሽም ሇእርሱ ምስጋና አቅርቡሇት፡፡ ጊዛያችሁን በሥራ ፇትነትና 

በስንፌና አታባክኑት፡፡ በዙያ እራሳችሁንና  ላልችን የሚጠቅሙ (ሙያ) ሊይ ራሳችሁን አሰማሩ፡፡… 

“በአምሊክ ፉት ከሰዎች መካከሌ እጅግ በጣም የተናቁ፣ እነዙያ በሥራ ፇትነት ቁጭ ብሇው 

የሚሇምኑ ናቸው፡፡ ሁለንም ነገሮች በሚሇግሰው፣ በአምሊክ ሊይ መተማመናችሁን በማዴረግ፣ የቁሳዊ 

ነገሮችን ማግኛ ገመዴ አጥብቃችሁ ያዘ፡፡ ማንም ራሱን በእጅ ስራና በሙያ ሲያሰማራ፣ ይህ ሙያ 

ራሱ በአምሊክ ግምት እንዯ አምሌኮት ተግባር ይቆጠርሇታሌ፣ ይህም ላሊ ሳይሆን የእርሱ ወሰን 

ከላሇውና ከተትረፇረፇው የቸርነቱ ምሌክት ነው፡፡ 32 

ስሇዙህ በዙህ መን ሰዎች ሇሰው ር አገሌግልት ሉሆን ይችሊሌ ብሇው በማሰብ፣ የሚሰሩት 

ስራ፣ በምርምርና በጥረት ወዯ ብርሃን የሚያመጡት አዱስ ግኝትና ፇጠራ፣ የሚከፌለት 

መስዋዕት፣ በአጠቃሊይ የሚያዯርጉት አስተዋፅኦ እንዯ ፀልትና እግዙአብሓርን እንዯማምሇክ 

ይቆጠርሊቸዋሌ፡፡ በመሆኑም፣  በቃሊት „እናምናሇን‟ ከሚለት ሰባኪዎችና „ዴነናሌ‟ ከሚለት 

አስመሳዮች ይሌቅ፣ የሰውን ር በተሇያየ ሥራ የሚያገሇግለ ባሇሙያዎች የበሇጠ አምሊክን 

ማምሇካቸውን በግባር ያስመሰክራለ፡፡ 

ሰዎች እግዙአብሓርን የሚያመሌኩት ሇእግዙአብሓር ፌቅር ብሇው ሲፇጽሙት እንጂ፣ 

መንግሥተ ሰማይን ሇመውረስ ወይም ሇመጽዯቅ በማሰብ አንዲሌሆነ ሁለ፤ ይህም ሥራ ከፀልት 

አኩሌ ወይም እንዯ አምሌኮት የሚቆጠረው፣ ሇሰው ሌጆች ጥቅም በአገሌግልት መንፇስ ሲከናወን 

እንጂ፣ ሇራስ ጥቅም ብቻ ተብል ሲሠራ አሇመሆኑ መታወቅ አሇበት፡፡ 
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ሥራ ክቡር ነው፤ ክቡርነቱም የሚረጋገጠው ሇሰው ሌጆች አገሌግልት ተብል በቅንነት 

መንፇስና በንጹህ ሌብ ሲሠራ ብቻ ነው፡፡ 

 

ሳይንስና ሃይማኖት 

በሔብረተሰብ ሔይወት ውስጥ ከፌተኛ ሚና የሚጫወቱ ሁሇት ኃይልች አለ፡፡ ሁሇቱም 

የአንዴ እውነት ሁሇት ገጽታዎች ስሇሇሆኑ፤ አንደ ላሊውን እንዯማይቃረን፣ ወይም አንደ ከላሊው 

ጋር እንዯማይጋጭ፣ የባሃኢ ጽሐፍች ያረጋግጣለ፡፡ እነርሱም ሳይንስና ሃይማኖት ናቸው፡፡ 

“የሰብአዊነት ፀጋዎች ብዘ ናቸው፤ ይሁን አንጂ፣ ሳይንስ ከሁሊቸውም በሊይ ክቡር ነው፡፡ 

ከእንስሳ በሊይ … ሰው ያሇው ሌቀት፣ በዙህ ከሁለም በሊይ በሆነው ፀጋ ምክንያት ነው፡፡ ሳይንስ 

የእግዙአብሓር ስጦታ ነው፡፡ ቁሳዊ አይዯሇም፤ መሇኮታዊ ነው፡፡ ሳይንስ የእውነታ ፀሏይ ፀዲሌ ነው፤ 

የሁሇንተን ዓሇም እውነቶችን የሚመረምርና የሚያገኝ ኃይሌ ነው፤ ሰው የአምሊክን ጎዲና 

የሚያገኝበት ብሌሃት ነው፡፡ … የሰው ኃይልችና ባሔርያት በመሊ ከጅምራቸው ሰብዓዊና የተወረሱ 

የተፇጥሮ ሂዯት ውጤቶች ናቸው፡፡ በአእምሮና በብሌህነት ምርምር፤ ሳይንስ ሁለንም ነገሮች አስገኚ 

ነው፡፡ …  

“ሇሰው በቅዴሚያ ከእግዙአብሓር የፇሇቀው (ችልታ) ሳይንስ ነው፡፡” 33 

“ሳይንስ እንዯ አንዴ ክንፌ፣ ሃይማኖትን እንዯላሊው አዴርገን ሇማሰብ እንችሊሇን፤ 

ሇመብረር ወፌ ሁሇት ክንፍች ያስፇሌጓታሌ፡፡ አንደ ብቻውን ጥቅመ-ቢስ ነው፡፡ ከሳይንስ ጋር 

የሚጋጭ ወይም እርሱን የሚቃወም ማንኛውም ሃይማኖት መሀይምነት ነው፤ ምክንያቱም 

መሀይምነት የእውቀት ተቃራኒ ነውና … 

“… ሃይማኖትና ሳይንስ ጎን ሇጎን ይራመዲለ፤ … ሇሳይንስ ተቃራኒ የሆነ ሃይማኖት እውነት 

አይዯሇም፡፡ 34 

“ሃይማኖት ከሳይንስ ጋር መስማማት አሇበት፣ ካሌተስማማ ጣኦታዊ አምሌኮት ነው፡፡ 

እግዙአብሓር ሰውን የፇጠረው የህሌውናውን እውነታ እንዱያይ ነው፤ እንዱሁም አእምሮ … ያዯሇው 

አውነትን እንዱያገኝ ነው፡፡ ስሇዙህ፣ የሳይንስ አውቀትና የሃይማኖት እምነት፣ በሰው ውስጥ ካሇው 

የመተንተን (የአእምሮ) ችልታ ጋር መስማማት አሇባቸው፡፡35 

“ሃይማኖት ሳይንስን … ከተቃረነ፣ እምነት ሉኖር አይችሌም፤ በመሇኮታዊ ሃይማኖት 

አማካይነት እምነትና እርግጠኛነት በሌብ ውስጥ ካሌተከሰቱ፤ ምንም መንፇሳዊ ብቃት ሉኖር 

አይችሌም፡፡36 
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ከሊይ የተጠቀሱት ጥቅሶች የሚያረጋግጡት አንዴ እውነት መኖሩንና፤ የሳይንስ እውቀትና 

የሃይማኖት እውቀት ከአንዴ ምንጭ የፇሇቁ መሆናቸውን ነው፡፡ በላሊ አነጋገር፣ ሳይንስ እውቀት 

ስሇሆነና፣ የእውቀት ተቃራኒ መሃይምነት በመሆኑ፤ ሃይማኖት ከሳይንስ ጋር ካሌተስማማ፣ ከንቱ 

አምሌኮት መሆኑን ጭምር ነው፡፡ ስሇዙህ፣ ማንኛውንም ሃይማኖት በሳይንስና በሥነ-አመክንዮ 

(Logic) መሣሪያዎች መርምሮ መቀበሌ ግዳታ ይሆናሌ፡፡ 

 

ጣኦታዊ አምሌኮ 

“ሃይማኖት የአመክንዮን ትንታኔ መቋቋም ይኖርበታሌ፡፡ ሳይንስ ሃይማኖትን እንዱቀበሌና 

ሃይማኖትም ሳይንስን እንዱያጠናክር፣ ከሳይንሳዊ መረጃዎች ጋር መስማማት አሇበት፡፡ ሁሇቱም 

በአንዴ እውነት ውስጥ የተዋሃደና የተጣመሩ ናቸው፡፡ የሃይማኖት አነጋገሮችና ትምህርቶች … 

የሳይንስ ተቃራኒ ሁነው ከተገኙ፤ ጣኦታዊ አምሌኮትና የከንቱ አስተሳሰብ ውጤቶች ናቸው፡፡“37 

“ከሳይንሳዊ ማስረጃና ምርምር ጋር ሉስማማ የማይችሌ ማንኛውም ሃይማኖታዊ እምነት 

ጣኦታዊ አምሌኮት ነው፤ ምክንያቱም እውነተኛ ሃይማኖት የአመክንዮ አስተሳሰብና እውነት ነው፡፡ 

…ከሳይንስ … ጋር የሚጋጭ ሃይማኖታዊ ትምህርት ሇመቀበሌ ብቁ ያሌሆነ ሰብአዊ ፇጠራና ምናባዊ 

ሃሳብ ነው፤ ምክንያቱም የእውቀት አፌራሽና ተቃራኒ፣ ከሰው መሃይምነት የሚወሇደ ጣኦታዊ 

አምሌኮቶች ናቸው፡፡ ሃይማኖት ሳይንስን ይቃረናሌ ካሌን፤ የእውነተኛ ሳይንስ ወይም የእውነተኛ 

ሃይማኖት እውቀት ይጎዴሇናሌ፤ ምክንያቱም ሁሇቱም የተመሠረቱት በአመክንዮ አስተሳሰብ 

ጅምርና መዲረሻ ሊይ ስሇሆነ፤ ሁሇቱም የእርሱን ፇተና ማሇፌ አሇባቸው፡፡“38 

የሃይማኖት ትምህርት፣ አብዚኛውን ጊዛ የሚነገረው በምሳላ ነው፡፡ እርግጥ፣ ሔግጋትና 

ትእዚዚት ቃሌ በቃሌ ይወሰዲለ፡፡ ነገር ግን፣ ስሇ መንግሥተ ሰማያት፣ ስሇ ነፌስ፣ ስሇ መንፇስ፣ ስሇ 

ፌጥረት፣ ስሇ ትንቢት፣… ወተ፣ በሃይማኖት መፃሔፌት ውስጥ የተነገሩትን ቃሌ በቃሌ መውሰዴ 

ከሳይንስ ጋር እንዲይስማማ ከማዴረጉም በሊይ፣ አማኞች የመሌእክቱን ትርጉም ይስታለ፡፡ 

ሇምሳላ፣ የኦሪት ፌጥረት የመጀመሪያው ምእራፌ ቢነበብና የተጻፇው ቃሌ በቃሌ 

ቢወሰዴ፣ ከሳይንስ ጋር ይጋጫሌ፡፡ ይህንን እውነት ማንም ሉያስብ የሚችሌ አእምሮ ያሇው ሰው 

ሉስተው አይችሌም፡፡ በመጀመሪያው ቀን ብርሃን ተፇጠረ፣ ፀሏይ ግን የተፇጠረችው በአራተኛው 

ቀን ነበር፡፡ ታዱያ የመጀመሪያው ቀን ብርሃን ከየት መጣ? 

በዙሁ መጽሏፌ ውስጥ፣ “ማታም ሆነ ጥዋትም ሆነ፣ አንዴ ቀን፡ … ማታም ሆነ ጥዋትም ሆነ፣ 

ሁሇተኛ ቀን፡፡ …ማታም ሆነ ጥዋትም ሆነ፣ ሦስተኛ ቀን፡፡ … “(1፡1-19) 
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ፀሏይ የተፇጠረችው በአራተኛው ቀን ነበር፡፡ ታዱያ ሦስት “ማታዎችና ጥዋቶች” ከየት 

መጡ? ስሇዙህ፣ የቅደሳን መጻሔፌትን ምሳላዊ አነጋገሮች ቃሌ በቃሌ ከመውሰዴ ይሌቅ መንፇሳዊ 

ትርጉማቸውን መረዲት ከተቻሇ፤ ሃይማኖት ከሳይንስ ጋር ምንም ግጭት እንዯማይኖረው 

ሉዯረስበት ይቻሊሌ፡፡ ትክክሇኛው ትርጉምም ሉገሇጽና ሉታወቅ የሚቻሇው፣ በአምሊክ  

መሌእክተኛና እርሱ እንዱተረጉም ሥሌጣን በሰጠው ቅደስ ሰው ወይም ተቋም አማካይነት ብቻ 

ነው፡፡ 

 

የባሃኦሊህ ዓሇም-አቀፌ ሥርዓት 

 ባሃኦሊህ የተገሇጸው የሰውን ር አንዴነት ሇማረጋገጥና እጅግ በጣም ታሊቁን ሠሊም 

ሇማስፇን ነው፡፡ ይህን ሥርዓት ሇመገንባት ግን ጉዝው ረጅም፣ ሂዯቱ አዜጋሚ፣ ፇተናዎቹ እሌህ 

አስጨራሽ ናቸው፡፡ በቅዴሚያ የዓሇም ሔዜቦች፣ አሁን እያዯረጉ እንዲለት ሁለ፣ የባሃኦሊህን 

መሠረታዊ ትምህርቶች፣ ምንጫቸውን ሳያውቁና ይታቸውን ሳይገነቡ፣ እንዯ ተራማጅ 

እንቅስቃሴዎች በመውሰዴ፣ አንዴ በአንዴ ተግባራዊ ያዯርጓቸዋሌ፡፡ 

 ይህም ክንውን ታናሹን ሰሊም፣ ማሇትም፣ የፓሇቲካ ሔብረትን በዓሇም ዯረጃ ይመሠርታሌ፡፡ 

አነስተኛው ሰሊም እየተረጋ እያሇ፣ የባሃኢ የአስተዲዯር ተቋማት፣ አዱሱን ክስተት ሇማስተናገዴ 

ይበሌጥ የተጠናከሩ፣ የተዯራጁና የተጋጁ ይሆናለ፡፡ 

 

ጣምራ ዕቅድች 

ይህንን በጎ ሥርዓት ሇማሳካት ሁሇት መሇኮታዊ እቅድች አሁን ግሌጽ በሆነ መንገዴ 

ሂዯታቸው እንዯሚታይ የባሃኢ ሞግዙት አብራርቶታሌ፡፡ 

 አንዯኛው ታሊቁ ዕቅዴ ሲሆን፣ በመሇኮት ጥበብ፤ የዓሇም ሔዜቦች ሆኑ መሪዎች 

ሉገነቡትና  ሉቆጣጠሩት በማይችለበት መንገዴና ዳ፤ በሃይማኖት ዴርጅቶች፤ በፖሇቲካ 

ሥርዓቶች፣ በማሔበራዊ ትግልች ውስጥ እየተካሓዯ ነው፡፡ ሂዯቱም በአሠራሩ አፌራሽ ነው፡፡ 

ክስተቱም ሥርዓተ-አሌባ፣ ዴንገተኛና አንዲንዳም አስዯንጋጭ ነው፡፡ መዴረኩም፣ ምዴር በመሊ፣ 

ተዋንያኖቹ፣ የፓሇቲካና የሃይማኖት መሪዎችና ባህሌና ወግ አጥባቂዎች ናቸው፡፡ የዙህ እቅዴ ግብ፣ 

በመሇኮት መሪነትና ፇቃዴ፣ እርሱ ብቻ በሚያውቀው ዳና ጥበብ እነዙህን ያበቃሊቸውን 

ሥርዓቶች በመጠራረግ፣ ሇአዱሱ ዓሇም-አቀፌ ሥርዓት አመቺ  ሁኔታን መፌጠር ነው፡፡ 

 ሁሇተኛው፣ አነስተኛው ዕቅዴ ሲሆን፤ አሠራሩ ገንቢ፣ መዴረኩ ምዴር በመሊ፣ ተዋንያኖቹ 

የባሃኦሊህን ግሌጸትና ተሌእኮ ያወቁት ተከታዮቹ ናቸው፡፡ ትጥቃቸውም በግሌጽ የተቀመጡት 
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መሠረታዊ ትምህርቶችና መመሪያዎች፣ የአስተዲዯር ተቋማት፣ መሇኮታዊ ንዴፇ-ሃሳባትና ይህንን 

ሥርዓት እውን ሇማዴረግ የተገሇጹ ሔጎችና ዴንጋጌዎች ናቸው፡፡ ሂዯቱ አዜጋሚ ሆኖም ሥርዓት 

የያ፣ ስሌቱ  መሇኮታዊ መዲረሻውና ግቡ የታወቀ ነው፡፡ 

 “… በዓሇም ውስጥ ሁሇት ሂዯቶች በሥራ ሊይ ናቸው፡፡ ታሊቁ የአምሊክ ዕቅዴ፣ … በመሊው 

በሰው ር አማካይነት የሚሰራ፣ እንቅፊቶችን በመሰባበር፣ በስቃይና በተሞክሮ እሳቶች ውስጥ 

እያዋሃዯ (Fuse) የሰውን ሌጅ አንዴ ያዯርጋሌ፡፡ ይህ ሂዯት፣ አምሊክ በፇቀዯው ወቅት፣ ታናሹን  

ሰሊም፣ የዓሇምን የፓሇቲካ ሔብረት፣ ያስገኛሌ፡፡ በዙያን ጊዛ፣ የሰው ር የተባበረ፣ ነገር ግን ሔይወት 

የላሇው አካሌ ይመስሊሌ፡፡ ሁሇተኛው ሂዯት፣ በዙህ  በተባበረ አካሌ ውስጥ ሔይወት መተንፇስና፣ 

እውነተኛው ሔብረትና መንፇሳዊነት ወዯ እጅግ በጣም ታሊቁ ሰሊም እንዱዲረስ ማዴረጉ የባሃኢዎች 

ሥራ ነው፡፡“39 

 “በዘሪያችን ያሇውን ዓሇም ሥንቃኝ፡ … በእያንዲንደ አህጉር፣ … በሃይማኖት ሆነ 

በማሔበራዊ፣ በኢኮኖሚ ወይም በፖሇቲካ ፡- (ሥርዓቶች ውስጥ) የሚብሊሊው ሁሇንተናዊ ጥንስስ፣ 

(universal fermentation) የሰው ሌጅ ምሌዓተ ግንዚቤ የሚያስገኝበትንና አንዴነቱ 

የሚመሠረትበትን ያንን ወቅት በመጠባበቅ፣ ሔዜቦችን እያፀዲና እየቀረፀ ስሇመሆኑ፣ የተሇያዩ 

ማስረጃዎችን እንዴናጤን እንገዯዲሇን፡፡ በመሆኑም፣ መንታ ሂዯቶች ተሇይተው ይታያለ፡፡ 

እያንዲንደ በገዚ ራሱ መንገዴና በተጣዯፇ ግፉት እየሠራ፤ የእኛን ፇሇክ ገጽታ የሚሇውጡትን 

ኃይልች ከፌተኛ ዯረጃ ሊይ በማዲረስ ሊይ መሆኑ ይታያሌ፡፡ የመጀመሪያው በአስፇሊጊነቱ 

የሚያስተባብር ሂዯት ሲሆን፤ ሁሇተኛው ግን በመሠረቱ አፌራሽ ነው፡፡ የመጀመሪያው እያዯገ 

ሲሄዴ፣  … ሇዓሇም ሥርዓት ሞዳሌ የሚሆን ሥሌት ይገሊሌጣሌ፡፡ የኋሇኛው ግን፣ የመበታተኑ 

ተጽፅኖ እያየሇ በሄዯ መጠን፤ የሰው ር ወዯ ተወሰነሇት ግብ እንዲይዲረስ ሇመከሌከሌ 

የሚፇሌጉትን ያረጁ  እንቅፊቶች በጠነከረ ኃይሌ ይሰባብራሌ፡፡ ገንቢው ሂዯት ከባሃኦሊህ ጨቅሊ 

እምነት ጋር የተዚመዯና ያ እምነት የሚመሠርተውን አዱሱን የዓሇም ሥርዓት የሚያበስር ነው፡፡ 

ላሊውን ሂዯት የሚያንጸባርቀው  አፌራሽ ኃይሌ ግን፣ ሇአዱሱ መን ፌሊጎት መሌስ ሇመስጠት  

እምቢ ያሇውና፤ በመጨረሻም ወዯ ቀውስና አቅት እየወዯቀ ያሇው ሥሌጣኔ መሆኑ  መታወቅ 

አሇበት፡፡ 

“የተዯራጀው የባሃኦሊህ ተከታዮች ማሔበረሰብና የሰው ር በመሊ በሚጓዘበት በዙህ የሽግግር 

መን፤ በመጠኑ ከፌተኛነት ተመሳሳይ ሉገኝሇት የማይችሌ፤ ሆኖም የመጨረሻ ውጤቶቹ ሉገነሩ 

ከሚችለ በሊይ ብሩህ የሆኑ፣ አንዴ ግዘፌ የመንፇሳዊ ትግሌ፣ በነዙህ ተቃራኒ አዜማሚያዎች 

መሀከሌ እየተካሓዯ ነው፡፡“40 

እነዙህ ሁሇት ሂዯቶች በየበኩሊቸው አዱሱንና አቻ የማይገኝሇትን የባሃኦሊህን ዓሇም-አቀፌ 

ሥርዓት እውን ያዯርጋለ፡፡ ምንም እንኳ፣ አሁን  ዓሇም ባውጠነጠነችው መረብ ተተብትባ 
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የምትታይ መሆኗ ባያከራክርም፤ እንዱሁም ወዯ አምሊክ ሇሚጠራት መሇኮታዊው ዴምጽ “ጆሮ ዲባ 

ሌበስ” ብትሌም፣ በጥበብ፣ በዜግታና ባሇመታከት አምሊክ መሇኮታዊ እቅደን ማሳካቱ 

እንዯማይቀር የታሪክ ሏቅ ነው፡፡ 

 

አንዴነትን የሚያጠናክሩ 

 የተቋቋመውን የሰውን ሌጆች ሔብረት ሇማጠናከርና ሰሊሙን ሇማስከበር፣ ባሃኦሊህ የዓሇም-

አቀፌ ምክር ቤት፣ የፌርዴ ቤትና የጸጥታ አስከባሪ ኃይሌ መኖር እንዯሚገባቸው አዞሌ፡፡ 

 መግባባት እንዱጠናከር፣ የረዲት ቋንቋ አስፇሊጊነት ግሌጽ እንዯሆነ ሁለ፣ የንግዴን 

እንቅስቃሴ ሇማራመዴና የሸቀጦችን ሌውውጥ ሇማቀሊጠፌ፣ አንዴ አይነት ገንብና አንዴ አይነት 

መሇኪያ በዓሇም አቀፌ ዯረጃ ተግባራዊ መሆን እንዯሚያስፇሌጉ በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡ 
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- 8  - 

ቃ ሌ - ኪ ዲ ን 

“የዙህ መን መንፇስ ምስክርነቱ የአምሊክ ቃሌ-ኪዲን ነው፡፡ እርሱም በዓሇም አካሌ ውስጥ 

ትርታው እንዯሚመታ የዯም ቧንቧ ነው፡፡” 1 

“እንዯዙህ ያሇ ጽኑና ኃያሌ ቃሌ-ኪዲን፣ ከመጀመሪያው ጊዛ ጀምሮ እስከ አሁን ዴረስ 

እርሱን የመሰሇ የትኛውም ሃይማኖታዊ ግሌጸት አሊመጣም፡፡” 2 

ቁሳዊ ሔይወት በተፇጥሮ ሔግ ተገዢ ነው፡፡ ከዙህ ሔግ ዜንፌ ሉሌ አይችሌም፤ ይህም ሔግ 

የአምሊክ ፇቃዴ ነው፡፡ ማዕዴን፣ እፅዋት  ሆኑ እንስሳት አምሊክ ከዯነገገሊቸው ሔግ ውጭ ምንም 

ሉያዯርጉ አይችለም፡፡ ሇምሳላ፣ ፀሏይ ባሔርይዋ ብርሃንን ማፌሇቅ ነው፡፡ ይህንን ብርሃን 

የምትሇግሠው አውቃና ፇቅዲ አይዯሇም፡፡ በዙህ መሌክ ላልችም ፌጥረታት ነገሮችን የሚሰሩት 

የተፇጥሮ ሔግ ተገዢ በመሆን እንጂ አውቀውና ፇቅዯው አይዯሇም፡፡ 

ሰው ግን ሁሇት ተቃራኒ ተፇጥሮዎች እንዱኖሩት አዴርጎ በፌቅራዊ ዯግነቱ አምሊክ ስሇ 

ፇጠረው፣ ከላልች ፌጥረታት የተሇየ ነው፡፡ በሥጋዊ ወይም በአካሊዊ ተፇጥሮው ከላልች እንስሳት 

እምብዚም አይሇይም፡፡ በመንፇሳዊ ተፇጥሮው ግን ነፃ ፇቃዴ ስሊሇው፣ እግጅ በጣም የተሇየና የሊቀ፤ 

በሔሌውና ዯረጃውም ከእነርሱ በሊይ ነው፡፡ በላሊ አነጋገር፣ ሰው በአምሊክ አምሳያ ስሇ ተፇጠረ፣ 

ነፌሱ መሇኮታዊ ባሔርያት ተሇግሷታሌ ማሇት ነው፡፡ ስሇሆነም ሥጋዊ አካለ እንዯማንኛውም 

እንስሳ ሇተፇጥሮ ሔግ ተገዢ  ሲሆን፤ ነፌሱ ግን ሇአምሊክ ቃሌ-ኪዲን ተገዢ ናት፡፡ 

 

ተማሪና ርዕሰ መምህር 

 ታሄር ዚዳ፣ “ቃሌ-ኪዲን” በሚሇው መጽሏፊቸው ውስጥ፣ ቃሌ-ኪዲን ማሇት በሁሇት ሰዎች 

ወይም አካልች መካከሌ የሚዯረግ ወይም የሚፇጸም ውሌና ስምምነት መሆኑን እንዯሚከተሇው 

በሰፉው አብራርተዋሌ፡፡ ሁሇቱም ወገኖች ማሟሊት የሚገባቸው ግዳታዎችና የሚጠቀሙባቸው 

መብቶች አለ፡፡ አምሊክ ሰውን ሲፇጥረው ነፃ ፇቃዴ ስሊዯሇው፤ በሁሇቱ መካከሌ የሚዯረገው 

ስምምነት በነፃ ፇቃዴ ሊይ የተመሰረተ  መሆን ይገባዋሌ፡፡ 

 በአምሊክና በሰው መካከሌ የሚዯረገው ስምምነት ወይም የአምሊክ ቃሌ-ኪዲን፣ በርዕሰ-

መምህርና በተማሪ መካከሌ የሚዯረገውን ስምምነት ይመስሊሌ፡፡ ሔፃኑ ሇመጀመሪያ ጊዛ ትምህርት 

ቤት ሲገባ፣ በግሌጽም ባይሆን በውስጠታዋቂነት፣ ከርዕሰ መምህሩ ጋር ስምምነት ያዯርጋሌ፡፡ 
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 በዙህ ውሌ መሠረት ርዕሰ መምህሩ ሇተማሪው የሚያስፇሌገውን የትምህርት ፕሮግራም 

ማጋጀትና ማቅረብ፤ እንዱሁም የሚያሰሇጥኑትን  መምህራን መመዯብ ይጠበቅበታሌ፡፡ የተማሪው 

ግዳታ ግን የሚሰጠውን መመሪያ በመከተሌና ትምህርቱን በመቀበሌ በእውቀት መበሌጸግና ማዯግ 

ነው፡፡ ስሇሆነም በሁሇቱ መካከሌ የሃሊፉነት ሌዩነትና የሥራ ክፌፌሌ እንዲሇ እንገነባሇን፡፡  

 በሁሇተኛ  ዯረጃ፣ ሁሇቱም ወገኖች የተሇያዩ የእውቀትና የችልታ ዯረጃዎች እንዲሎቸው 

አያጠያይቅም፡፡ ርዕሰ መምህሩ አዋቂ፣ ብሌህና ጠንካራ ነው፡፡ ሔፃኑ ግን አሊዋቂ፣ የዋህና ዯካማ 

ነው፡፡ ስምምነቱም የሚነዯፇው፣ የሚቀረጸውና የሚፇጸመው በጠንካራው ወገን፣ በርዕሰ መምህሩ 

ነው፡፡ በዓሇማዊ ዓይን ሲታይ፣ በጠንካራው ወገን የተጋጀ ውሌ፣ ብዘ ጊዛ፣ ዯካማውን ወገን ተጎጂ 

ማዴረጉ የታወቀ ነው፡፡ ይሁን እንጂ፣ ርዕሰ መምህሩ ይህንን ፕሮግራም የሚቀርጸው ሇሔፃኑ 

እዴገትና ሥሌጠና ብቻ ስሇሆነ፣ በሁሇቱም ወገን ተጎጂ የሇም፡፡ የአምሊክ ቃሌ-ኪዲን ከሞሊ ጎዯሌ 

ይህንን ስምምነት ይመስሊሌ፡፡ 

 አምሊክ ፇጣሪ፣ ሁለን አዋቂና የቃሌ-ኪዲኑም ዯንጋጊ ነው፡፡ ቃሌ-ኪዲኑንም ያሇሰው ረዲት 

እርሱ ራሱ የፇቀዯውና የቀረጸው ነው፡፡ ሌክ እንዯ ርዕሰ መምህሩ፣ የአምሊክም ኃሊፉነት ከሰው 

የተሇየ ነው፡፡ “በዙህ ቃሌ ኪዲን ውስጥ፣ የአምሊክ ዴርሻ የሚያነቃቁትን የሔይወት ኃይልችና 

ግሌጸቶችን ማጉረፌ ሲሆን፣ በአንጻሩ የሰው ዴርሻ፣ እነዙህን በረከቶች በፇቃዯኝነት መቀበሌና 

በሙለ ሌብ የእርሱን (የአምሊክን) ትእዚዚት መፇጸም ነው” 3 

 “የእግዙአብሓርን መንፇሳዊ በረከቶች ተቀባይ በመሆኑ፣ የሰው ሌጅ የመሌእክተኞቹንና 

የነቢያቱን ትምህርቶች በተግባር ሊይ ባዋሇ መጠን በእያንዲንደ መን አዴጓሌ፡፡” 4 ሇአምሊክ ፇቃዴ 

ተገዢ በመሆን የመሌእክተኛውን ትምህርት ተቀባይና ሇሔጎቹ ታዚዥ ከሆነ፤ እንዱሁም ሇግሌጸቱ 

ሌቡን በማንጻት በመሌእክቱ ካመነ፣ ሇአምሊክ ቃሌ-ኪዲን ታማኝ ይሆናሌ፡፡ የአምሊክን መሌእክተኛ 

ካሌተቀበሇና መሇኮታዊነቱን ካሊመነ ግን፣ የአምሊክን ቃሌ-ኪዲን በማፌረሱ መንፇሳዊ ጸጋን 

ይነፇጋሌ፡፡ 

 

የቃሌ-ኪዲን አስፇሊጊነት  

 ባሇፈት መናት የተገሇጹት የአምሊክ መሌእክተኞች፤ የመጡበትን መሇኮታዊ ተሌእኮ 

አጠናቅቀው ወዯሇዓሇማዊ መኖሪያቸው፣ ወዯ መንፇሳዊ ዓሇም፣ ከማረጋቸው በፉት፣ ምእመናንን 

የሚመራ፣ የሚያስተባብርና በአርአያነት አዱሱን ግሌጸት በቃሌና በተግባር የሚተረጉም እንዯራሴ 

በጽሐፌ ሰይመው አሌተውም፡፡ ይህንን ባሇማዴረጋቸው የመሠረቱት ንጹሔና ቅደስ ሃይማኖት 

ሇመከፊፇሌና ሇመሇያየት ተዲርጓሌ፡፡ ከእነርሱ በኋሊ የሚመራውን በጽሐፌ ሰይመው ቢተውም 

እንኳ፣ ሃይማኖቱ ከመከፊፇሌና ከመበታተን ባሌዲነ ነበር፡፡ ምክንያቱም፣ ሔብረተሰቡ ገና 
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በዜቅተኛ የእዴገት ዯረጃ ሊይ ስሇነበረ፣ በጽሐፌ የተዯረገን ስምምነት፣ ክቡርነቱንና የቃሌ-ኪዲንን 

ቅዴስና በሚገባ ሇመገንብ ያዲግተው ነበር፡፡ 

 አሁን ባሇንበት መን የተገሇጸው የአምሊክ መሌእክተኛ፣ ባሃኦሊህ፣ ሇእምነቱ መከፊፇሌ 

ምንም አይነት ቀዲዲ አሌተወም፡፡ ይህም ሉሆን የቻሇው በሁሇት መሠረታዊ ምክንያቶች ነው፡፡ 

1. በዙህ መን የሰው ር የብስሇት ዯረጃ ሊይ ስሇዯረሰ፣ የቃሌ-ኪዲንን ምንነት ይረዲሌ፣ 

ሔጋዊነቱንም በሚገባ ያውቃሌ፡፡ ከመስራቹ፣ ማሇት ከመሌእክተኛው ትእዚዜ ውጪ በራሱ 

ፌሊጎት፣ አመሇካከትና ትርጉም ተከታዮችን ሇማፌራት ሔጋዊ ዴጋፌ አይኖረውም፡፡ 

በዴፌረት ቢነሳም፣ ሔጋዊ ተቀባይነት ስሇማይኖረውና ምእመናን ስሇማይበቀለት 

ወዱያውኑ ይከስማሌ፡፡ 

2. ባሃኦሊህ የገሇጻቸው ቅደሳን ዴሐፍች፣ ያቀፎቸው ሌዩ ሌዩ ርዕሶች፣ ያካተቷቸው የተሇያዩ 

መሠረታዊ ሃሳቦች፣  እውቀቶችና መርሕዎች ብዘ፣ እጅግ በጣም ብዘ ናቸው፡፡ በአንጻሩ፣ 

የሰው ር  በሥሌጣኔ፣ በሌቀት ያዯገበት ብቻ ሳይሆን፣ እውነቶችን የማገናብና ከተሇያዩ 

አቅጣጫዎች የመመሌከቱ ችልታ የዲበረበት መን ስሇሆነ፤ ሇነገሮች የተሇያዩ ትርጉሞችን 

ሇመስጠት በጣም ቀሊሌ ይሆንሇታሌ፡፡ ይህም አማኞችን ሇመከፊፇሌና  የተሇያዩ 

ቅርንጫፍችን በመመስረትና ተከታዮችን በማፌራት እምነቱ እንዱዲከም ሇማዴረግ መቻለ 

አያጠያይቅም፡፡ 

ስሇዙህ፣ ባሃኦሊህ የቃሌ-ኪዲኑን ማዕከሌ በግሌጽ ጽፍ ሇአማኞች መተው እጅግ በጣም አስፇሊጊ 

ነበር፡፡ ይህም ክንውን፣ የከፊፊይ ሰይጣንን እጅ ሇሺህ ዓመታት ያስረዋሌ፡፡ 

 

የአምሊክ ቃሌ-ኪዲን ዓይነቶች 

 የአምሊክ ቃሌ-ኪዲን ብዘ ይቶችና ቅርጾች እንዲለት የባሃኢ ጽሐፍች ያስረዲለ፡፡ 

እነርሱም በከፉሌ፡- 

1. በሰው ርና በአምሊክ መካከሌ ያሇው የዐዯት ቃሌ-ኪዲን፡- ሇምሳላ የአዲም ዐዯትና አሁን 

ያሇንበት የባሃኦሊህ ዐዯት፡፡ 

 

2. በአምሊክና በቅደሳን መሌእክተኞቹ መካከሌ የሚዯረግ ቃሌ-ኪዲን፡- ይህም አምሊክ 

ሇእያንዲንደ የሚወስነው ተሌዕኮ፡፡ 

 

3. በመሌእክተኛውና በአማኞች መካከሌ የሚዯረግ ስምምነት፡- ይህም የግብረ ገብነትና 

ሔግጋቱን የመታዜ ቃሌ-ኪዲን፡፡ 
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4. ከእርሱ በኋሊ የሚገሇጸውን የአምሊክ መሌእክተኛ እንዱቀበለ፣ በመሌእክተኛውና 

በምእመናን መካከሌ የሚዯረግ ቃሌ-ኪዲን፡፡ 

 

5. የአምሊክ መሌእክተኛ የሰየመውን የቃሌ-ኪዲኑን ማዕከሌና ሇምዕመናን መሪ የሚሆነውን 

አማኝ፣ ምእመናን እንዱቀበለ በመሌእክተኛውና በምእምናን መካከሌ የሚዯረግ 

ስምምነት፡፡ 

 

6. በቃሌ-ኪዲኑ ማዕከሌና በምእመናን መካከሌ የሚዯረግ ስምምነት፡፡ 

በዙህ መጽሏፌ ውስጥ እነዙህን የተሇያዩ ርእሶች በዜርዜር ሇማየት ፌሊጎቱ የሇም፣ የመጽሏፈም 

ዓሊማ አይዯሇም፡፡ ነገር ግን፣ በተራ ቁጥር 5 እና 6 የተጠቀሱትን በመጠኑም ቢሆን ሇማየት 

ይሞከራሌ፡፡ 

አብደሌ-ባሃ 

“የመገኘቴ ውቅያኖስ ወዯመጣበት ሲመሇስና የግሌጸቴ መጽሏፌ ሲያበቃ፣ አምሊክ ወዯ ፇቀዯው፣ 

ከዙህ ከጥንት ሥር ወዯበቀሇው ቅርንጫፌ ፉታችሁን መሌሱ፡፡ … የዙህ ጥቅስ ዓሊማ ሇላሊ ሳይሆን 

ሇእጅግ በጣም ኃያለ ቅርንጫፌ ነው፡፡”5 

 

አብደሌ-ባሃ የባሃኦሊህ የበኩር ሌጅ ነው፡፡ እናቱም አሲየህ ካህኑም ትባሊሇች፡፡ ቅደስ ሔፃን፣ 

በቅደስ እሇት፣ ከቅደስ ቤተሰብ ተወሇዯ በማሇት አንዴ ዯራሲ ጽፇውታሌ፡፡ ሌዯቱም ግንቦት 23 

ቀን 1844 በቴህራን ከተማ ነበር፡፡ እሇቱም ባብ የእግዙአብሓር መሌእክተኛ መሆኑን የገሇጸበት 

እሇት ነበር፡፡ የሌዯት ስሙም አባስ ራብአኒ ሲሆን፣ ባሃኦሊህ  የቃሌ-ኪዲኑ ማዕከሌ አዴርጎ 

ሲሰይመው፣ አብደሌ-ባሃ (የባሃ አገሌጋይ) የሚሇውን ስያሜ መረጠ፡፡ 

አብደሌ-ባሃ በአምሊክ የታዯሇው ሌዩ ችልታ አሇው፡፡ ዯረጃው ከአምሊክ መሌእክተኛ ያነሰ 

ቢሆንም፣ ከላሊው ሰብዓዊ ፌጡር የተሇየና የሊቀ ነው፡፡ ባሃኦሊህም የቃሌ-ኪዲን ማዕከሌ አዴርጎ 

የመረጠው በሥጋ የበኩር ሌጅ ስሇሆነ ሳይሆን፣ የመንፇስ የበኩር ሌጅ ስሇነበረ ብቻ ነው፡፡ 

ምክንያቱም ከላልች ሰዎች በፉት፣ የባሃኦሊህን ግሌጸት ያወቀ እርሱ ነበር፣ ይሊለ ታሪክ 

ጸሏፉው፡፡”6 

አብደሌ-ባሃ፣ በባሃኢ እምነት ብቻ ሳይሆን “በአጠቃሊይ የሃይማኖት ታሪክ ውስጥ ሌዩ የሆኑ 

ተግባሮችን ያከናውናሌ፡፡”7 
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አብደሌ-ባሃ ገና የጠኝ ዓመት ሌጅ በነበረበት ጊዛ የባሃኦሊህን ግሌጸት አወቀ፡፡ በባሃኦሊህ እግር 

ሊይ በመዯፊት ሇዙህ ክቡርና ቅደስ እምነት ህይወቱን ሇመሰዋት የመጀመሪያው ሇመሆን እንዱችሌ 

ሇመነው፡፡ ሔይወቱን በመሊ የመንፇሳዊና የሥጋ አባቱን ሳይታክት አገሇገሇ፡፡ 

 

የሔሩያኑ ዕጣ ፊንታ 

አብደሌ-ባሃ ከባሃኦሊህ ጋር እስር፣ ግዝትና ችግር ተፇራርቀውበታሌ፡፡ ከባሃኦሊህ እርገት 

በኋሊም በቃሌ-ኪዲን አፌራሾች ብዘ ችግር ዯርሶበታሌ፡፡ በእነርሱም ተከስሶ በነበረበት ወቅት፣ 

ይታሰራሌ፣ ይጋዚሌ ወይም ይገዯሊሌ የሚለ ዛናዎች ይነዘ ነበር፡፡ 

ወዲጆቹም ከዙህ አስፇሪ አዯጋ ሇማምሇጥ እንዱችሌ ብዘ ሃሳቦች አቅርበውሇት ነበር፡፡ 

አብደሌ-ባሃ ግን፣ ራሳቸውን ሇማዲን ባብና ባሃኦሊህ ከጠሊቶቻቸው አሇመሸሻቸውን በማስታወስና፣ 

የአምሊክ ሔሩያን ዕጣ ፊንታ የመሇኮትን ፇቃዴ በትዕግስትና በፀጋ መቀበሌ መሆኑን በማረጋገጥ፣ 

ሳይሸሽና ሳይዯበቅ የአምሊክን ፇቃዴና ትእዚዜ በዯስታ የሚጠባበቅ መሆኑን ገሇጸሊቸው፡፡ የቱርክ 

ወጣቶች መፇንቅሇ-መንግሥት አካሂዯው የቱርክ ሱሌጣን ሲገሇበጥና በቱርክ ግዚት ውስጥ ያለት 

ሁለም የሃይማኖትና የፓሇቲካ እስረኞች ሲፇቱ፣ አብደሌ-ባሃም ነፃ መሆኑ ተነገረው፡፡ ከዙያም ወዯ 

ግብፅ፣ አውሮፓ፣ አሜሪካና ካናዲ በመጓዜ የባሃኦሊህን እምነት አስተማረ፡፡ 

በእነዙህ ጉዝዎቹ የባሃኦሊህን ትምህርት ከማስተዋወቁም በሊይ፣ በመንፇሳዊ ትምህርት 

እውቀቱ፣ በአሳማኝ ንግግሮቹ፣ በቅዴስናውና ከዓሇማዊ ፌሊጎት የነፃ መሆኑ፣ የምእመናንን 

አክብሮትና የላልችን ሰዎች አዴናቆት አትርፍሇታሌ፡፡ 

 

የአምሊክ ምሥጢር 

 “በመጀመሪያና በአንዯኛ ዯረጃ፣ እርሱ ሁለን ሇሚያቅፇው ሇባሃኦሊህ ቃሌ-ኪዲን ማዕከሌና 

አምዴ፤ የእርሱ እጅግ በጣም የሊቀ የሥራው ውጤት፣ የብርሃኑ ጉዴፌ-አሌባ መስተዋት፤ 

የትምህርቶቹ ፌጹም አርአያ፤ የቃለ የማይሳሳት ተርጓሚ፤ የባሃኢ በጎ አመሇካከቶች በገሃዴ 

የሚታዩበት፤ እያንዲንደ የባሃኢ ባሔርይ በአካሌ የተወሃዯበት፤ ከጥንታዊው ሥር የበቀሇው፤ እጅግ 

በጣም ኃያለ ቅርንጫፌ፤ የእግዙአብሓር ሔግ አካሌ፤ ስያሜዎች ሁለ በዘሪያው የሚሽከረከሩ 

ህሊዌ፤ (Being) የሰው ር አንዴነት አንቀሳቃሽ ዏቢይ ኃይሌ፣ የእጅግ በጣም ታሊቁ ሰሊም ዓርማ፤ 

የዙህ እጅግ በጣም ቅደስ ሃይማኖታዊ ግሌጸት የጨረቃ ብርሃን ማዕከሊዊ ለሌ ነው፡፡ በውስጠ-

ታዋቂነት ተሇይቶ የሚታወቅባቸው ስሞችና ማዕረጎች፣ የእነርሱም እጅግ በጣም 

እውነተኛነታቸው፣ ከፌተኛነታቸውና ውብነታቸው የሚገሇጸው፣ በማራኪው (magic) ስም፣ 
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አብደሌ-ባሃ ነው፡፡ ከነዙህ ስሞች በሊይና ባሻገር፣ እርሱ „የአምሊክ ምሥጢር‟  ነው፡፡  ባሃኦሊህ 

እርሱን ሉጠራበት የመረጠው ስያሜ የነቢይነትን ዯረጃ እንዴንሰጠው ባያስችሇንም እንኳ፣ 

የማይገጣጠሙ ጠባያት ያሊቸው፣ ሰብአዊ ተፇጥሮና ሌዕሇ-ሰብአዊ እውቀትና ፌጽምና በእርሱ 

ስብእና ውስጥ እንዳት እንዯተዋሀደና እንዯተጣጣሙ ያሳያሌ፡፡″ 8 

 

የቃሌ-ኪዲኑ ማዕከሌ  

 አብደሌ-ባሃ የባሃኦሊን ትምህርት በስብዕናው፣ በሔይወቱና በተግባሩ የሚገሌጽ የቃሌ-ኪዲኑ 

ማዕከሌና የባሃኢዎች አርአያ፣ እንዱሁም የባሃኦሊህ ዓሇም-አቀፌ ስርአት የሚገነባበት የማይናወጥ 

መሰረት ነው፡፡ ባሃኦሊህ የመሰረተው እምነት፣ አንዴነቱ ተከብሮና ተጠብቆ የሚኖርበት አምባና፤ 

አማኞችን ከሚከፊፌሌ ተንኮሌ የሚከሊከሌ ጋሻና ምሽግ ይህ ቃሌ-ኪዲን ነው፡፡  

ወዯ ቃሌ- ኪዲኑ ማዕከሌ፣ “የተመሇሰ፣ ወዯ አምሊክ ተመሌሷሌ፣ ከእርሱም ፉቱን ያዝረ፣ 

ከውበቴ ፉቱን አዘሯሌ፣ ማስረጃዎቼን ክዶሌ፣ በእኔ ሊይ አምጿሌ፡፡ እርሱ በመመካከሊችሁ 

የእግዙአብሓር አዯራ ነው፡፡  … ቤተ-መቅዯሱን በሰብአዊ ቅርጽ ሌከንሊችኋሌ፡፡ በማይገሰሰውና 

በማይሳሳተው ዴንጋጌው የፇቀዯውን ሁለ የሚፇጥር አምሊክ የተባረከና የተቀዯሰ ነው፡፡ ራሳቸውን 

ከቅርንጫፈ ጥሊ የሚያገሌለ፣ እነርሱ በስህተት ምዴረ-በዲ ውስጥ ጠፌተዋሌ፤ በዓሇማዊ ምኞቶች 

ተቃጥሇዋሌ፤ እንዱሁም ከእነዙያ በእርግጥም ከሚጠፈት ናቸው፡፡” 9 

 የባሃኢ ሔብረተሰብ አንዴነት የሚጠበቀው፣ የባሃኦሊህ አዱሱ ዓሇም-አቀፌ ሥርዓት 

የሚገነባው፣ አስተዲዯሩም የሚመራውና ቅደሳን ጽሐፍቹ የሚተረጎሙት በቃሌ-ኪዲኑ ማዕከሌ 

ነው፡፡ 

“እንዯዙህ ያሇ ጽኑ እና ኃያሌ ቃሌ-ኪዲን፣ ከመጀመሪያው ጊዛ ጀምሮ እስከ አሁን ዴረስ፣ 

እርሱን የመሰሇ የትኛውም ሃይማኖታዊ ግሌጸት አሊመጣም፡፡” 10 

የአብደሌ-ባሃን ታሊቅነትና ሇዙህ ሌዩና የሊቀ ዯረጃ ብቁነት ሇመጠቆም እንዱያመች 

አንዲንዴ ዴርጊቶቹን መጥቀስ ተገቢ ነው፡፡ በ1911 እና በ1912 በአውሮፓና በሰሜን አሜሪካ 

አህጉራት በነበረበት ጊዛ፣ የባሃኢን እምነት የማስተማሩ ስሌት፣ ጥበብና እውቀት የሚያስዯንቅ 

ነበር፡፡ 

በአይሁድች ቤተ-መቅዯስ ያስተምር የነበረው፣ ስሇ ክርስቶስ ታሊቅነት፣ መሇኮታዊነትና 

የእግዙአብሓር ሌጅነት፤ በቤተ ክርስቲያኖች፣ ስሇ መሏመዴ ነብይነት፣ በመስጊድች ስሇባሃኦሊህ  

መገሇጽ፣ ተሌዕኮና ስሇትንቢቶቹ መፇጸም፤ በዩንቨርሲቲዎችና በምሁራን አካባቢ፣ ስሇፇጣሪ 

ህሌውና፣ ስሇሳይንስና ሃይማኖት ተስማሚነትና ተዯጋጋፉነት ነበር፡፡ በተሇይ በወቅቱ በምሁራንና 
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በሉቃውንት አካባቢ፣ የአምሊክ ህሌውና፣ የሃይማኖት እውነተኝነት፣ አስፇሊጊነትና ጠቃሚነት 

አጠያያቂና የመወያያ ርዕሶች ስሇነበሩ፤ አብደሌ-ባሃ ስሇ እነርሱ በአመክንዮና በዕወቀት ሊይ 

በመመስረት ማስረጃዎችንና ማረጋገጫዎችን በማቅረብ ያስረዲ ነበር፡፡ ማስረጃዎቹ ትክክሇኛ፣ 

ክርክሮቹ የማይረቱ፣ አቀራረቡ አሳማኝ፣ አነጋገሩ ማራኪ ነበሩ፡፡ 

በዙህ ቅደስ ሰው ትምህርት የተማረከ አንዴ የጋዛጣ አጋጅ፣ “የምስራቁ ነቢይ″ በሚሌ 

ርዕስ አብደሌ-ባሃ ስሇሰጠው ትምህርት በዜርዜር በመጻፌ ከነፍቶግራፈ በጋዛጣው አወጣ፡፡ 

አብደሌ-ባሃም፣ “እኔ ነቢይ አይዯሇሁም፤″ ብል ሲነግረው፣ “ ነቢዩ ነቢይ አይዯሁም ይሊሌ፤″ 

በማሇት በሚቀጥሇው እትሙ በሰፉው ርዜሮ መጻፈ ታውቋሌ፡፡ አንዴ አማኝ ካሌነበረና ሂሳዊ 

ጋዛጠኛ ይህን የመሰሇ አዎንታዊ ጽሐፌ መፌሇቅ፤ የአብደሌ-ባሃን እውቀት፣ ማራኪነትና ቅዴስና 

ይመሰክራሌ፡፡ 

 

ጽሐፍቹና ንግግሮቹ 

 አብደሌ-ባሃ አያላ መጽሏፍችን ዯርሷሌ፡፡ ሇምእመናን የሊካቸው መሌእክቶች፣ የሰጣቸው 

ምክሮች፣ የገሇጻቸው  ፀልቶች፣ ያዯረጋቸው ንግግሮችና ያብራራቸው ትምህርቶች በመጻሔፌት 

መሌክ ተጋጅተው ቀርበዋሌ፡፡ እነዙህ ከአብደሌ-ባሃ አንዯበት የፇሇቁ ቅደሳን ቃሊት፣ 

የምእመናንን መንፇሳዊነት እያበሇፀጉ፣ የእምነታቸውን እርግጠኛነት እያጠናከሩና የእውቀታቸውን 

ጥማት በጣም፣ እጅግ በጣም እያረኩ ናቸው፡፡ 

1. ንግግሮቹ 

ከአብደሌ-ባሃ ንግግሮች የሚከተለት በመፌሏፌ መሌክ ተቀርጸው ወጥተዋሌ፡፡ 

1.1 መሌስ የተሰጣቸው ጥያቄዎች፣ ይሔ መጽሏፌ፤ አንዱት ምእመን ባቀረበቻቸው 

ጥያቄዎች ሊይ በመመስረትና በባሀኦሊህ ግሌጸት ሊይ በመመርኮዜ፣ ስሇአምሊክ 

ህሌውና፣ ስሇመንፇስና እምነት፣ ስሇ ነብያትና የአምሊክ መሌእክተኞች፣ ስሇ ሥነ-

ፌጥረት፣ ስሇ ሁሇንተናዊው ዓሇም መሠረታዊ እውነቶች፣ ስሇ ሔይወትና ሞት፣ 

ስሇምጽአትና ትንሳዔ፣ ስሇ ጽዴቅና ኩነኔ፣ ስሇ ሳይንስና ሃይማኖት፣ ስሇ 

ፌሌስፌናና፣ ወተ … በሰፉው ያብራራሌ፡፡ 

1.2 ፕሮመሌጌሽን ኦቭ ዩኒቨርሳሌ ፒስ፣ ይህ መጽሏፌ በሰሜን አሜሪካ ያዯረጋቸውን 

ንግግሮች በሙለ ያቀፇ ሲሆን፣ ያሊካተተው ርዕስ፣ ያሌመሇሰው ጥያቄና 

ያሊብራራው ነገር የሇም፡፡ በተሇይ የአቶምን ጉዝ በሚገባ በመተንተን፣ እንዳት 

የመጀመሪያው ፌጥረት የመጨረሻው እንዯሚሆን  በአመክንዮ በመታገዜ የባሃኢን 

ፌሌስፌናና እምነት ያስተምራሌ፡፡ 
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1.3 ፓሪስ ቶክስ፤ ይሔ መጽሏፌ በፓሪስ ቆይታው የሰጣቸውን ትምህርቶች ያካትታሌ፡፡ 

በቅርጹ ሊይ ከተጠቀሰው መጽሏፌ የተሇየ ቢመስሌም፤ በይቱ ተቀራራቢነት 

አሇው፡፡ 

1.4 አብደሌ-በሃ በሇንዯን፣ መጽሏፈ አብደሌ-በሃ በሇንዯን ያዯረጋቸውን ንግግሮች 

ያካትታሌ፡፡ 

1.5 አብደሌ-በሃ በግብጽ፣ በግብጽ ያስተማራቸውን ንግግሮች ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

 

2. መጽሏፍቹ 

2.1 ሲክሬት  ኦቭ ዱቫይን ሲቪሉዛሽን፤ ይሔ መጽሏፌ የመጀመሪያው የአብደሌ-በሃ 

ዴርሰት ሲሆን፣ የትውሌዴ አገሩ በምን ዯረጃ ሊይ እንዯ ነበረችና፤ እንዳት 

መናዊውን ሥሌጣኔ መከተሌ ሔዜቧን ከችግርና ከዴንቁርና ጨሇማ ሇማሊቀቅ 

እንዯሚቻሌ ከመግሇጹም በሊይ፤ የዓሇም-አቀፌ ሥርዓት እንዳትና በምን ሁኔታ 

ሉመሠረትና ሉተዲዯር እንዯሚችሌ ያብራራሌ፡፡ 

2.2 ትራቭሇርስ ናሬቲቭ፤ ስሇ ባብና ተከታዩቹ ታሪክ የተፃፇ ነው፡፡ 

2.3 ሚሞሪያሌስ ኦቭ  ሬዜፈሌ፤ ወዯ ሰባ የሚጠጉ የመጀመሪያዎቹን ታዋቂ 

ምእመናን (ባሃኢዎችን) አጫጭር የሔይወት ታሪክ ያሇ መጽሏፌ ነው፡፡ 

2.4 ታብላትስ ኦቭ  ዱቫይን ፕሊን፤ ሇሰሜን አሜሪካ ባሃኢዎች የተገሇጹና፣ የባሃኦሊህ 

ትምህርት እንዳት በእቅዴ የሚስፊፊበትን ዳ በሰፉው ያብራራለ፡፡ 

2.5 ሴሇክሽን ፌሮም  ራይቲንግስ ኦቭ አብደሌ-ባሃ፤ ሇምእመናን የሊካቸውን 

መሌእክቶች የያ ነው፡፡ 

2.6 የድክቶሮ ፍረሌ ጽሊት፤ ይህ ጽሊት የአምሊክን መኖር ሇሚጠራጠር አንዴ የስዊዜ 

ሳይንቲስት የተሊከ መሌእክት ሲሆን፤ በማይረታ ክርክር፣ በአመክንዮና በሳይንስ 

ሊይ በመመሥረት አንዴ ፇጣሪ መኖሩንና፤ ተፇጥሮም በሥርዓት የሚኖረው 

በእርሱ ሔግና ፇቃዴ መሆኑን በሰፉው ያብራራሌ፡፡ 

2.7 ሇሄግ የተሊከ ጽሊት፤ ይሔ መሌእክት የመጀመሪያው የተባበሩት መንግሥታት 

(League of Nations) በሄግ፣ ስዊትርሊንዴ፣ ሲመሠረት አብደሌ-ባሃ 

አስተያየት እንዱሰጥበት ተጠይቆ የተጻፇ ነው፡፡ የጽሐፈ ይት ሁሇት ዏበይት 

ነገሮችን ይዞሌ፡፡ የመጀመሪያው፣ ይህ የሰሊም ውጥን የእጅግ በጣም ታሊቁ ሰሊም 

መመስረት ጎህ ቀዲጅ መሆኑን ሲሆን፤ በሁሇተኛ ዯረጃ ግን፣ ምንም እንኳ ዓሊማው 

በጎ ቢሆንም ሉሳካና ጦርነቶችን ሉያቆም ምንም አቅም እንዯላሇው በማብራራት፤ 

እንዳት የባሃኦሊህ ግሌጸት የሰው ሌጆችን አንዴነት በማሳካት፤ ከዙያም እጅግ 
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በጣም ታሊቁ ሰሊም፣ በባሃኦሊህ አዱሱ ዓሇም-አቀፌ ሥርዓት አማካይነት 

እንዯሚመሠረት ያብራራሌ፡፡ 

2.8 የአብደሌ-ባሃ ቃሇ-ኑዚዛ፤ የመጀመሪያውን የባሃኢ ሞግዙት የሰየመበትና 

የአስተዲዯሩ መዋቅር የተመሠረተበትና የሚመራበትን የሚገሌጽ ነው፡፡ 

በተጨማሪም ላልች መሌእክቶች፣ ትምህርቶች፣ መመሪያዎች፣ ማብራሪያዎች፣ 

የፀልትና የሱባዔ ጽሐፍች ይገኛለ፡፡ 

 

የባሃኢ ሞግዙት 

 እምነቱ ሇሰባ ሰባት ዓመታት ባሇማቋረጥ በባብ፣ በባሃኦሊህና በአብደሌ-ባሃ ግሌጸት 

ሳይከፊፇሌ ተመርቷሌ፡፡ ይህ እምነት ጨቅሊ ስሇነበረና ገና በእግሩ ሙለ በሙለ ሇመቆም 

ስሊሇቻሇ፤ እነዙህ ቅደሳን በመሩት መሠረት እንዱቀጥሌ፤ በመሇኮታዊ መነቃቃት  (Inspiration) 

በመታገዜ የሚመራ ጠባቂና ሞግዙት የግዴ  አስፇሊጊ ነበር፡፡ ስሇሆነም አብደሌ-ባሃ  ከእርሱ በኋሊ 

እምነቱን የሚጠብቅና የሚንከባከብ፣ እንዱሁም የባሃኦሊህን ወዯር የላሇው አዱስ ዓሇም-አቀፌ 

ሥርዓት የሚገነባ ሞግዙት እንዱሆን፣ የበኩር የሌጅ ሌጁን፣ ሾጊ ኤፋንዱን ሰየመው፡፡ 

ሾጊ ኤፋንዱ የተወሇዯው መጋቢት 1 ቀን 1897 በአቆር ከተማ ነበር፡፡ እዴሜው 

ሇትምህርት ሲዯርስ ትምሀርት ቤት ገብቶ የአንዯኛና የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርቶችን ካጠናቀቀ በኋሊ 

በቤሩት የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ በመግባት የመጀመሪያ ዱግሪውን አግኝቷሌ፡፡ ዋና ፌሊጎቱ አብደሌ-

ባሃን በትርጉም ሇማገሌገሌ ስሇነበር፣ በ1920 ወዯ እንግሉዜ  አገር በመሄዴ ከፌተኛ  ትምህርቱን 

በኦክስፍርዴ የካምብሪጅ ዩኒቨርስቲ ቀጠሇ፡፡ በ1921 ትምህርቱን ከማጠናቀቁ በፉት አብደሌ-ባሃ 

ስሇአረገ ትምህርቱን አቋርጦ መጣ፡፡ ዓሊማው አብደሌ-ባሃ በሔይወት እያሇ በትርጉም ሥራ 

ሇማገሌገሌ ስሇነበር፤ የአብደሌ-ባሃን ሞት ፇጽሞ  ያሌጠበቀው በመሆኑ፣ እጅግ በጣም መሪር 

ሏን ተሰማው፡፡ በተጨማሪም የእምነቱ ሞግዙትና የባሃኢዎች መሪ ሆኖ መመረጡን ሲሰማ የበሇጠ 

አነ፡፡ 

በ36 ዓመታት የአገሌግልት መኑ፣ ሾጊ ኤፋንዱ ብዘ ስራዎችን አከናውኗሌ፤ ብዘ 

መጻሔፌትን ተርጉሟሌ፤ አያላ መጻሔፌትን ጽፎሌ፤ ቅደሳን ሥፌራዎችን ገንብቷሌ፡፡ ከሁለም 

በሊይ የባሃኢን የአስተዲዯር ተቋም መዋቅሩን በመንዯፌ የወዯፉቱን የባሃኦሊህን ዓሇም አቀፌ 

ሥርዓት መሠረት ጥሎሌ፡፡ የተሇያዩ የትምህርት እቅድችን በማውጣት እምነቱ እንዱስፊፊና 

ካሇመታወቅ ጨሇማ ወዯ መታወቅ ብርሃን እንዱወጣ አስችልታሌ፡፡ የባሃኦሊህንና የአብደሌ-ባሃን፣ 

እንዱሁም የባብን ጽሐፍች በመተንተንና በማብራራት፣ የባሃኢ ማህበረ-ሰብ፣ ስሇእምነቱ 

ታሊቅነትና ተሌእኮ፣ አማኙ ስሇተሰጠው ሃሊፉነትና ስሇሚታዯሇው ቡራኬ፤ ስሇአስተዲዯሩ ተቋምና 
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ይት ታሊቅ ግንዚቤ እንዱጨብጥ አዴርጓሌ፡፡ የዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ የሚመራበትን የማይናወጥ 

መሠረት ርግቷሌ፡፡ በመሇኮት በመታገዜ ሥራውን ካከናወነ በኋሊ፤ ህዲር 4 1957 በሇንዯን 

ከተማ፣ በተወሇዯ በስዴሳ ዓመቱ አረፇ፡፡ 
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- 9 – 

የባሃኢ የአስተዲዯር ተቋም 

“በቅርቡ አሁን ያሇው ሥርዓት ይጠቀሇሌና፣ በእርሱ ምትክ አዱስ ይረጋሌ፡፡” 1 

“ከሁሇት ባሇማዕረጎች፣ ማሇትም ከነገሥታትና ከካህናት፣ ሥሌጣን ተወስዶሌ፡፡” 2 

“በባሃ ቁጥር፣ (ጠኝ) አማካሪዎች የሚሰበሰቡት ቤተ ፌትሔ በእያንዲንደ ከተማ 

እንዱመሰረት ጌታ አዞሌ፤ ቁጥሩ ከዙህ የበሇጠ ቢሆንም ምንም አይዯሇም፡፡ … እነርሱም በሰዎች 

መካከሌ የመሏሪዎች መሏሪ ታማኞች መሆንና፣ ራሳቸውንም በምዴር ሊይ ሇሚኖሩት ሁለ 

በእግዙአብሓር የተመረጡ ሞግዙቶች አዴርገው ማየት ይገባቸዋሌ፡፡ በአንዴነትም ምክክር ማዴረግ 

ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ሇእርሱ ብሇው፣ የእግዙአብሓርን አገሌጋዮች ጥቅም፣ የራሳቸውን ጥቅም 

እንዯሚያዩ አዴርገው ማየትና፣ እንዱሁም ትክክሇኛውንና ተገቢውን መምረጥ ይገባቸዋሌ፡፡ ጌታ 

አምሊካችሁ እንዱህ ያዚችኋሌ፡፡ በጽሊቱ ውስጥ በግሌጽ የተቀመጠውን እንዲትስቱት ተጠንቀቁ፡፡ 

እናንተ የምታስተውለ ሆይ! እግዙአብሓርን ፌሩ፡፡” 3 

አሁን ያሇው የባሃኢ የአስተዲዯር ተቋም የወዯፉቱ የባሃኦሊህ የዓሇም-አቀፌ ሥርዓት 

መሠረት መሆኑን የባሃኢ ምግዙት ይናገራሌ፡፡ የባሃኢ አስተዲዯር (አመራር) አሁን ካለት 

የሃይማኖት ሥርዓቶችና ከመንግሥታዊ አመራር ሔጎች፣ በይትም ሆነ በቅርጽ እጅግ በጣም 

የተሇየ ነው፡፡ 

“ባሃኦሊህ ራሱ መርኆዎቹን ስሇገሇጸ፣ ተቋሞቹን ስሇመሠረተ፤ የእርሱን ቃሌ 

የሚተረጉመውን ሰው እርሱ ራሱ ስሇሰየመ፤ በሔጎቹ ሊይ ሇማከሌም ሆነ እነርሱን በሥራ ሊይ ሇማዋሌ 

እንዱችሌ ሇታቀዯው አካሌ አስፇሊጊውን ሥሌጣን ስሇሰጠው፤ ይህ የአስተዲዯር ሥርዓት ማንኛውም 

ነቢይ ከዙህ በፉት ካቋቋመው በመሠረቱ ሌዩ መሆኑ … መታወቅ አሇበት፡፡ የጥንካሬው ምሥጢር፣ 

መሠረታዊ ሌዩነቱ፣ ሊሇመበታተንና ሊሇመከፊፇሌ ዋስትናው በዙያ ውስጥ ይገኛሌ ፡፡” 4 

በተጨማሪም “ይሔ ግዘፌ የአስተዲዯር ሥርዓት፤ የባሃኢ የወዯፉቱ የጋራ ሏብት ብቸኛ 

መዋቅር የሆነው፤ በጽንሰ ሃሳቡ (በቲዮሪም) ሆነ በተግባር በፓሇቲካ ተቋሞች ጠቅሊሊ ታሪክ ውስጥ 

ሌዩ ብቻ ሳይሆን፤ ተቀባይነት ካገኙት በዓሇም ሃይማኖታዊ ሥርዓቶች ውስጥ አቻ ሉገኝሇት 

አይችሌም፡፡” 5 

 



የባሃኦሊህ ግሌፀት 

 

 

162 
 

ቤተ-ፌትሔ 

“የፌትሔ ሰዎች ሆይ! እንዯብርሃን ብሩሃን … ሁኑ፡፡” 6 

ቤተ-ፌትሔ የባሃኢ የአስተዲዯር ተቋም ነው፡፡ ዋና ተግባሩም፣ የባሃኢዎችን አንዴነት፣ 

የእምነቱን ዯህንነትና የቅደሳን ጽሐፍችን ትክክሇኛነት መጠበቅ ነው፡፡ ይህ የአስተዲዯር ተቋም 

በሦስት ዯረጃዎች ተዋቅሯሌ፡፡ 

ባሃኦሊህ መሠረታዊ-ቤተ ፌትሔና የዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ ተቋማት እንዱቋቋሙ 

በመዯንገግ፣ ላሊውን ሇአብደሌ-ባሃ ትቷሌ፡፡ አብደሌ-ባሃ በበኩለ፣ በሁሇቱ መካከሌ የሚገኘውንና 

በሁሇተኛ ዯረጃ ያሇውን፣ የብሓራዊ ቤተ-ፌትሔ እንዱመስረት ወስኗሌ፡፡ ሦስቱም በዜርዜር 

እንዯሚከተሇው ይብራራለ፡፡ 

 

መሠረታዊ ቤተ-ፌትሔ 

ጠኝ ወይም ከዙያ በሊይ ቁጥር ያሊቸው፣ እዴሜያቸው ሃያ አንዴና ከዙያ በሊይ የሆኑ 

ባሃኢዎች በሚኖሩበት መንዯር፣ ከተማ ወይም የማጋጃ ቤት ክሌሌ፣ መሠረታዊ ቤተ-ፌትሔ 

(የመንፇሳዊ ጉባዔ) ይቋቋማሌ፡፡ ይህም ተቋም የሚመሠረተው፣ በምንም መንገዴ የግሇሰቡ 

የመምረጥና የመመረጥ ነፃነት፣ እንዱሁም ዳሞክራሲያዊ መብቱ ሳይነካ ነው፡፡ 

የሚመረጡት አባሊትም፣ ከምእመናን መካከሌ በአንጻራዊነት የሚከተለትን መስፇርቶች 

ያሟሊለ ተብሇው የሚገመቱት የጠኝ ሰዎችን ስሞች እያንዲንደ አማኝ በምሥጢር ይጽፊሌ፡፡ 

ዴምጽ ካገኙት አማኞች መካከሌ፣ ጠኝ ከፌተኛ ዴምጽ ያገኙት ሰዎች የቤተ-ፌትሔ አባሊት  

ሆነው ሇአንዴ ዓመት እንዱያገሇግለ ይመረጣለ፡፡ 

መስፇርቶቹም፡- “የማያጠያይቅ ታማኝነት፣ ከእኔነት የነፃ አምሌኮት (Selfless 

devotion)፣ በሚገባ የሠሇጠነ አእምሮ፣ የተመሠከረሇት ችልታ፣ የዲበረ ሌምዴ …”7 ያሊቸውን 

ሰዎች ስሞቻቸውን፣ ያሇምንም አዴልና ስሜት፣ በዙያ አካባቢ ወይም መንዯር፣ እነዙህን 

መስፇርቶች ያሟሊለ ብሇው የሚያምኑባቸውን ጠኝ አማኞች ይመርጣለ፡፡ ወዯ ፉት ይህ ቁጥር 

እንዯሚጨምር ተጠቅሷሌ፡፡ 

በማንኛውም የፓሇቲካ ዴርጅት ሆነ በሃይማኖት ተቋም ያሌታወቁና ያሌታዩ፤ የምርጫው 

ሑዯት የሚያካትታቸው አምስት መሠረታዊ ሌዩነቶች፣ መንፇሳዊነቱን ይጠቁማለ፡፡ 
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1. እያንዲንደ አማኝ የመምረጥና የመመረጥ መብት ስሊሇው፤ የቤተ-ፌትሔ አባሊትን 

ሇመምረጥ ከምእመናን ውስጥ እጩዎች በቅዴሚያ ተጠቁመው የሚቀርቡ የለም፣ 

አይኖሩምም፡፡ 

2. የምርጫው መንፇሳዊነት በምሥጢራዊነቱ ይንጸባረቃሌ፡፡ ባሌ ሇሚስቱ፣ ሚስት ሇባሎ፣ 

ሌጅ ሇአባቱ፣ እናት ሇሌጇ፣ … ወተ፤ ከምርጫው በፉት፣ በምርጫው ወቅትና  

ከምርጫው በኋሊ ማንን ሇመምረጥ እንዲሰቡ፣ እንዯሚመርጡና እንዯመረጡ 

አይነጋገሩም፡፡ ይህ ክንውን በመራጩና በእግዙአብሓር መካከሌ ተወስኖ የሚቀር 

ምስጢር ነው፡፡ 

3. ሉመረጥ በሚፇሇግ ግሇሰብም ሆነ፤ ግሇሰቡ እንዱመረጥ በሚፇሌጉ ሰዎች ሆነ 

ቡዴኖች፣ የምርጫ ቅስቀሳ ማካሓዴ የተከሇከሇ ነው፡፡ ይህ ከተከሰተ፣ ግሇሰቡ 

ከምርጫው እንዱታገዴ ወይም እንዱወገዴ ከሚያዯርጉት ምክንያቶች አንደና፤ 

ብቻውን በቂ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ሇዙህም አያላ ምክንያቶች ሉጠቀሱ ይችሊለ፡፡ ይህ 

ክስተት የምርጫውን መንፇሳዊ ባሔርይ ከማሳጣቱም በሊይ፤ ሔብረተሰቡን ሇማገሌገሌ 

የሚችሌ ግሇሰብ፣ በንግግር ችልታ በመበሇጥ ብቻ ከመመረጥ ይቀራሌ፡፡ በተጨማሪም፣ 

ምርጫው የሚካሓዯው ሔብረተሰቡን ሇማገሌገሌ ስሇሆነ፣ ማንኛውም ጤናማ አእምሮና 

የመንፇሳዊ  በጎ አመሇካከት ያሇው ሰው፤ ሔብረተሰቡን ሇማገሌገሌ፣ ከላልች ሰዎች 

የሊቀ እውቀት፣ ችልታና ትጋት እንዲሇው ዯፌሮ የሚናገር የሇም፡፡ በዙህ መፇክር 

የሚነሳ ሁለ የራስን ጥቅም ሇማራመዴ ስውርና ዴብቅ አጀንዲ ያሇው ብቻ ነው፡፡ 

ከዙህም በሊይ፣ መሌካምና  ማራኪ ንግግር የሚያዯርጉ ሰዎች አንዲንድቹ በጎ ሇመስራት 

የማይችለ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ 

4. ሁሇት ተመራጮች፣ ጠነኛ በመሆን እኩሌ ዴምጽ ካገኙ፣ አሸናፉነቱ አናሳ 

(minority) ብሓረሰብ፣ ር፣ ጾታ፣ … ወተ ሇሚወክሇው ሰው ቅዴሚያ ይሰጣሌ፡፡ 

5. የሚመረጡት አባሊት ቁጥራቸው ጠኝና የአገሌግልት መናቸውም አንዴ ዓመት ብቻ 

ነው፡፡ እነርሱም የሚመረጡት በአባሊት ቀጥተኛ ተሳትፍ ነው፡፡ 

የዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ ሁሇቱንም ወዯፉት ሉያሻሽሊቸው ወይም ሉሇውጣቸው ይችሊሌ፡፡ 

አሁን ባሇው ሁኔታ፣ ከዓመት በኋሊ በሚዯረገው ምርጫ፣ የነበሩት አባሊት በሙለ፣ ወይም በከፉሌ፣ 

ወይም አዱሶች ሉመረጡ ይችሊለ፡፡ የመሠረታዊ ቤተ-ፌትሔ ምርጫ የሚካሓዯው ሚያዜያ 21 ቀን 

በሚዯረገው ዓመታዊ የአካባቢ ስብሰባ ወቅት ነው፡፡ በእሇቱ ዓመታዊ የሥራ ክንውን ገባ 

ይቀርባሌ፡፡ 
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ብሓራዊ ቤተ-ፌትሔ 

 በአንዴ አገር የሚኖሩ ምእመናን፣ የብሓራዊ ቤተ-ፌትሔ አባሊትን በተዋዋሪ መንገዴ፣ 

በዓመታዊ የብሓራዊ ስብሰባ ሊይ ይመርጣለ፡፡ ምርጫውም ሁሌጊዛ በሪዜቫን በዓሊት ወቅት ነው፡፡  

የተመራጮች ቁጥር፣ የምርጫው አፇጻጸምና መስፇርቶች ከመሠረታዊ ቤተ-ፌትሔ ጋር 

ተመሣሣይ ቢሆኑም፤ ምእመናን በቀጥታ አባሊትን አሇመምረጣቸው ሂዯት የተሇየ ያዯርገዋሌ፡፡ 

 በአንዴ አካባቢና በተሇያዩ መሠረታዊ ቤተ-ፌትሔ ክሌሌ ውስጥ የሚገኙ ምእመናን፣ 

የብሓራዊ ቤተ-ፌትሔ በሚመዴበው ቁጥር መሠረት፤ ሇብሓራዊ ዓመታዊ ስብሰባ፣ ተወካዮች 

መርጠው ይሌካለ፡፡ ተመርጠው የተሊኩት ተወካዮች፣ ከሚያከናውኗቸው ተግባራት አንደ 

የብሓራዊ ቤተ-ፌትሔ አባሊትን መምረጥ ስሇሆነ፤ በሃገሪቱ ካለት ምእመናን ጠኝ ሰዎች 

ይመርጣለ፡፡ ጠኙ ከፌተኛ ዴምጽ ያገኙትም የብሓራዊ ቤተ-ፌትሔ አባሊት ሆነው ሇአንዴ ዓመት 

ያገሇግሊለ፡፡ 

 የብሓራዊ ቤተ-ፌትሔ ኃሊፉነት፤ የመሠረታዊ ቤተ-ፌትሔንና ላልች ተቋማትን 

መምራትና ማስተባበር፤ ከዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ የሚመነጩትን መመሪያዎች በሥራ 

መተርጎም፣ የብሓራዊና የክሌሌ ተቋማትን መሰየምና ማስተዲዯር፤ በአካባቢው ቤተ-ፌትሔ 

የሚፇጸሙትን ሥራዎች በብሓር ዯረጃ መከናወናቸውን ማረጋገጥ፣ ብሓራዊ ስብሰባዎችን 

ማጋጀትና መምራት ሲሆኑ፤ ከሁለም በሊይ፣ የዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ አባሊትን መምረጥ ነው፡፡ 

 

ዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ 

ዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ፣ የመጨረሻው ከፌተኛና የበሊይ የባሃኢ የአስተዲዯር ተቋም ነው፡፡ 

በአሁኑ ጊዛ ጠኝ አባሊት  ያለት ሲሆን፤ አባሊቱም የሚመረጡት  በዓሇም ውስጥ ካለት ባሃኢዎች 

በመሊ ሲሆን፣ የአገሌግልት መናቸውም ሇአምስት ዓመት ነው፡፡ መራጮቹም በዓሇም ውስጥ 

የሚገኙት የብሓራዊ ቤተ-ፌትሔ አባሊት ሲሆኑ፤ በአሁኑ ወቅት፣ በየአምስት ዓመቱ በሚዯረገው 

የዓሇም-አቀፌ ስብሰባ አባሊቱ ይመረጣለ፡፡ የስብሰባው መዴረክም በቅዴስት አገር፣ ሃይፊ፣ 

በቀርሜልስ ተራራ ሊይ በሚገኘው የዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ መንበር ነው፡፡ 

ዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ፣ የባሃኢ የአስተዲዯር ተቋም፤ የወዯፉቱ የባሃኦሊህ ዓሇም-አቀፌ 

ሥርዓት፣ የበሊይ ኃሊፉና የመጨረሻው መሇኮታዊ ተቋም ነው፡፡ ይህ ተቋም፣ ባሃኦሊህ ባስቀመጠው 

መስፇርት መሠረት አንዴ ውሳኔ ሊይ ከዯረሰ፣ ያ ውሳኔ ከስህተት የነጻ መሆኑን ባሃኦሊህ 

አረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም፣ አባሊቱ በአንዴ ዴምጽ ወይም በዴምጽ ብሌጫ የሚያዯርጉት ማንኛውም  

ውሳኔ ስህተት አሌባ መሆኑን ባሃኢዎች ያምናለ፡፡ 
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“በእነዙያ በመጽሏፈ ውስጥ በይፊ ባሌተገሇጹት ሊይ፣ የቤተ-ፌትሔ ባሇአዯራዎች፣ በአንዴ 

ሊይ መመካከርና ተግባራዊ ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ በእውነቱ በሚፇቅዯው ሁለ እግዙአብሓር 

ያነቃቃቸዋሌ፡፡” 8 

“ወዯ እጅግ በጣም ታሊቁ መጽሏፌ እያንዲንደ (ሰው) መመሇስና፤ እንዱሁም በዙያ ውስጥ 

በግሌጽ ሊሌተጻፇው ሁለ ወዯ ዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ መተሊሇፌ አሇበት፡፡ ይህ አካሌ፣ በአንዴ 

ዴምጽም ሆነ በዴምጽ ብሌጫ የሚያሳሌፇው፣ ያ በእርግጥም እውነቱና የእግዙአብሓር የራሱ 

ፌሊጎታዊ ዓሊማ ነው፡፡ ማንም ከዙያ የሚያፇነግጥ ከእነዙያ አሇመስማማትን ከሚወደት ነው፤ 

ተንኮሌን አሳይቷሌ፤ እንዱሁም ከቃሌ-ኪዲኑ ጌታ ፉቱን አዘሯሌ፡፡” 9 

በባሃኦሊህ በግሌጽ ያሌተገሇጹትና ሇወቅቱ ተስማሚ የሆኑትን ማሔበራዊ ሔጎች ይቀርጻሌ፡፡ 

እነዙህንም ዴንጋጌዎች አገሌግልታቸው ሲያበቃ ይሽራቸዋሌ፡፡ 

በአንዴ አገር ውስጥ የብሓራዊ ቤተ-ፌትሔ እንዱቋቋም የመወሰን ሥሌጣን አሇው፡፡ 

በተጨማሪም፣ የአህጉራት አማካሪዎች ቦርዴ አባሊት መሰየም፣ የዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ ሥሌጣን 

ነው፡፡ 

“የዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ፣ በመጽሏፌ ውስጥ በግሌጽ ያሌተጻፈትን ሔጎች … ሇመዯንገግ 

ሥሌጣን እንዲሇው ሁለ፤ እነርሱንም ሇመሻር ሥሌጣን አሇው፡፡ ይህንን ሇማዴረግ የሚችሌበት 

ምክንያት፣ እነዙህ ሔጎች የመሇኮታዊው ግሌጽ ጽሐፌ አካሌ ስሊሌሆኑ ነው፡፡” 10 

የዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ፣ የባሃኢን ዓሇም ዯህንነት ይንከባከባሌ፤ አንዴነቱ እንዲይናጋና፣ 

የባሃኢ ቅደሳን ፌሐፍች ቅዴስና እንዲይገሠሥ ይጠብቃሌ፡፡ በዙህ ኃሊፉነቱ፣ የአንዴን አማኝ 

ቃሌ-ኪዲን አፌራሽነት፤ ወይም የዙህን ግሇሰብ ተጸጽቶ ወዯ እምነቱ መመሇስን የሚወስን እርሱ 

ብቻ ነው፡፡  

 

የአስተዲዯሩ ተቋም ሁሇት ርፍች 

ዓሇም ወዯፉት የምትመራው በባሃኦሊህ ዓሇም-አቀፌ ሥርዓት መሠረት ነው፡፡ ይህ አቻ 

የማይገኝሇት መሇኮታዊ ሥርዓት ሁሇት ርፍች አለት፤ የአስተዲዲሪዎችና የአማካሪዎች ርፍች 

ናቸው፡፡ ባሃኦሊህ ገዥዎችና ምሁራን በማሇት ሰይሟቸዋሌ፡፡ 

“ከባሃ ሔዜቦች መሃከሌ ገዥዎችና ምሁራን የተባረኩ ናቸው፡፡” 11 ይህንን በሚመሇከት ዓሇም-

አቀፌ ቤተ-ፌትሔ፣ የባሃኢን ሞግዙት በመጥቀስ አብራርቷሌ፡፡ 
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“ገዢዎች የሚሇው ቃሌ፣ የዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔን፣ የብሓራዊ ቤተ-ፌትሔንና 

የመሠረታዊ ወይም የአካባቢ ቤተ-ፌትሔን አባሊት ሲመሇከት፤ ምሁራን የሚሇው ቃሌ ግን፤ የእዯ-

ሃይማኖት አባሊት፣ የአሔጉራት አማካሪዎች ቦርዴ፣ የአማካሪዎች ቦርዴ ረዲት ተቋሞች አባሊትንና 

ላልች  በማስተማር  ሥራ ከፌተኛ አገሌግልት የሰጡትን ምእመናን እንዯሚመሇከት ተገሌጿሌ፡፡” 12 

በሁሇቱ መሇኮታዊ ርፍች መሃከሌ ብዘ ሌዩነቶች ቢኖሩም ጎሌተው የሚታዩት ግን ሁሇት 

ናቸው፡፡ ገዢዎች በቡዴን መሥራታቸውና፣ ምሁራን ግን በግሌ መሥራታቸው የመጀመሪያው 

ነው፡፡ 

ሁሇተኛው፤ ገዢዎች አስተዲዲሪዎች በመሆናቸው ውሳኔዎቻቸው ሔጋዊ ተፇጻሚነት 

ሲኖረው፣ ምሁራን ግን ሇአስተዲዯር ተቋማትና ሇምእመናን በቅደሳን ጽሐፍች ሊይ በመመስረት፣ 

ስማቸው እንዯሚያመሇክተው፣ ምክርን መሇገስ ነው፡፡ በአስተዲዯር ተቋማት ተቀባይነት ሲኖረው 

ሔጋዊ ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ፡፡ ይህም የሆነበት ምክንያት፣ የግሇሰብ መሪነትና ሥሌጣን በባሃኢ 

ዓሇም ውስጥ ስፌራ ስሇላሇው ነው፡፡ 

በዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ የሚመራው ይህ የባሃኦሊህ ዓሇም አቀፊዊና መሇኮታዊ ሥርዓት፣ 

ሔግ አውጪ፣ ተርጓሚና አስፇጻሚ አሇው፡፡ ሦስቱም ርፍች ፌጹም ዱሞክራሲያዊ በሆነ መንገዴ፣ 

የአምሊክን ፇቃዴና ሇሰው ር ያመጣውን መሇኮታዊ እቅዴ እውን ያዯርጋለ፡፡ 

“በባሃኦሊህ አስቀዴሞ እንዯታየው፣ የሰው ር አንዴነት የሚያመሇክተው፣ ብሓሮች፣ ሮች፣ 

እምነቶችና ነገድች በጥብቅ የተሳሰሩበትን የዓሇም የጋራ ሃብት (common wealth) መመስረትን 

ሲሆን፤ በውስጡም ያለትን የእያንዲንደ አባሌ አገር ሌዕሌና፣ እንዱሁም የግሇሰቦች ነፃነትና የፇጠራ 

ችልታ በትክክሌና በፌጹም የሚጠበቁበት ነው፡፡ የዙህ የጋራ ሃብት ... አባሊቱ … የሰው ር በመሊ 

ባሇአዯራዎች በመሆን፣ የሁለንም አባሌ አገሮች ሀብት ሇመቆጣጠር የሚችሌ ሔግ አውጪ (የምክር 

ቤት) ይኖረዋሌ፤ ይህ አካሌ የሁለንም ሮችና ሔዜቦች ሔይወት ሇማዯሊዯሌ፣ ፌሊጎቶቻቸውን 

ሇማርካት፣ ግንኙነቶቻቸውን ሇማመቻቸት የሚያስፇሌጉ ሔጎችን ይዯነግጋሌ፡፡ የዓሇም ሔግ 

አስፇፃሚ፣ በዓሇም አቀፌ ኃይሌ እየታገ፣ በዙህ የዓሇም ምከር ቤት የተዯነገጉትን ሔጎችን 

ያስከብራሌ፣ ውሳኔዎቻቸውንም ያስፇጽማሌ፣ እንዱሁም የጠቅሊሊ የጋራ ሀብቱን ዴርጅት መሠረታዊ 

አንዴነት ይንከባከባሌ፡፡ በዙህ ሁሇንተናዊ አዯረጃጀት በታቀፈት አባሊት መካከሌ ሇሚነሱት ሁለና 

ማንኛውም ውዜግቦች፣ የዓሇም ፌርዴ ቤት ሁኔታዎችን አመዚዜኖ አስገዲጅና የመጨረሻውን ብያኔ 

ይሰጣሌ፡፡” 13 



የባሃኦሊህ ግሌፀት 

 

 

167 
 

የእዯ-ሃይማኖት ተቋም 

በዙህ ርዕስ ሥር ስሇ እዯ-ሃይማኖቱ ተቋም በአጭሩ መግሇጽ ብቻ ሳይሆን በአንዲንዴ 

ባሃኢዎችም ሆነ ላልች ሰዎች በአእምሮዎች ሉጉሊለ የሚችለትን ጥያቄዎች በማንሳት ጸሏፉው 

ሇመመሇስ ይሞክራሌ፡፡ 

የባሃኢ ሞግዙት፣ ሾጊ ኤፋንዲ በዴንገት ከዙህ ዓሇም በሞት ሲሇይ ሇባሃኢ ማሔበረሰብ 

እጅግ በጣም የመረረ ሀን ነበር፡፡ በዙያን ጊዛ በሔይወት የነበሩ የእዯ-ሃይማኖት አባሊት በቅዴስት 

አገር ስብሰባ ሇማዴረግ ወሰኑ፡፡ የስብሰባው ዓሊማም እምነቱን የሚመራና ምእመናንን 

የሚያስተባብር አንዴ ጊዛያዊ የአስተዲዯር አካሌ ሇማቋቋምና ሞግዙቱ የጻፇው ቃሇ ኑዚዛ መኖር 

አሇመኖሩን ሇማጣራት ነበር፡፡ እነዙህ ግሇሰቦች በችልታቸውና በአገሌግልታቸው በዓሇም ዘሪያ 

በሚገኙት ባሃኢዎች የታወቁ ስሇነበር፣ የስብሰባው ጥሪ ሇምእመናን መሌካም ዛና ነበር፡፡ 

ይሁን እንጂ፣ ሞግዙቱ ከእርሱ በኋሊ እምነቱን የሚመራና እርሱን የሚተካ ግሇሰብ በግሌጽ 

አሇመሰየሙ መሰማቱ ሇምእመናን እንግዲ ነገር ሆነ፡፡ ምክንያቱም፣ ባሃአሊህ አብደሌ-ባሃን የቃሌ-

ኪዲኑ ማዕከሌ አዴርጎ መሰየሙ ብቻ ሳይሆን፣ አብደሌ-ባሃም በበኩለ ሾጊ ኤፋንዱን 

የመጀመሪያው የባሃኢ ሞግዙት አዴርጎ ስሇሰየመው፣ ሾጊ ኤፋንዱም የእነርሱን አርአያ ይከተሊሌ 

የሚሌ ግምት ስሇነበረ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ በተጨማሪም፣ ማንም ባሃኢ ቃሇ-ኑዚዛ መተው 

እንዲሇበት ባሃኦሊህ ስሊ፣ ሞግዙቱም የባሃኦሊህን ትእዚዜ ቃሌ በቃሌ የሚፇጽምና የትምህርቱም 

የማይሳሳት ተርጓሚ ስሇነበር፣ ይህን ሔግ ይስታሌ የሚሌ እምነት ስሊሌነበረ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ 

መፃፌ የሚገባው ቃሇ-ኑዚዛም ሁሇት መሠረታዊ ነገሮችን ያካትታሌ፡፡ አንዯኛው ስሇአምሊክ 

አንዴነትና ስሇ ባሃአሊህ ግሌጸት መመሥከርና፣ ስሇ ራሱ እምነት መናዜ ሲሆን፣ በሁሇተኛ ዯረጃ 

ያሇው ግን ሏብትንና ንብረትን ማውረስን ይመሇከታሌ፡፡ ታዱያ ሾጊ ኤፋንዱ እነዙህን መሠረታዊ 

ነገሮች አሊሟሊምን? መሌሱ፣ በግሌጽ በጽሐፌ በቃሇ-ኑዚዛ ስም ባያስቀምጣቸውም፣ 

መሌእክቶቹንና ክንውኖቹን በውሌ ያጤነ ባሃኢ መገንብ አይሳነውም፡፡ 

ስሇአምሊክ አንዴነት ስሇባሃኦሊህ ግሌጸትና ስሇራሱ እምነት የሰጠው ምስክርነት አቻ 

የማይገኝሇት መሆኑን መሌእክቶቹንና መፃሔፌቱን ያነበበ ሁለ ሉስተው አይችሌም፡፡ ይህ 

ምስክርነት፣ ሇምእመናንም የማያወሊውሌ ግንዚቤን አስጨብጧሌ፡፡ በላሊ አንጻር፣ ምዴራዊ 

ሏብትና ንብረት ስሊሌነበረው፣ የውርስ ነገር ጥያቄ ውስጥ አይገባም፡፡ ከዙህም በሊይ፣ ሾጊ ኤፋንዱ 

ሌጅ ስሊሌነበረው፣ ከባሃኦሊህ ቅርንጫፍችም በቃሌ-ኪዲኑ የጸና ሇዙህ ታሊቅና ክቡር አገሌግልት 

ብቁ የነበረ ምእመን ባሇመገኘቱ፣ የሚሰይመው ግሇሰብ አሌነበረም፡፡ በመጨረሻም፣ እምነቱ በእግሩ 

ስሇቆመ፣ የግሇሰብ መሪነት በተቋማት የሚተካበተና የሚመራበት ወቅት ስሇተቃረበና፣ ሇዓሇም-
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አቀፌ ቤተ-ፌትሔ መቋቋም አስፇሊጊ ተቋማትና መሠረታዊ ሁኔታዎች ስሇተሟለ፣ ላሊ ሞግዙት 

መሰየም አሊስፇሇገም ነበር በማሇት ታሄር ዚዳር ጽፇዋሌ፡፡ 

ነገር ግን፣ ሾጊ ኤፋንዱ፣ የእምነቱን ዯህንነትና የአማኞችን አንዴነት የሚጠብቅ መሇኮታዊ 

ተቋም አጋጅቷሌ፡፡ እርሱም የእዯ-ሃይማኖት ተቋም ነበር፡፡ ከመሞቱ ከአምስት ወራት በፉት 

ሇባሃኢ ዓሇም በሊከው መሌእክት (ሰኔ 1957) “… የባሃኦሊህን እምነት ማስፊፊትና መንከባከብ፣…‟‟ 

14 ኃሊፉነታቸው መሆኑን እንዯገና በማስታወስ ከብሓራዊ መንፇሳዊ ጉባዔዎቹ ጋር በሁለም 

ጉዲዮች ሊይ መመካከር አንዯሚገባቸው አብራርቷሌ፡፡ በመጨረሻም በጥቅምት 1957፣ ከመሞቱ 

ከአንዴ ወር በፉት፣ ሇባሃኢ ዓሇም በሊከው መሌእክቱ፣ ስምንት የእዯ-ሃይማኖት አባሊትን 

በመሰየም፣ በህይወት ያለትን የእዯ-ሃይማኖት አባሊት ቁጥር ወዯ ሃያ ሰባት አዴርሶታሌ፡፡ 

በተጨማሪም የባሃኦሊህ እምነት “ዋና ተወካዮች” መሆናቸውን በመግሇጽ፣ “…የእምነቱን ዯህንነት 

መጠበቅና መስፊፊቱን ማረጋገጥ፣ መንታ ተግባሮቻቸው መሆኑን…፣“ 15 በግሌጽ አስቀምጦታሌ፡፡ 

“የሃይማኖቱ ዋና ተወካዮች” ብል እነርሱን መሰየሙ፣ ከእርሱ በኋሊ ሇዓሇም አቀፌ ቤተ-ፌትሔ 

መቋቋም የመሸጋገሪያ ዴሌዴይ ያጋጀ መሆኑን ይጠቁማሌ፡፡  

ከዙህም በሊይ፣ የዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ እንዯተቋቋመ በግሇሰብ ዯረጃ ምእመናንን 

የሚመራና የእምነቱን ሥራና ንብረት የሚያስተዲዴር ላሊ እንዯማይኖር ባሃኦሊህ ስሇጻፇ፣ ሇተቋሙ 

መመስረት ሁኔታዎችን በመለ አጋጅቶ ነበር፡፡ ስሇዙህ፣ ምንም እንኳ በግሌጽ የተፃፇ ቃሇ-ኑዚዛ 

ባይኖርም፣ መሇኮታዊ ተሌዕኮውን ሙለ በሙለ ፇጽሟሌ ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

የዕዯ-ሃይማኖት ተቋም የተዯነገገውና የተመሰረተው በባሃኦሊህ ሲሆን፣ እርሱም ሇአራት 

የታወቁ አማኞች ይህንን የእዯ-ሃይማኖት መንፇሳዊ ማዕረግ ሰጥቷቸዋሌ፡፡ አብደሌ-ባሃ በበኩለ 

ሇሁሇት አማኞች ከዙህ ዓሇም በሞት ከተሇዩ በኋሊ ይህንን ስያሜ (ማዕረግ) ሰጥቷቸዋሌ፡፡ ሾጊ 

ኤፋንዱም፣ ከሞቱ በኋሊ አያላ የታወቁ ባሃኢዎችንም በዙህ ማዕረግ ሲጠራቸው፣ ላልች በሔይወት 

የነበሩ ብዘ ባሃኢዎችን ሰይሟሌ፡፡ እነዙህ አማኞች፣ እጅ ሇሰው የሚያገሇግሇውን ያህሌ፣ እምነቱን 

ስሇሚያገሇግለ፣ ይህ ስያሜና ማዕረግ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ 

የእነርሱ ኃሊፉነትና ተግባር፣ እምነቱን መንከባከብና ማስፊፊት ነው፡፡ ይህንንም ከባዴ 

ኃሊፉነት በሚያስዯንቅ እንዱሁም በሚያስመሰግን ሁኔታና በብቃት ተወጥተውታሌ፡፡ 

ከሚያዙያ 21 ቀን እስከ 23፣ 1963 የዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ አባሊትን ሇመምረጥ 

እንዱቻሌ፣ በ1962 ሇባሃኢ ዓሇም ጥሪ አስተሊሇፈ፡፡ በተጨማሪም የሚቀጥሇውን መመሪያ ሰጡ፡፡ 

“የዕዯ-ሃይማኖት አባሊት የመራጩን የመምረጥ ነፃነት ሇመወሰን አይችለም፡፡ ይሁን እንጂ፣ 

እምነቱን የመጠበቅና መስፊፊቱን የማረጋገጥ ግሌጽ ሥራዎች ስሇተሰጣቸው፣ ሥራዎቻቸውን 

ሇማከናወን እንዱችለ እነርሱን ሇጊዛው እንዲይመርጧቸው መራጮችን እንጠይቃሇን፡፡ ያ ፌጹም 
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ስህተት-አሌባ የሆነው አካሌ ሲመረጥ፣ በሁለም ጉዲዮችና አባሊቱን በሚመሇከት፣ እርሱ ይወስናሌ፡፡” 

16  

ባሃኦሊህ ግሌጸቱን ባወጀበት መቶኛ ዓመት፣ በመጀመሪያዎቹ ሦስት ቀናት፣ በሃምሳ 

ስዴስት የብሓራዊ መንፇሳዊ ጉባኤ አባሊት፣ የመጀመሪያው የዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ ተመረጠ፡፡ 

የተመረጡት አባሊትም ከእዯ ሃይማኖት አባሊት ውጪ ነበሩ፡፡ ከሊይ የተጠቀሰውን ግሌጽ የሆነ 

መመሪያ ባይሰጡ ኖሮ፣ ከእነርሱ ውጪ ማንም ባሃኢ ሉመረጥ ባሌቻሇ ነበር፡፡ ይህ ዴርጊት 

በሃይማኖት ታሪክ ውስጥ ከቶ ምንም አቻ አይገኝሇትም፡፡ በተጨማሪም፣ የእዯ ሃይማኖት አባሊትን 

መንፇሳዊ ሌዕሌና ያንፀባርቃሌ፡፡ 

በዙህ መሌክ፣ ከሾጊ ኤፋንዱ እረፌት በኋሊ፣ የእምነቱን ዯህንነትና መስፊፊት፣ እንዱሁም 

የአማኞችን አንዴነት ጠብቀው ሇዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ አስረክበዋሌ፡፡ 

የተጣሇባቸው ኃሊፉነትና የእነርሱ ሥራ የዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ በመሠረተው ተቋም 

ተተክቷሌ፡፡ ምክንያቱም የእዯ-ሃይማኖት አባሊትን ሉሰይም የሚችሇው የባሃኢ ሞግዙት ብቻ 

ስሇነበረና፣ የሞግዙቱም ተቋም በሾጊ ኤፋንዱ ስሊበቃ፣ አሁን የእነርሱን ኃሊፉነት የሚወጣና 

ሥራቸውን የሚያከናውን የአህጉራት የአማካሪዎች ቦርዴ ነው፡፡ የቦርደም አባሊት በየአምስት ዓመቱ 

ይሰየማለ፡፡ ረዲት የቦርዴ አባሊት ተቋምን ሞግዙቱ ሲመሰርት፣ የአህጉራት የአማካሪዎች ቦርዴ 

አንዯሚቋቋም አስቀዴሞ ያውቅ ስሇነበር ነው የሚሌ ግምት ፀሏፉው አሇው፡፡ 

የረዲት ቦርዴ አባሊት የሚሰጣቸው ሥራና ኃሊፉነት፣ እምነቱን ከመጠበቅና እምነቱን 

ከማስፊፊት፣ ከሁሇቱ አንደን ነው፡፡ እነዙህንም ረዲት የቦርዴ አባሊት የሚሰይሙትና የሚመሩት 

የአህጉራት የቦርዴ አባሊት ናቸው፡፡ በእያንዲንደ ረዲት የቦርዴ አባሌ ሥር አያላ አጋዥ ረዲት 

የቦርዴ አባሊት አለ፡፡ 

የአህጉራትን የቦርዴ አባሊት የሚመራው በዓሇም-አቀፌ የትምህርት ማዕከሌ ነው፡፡ አርሱም 

በ1968 በዓሇም-አቀፌ ቤተ-ፌትሔ ተመሠረተ፡፡ አባሊቱም ከተሰየሙት የአህጉራት የቦርዴ አባሊት 

መካከሌ በዓሇም አቀፌ ቤተ-ፌትሔ ይመረጣለ፡፡ 

ሇማጠቃሇሌ ያህሌ፣ የባሃኦሊህ የዓሇም አቀፌ ሥርዓት ሁሇት ርፍች አለት፡፡ እነርሱም 

የአስተዲዯርና (የገዢዎችና) የአማካሪዎች (የምሁራን) ርፍች ናቸው፡፡ የአስተዲዯሩ ርፌ 

በምእመናን የሚመረጥ፣ በእነርሱም ሊይ ሙለ ሥሌጣን ያሇውና በፌትሔ የሚያስተዲዴር፣ 

የሚመራ፣ የሚያስተባብር፣ የሚቆጣጠርና የሚሰራ ነው፡፡ የአማካሪዎች ርፌ ግን፣ ኃሊፉነቱና 

ተግባሩ፣ ሇአስተዲዯር ተቋማትና ሇምእመናን፣ በቅደሳን ጽሐፍች ሊይ በመመስረት ምክር መሇገስ 

ነው፡፡ የአስተዲዯር አካሊት በቡዴን ኃሊፉነታቸውን ሲወጡ፣ የአማካሪዎች ሥራ ግን በግሌ 

አገሌግልት መስጠት ነው፡፡ 
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ምክክር 

 

 “በሁለም ጉዲዮች ሊይ በአንዴነት ተመካከሩ፣ ምክንያቱም ምክክር መንገዴ የሚያሳይ 

የመሪነት ፊናና ዕውቀትን የሚሰጥ ነው፡፡” 17 

 አሁን ያሇንበት መን ሰው ወዯ ብስሇት ዯረጃ የተሸጋገረበት ወቅት ስሇሆነ፣ የአንዯ ግሇሰብ 

አምባ-ገነንነት ቀርቶ፣ የአንዴ ግሇሰብ መሪነት በማክተም ሊይ ነው፡፡ ጵጵስናንና ቅስናን ሙያ 

አዴርጎ መያዜ በባሃኢ ዓሇም አቀፌ ሥርዓት ውስጥ ሥፌራ የሇውም፡፡ ይህም ማሇት፣ የቤተ-ክህነት 

ተቋም፣ በባሃኢ አስተዲዯር ተቋም ተተክቷሌ፡፡ ስሇዙህ፣ ምክክር የባሃኢ አስተዲዯር ተቋም፣ ወይም 

የባሃኦሊህ ዓሇም አቀፌ ሥርዓት የሚመራበት “የዓሇት መሠረቱ” እርሱ ነው፡፡ 

 

ሇምክክር በቅዴሚያ ተፇሊጊ ነገሮች 

 ምክክር ሇማዴረግ በቅዴሚያ ሰባት ተፇሊጊ ነገሮች መኖራቸውን አብደሌ-ባሃ ጽፎሌ፡፡ 

 “እነዙያን በአዴነት ምክክር ሇሚያዯርጉ በቅዴሚያ ተፇሊጊ ነገሮች፣ (1) የዓሊማ ንጹህነት፡ 

(2) የመንፇስ ብሩሔነት፣ (3) ከአምሊክ በስተቀር ከሁለም ነገር መሊቀቅ፣ (4) ወዯ እርሱ መሇኮታዊ 

መዏዚዎች መሳብ (5) በፌቁራኖች መካከሌ ትህትናና ዜቅተኛነት፣ (6) በችግር ጊዛ ትእግስትና 

ጽናት፣ እንዱሁም (7) በእርሱ የሊቀ መዴረክ ሊይ አገሌግልት ናቸው፡፡ እነዙህን ባሔርያት 

እንዱያገኙ በፀጋው ከታገዘ፣ ከማይታየው የባሃ መንግሥት ዴሌ አዴራጊነት ሇእነርሱ 

ይታዯሊቸዋሌ፡፡” 19  

 

ሇምክክር በቅዴሚያ የሚሟለ ሁኔታዎች 

ምክክር ሇማዴረግ ሁሇት መሟሊት የሚገባቸውን ሁኔታዎች አብደሌ-ባሃ እንዯሚከተሇው 

ያስቀምጣቸዋሌ፡፡ የእነዙህ ሁኔታዎች መሟሊት እጅግ በጣም አስፇሊጊ መሆኑን ከአብደሌ-ባሃ 

አባባሌ ሇመገንብ ይቻሊሌ፡፡ 

“በቅዴሚያ መሟሊት የሚገባው ሁኔታ፣ በጉባዔው አባሊት መካከሌ ፌጹም ፌቅርና ስምምነት 

ነው፡፡ ከመቃቃር በሙለ የነጹ መሆን አሇባቸው፣ እንዱሁም፣ የአንዴ ባሔር ሞገዴ፣ የአንዴ ወንዜ 

ጠብታዎች፣ የአንዴ ሰማይ ከዋክብት፣ የአንዴ ጀምበር ጨረሮች፣ የአንዴ ደር ዚፍች፣ የአንዴ ገነት 

አበባዎች ስሇሆኑ፣ እነርሱ በመካከሊቸው የእግዙአብሓርን አንዴነት መከሰት አሇባቸው፡፡ የሃሳብ 

ስምምነትና ፌጹም አንዴነት መከሰት አሇባቸው፡፡ የሃሳብ ሰምምነትና ፌጹም አንዴነት ከላሇ፣ ያ 
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ስብሰባ ይበተናሌ፣ ያም ጉባዔ እንዲሌነበረ ይሆናሌ፡፡ ሁሇተኛው መሟሊት የሚገባው ሁኔታ፡- 

ሲሰበሰቡ ፉታቸውን ወዯ ከፌተኛው መንግሥት በመመሇስ እርዲታን ከክብር ግዚት መጠየቅ 

አሇባቸው፡፡” 20 

ፌጹም ፌቅርና ስምምነት በአባሊት መካከሌ መኖር እንዲሇበት፣ እንዱሁም ከመቃቃርና 

ከመጠሊሊት የነጹ መሆን እንዲሇባቸው በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡ የሃሳብ ስምምነትና የአመሇካከት 

አንዴነት ከላሇ ግን ስብሰባው እንዯሚበተንና እንዲሌነበረ እንዯሚሆን እንረዲሇን፡፡ በመግባባት 

ጠቃሚና ፌሬያማ ውይይት እንዱካሄዴና፣ አምሊክ በፇቀዯው መስመር አባሊትን እንዱያነቃቃና 

ምክክሩን እንዱመራ በቅዴሚያ ፀልት የግዳታ ነው፡፡ 

 

ምክክር የሚመራባቸው ዯንቦች 

በምጥን አነጋገሩ፣ አብደሌ-ባሃ አምስት ዯንቦችን አስቀምጧሌ፡፡ እነርሱም፡-“…ከፌተኛ 

ታማኝነት፣ ትህትና፣ ክብር፣ ጥንቃቄና ሚዚናዊነት“ ናቸው፡፡ 

ጆን ኮሌስቶ፣ “ኮንሰሌቴሽን” በሚሇው መጽሏፊቸው ውስጥ በዜርዜር ያብራሩትን ባጭሩ 

ፀሏፉው በራሱ አማርኛ ያቀርባሌ፡፡ “ታማኝነት”፣ ከአምሊክ ጋር ሰው ያሇውን መንፇሳዊ ግንኙነት 

ይጠቁማሌ፡፡ “ትህትና”፣ በጉባዔው አባሊት መካከሌ በውይይቱ ወቅት መኖር የሚባውን መከባበር 

ያሳያሌ፡፡ “ክብር“፣ አንዴ ሰው ስሇራሱ ያሇው ግምት፣ የእግዙአብሓር ሌጅና፣ አምሊክ ክቡር 

አዴርጎ የፇጠረው መሆኑን በማወቅ፣ ራሱን ማዋረዴ እንዯላሇበት ያስታውሳሌ፡፡ “ጥንቃቄ“፣ 

የሚያመሇክተው፣ ምክክር በሚዯረግበት ርዕስ ሊይ ዜርዜር ሁኔታዎች መረሳት ሆነ መታሇፌ 

እንዯላሇባቸው ነው፡፡ “ምጥንነት“፣ የሚያስገነዜበውና የሚያስታውሰው፣ ሃሳቦች በሚያሳምኑ መሌክ 

እንዱቀርቡና፣ ሲቀርቡም እንዯውሳኔ ሃሳብ እንጂ፣ ውሳኔ ሆነው መቅረብ አይገባቸውም፣ ወይም 

የላሊውን አባሌ አስተያየት ወይም ሃሳብ ሇመጣሌ ወይም ሇመንቀፌ መሰንር የሇባቸውም፡፡21  

እነዙህን የምክክር ዯንቦች በመከተሌ፣ እያንዲንደ አባሌ ሃሳቡን ከመግሇጽ ወዯ ኋሊ ማሇት 

እንዯላሇበት ሁለ፣ በራሱ ሃሳብ ሊይ መጣበቅም ሆነ ሃሳበ-ግትር መሆን ቦታ የሇውም፡፡ 

 

የባሃኢ ምክክር መንፇሳዊ ነው፡፡ 

“… የባሃኢ ጉባዔ ስብሰባዎች አንዯ አርያም ሠራዊት ስብሰባዎች እንዯሚሆኑ ተስፊ አሇኝ፡፡ 

ስትሰበሰቡ የመንግሥተ ሰማይን ብርሃኖች ማንፀባረቅ አሇባችሁ፡፡ ሌቦቻችሁም የእውንነትን ፀሏይ 

ፀዲለን እንዯሚያሳዩ መስተዋቶች ይሁኑ፡፡ እያንዲንደ ሌብ እንዯ ቴላግራም ጣቢያ ይሁን፡- አንደ 

የሽቦ ጫፌ ከነፌስ ጋር ተያይዝ፣ ላሊው ከአርያም ሠራዊት ጋር ይጣበቅ፡- ይህም ሲሆን፣ መነቃቃት 
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ከአብሃ መንግሥት ይወርዴና የእውንነት ጥያቄዎች ይመከበርባቸዋሌ፡፡ ከዙያም አስተሳሰቦች 

ከእውነት ጋር ይገጣጠማለ፡፡ ቀን በቀን እዴገት ይኖራሌ፣ ስብሰባዎቹ የበሇጡ ብሩህና መንፇሳዊ 

ይሆናለ፡፡ ሇዙህም ስኬታማነት፣ አንዴነትና ስምምነት የግዴ አስፇሊጊ ናቸው፡፡ ፌቅሩና ስምምነቱ 

የበሇጠ ሲሆን፣ የተባረከው ፌጽምና (የባሃኦሊህ) ማረጋገጫዎችና እርዲታዎች በበሇጠ ይወርዲለ፡፡ 

አንዴነትና ፌቅር ባሇማቋረጥ ሇመጨመር ይችለ ንዴ፣ በሙለ ሌቦቻችሁና ሔይወታችሁ እውነተኛ 

ኃይሌ ጥረት አዴርጉ፡፡ በውይይቶች ሃሳበ-ግትር ሳትሆኑ፣ እውነቱን አስተውለ፡፡ ማንም በራሱ 

አስተሳሰብ ሊይ ብቻ በመጣበቅ መከራከር የሇበትም፡፡ እንዱያውም፣ እያንዲንደ (አባሌ) እውነትን፣ 

በሊቀ ታሊቅ ፌቅርና ወዲጅነት ይመርምር፡፡ በእያንዲንደ ጉዲይ ሊይ ተመካከሩ የእውንነትን፣ የራሷን፣ 

አመሇካከት ነጥብ አንዴ ሲያቀርብ፣ ያ በሁለም ተቀባይነት ይኖረዋሌ፡፡ ከዙያም በመካከሊችሁ 

መንፇሳዊ አንዴነት ይጨምራሌ፣ የግሌ ብርሃንም የሊቀ ይሆናሌ፣ ዯስታ የበሇጠ ይትረፇረፊሌ፣ 

እንዱሁም እናንተ ወዯ እግዙአብሓር መንግሥት የበሇጠ ትቀርባሊችሁ፡፡“22 
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-10 - 

መሇኮታዊ ሔግጋት 

 “በሌ ፡ ከሔግጋቴ፣ የካባዬ ጣፊጭ ሽታ መዓዚው ሉሸተተ ይችሊሌ፣ በእነርሱም እርዲታ 

የዴሌ ዓርማዎች እጅግ በጣም ከፌተኛዎቹ ጫፍች ሊይ ይተካሊለ፡፡ የሥሌጣኔ አንዯበት፣ ከሁለን ቻዩ 

ክብሬ፣ እነዙህን ቃሊት ሇፌጡሮቼ ተናገረ፡፡ ሇውበቴ ፌቅር ብሊችሁ ትእዚዚቴን አክብሩ፡፡“…. 

“እኛ የገሇጽንሊችሁ የሔግጋት አንቀጾች ብቻ ናቸው ብሊችሁ አታስቡ፡፡ አይዯለም፣ በኃይሌና 

በሥሌጣን ጣቶች፣ ምርጡን የወይን ጠጅ እሽጉን ከፌተናሌ፡፡… 

“በንግግሬ መንግሥተ ሰማይ ውስጥ፣ ሔግጋቴ እንዯ ጀምበር ሲወጡ፣ ምንም እንኳ ዴንጋጌዬ 

የእያንዲንደን ሃይማኖት መንግሥተ ሰማይ እንዱንኮታኮት ቢያዯርግም፣ ሁለም በታማኝነት 

እነርሱን መታዜ አሇባቸው፡፡ እርሱ ዯስ ያሇውን ያዯርጋሌ፣ ይመርጣሌም፣ ማንም ምርጫውን 

ሉጠይቅ አይፇቀዴሇትም፡፡“ 1 

ባሃኦሊህ ከገሇጻቸው ሔግጋት ውስጥ ጥቂቶቹ ከዙህ እንዯሚከተሇው ይብራራለ፡፡ 

 

ፀልት 

“የእግዙአብሓር ስም የተወሳበት፣ ምስጋናውም የተወዯሰበት፣ ሥፌራውም፣ ቤቱም፣ 

ቦታውም፣ ከተማውም፣ ሌቡም፣ ተራራውም፣ መጠሇያውም፣ ዋሻውም፣ ሻሇቆውም፣ ሀገሩም፣ 

ባሔሩም፣ ዯሴቱም፣ ሜዲውም፣ የተባረከ ነው፡፡“ 2 

እውነተኛ ፀልት በቃሌ ሌመና ከማቅረብ የበሇጠ መንፇሳዊ ግንኙነት ከፇጣሪ ጋር መፌጠር 

ነው፡፡ በማንኛውም የፀልት ወቅት ሰው ከአምሊክ ጋር ግንኙነት ይፇጥራሌ፡፡ በጸልት ወቅት 

የሚነገሩት ቃሊት፣ አመሇካከትን ሇማሰባሰብና ነፌስንና አእምሮን ወዯ አምሊክ አቅጣጫ ሇማስያዜ 

ሲሆን እውነተኛ ፀልት ግን፣ ሁለንም ረስቶ በአስተሳሰብ ትኩረትና በመንፇሳዊነት ያንን 

ምሥጢራዊ ግንኙነት ማዴረግ ነው፡፡ 

“የፀልት ጥበብ ይህ ነው፣ በአንደ እውነተኛና በአገሌጋዩ መካከሌ ግንኙነትን ይፇጥራሌ፣ 

ምክንያቱም በዙያ የፀልት ሁኔታ፣ ሰው በሙለ ሌቡና ነፌሱ የእርሱን መጎዲኘት እየፇሇገና፣ 

የእርሱን ፌቅርና ርኀራኄ እየተመኘ፣ ፉቱን ወዯ ሌዐለ፣ ወዯ ግርማዊነቱ ይመሌሳሌ፡፡ ሇአፇቃሪ፣ 

እጅግ በጣም ታሊቱ ዯስታ፣ ከተወዲጁ ጋር መወያየት ነው፣ እንዱሁም ሇተመራማሪው እጅግ በጣም 

ታሊቁ ስጦታ፣ ከሚሻው ነገር ጋር መተዋወቅ ነው፡፡ ወዯ እግዙያብሓር መንግሥት ሇተሳበ 
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ሇእያንዲንደ ነፌስ እጅግ በጣም ታሊቁ ተስፊ፣ በእርሱ የንግግር መሌካምነትና ቸርነት ውቅያኖስ 

ውስጥ ሇመሇመንና ሇመማፀን ዕዴለን ማግኘት ይኖርበታሌ፡፡“ 3  

በባሃኢ እምነት፤ ፀልት እጅግ በጣም ከፌተኛ ዯረጃና ሥፌራ አሇው፡፡ ባሃኦሊህ፣ ባብና 

አብደሌ-ባሃ ብዘ ፀልቶችን ገሌጸዋሌ፡፡ በተሇይ ባሃኦሊህ ሇተሇያዩ ወቅቶች እንዱያገሇግለ 

ከገሇጻቸው ፀልቶች ውስጥ ወዯ እንግሉዜኛ የተተረጎሙትን፣ “ፀልቶችና ሱባዔ“(Prayers and 

Meditation) በሚሌ ርዕስ በመጽሏፌ መሌክ ታትመው ወጥተዋሌ፡፡ 

በመዴሏፈ ውስጥ የሚገኙት፣ ሇእርዲታና ሇረዴኤት፣ ሇሙታን፣ የምስጋናና የውዲሴ፣ 

ሇእንክብካቤ፣ ሇጽናት፣ ሇፇተናና ሇመከራ ጊዛ፣ ከዓሇማዊ ፌትወት ሇመሊቀቅ፣ ሇአገሌግልት ብቁ 

ሇመሆን፣ ሇአንዴነት፣ ሇሔፃናትና እንዱሁም በአጠቃሊይ በተሇያዩ ወቅቶችና ሁኔታዎች 

የሚያገሇግለና እንዯ አስፇሊጊነታቸው የሚዯገሙ ሌብን የሚማርኩ፣ አዕምሮን የሚያረኩ፣ ነፌስን 

የሚያስዯስቱና መንፇስን የሚያነቃቁ ናቸው፡፡ በአማርኛ፣ በትግርኛና በኦሮምኛ ብዘ ፀልቶች 

ተተርጉመው በመፃሔፌት መሌክ ታትመው ወጥተዋሌ፡፡ 

በባሃኢ እምነት የግዳታ በማሔበር የሚዯረግ ፀልት አንዴ ብቻ ነው፣ እርሱም በቀብር ሥነ-

ስርዓት ሊይ የሚዯረስ ሲሆን፣ ስዴስት ስንኞች ወዯ መጨረሻው አለት፡፡ እያንዲንዲቸው አሥራ 

ጠኝ ጊዛ በአንዴ ሰው ሲዯጋገሙ፣ ላልች ምእመናን ግን በተመስጦ ይከታተለታሌ፡፡ ነገር ግን 

ሇተሇያዩ ወቅቶችና ሁኔታዎች የሚያገሇግለ፣ በግሌም ሆነ በማሔበር የሚዯረጉ ፀልቶች አለ፡፡ 

 

የግዳታ ፀልቶች 

 ባሃኦሊህ ሦስት የግዳታ ፀልቶችን ገሌጿሌ፡፡ እነርሱም ረጅሙ የግዳታ ፀልት፣ መካከሇኛው 

የግዳታ ፀልትና አጥሩ የግዳታ ፀልት በመባሌ ይታወቃለ፡፡ ረጅሙ በሃያ አራት ሰዓት ውስጥ 

አንዳ በማንኛውም ጊዛ ይዯረጋሌ፣ መካከሇኛው በቀን ሦስት ጊዛ፣ ጥዋት ቀንና ማታ ይዯገማሌ፣ 

አጭሩ በየዕሇቱ ከቀትር እስከ ፀሏይ መጥሇቂያ ባሇው ጊዛ ውስጥ አንዳ የሚዯረግ ነው፡፡ የግዳታ 

ፀልቶች በግሌ እንጂ በማሔበር የሚዯረጉ አይዯለም፡፡ ማንም ምእመን፣ ዕዴሜው በአሥራ 

አምስትና በሰባ ዓመት መካከሌ ያሇ፣ ከነዙህ ሦስት የግዳታ ፀልቶች መካከሌ፣ ቢያንስ አንደን 

ማዴረግ እንዲሇበት በሔጉ መጽሏፌ ውስጥ ተዯንግጓሌ፡፡ 

 “የግዳታ ፀልቶች ትህትናንና ታዚዥነትን የሚጋብዘና፣ ሰው ፉቱን ወዯ አምሊክ በመመሇስ 

ሇእርሱ ምህሊ እንዱያቀርብ የሚረደት በመሆናቸው፣ በየዕሇቱ መዯገማቸው ግዳታ ነው፡፡ እንዱህ 

ባለት ፀልቶችም አማካኝነት የሰው ሌጅ ከአምሊክ ጋር ግንኙነት ይፇጥራሌ፣ ወዯ እርሱም ሇመቅረብ 

ይሻሌ፣ ከእውነተኛው የሌቡ ፌቅረኛም ጋር ይነጋገራሌ፣ እንዱሁም መንፇሳዊ ዯረጃዎችን 

ይቀዲጃሌ፡፡“ 4 
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 ፀልት ማዴረስ መንፇሳዊ ግዳታ ነው፡፡ ያሇ ፀልት የመንፇስ እዴገት አይኖርም፡፡ ያሇ ፀልት 

ከአምሊክ ጋር መነጋገርም ሆነ መወያየት አይቻሌም፡፡ ፀልት ማዴረስና ቅደሳን መጻሔፌትን 

ማንበብ የነፌስ ምግብ ነው፡፡ በመንፇሳዊ ረሃብ የተዲከመች፣ የጠወሇገችና የሞተች የሰው ነፌስ፣ 

ከዙያ ክፈ ሁኔታ ሌትዴን የምትችሇው በአምሊክ ክስተት ኃይሌና ቸርነት ነው፡፡ ከመንፇሳዊ ሞት 

ወዯ ሔይወት ከተሸጋገረች በኋሊ በጾምና በፀልት ይህንን አዱስ ሔይወት ማዲበር ይኖርባታሌ፡፡ 

 በየቀኑ አንዴ ባሃኢ፣ አጁንና ፉቱን ታጥቦ፣ “አሊህ-ኡ-አብሃ“ (አምሊክ የክቡራን ክቡር) 

የሚሇውን ቃሌ በቃሌ ጠና አምስት ጊዛ መዴገም አሇበት፡፡ 

 “የአምሊክን ጥቅሶች በየዕሇቱ ጥዋትና ማታ ዴገሙ፡፡ የማይዯግማቸው ማንም ሰው በእርግጥ 

ሇአምሊክ ቃሌ-ኪዲንና ሇእርሱ አዱስ ሥርዓት የገባውን ቃሌ ሳያሟሊ ቀርቷሌ፡፡ ከነዙህ ቅደሳን 

ጥቅሶች ፉቱን የሚያዝር፣ …ከአምሊክ ፉቱን አዘሯሌ፡፡  

 “አገሌጋዬ ሆይ! የዜማሬህ ጥኡምነት የራስህን ነፌስ እንዱያቀጣጥሌና የሁለንም ሰዎች ሌብ 

እንዱስብ፣ የተቀበሌካቸውን የአምሊክ ጥቅሶች፣ እነዙህ ወዯ እርሱ የቀረቡት እንዲዛሙት 

አዙማቸው፡፡“5  

 

ፀልት ሔይወት ይሰጣሌ 

 ሰው ስሇ አምሊክ የሊቀ እውቀት እንዱኖረውና ምሥጢራቱን እንዱገነብ ፀልት ያግዋሌ፡፡ 

የበሇጠ እውቀት በበኩለ ሇአምሊኩ የበሇጠ ፌቅር እንዱኖረው ይረዲዋሌ፡፡ የሊቀ ፌቅርም የጠነከረና 

የማያወሊውሌ እምነት ያስጨብጠዋሌ፡፡ ባጭሩ ሰው ስሇ አምሊክ ክስተት የተሻሇ ግንዚቤ ሲኖረው፣ 

የመንፇሳዊ እዴገቱና ወዯ አምሊክ መንበር መቃረቡ እውን እየሆነ ይመጣሌ፡፡ 

 “በየእሇቱ ወዯ አምሊክ በመቅረብ እንዴታዴጉ ሳታቋርጡ ፀልታችሁ ሇእርሱ ይሁን፡፡ 

 “… በየእሇቱ በመንፇሳዊነት እንዴትበሇጽጉ፣ የአምሊክ ፌቅር በይበሌጥ በውስጣችሁ 

እንዱከሰት፣ የሌቦቻችሁ አስተሳቦች የነጹና ፉቶቻችሁ ሇሁሌጊዛ ወዯ እርሱ እንዱመሇሱ 

ሇእግዙአብሓር እፀሌያሇሁ፡፡“6 

“ከቀን ወዯ ቀን ሥራዎቻችሁ የሚያማምሩ ፀልቶች እንዱሆኑ ጥረት አዴርጉ፡፡“7 

 “የፀልት ሁኔታ ከሁለም ሁኔታዎች የበሇጠ ነው፣ ምክንያቱም በዙህ ወቅት ሰው ከአምሊክ 

ጋር ይገናኛሌና፡፡ ከቀን ጭንቀቶች ነፃ ሆኖ፣ በተሇይ በግሌና እንዯ እኩሇ ላሉት ባሇ ወቅት ሲዯረግ፣ 

ፀልት በእውነት ሔይወት ይሰጣሌ፡፡“8 
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የፀልት ተገቢው መሌስ 

 “ሇማንኛውም ፀልት አምሊክ ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡ … ምህረቱ ሰፉና የማይወሰን ነው፡፡ የሁለንም 

የአገሌጋዮቹን ፀልቶች ይመሌሳሌ፡፡ .. 

 “ነገር ግን፣ የመሇኮት ጥበብ ሇእኛ የማይፇሌጋቸውን ነገሮች ስንጠይቅ፣ ሇፀልታችን መሌስ 

የሇም፡፡ የጠየቅነውን የእርሱ ጥበብ አይፇቅዴም፡፡ አምሊክ ሏብታም አዴርገኝ፣ ብሇን እንፀሌያሇን፣ 

ይህ ፀልት ሇሁለም ቢሰምር፣ የሰው ጉዲዮች በሙለ ቀጥ ብሇው ይቆማለ፣ ማንም የሚሠራ 

አይኖርም፡፡ … ስሇዙህ ፀልቶች በመለ ሇእኛ ቢመሇሱ ሇእኛ በጎ እንዯማይሆኑ ግሌጽ ነው፣ የዓሇም 

ጉዲዮች ይተጓጎሊለ፣ ኃይልችም ይሽመዯመዲለ፣ እዴገትም ይዯናቀፊሌ፡፡ ይሁን እንጂ፣ 

ማንኛቸውም የጠየቅናቸው ከመሇኮት ጥበብ ጋር የሚስማሙ ከሆነ፣ አምሊክ በእርግጥ ይሰማሌ፡፡ …“9 

 

አስቀዴሞ የታ 

 ዕዴሌና አስቀዴሞ በፇጣሪ የታ የዕጣ ፊንታ ሁሇት ዓይነት መሆናቸውንና ፀልትም 

በእነርሱ ሊይ ያሇውን ተጽእኖ፣ ባሃኦሊህ ሇሙንሪህ ካኑም በገሇጸው መሌእክት አብራርቶታሌ፡፡ 

 “የዚፋ ፌሬ ሆይ! ዕዴሌና አስቀዴሞ የታውን (predestination) በተመሇከተ፣ 

የለዓሊዊው አዚዥ ትእዚዚት ሁሇት ዓይነት እንዯሆኑ እወቂ፡፡ ሁሇቱም መከበርና መታወቅ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ አንዯኛው የማይሻር፣ ላሊው በሰዎች አባባሌ የተቃረበ አዯጋ (impending) ነው፡፡ 

የመጀመሪያው የተወሰነና የፀና ስሇሆነ፣ ሁለም ያሇ አንዲች ማመንታት መቀበሌ አሇባቸው፡፡ 

ሆኖም፣ እግዙአብሓር ሉሇውጠውና ሉሽረው ይችሊሌ፡፡ እንዱህ ያሇው ሇውጥ የሚያስከትሇው ጉዲት 

(harm)፣ ትዕዚዘ ባይሇወጥ ኖሮ ከሚዯርሰው ጉዲት እጅግ የበሇጠ ስሇሚሆን፣ ስሇዙህ ሁለም 

እግዙአብሓር የፇቀዯውን በእምነት ተቀብል በዙህ መገዚት ይገባዋሌ፡፡ 

“የታውን የተቃረበ አዯጋ ግን፣ ሁኔታውን ፀልትና መማፀን ሉሇውጠው የሚችሌ ነው፡፡“10 

ሁለም ፀልት የሚሠምረው በእምነት ሲዯረግ ብቻ ነው፡፡ 

 

ሇሙታን ፀልት 

 አንዴ ሰው ከበሽታው እንዱፇወስ፣ ከችግሩ እንዱሊቀቅ ወይም መሌካም ነገር 

እንዱያጋጥመው፣ ፀልት ይዯረግሇታሌ፡፡ የሚዯረገው ፀልትም ሠናይ ምሊሽ እንዯሚኖረው 

ይታወቃሌ፡፡ ፀልት መንፇሳዊ ሆኖ እያሇ፣ ሇሥጋዊ በሽታና ችግር መፌትሄ ሉሰጥ ከቻሇ፣ 
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ሇመንፇሳዊ ህሌውናም ይህንን አገሌግልትና ጥቅም አይነፌገውም፡፡ ስሇዙህ ወዯ መንፇሳዊ ዓሇም 

ሇተሸጋገረች ነፌስ፣ በሥጋ ሔይወት ያሇ ሰው፣ ፀልት ቢያዯርግሊት የአምሊክን ምህረት ሰሇሚስብ፣ 

ሇዙያች ነፌስ ትሌቅ እገዚ እንዯሚያዯርግ የባሃኢ እምነት ያስተምራሌ፡፡ 

 “ሇሞቱት ፌቁራን መማፀን ይዯረጋሌ፣ ሇእዴገታቸውና ሇኃጢአታቸው የይቅርታ ፀልት 

ይዯረሳሌ፡፡ ነፌስ ግን ከሥጋ ጋር ወዲሚ ብትሆን ኖሮ፣ ይህ ሁለ ባሊስፇሇገ ነበር፡፡“11 

 በብዘ ሃይማኖቶችና እምነቶች ሰው ከሞተ በኋሊ ፌትሀት ይዯረግሇታሌ፣ ፀልት 

ይዯረስሇታሌ፣ ተስካርም ይወጣሇታሌ፡፡ ይህ ሁለ የሚዯረገው ያቺ ነፌስ የአምሊክን ምህረት 

በማግኘት ከኃጢአቷ እንዴትነፃ ወይም መንግሥተ ሰማይን ሇመውረስ እንዴትችሌ ነው፡፡ ጥቂቶች 

የእምነት ክፌልች ግን፣ ከሥጋ ሞት በኋሊ፣ ሞት-አሌባ የሆነችውን የነፌስን ህሌውና ስሇማያምኑ፣ 

ሇሞተ ሰው አይፀሌዩም፡፡ አንዲንድች ዯግሞ፣ በምዴር ያሊፇራውን ጽዴቅ በሰማይ ከሞተ በኋሊ 

በላልች ሰዎች ሇእርሱ በሚዯረገው ፀልትና በጎ አዴራጎት ኃጢአቱ አይሰረዜም ይሊለ፡፡ ይህ ግን 

ስህተት ነው፡፡ ምክንያቱም ሰው በዲዩን ሰባት ጊዛ  ሰባ (ማቴ 6፡22) ይቅር እንዱሇው በአምሊክ 

ከታ በምዴራዊ የሔይወት መን ሇተሳሳተ ነፌስ ምህረት አይዯረግሇትም ብል ማሰብ ከአምሊክ 

ርኅራኄ የራቀ ነው፡፡ 

 በዙህ ዓሇም ሰው አካሊዊ ሔይወት የሚኖረው አንዳ ብቻ ነው፡፡ የሚቀጥሇውን ዓሇም 

ሇመገንብ ብዘ መጣር፣ መሥራትና መስዋእት ማዴረግ ከማስፇሇጉም በሊይ፣ የዙህን ዓሇም 

አብሇጭሊጭና ተጨባጭ የሆኑትን ጊዛያዊ ዯስታዎችንና ምቾቶችን መተውን ይጠይቃሌ፡፡ 

 በዓይን ሇማይታየውና በእጅ ሇማይዲሰሰው ዓሇም ቀርቶ፣ በዙህ ዓሇም የሚታዩትን 

መሌካም፣ ጠቃሚና ተጨባጭ ውጤት የሚያስገኙትን እንዯ ትምህርትና ጤና፣ ያለትን ሇማፌራት 

የሚጣጣሩ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው፡፡ ይህም ሁኔታ የሚከሰተው፣ ሰው በአምሊክ የታዯሇውን 

ነፃነት በአግባቡ መጠቀምን ስሇማያውቅ፣ ወይም በሥራ ሇመተርጎም ስሇሚሰንፌ፣ ወይም 

የተፇጠረበትን ዓሊማ ስሇማይገነብ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ አንዲንድቹ በወቅቱ ያመሇጣቸውን መሌካም 

ዕዴሌ ከጊዛ በኋሊ ሲዯርሱበት፣ ላልች ግን የዯንታ ቢስነታቸውን ዋጋ እንዯ “የዓርባ ቀን“ 

ዕዴሊቸው አዴርገው ስሇሚቆጥሩት በማማረር ይገፈበታሌ፡፡ 

 በዙህ ሥጋዊ ሔይወት የተሠራን ስህተት፣ ስህተትነቱ ስሇሚታወቅ፣ እዙሁ ሇማረምና 

ሇማስተካከሌ ብዘ አማራጮች አለ፡፡ በምዴር የሠራውን ኃጢአት፣ በተጨባጭ ሰው የሚያውቀው 

ከሞተ በኋሊ ነው፡፡ ስህተቱን አውቆ ሇማረምም ቢፇሌግ፣ የኖረበትና የነበረበት ሁኔታ ከሥጋዊ 

ተፇጥሮው ጋር ስሇቀረ፣ ይህንን ሉያስተካክሌ የሚችሌበት መንገዴ የራሱና የላልች ሰዎች ፀልት 

ነው፡፡ በዙህ በምዴራዊ ዓሇም፣ ጉሌበት ያሇው ዯካማውን፣ ሏብታሙ ዴሀውን፣ … ይረዲሌ፡፡ 

በሚቀጥሇው ዓሇምም፣ ይህን አገሌግልት ሇማከናወን የፇሇገና ችልታው ያሇው ነፌስ ከዙህ ፀጋ 

አይነፇግም፡፡ 
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 ስሇዙህ፣ ርኅራኄ የተመሊውን የአምሊክን ምህረት ሇዙች ነፌስ ሇማስገኘት፣ በዙህ በቁሱ 

ዓሇም የሚኖሩ ሰዎች በእርሷ ስምና ሇእርሷ ሲለ የሚያዯርጉት ፀልትና በጎ አዴራጎት፣ አስፇሊጊ 

ብቻ ሳይሆን፣ በአምሊክ ንዴም ተቀባይነት አሇው፡፡ 

 “የሚቀጥሇው ዓሇም ብሌጽግና ወዯ እግዙያብሓር መቅረብ ነው፡፡ በዙህ ምክንያት፣ እነዙያ 

ወዯ መሇኮታዊ መንበር የቀረቡት እንዱያማሌደ፡- ይህም ማማሇዴ በአምሊክ የተፇቀዯ እንዯሆነ 

የተረጋገጠ ነው፡፡ ነገር ግን የሚቀጥሇው ዓሇም ማማሇዴ እንዯዙህኛው ዓሇም ማማሇዴ አይዯሇም፣ ላሊ 

ነገር ነው፣ በቃሌ ሉገሇጽ የማይችሌ፣ ላሊ እውነታ ነው፡፡ 

 “አንዴ ሏብታም ሰው በመሞቻቸው ጊዛ ሇዴሆችና ሇችግረኞች ስጦታ ቢሰጥ፣ ከሏብቱም 

ከፉለን ሇእነርሱ ወጪ እንዱዯረግሊቸው ቢሰጥ፣ ምናሌባት ይህ አዴራጎት ሇትንሹም ሇትሌቁም 

ጥፊቱ ይቅርታ ያገኛሌ፤ በመሇከታዊ መንግሥትም የዕዴገቱ ምክንያት ይሆን ይሆናሌ፡፡ 

 “ዯግሞ አባትና እናት ሇሌጆቻቸው እጅግ በጣም ከባዴ ችግርና መከራ ያሳሌፊለ፣ ብዘ 

ጊዛም ሌጆቹ የብስሇት ዯረጃ እንዯዯረሱ ወሊጆቹ ወዯሚቀጥሇው ዓሇም ያሌፊለ፡፡ አባትና እናት 

ሇሌጆቻቸው ሊዯረጉት አንክብካቤና ችግር በዙህ ዓሇም ዋጋቸውን ሇማየት የሚዯርሱ አሌፍ አሌፍ 

ነው፡፡ ስሇዙህ ሌጆች ሇዙህ እንክብካቤና ችግር ውሇታ መመሇሻ ሇወሊጆቻቸው ቸርነትና ዯግነት 

ማሣየት፣ ሇትንሹም ሇትሌቁም በዯሊቸው ይቅርታን መማፀን አሇባቸው፡፡ እንግዱህ፣ አባታችሁ 

ሊሳያችሁ ፌቅርና ዯግነት ብዴር መመሇሻ፣ ስሇእርሱ ብሊችሁ ሇዴሆች መመጽወት፣ በታሊቅ 

ታዚዥነትና ትህትና ሇሀጢአቱ ይቅርታና ሥርየት መማፀን፣ ከፌተኛ ምህረትንም መጠየቅ 

አሇባችሁ፡፡ 

 “ የእነዙያ በኃጢአትና ባሇማመን የሞቱት ሰዎች ሁኔታ እንኳ ሉሇወጥ ይችሊሌ፣ ይህም 

ማሇት በአምሊክ ፌትሔ ሳይሆን በፀጋው ምህረት ሉያገኙ ይችሊለ፣ ምክንያቱም ፀጋ ያሇዋጋ መስጠት 

ሲሆን፣ ፌትሔ ግን እንዯሥራው መስጠት ነውና፡፡ ሇእነዙህ ነፌሶች እዙህ ሆነን ሇመፀሇይ 

እንዯምንችሌ ሁለ፣ የአምሊክ መንግሥት በሆነው በሚቀጥሇው ዓሇምም ሌንፀሌይሊቸው ይኸው ኃይሌ 

አሇን፡፡ በዙያ ዓሇም የሚገኙ ሰዎች ሁለ የአምሊክ ፌጡራን አይዯለምን? ስሇዙህ በዙያም ዓሇም 

ዕዴገት ሇማዴረግ ይችሊለ፡፡ እዙህ በመማፀን ተግባራቸው ብርሃን እንዯሚያገኙ ሁለ፣ እዙያም 

ሇይቅርታ ሉማፀኑ ይችሊለ. በመሇመን፣ ሌባዊ ፀልት በማዴረግና በመማፀን ብርሃን ሉቀበለ 

ይችሊለ፡፡ እንዱሁም በዙህ ዓሇም ያለ ነፌሶች፣ በቅደሳን ሌመናዎችና ፀልት አማካይነት 

እንዯሚሻሻለ ሁለ፣ ከሞት በኋሊም እንዯዙሁ ነው፡፡ ዯግሞም በራሳቸው ፀልትና መማፀን 

አማካይነት፣ ከሁለም በሊይ የቅደሳን ክስተቶችን ማማሇዴ ተቀባዮች ከሆኑ፣ ሉያዴጉ ይችሊለ፡፡“ 12 
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ሇናሙና የተጠቀሱት ፀልቶች 

የግዳታ ፀልት (አጭሩ) 

 አምሊኬ ሆይ፣ አንተን እንዲወቅና እንዴሰግዴሌህ እንዯፇጠርከኝ እመሰክራሇሁ፡፡ በዙህች 

ሰዓት የእኔን ዯካማነትና የአንተን ኃያሌነት፣ የእኔን ምስኪንነትና የአንተን ሏብታምነት 

አረጋግጣሇሁ፡፡ 

 ከአንተ በአዯጋ ጊዛ ረዲቱ፣ በገዚ ራሱም ነዋሪ ከሆንከው በስተቀር ላሊ አምሊክ የሇም፡፡ 

 

የጥዋት ፀልት 

አምሊኬ ሆይ፣ ዚሬ ጥዋት በአንተ ፀጋ ከእንቅሌፋ ተነስቻሇሁ፣ ሙለ በሙለ በአንተ 

በመተማመንና ራሴን ሇአንተ ጥበቃ በመስጠት ከቤቴ ወጥቻሇሁ፡፡ ከምህረትህ መንግሥተ ሰማይ፣ 

ከአጠገብህ ቡራኬ ሊክሌኝ፡፡ ሌክ ሃሳቤን በትኩረት በአንተ ሊይ በማዴረግ በጥበቃህ ሥር ሆኜ ከቤቴ 

ሇመውጣት እንዲስቻሌከኝ ሁለ፣ በዯህና ወዯ ቤቴ መሌሰኝ፡፡ ከአንተ ከአንደ፣ ወዯር ከላሇው፣ 

ከሁለም አዋቂው፣ ከፌጹም ጠቢቡ በስተቀር ላሊ አምሊክ የሇምና፡፡ 

 

የማታ ፀልት 

አምሊኬ፣ ጌታዬ፣ የሌቤ ዓሊማ ሆይ! ይህ አገሌጋይህ፣ እንክብካቤህንና ጥበቃህን በመማፀን 

በምህረትህ ጥሊ ሥር ሉተኛ፣ በፀጋህም ከሇሊ ሥር ሉያርፌ ይፇሌጋሌ፡፡ 

ጌታዬ ሆይ፣ አንተን ብቻ እንጂ ላሊውን ነገር ሁለ እንዲያዩ፣ ዓይኖቼን እንቅሌፌ ከቶ 

በማያታሌሇው ዓይንህ እንዴትጠብቅሌኝ እሇምንሃሇሁ፡፡ ዓይኖቼ የአንተን ምሌክቶች ሇማየትና 

የግሌጸትህን አዴማስ ሇመመሌከት እንዱችለ የማየት ኃይሊቸውን አበርታ፡፡ አንተ በእርሱ ሁለን 

ቻይነት መገሇጽ ፉት የስሌጣን ህሌውና የተንቀጠቀጠሇት ነህና፡፡ 

ከአንተ ከፌፁም ኃያለ፤ ከሁለን አስገባሪው፣ ከማይገታው በስተቀር ላሊ አምሊክ የሇም፡፡ 

 

ሇሔፃናት 

አምሊክ ሆይ! ይህን ጨቅሊ ሔፃን በፌቅርህ ጉያ ተንከባከበው፤ ከመሇኮታዊ ጠባቂነትህም 

ጡት ወተት ሇግሰው፡፡ ይህን ሇጋ ቡቃያ በፌቅርህ የጽጌረዲ አትክሌት ሥፌራ ውስጥ ኮትኩተህ 
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አሳዴገው፤ ከፀጋህም በሚወርዯው ዜናብ እንዱያዴግ እርዲው፡፡ የመንግስተ ሰማይ ሌጅ አዴርገው፤ 

ወዯ መንግስተ ሰማያዊው ዓሇምህም ምራው፡፡ አንተ ኃይሌ የተመሊህና ዯግ ነህ፤ አንተ ሰጪው፣ 

ቸሩ፣ የተትረፇረፇ በረከት ባሇቤት ነህና፡፡ 

 

ሇወጣቶች 

ጌታ ሆይ! ይህን ወጣት ብሩህ አዴርገው፤ በዙህ ምስኪን ፌጡር ሊይ በረከትህን አውርዴ፤ 

እውቀትን ሇግሰው፤ በየዕሇቱም ጥዋት ተጨማሪ ጉሌበት ስጠው፡፡ ከስህተት ነፃ ይሆን ንዴ፤ 

ሇእምነትህ አገሌግልት ራሱን ይሰጥ ንዴ፣ የተሳሳቱትን እንዱመሌስ፣ እዴሇ ቢሶቹንም 

እንዱመራ፣ ምርኮኞቹን ነፃ እንዱያወጣ፣ ግዳሇሾቹንም እንዱያነቃቃና፣ ሁለም አንተን 

በማስታወስና በማወዯስ ይባረኩ ንዴ፣ በጥበቃህ መጠሇያ ውስጥ ጠብቀው፡፡ አንተ ኃያለና በሁለ 

ሊይ ስሌጣን ያሇው ነህና፡፡ 

 

ሇአንዴነት 

አምሊኬ ሆይ! አምሊኬ ሆይ! የአገሌጋዮችህን ሌብ አስተባብር፤ ታሇቁን ዓሊማህንም 

ግሇጽሊቸው፡፡ ትእዚዜህን ይከተለ፣ በሔግህም ይኖሩ ንዴዴ አምሊክ ሆይ፣ በጥረታቸው እርዲቸው፡፡ 

ሇአንተም እንዱያገሇግለ ኃይሌን ስጣቸው፡፡ አምሊክ ሆይ! ራሳቸውን ሇራሳቸው አትተው፣ 

እርምጃቸውን ሁለ በእውቀት ብርሃን ምራው፤ በፌቅርህም ሌቦቻቸውን አስዯስት፡፡ በእውነቱ፣ አንተ 

ረዲታቸውና ጌታቸው ነህና፡፡ 

 

ሇአገሌግልት 

አቤቱ አንተ ቸር ጌታ ሆይ! የመርሕን አውራ ጎዲና ስሇአሳየኸን፤ የመንግስትህን በሮች 

ስሇከፇትክሌንና፣ ራስህንም በእውነት ፀሏይ አማካይነት ስሇከሰትክሌን፣ ምስጋና ሇአንተ ይሁን፡፡ 

ሇእውራን ማየትን ሰጥተሃሌ፤ ሇዯንቆሮዎች መስማትን አዴሇሃሌ፤ ሙታን አስነስተሃሌ፤ ዴሆችን 

አበሌጽገሃሌ፤ መንገዴ የሳቱት መንገደን አሳይተሃቸዋሌ፤ እነዙያን ከንፇሮቻቸው የዯረቁትን ወዯ 

መርሕ ምንጭ መርተሃቸዋሌ፤ የተጠሙትንም ዓሶች ወዯ እውነት ውቅያኖስ እንዱዯርሱ 

አዴርገሃሌ፤ የሚንከራተቱትንም ወፍች ወዯ ፀጋ የፅጌረዲ አትክሌት ሥፌራ ጋብሃሌ፡፡ 

አቤቱ አንተ ፌፁም ኃያሌ ሆይ! እኛ ባሮችህና ምስኪኖችህ ነን፡፡ እሩቅ ነንና የአንተን 

ቅርበት እንሻሇን፤ ሇምንጭህም ውሃ እንጠማሇን፤ ህሙማን ነንና ፇውስህን እንናፌቃሇን፡፡ 

በመንገዴህ እንጓዚን፤ ነፌሶች ሁለ፣ “አምሊ ሆይ፣ ወዯ ቀጥተኛው መንገዴ ምራን” የሚሇውን 
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ጩኸት ያሰሙ ንዴ፣ መዓዚህን ከማሰራጨት በስተቀር ላሊ ዓሊማና ተስፊ የሇንም፡፡ ብርሃኑን 

ሇማየት ዓይኖቻቸው እንዱከፇቱ ፇቃዴህ ይሁን፤ ከዴንቁርና ጨሇማ ነፃ እንዱወጡ ፇቃዴህ 

ይሁን፡፡ በመሪነትህ ፊና እንዱሰባሰቡ ፇቃዴህ ይሁን፡፡ ቁራሽ-ቢሶች ዴርሻቸውን እንዱቀበለ 

ፇቃዴህ ይሁን፡፡ የተገሇለትም ሁለ የምስጢሮችህ ተካፊዮች እንዱሆኑ ፇቃዴህ ይሁን፡፡  

ፌፁም ኃያሌ ሆይ! በምህረትህ አስተያየት ተመሌከተን፡፡ መንግስተ ሰማያዊ ማረጋገጫን 

አዴሇን፡፡ ሇአገሌግልት እንዱረዲንና እንዯ አንፀባራቂ ከዋብት የመርኆህን ብርሃን በእነዙህ ክፌሇ 

ሀገሮች እንዴናበራ የመንፇስ ቅደስን እስትንፊስ አጎናፅፇን፡፡ 

አንተ በእርግጥም ብርቱው፣ ኃያለ፣ ጠቢቡና የሚያየው ነህና፡፡ 

 

ሇመንፇሳዊነት 

አምሊኬ ሆይ፣ ንፁህ ሌብ ፌጠርሌኝ፤ አሇኝታዬ ሆይ፣ የተረጋጋ ህሉናየንም በውስጤ አዴስ! 

ከሁለም በሊይ ተወዲጄ ሆይ፣ በኃይሌ መንፇስ አማካይነት ከእምነትህ ጋር አቆራኘኝ፣ የሌቤ ዓሊማ 

ሆይ፣ በክብርህም ብርሃን መንገዴህን ግሇጽሌኝ፡፡ የሔይወቴ ምንጭ ሆይ፣ ፌፁም በሊቀው 

ኃያሌነትህ ስሌጣን ወዯ ቅዴስናህ ሰማይ ከፌ አዴርገኝ፡፡ አንተ አምሊኬ የሆንክ ሆይ፣ 

በሇዓሇማዊነትህም ሌዜብ ነፊስ ሏሴትን ስጠኝ! ባሌዯረባዬ ሆይ፣ ሇዓሇማዊ የዛማህ ቃናዎች 

ሰሊምን ያውርደሌኝ፤ ጌታዬ ሆይ፣ የጥንታዊው ገጽህ በረከቶችም ከአንተ በስተቀር ከላሊው ነገር 

ሁለ ይጠብቁኝ፡፡ አቤቱ አንተ የግሌፅ ፌፁም ግሌፅ፣ የስውር ፌፁም ስውር የሆንክ ሆይ፣ 

የማይበሊሸው የመሇኮታዊ ሔሊዌህ ግሌፀት የምስራች ሏሴትን ያምጣሌኝ፡፡ 

አቤቱ አንተ ርኀሩኁ አምሊክ ሆይ! እንዯ መስተዋት በፌቅርህ ብርሃን የሚንፀባርቅ ሌብ 

ፌጠርሌኝ፡፡ ይህን ዓሇም በመንፇሳዊ የፀጋ ጎርፍች አማካይነት ወዯ ጽጌረዲ አትክሌት ስፌራ 

ሇመሇወጥ የሚያስችሇኝን አስተሳሰቦች ሇግሰኝ፡፡ 

አንተ ርኀሩኁ፣ መሏሪው ነህና! አንተ ታሊቁ ቸር አምሊክ ነህና፡፡ 

 

ሇስብሰባ 

አቤቱ አንተ ርኀሩኀ አምሊክ ሆይ! በዙህ መንፇሳዊ ጉባዔ በታሊቅ ትህትና በአንዴ ሊይ 

ተሰባስበናሌ፡፡ አንዴ እንዴንሆንና እንዴንስማማ፣ እርስ በርሳችንም እንዯማርና ወተት በጣፇጠ 

ግንኙነት እንዴንቀራረብ፣ ሇሰውም ር አንዴነት መንግስት ምፅአት ምክንያት እንዴንሆን 
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ፉቶቻችንን ወዯ አንተ መንግስት በመመሇስ ማረጋገጫህንና እርዲታህን እንሇምናሇን፡፡ ምኞታችንን 

እንዱፇፀምሌን በንፁህ ሌብና በብሩህ መንፇስ ወዯ አንተ እንዴንፀሌይና እንዴንሇምንህ እርዲን፡፡ 

ፌፁም ኃያለ ሆይ! በፀጋህና በቸርነትህ ተመሌከተን እንጂ ኃጢአታችንን አትመሌከት፡፡ 

ጉዴሇቶቻችንን ይቅር በሇን፡፡ በረከትህን አውርዴሌን፡፡ የፌቅርህን እሳት አቀጣጥሇህ፣ የአጉሌ 

አምሌኮን፣ የስሜትንና የምኞትን ግርድሽ አቃጥሇህ አጥፊቸው፡፡ ከእኔነት ዴክመት ተከሊክሇህ 

ጠብቀን፤ በመሏሪነትህ ዚፌ ጥሊ ሥር ከሌሇን፤ የመንፇስንም ፀጥታና እረፌት ስጠን፡፡ 

በእውነቱ፣ አንተ ኃይሌ የተመሊው፣ ኃያለ ነህና፡፡ 

 

ሇሰው ር 

ጌታ ሆይ! ማንም የተፇጠረ ሔያው ከመሌካም ፇቃዴህ ክሌልች ውጪ እንዲይቀር፣ 

ሁለንም የምዴር ሔዜቦች ወዯ እምነትህ ገነት የመግባትን ፀጋ ሇማግኘት አስችሊቸው፡፡ 

አንተ ሉታወስ ከማይቻሌ ጊዛ ጀምሮ የሚያስዯስትህን ሇማዴረግ ችልታ ያሇህ፣ ከምትሻውም 

ከማንኛውም ነገር በሊይ ሆነህ ኖረሃሌ፡፡ 

 

ሇፇውስ 

አምሊሴ ሆይ፣ ስምህ መፇወሻዬ ነው፤ አንተንም ማስታወስ መዴሃኒቴ ነው፡፡ ወዯ አንተ 

መቅረብ ተስፊዬ ነው፤ ሇአንተም ያሇኝ ፌቅር ባሌዯረባዬ ነው፡፡ የአንተ ምህረት በዙህና 

በሚቀጥሇው ዓሇም መፇወሻዬና እርዲታዬ ነው፡፡ በእውነቱ፣ አንተ ፌፁም ሇጋሱ፣ ሁለን አዋቂው፣ 

ፌፁም ጠቢቡ ነህና፡፡ 

 

ሇችግርና ሇፇተና  

ከእግዙአብሓር በስተቀር ችግርን የሚያስወገዴ አሇ ወይ? በሌ፣ ሇእግዙአብሓር ምስጋና 

ይዴረሰው! እርሱ አምሊክ ነው! ሁለም አገሌጋዮቹ ናቸው፣ ሁለም በትእዚዘ ይኖራለ፡፡ 
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ሇሙታን 

አምሊኬ ሆይ! አቤቱ አንተ ኃጢአትን ይቅር ባዩ፣ ስጦታዎችን ሰጪው፣ ጭንቅንም 

አጥፉው ሆይ! በእውነቱ ሥጋዊ ሌብስን ጥሇው ወዯ መንፇሳዊው ዓሇም ያረጉትን ሁለ ኃጢአት 

ይቅር ትሌሊቸው ንዴ እማፀንሃሇሁ፡፡ 

ጌታዬ ሆይ! ከኃጢአት ሁለ አንፃቸው፣ ሃናቸውን አስወገዴሊቸው፣ ጨሇማውንም ወዯ 

ብርሃን ሇውጥሊቸው፡፡ ወዯ ተዴሊ ገነት እንዱገቡ አዴርጋቸው፣ ፌፁም ንፁህ በሆነው ውኃ 

እጠባቸው፣ ከሁለም በሊይ ከፌተኛ በሆነው ተራራ ሊይ ያሇውን ግርማህንም እንዱያዩ አዴርጋቸው፡፡ 

 

ማሰሊሰሌ (ሱባኤ) (meditation) 

“የአንዴ ሰዓት ሱባዔ ከሰባ ዓመታት ሃይማኖታዊ ፀልት ይበሌጣሌ፡፡” 13 

“በእያንዲንደ ክስተት ውስጥ ከአምሊክ ምሌክት አሇ፣ ይሊሌ ባሃኦሊህ፤ የአእምሮ ምሌክት 

ማሰሊሇሰሌ (meditate) ነው፤ እንዱሁም የማሰሊሰሌ ምሌክት ዜምታ ነው፤ ምክንያቱም፣ ሰው ሁሇት 

ነገሮችን መናገርና ማሰሊሰሌን በአንዴ ሊይ ሉያዯርግ አይችሌም፡፡… 

“የምስጢራትን በሮች ሇመክፇት ቁሌፈ ሱባኤ ነው፡፡ በዙያ ሁኔታ ሰው ራሱን (ከላልች 

ነገሮች) ያሊቅቃሌ፤ በዙያ ሁኔታ ሰው ከማንኛቸውም ውጫዊ ነገሮች ራሱን ያገሊሌ፤ በዙያ ሃሳባዊ 

ሁኔታ በመንፇሳዊ ሔይወት ውቅያኖስ ውስጥ ይሰምጥና የነገሮችን የራሳቸውን ውስጣዊ ምስጢራት 

ይከፊፌታሌ፡፡… 

“ሰው የተባሇውን ስያሜ፣ ሇማንኛውም ይህን የማሰሊሰሌ ኃይሌ(Faculty) ሇላሇው 

አይሰጥም፤ ካሇእርሱ ሰው ከአውሬዎች ያነሰ እንስሳ ይሆናሌ፡፡ 

“በማሰሊሰሌ ኃይሌ አማካይነት ሰው ሇዓማዊ ሔይወትን ይቀዲጃሌ፤ በእርሱ አማካይነት 

የቅደስ መንፇስን እስትንፊስ ይቀበሊሌ፤ የመንፇስን ረዴዔት የሚቀበሇው በማስተዋሌና በማሰሊሰሌ 

ነው፡፡” 14 

ቅደሳን ፁሁፍቹን በሚገባ እንዱረደና በእርሱ ሊይ እንዱያሰሊስለ ባሃኦሊህ ተከታዮቹን 

ያዚሌ፡፡ ሰው በቅደሳን ፁሁፍች ሊይ፣ ወይም በአንዴ ዓረፌተ ነገር፣ ወይም በአንዴ ጥቅስ ወይም 

በአንዴ ሏረግ ሊይ ቢያሰሊስሌ፤ አንዴ የእውቀት ብሌጭታ ሉከሰትሇት ይችሊሌ፡፡ 
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“የሰው መንፇስ የሚያውቀውና የሚጠናከረው በሱባዔ ወቅት ነው፤ በእርሱ አማካይነት፣ 

አንዴ ሰው ምንም የማያውቃቸው ጉዲዮች በፉቱ ይገሊሇጣለ፡፡ በእርሱ አማካይነት መንፇሳዊ 

መነቃቃትን ይቀበሊሌ፤ በእርሱ አማካይነት ሰማያዊ ምግብን ያገኛሌ፡፡ 

“ይህ የሱባዔ ኃይሌ ሰውን ከእንስሳዊ ተፇጥሮ ያሊቅቀዋሌ፤ የነገሮችን እውነታ ይሇይሇታሌ፤ 

ሰውንም ከአምሊክ ጋር እንዱገናኝ ያዯርገዋሌ፡፡ 

“ይህ ኃይሌ ሳይንሶችና ጥበባት ከማይታየው ግዚት እንዱመጡ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ በሱባዔ 

ኃይሌ አማካይነት አዱስ ነገሮችን ማግኘት ተችሎሌ፤ ግዘፌ ሥራዎች ተከናውነዋሌ፤ በእርሱ 

አማካይነት መንግስታት በስርዓት ሉካሄደ ይችሊለ፡፡ በዙህ ኃይሌ አማካይነት ሰው ወዯ አምሊክ 

መንግስት ይገባሌ፡፡ 

“የሱባኤ ኃይሌ ከመስተዋት ጋር ይመሳሰሊሌ፤ በፉቱ ምዴራዊ ነገሮችን ካስቀመጥክ፣ 

እነርሱን ያንፀባርቃሌ፡፡ ስሇዙህ የሰው መንፇስ በምዴራዊ ነገሮች ሊይ የሚያሰሊስሌ ከሆነ፣ 

ስሇእነርሱ ያውቃሌ፡፡ 

“ነገር ግን፣ የመንፇሳችሁን መስተዋት ወዯ መንግስተ ሰማይ አቅጣጫ ከመሇሳችሁ፣ 

የእውንነት ፀሏይ ጨረሮች በሌቦቻችሁ ውስጥ ይንፀባረቃለ፤ እንዱሁም የመንግስቱን ፀጋዎች 

ትቀበሊሊችሁ፡፡ 

“ስሇዙህ፣ የመንግስቱን ዴብቅ ነገሮች ሇማግኘት እንዴንችሌና የመፅሏፌ ቅደስን 

ምሳላዎችና የመንፇስን ምስጢራት እንዴንገነብ፣ ይህንን ኃይሌ ወዯ ትክክሇኛው አቅጣጫ ወዯ 

ምዴራዊ ነገሮች ሳይሆን ወዯ መንግስተ ሰማያዊ ፀሏይ እናዘረው፡፡”15 

ሱባዔ ከማሰብ ይሌቅ ወዯ ፀልት ይቀርባሌ፡፡ ሰው ሲያስብ አእምሮን ሆን ብል አቅጣጫ 

በማስያዜ፣ ጠቃሚ መረጃዎችን በመጠቀምና የእነርሱን ተዚምድ በማገናብ፣ አንዴ መዯምዯሚያ 

ሊይ ይዯርሳሌ፡፡ በሱባዔ ወቅት ግን አእምሮን በማሳረፌ፣ ነፌስን ወዯ መንፇሳዊ ዓሇም አቅጣጫ 

በመመሇስና በችግሩ ሊይ በማተኮር፣ አምሊክ የሚገሌፅሇትን መፌትሓ ወይም ብርሃን ወይም 

የእውነት ብሌጭታ ይጠባበቃሌ፡፡ 

“ማሰብ በሰው ፇቃዴ አቅጣጫ የሚይዜና አእምሮን የሚመራ ነው፤ ሱባዔ ግን ሰው ፇቃደን 

ሇአምሊክ ፇቃዴ ተገዥ ማዴረግን ይፇሌጋሌ፡፡ በሱባዔ ወቅት አእምሮ ያርፊሌ ይሁን እንጂ፣ የሰው 

ፇቃዴ ሙለ በሙለ ሇአምሊክ ፇቃዴ ተገዥ እንዲሌሆነ ሁለ፤ የሰው አእምሮም ሙለ በሙለ 

አያርፌም፡፡ የሱባዔ ፊናዎች የሃሳብን ሂዯት እያበሩና ሃሳብም በሱባዔ ወቅት የተገኘውን እውቀት 

ሇመገንብ እያገ፤ ሱባዔና የአእምሮ ስራዎች ይፇራረቃለ፡፡” 16 
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ጾም 

“… የዓሇም ሰዎች ሆይ! ሇአጭር ጊዛ ጾም አንሊችኋሌ፤ በመዜጊያውም ናውሩዜን (የባሃኢን 

አዱስ ዓመት) በዓሌ እንዱሆን ሰይመንሊችኋሌ፡፡” 17 

“ጌታ ሆይ አምሊኬ፣ ክብር ሇአንተ ይሁን! ሁለም ሰዎች ጾሙን እንዱያከብሩ ያዜክበት፤ 

በእርሱ አማካይነትም ነፌሶቻቸውን እንዱያነፁ፤ ራሳቸውንም ከአንተ በስተቀር ከላሊው ሁለ 

ቁራኛነት እንዱያሊቅቁ፤ ከሌቦቻቸው ውስጥ ሇግርማዊነትህ አዯባባይ ብቁ የሆነና፣ ሇአንዴነትህ 

የግሌፀት መንበር ተገቢ የሆነው እንዱወጣ የፇቀዴክበት፣ እነዙህ ቀናት ናቸው፡፡”18 

ጾምና ፀልት የሃይማኖት አምድች እንዯሆኑ ባሃኦሊህ ያስተምራሌ፡፡ ጾም መንፇሳዊ ነው፡፡ 

ከምግብና ከመጠጥ መታቀቡ ብቻውን በቂ አይዯሇም፡፡ ጾም ዓሊማው አስታዋሽነቱ ነው፡፡ በጾም 

ወቅት ሰው ፇጣሪን በፀልት ያስታውሳሌ፤ በጎ ሥራዎችን ሇመስራት ይነሳሳሌ፤ በፀልትና በሱባዔ 

ከኃጢአቱ ሇመሊቀቅ እንዱችሌ፣ የአምሊክን ምህረት ይማፀናሌ፡፡ 

የጾምን ሔግ እንዱያከብሩ የታዘት፣ በአስራ አምስትና በሰባ ዓመታት የእዴሜ ክሌሌ ውስጥ 

ያለት አማኞች ናቸው፡፡ በሽተኞች፣ ከባዴ የጉሌበት ሥራ የሚሰሩ፣ ረጅም መንገዴ የሚጓዘ፣ ነፌሰ 

ጡሮች፣ የሚያጠቡ እናቶችና በወር አበባ ሊይ ያለ ሴቶች እንዱጾሙ አሌታዘም፡፡  

 

እምነቱን ማስተማር 

“ወዲጆቼ ሆይ! ስሇተሇገሱአችሁ ባህርያት ግዴየሇሾች፤ ስሇ ከፌተኛ እጣችሁም (destiny) 

ዯንታ ቢሶች አትሁኑ፡፡ ሥራችሁ አንዲንዴ ሌቦች በወጠኑዋቸው ከንቱ አስተሳሰቦች አማካይነት 

እንዱባክን አታዴርጉ፡፡ እናንተ የመገሇጽ ሰማይ ከዋክብት፣ በንጋት የሚንቀሳቀስ ሌዜብ ነፊስ፣ የሰው 

ሁለ ሔይወት ራሱ የሚመካበት ሰሊማዊ ወራጅ ውሃ፣ በቅደስ ብራናው ሊይ የተቀረፃችሁ ፉዯሊት 

ናችሁ፡፡ ሇዙህ የእግዙአብሓር ቀን ተገቢ የሆነውን ከፌፃሜ ሇማዴረስ ያስችሊችሁ ንዴ በከፌተኛ 

አንዴነትና በፌፁም ወንዴማማችነት መንፇስ ጣሩ፡፡” 19 

በባሃኢ እምነት እምነቱን የማስተማር ስራዎችን ተከፌልት በቋሚነት የሚያገሇግሌ የሇም፡፡ 

ስሇዙህ እምነቱን ማስተማር፣ ከባሃኢ መንፇሳዊ ሔጎች አንደ ብቻ ሳይሆን፤ ከሁለም በሊይ 

መሇኮታዊ ቡራኬዎችን የሚያዴሌና የሚያስመሰግን ተግባር መሆኑን ባሃኦሊህ ይናገራሌ፡፡ 

“ከመካከሊችሁ የጌታውን እምነት ሇማስተማር የሚነሳ ማንም ሰው፤ ንግግሩ የእነዙያን እርሱን 

የሚሰሙትን ሰዎች ሌቦች እንዱስብ፣ ከሁለም በፉት ራሱን ያስተምር፡፡ ራሱን ካሊስተማረ ግን፣ ከአፈ 
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የሚወጡት ቃልች የተመራማሪውን ሌብ አይነኩም፡፡ ሰዎች ሆይ፣ ከእነዙያ መሌካም ምክሮች 

ሇላልች እየሰጡ ራሳቸው ግን መፇፀሙን ከሚረሱት እንዲትሆኑ ተጠንቀቁ፡፡” 20 

የማስተማሩ ሥራ ውጤት ሉኖረው የሚችሇው፣ አማኙ የባሃኦሊህን ግሌጸት ሲያውቅ ብቻ 

ነው፡፡ ስሇዙህ በማስተማሩ አገሌግልት ሲሰማራ፣ ስሇ እምነቱ መሠረታዊ ትምህርቶች፣ ስሇ 

ዓሊማውና ተሌእኮ በቂ ግንዚቤ እንዱኖው ያስፇሌጋሌ፡፡ ይህን ዜግጅት ሲያዯርግ፣ ትምህርቱን 

በተገሇፀው መሌክና በበሇጠ ጥራት ሇማቅረብ ይችሊሌ ሇማሇት እንጂ፤ ማንም ባሃኢ በምንም ሁኔታ 

እምነቱን የማስተማር መንፇሳዊ ግዳታ አሇበት፤ መብቱም ነው፡፡ 

“…የባሃ ሔዜብ ሆይ፣ የአምሊክን እምነት አስተምሩ፤ ምክንያቱም አምሊክ መሌእክቱን 

የማወጅ ተግባር እንዱያከናውን እያንዲንደን ሰው አዞሌና፤ ከተግባሮች ሁለ ይበሌጥ 

እንዯሚያስመሰግን ተግባርም ይቆጥረዋሌና፡፡ እንዱህ ያሇው ተግባር ተቀባይነት የሚኖረውም፤ ያ 

እምነቱን የሚያስተምረው በቅዴሚያ… በፌፁም ኃያለ አምሊክ ጥብቅ አማኝ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ 

ከዙህም በሊይ፣ የእርሱን እምነት ማስተማር በሰዎች የንግግር ኃይሌ እንጂ፣ ኃይሌን በመጠቀም 

እንዲይሆን አዞሌ፡፡…ከማንም ጋር እንዲትከራከሩ ተጠንቀቁ፤ ይሌቁንም ዯግነት በተመሊበት 

ሁኔታና በሚያሳምን ምክር እውነቱን እንዱረዲ ሇማዴረግ ጥረት አዴርጉ፡፡ ሰሚያችሁ ከተቀበሇ 

ሇራሱ ጥቅም ነው፤ ካሌተቀበሇ ተውት፣ ፉታችሁንም የአንፀባራቂ  ቅዴስና መኖሪያ ወዯ ሆነው፣ 

ወዯ አምሊክ የተቀዯሰ መንበር አዘሩ፡፡  

“የዙህን ዓሇም ነገሮችና ጉዲዮች በሚመሇከት ከማንምጋር አትከራከሩ፡፡ ምክንያቱም አምሊክ 

ሇእነዙያ ፌቅሮቻቸውን በእነርሱ ሊይ ሊዯረጉት ትቶአቸዋሌና፡፡ እርሱ ከመሊው ዓሇም የግሌፀትና 

የሌሳን ሰራዊት ሉገሩአቸው የሚችለትን የሰዎችን ሌቦች መርጧሌና፡፡” 21 

 

ጋብቻና ፌቺ 

“ሔዜቦች ሆይ፣ በአገሌጋዮች መካከሌ እኔን ሇማውሳት የሚችሌ ትወሌደ ንዴ በጋብቻ 

ተሳሰሩ፡፡” 22 

“በአገሌጋዮቻችን መካከሌ ፌቅርን፣ አንዴነትንና ስምምነትን ሇመመስረት ስሇፇሇግን፤ አንዳ 

የሁሇቱ ተጋቢዎች ፌሊጎት ከታወቀ በኋሊ፤ ጋብቻ የሚፇፀመው ወሊጆቻቸው ሲፇቅደ ብቻ ነው፡፡” 23 

ጥልሽ በወንደ ሳይጣሌ ጋብቻ አይዯረግም፡፡ የጥልሹ መጠን፣ የጋብቻና የፌቺ ዜርዜር 

ትእዚዚት፣ በሔጉ መፅሏፌ ውስጥ በግሌፅ ተቀምጠዋሌ፡፡ 
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የባሃኢ ጋብቻ ቀሊሌና መንፇሳዊ ነው፡፡ ሁሇቱ ተጋቢዎች መፇቃቀራቸውን ከገሇፁና፣ 

ወሊጆቻቸው መስማማታቸው ከተረጋገጠ በኋሊ፤ መንፇሳዊ ጉባኤ፣ ወይም በእርሱ ተወካይ ፉት 

ቀርበው፤ ተራ በተራ ይህንን የቃሌ ኪዲን ጥቅስ ይዯግማለ፡፡ “በእውነቱ፣ እኛ ሁሊችንም 

በእግዙአብሓር ፇቃዴ መሠረት እንኖራሇን፡፡”24 ከዙህ በኋሊ ጋብቻ ህጋዊ ይሆናሌ፡፡ 

ፌቺ የተወገ ነው፤ ነገር ግን፣ በሁሇቱ  መካከሌ ጥሊቻ ከተፇጠረና ከአንዴ ዓመት 

የትእግስት ቆይታ በኋሊ ቅራኔ ሉወገዴ ካሌቻሇ፤ ሉፊቱ ይችሊለ፡፡ ከጋብቻ በፉትና በዙህ የትእግስት 

ቆይታ ወቅት የግብረ ሥጋ ግንኙነት የተከሇከሇ ነው፡፡  

 

የቀብር ሥነ-ሥርዓት 

አስክሬኑ ሉቀበር ሲወሰዴ፣ ከአንዴ ሰዓት ባነሰ ጊዛ ውስጥ መቃብሩ ስፌራ መዴረስ 

አሇበት፡፡ ሇቀበሩ ሥነ-ሥርዓት በተሇይ በማሔበር የሚዯረገው ፀልት ይዯረሳሌ፡፡ ፀልቱም በአንዴ 

ባሃኢ ሲነበብ ላልች በጥሞና ይከታተለታሌ፡፡ በማሔበር ሲባሌ፤ በግሌ የሚዯረስ ፀልት አይዯሇም 

ሇማሇት ነው፡፡ ባሃኦሊህ ያው አንዴ ጥቅስ በቀሇበት ሊይ ተቀርፆ በሟቹ ትንሽ ጣት ሊይ 

ይዯረጋሌ፡፡ 

አስክሬን ማቃጠሌ የተከሇከሇ ነው፡፡ አብደሌ-ባሃ ሲናገር፣ “በዜግታ የተገነባው የሰው አካሌ፣ 

በተመሳሳይ መሌኩ በዜግታ መፇራረስ አሇበት፡፡ ይህም በእውነተኛውና በተፇጥሮ ሥርዓት እንዱሁም 

በመሇኮት ሔግ መሠረት ነው፡፡” 25 

 

ቤተ-መቅዯስ 

ባሃኦሊህ ቤተ-መቅዯስን ማሽሪቁሌ አዴክሃር ብል ሰይሞታሌ፡፡ ትርጉሙም፣ የአምሊክ 

ምስጋና የሚፇሌቅበት ሥፌራ ማሇት ነው፡፡ አንዴ ቤተ-መቅዯስ ጠኝ ጎኖች፣ ጠኝ በሮችና አንዴ 

ክብ ጉሌሊት ሲኖሩት፣ አምሊክን የማምሇኪያ ቅደስ ስፌራ ነው፡፡ በዘሪያው ዩኒቨርሲቲ፣ የምርምር 

ማዕከሌ፣ ሆስፒታሌ፣ የአስተዲዯር ሔንፃዎች፣ የዴኩማን ማረፉያ፣ የእጓሇ ምውታን መኖሪያ፣ … 

ይቋቋማለ፡፡ የእያንዲንደ የባሃኢ ማሔበረሰብ ሔይወትና የሥራ እንቅስቃሴ በእርሱ ዘሪያ 

ይሽከረከራለ፡፡ በአሁኑ ጊዛ ስምንት ተሰርተው አገሌግልት የሚሰጡ መሆናቸው ቢታወቅም፤ 

መጀመሪያ በኢሽቃባዴ ተርኪስታን፣ አብደሌ-ባሃ በነበረበት ጊዛ የተገነባው፣ በኮሚኒስቶች 

በ1938 ከተወረሰ በኋሊ፣ በመሬት መንቀጥቀጥ በመፇራረሱ፣ ከጥቅም ውጭ ሆኗሌ፡፡ 

ሁሇተኛው “የምዕራቡ እናት ቤተ-መቅዯስ” በመባሌ የሚታወቀውና በአብደሌ-ባሃ 

የመሠረት ዴንጋዩ በ1912 የተጣሇው፤ በቺካጎ ኢሉኖይ የሚገኘውና፣ ካለት ቤተ-መቅዯሶችና 
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ሇወዯፉትም ከሚገነቡት በሊይ ቅደስ ቤተ- መቅዯስ መሆኑን ባሃኢዎች ያምናለ፡፡ የዙህም ቤተ-

መቅዯስ ሔንፃ ውበትና ግንባታው ሌዩ ከመሆኑ የተነሳ፣ የአሜሪካ መንግስት በ1978 “የብሓራዊ 

ታሪካዊ ስፌራ” በማሇት ሰይሞታሌ፡፡ 

ላልች ሇእያንዲንደ አህጉር “እናት ቤተ-መቅዯስ” በመባሌ የሚታወቁት፤ የአፌሪቃ፣ 

በካፓሊ ኡጋንዲ፤ የአውሮጳ፣ በፌራንክፇርት ጀርመን፤ በማዕከሊዊ አሜሪካ፣ በፓናማ፤ 

የአውስትራሉያ በሲዴኒ፤ የሰሊማዊ ውቅያስ፣ በምዕራብ ሳሞዋ፤ የእስያ፣ በኒውዳሌሂ ሔንዴና፤ 

አሁን ግንባታው በቅርብ ጊዛ የሚጀመረው፣ የዯቡብ አሜሪካ በቺሉ፤ የሚገኙት ናቸው፡፡ 

በሮቹ ሇሁለም ሃይማኖቶች ተከታዮች ክፌት የሆኑና፣ የሁለም ሃይማኖቶች ቅደሳን 

መፃሔፌት ይገኙበታሌ፡፡ ከቅደሳን መፃሔፌት ንባብና ፀልት በስተቀር፣ በእነርሱ ውስጥ ሰበካ 

አይካሄዴም፡፡ 

እነዙህ ውብና ቅደስ ሔንፃዎች የአምሊክን፣ የሃይማኖቶችንና የሰውን ር አንዴነት 

ሳይናገሩ የሚያውጁ ናቸው በማሇት የባሃኢ ሞግዙት ገሌፆታሌ፡፡ 

 

የመን መቁጠሪያና በዓሊት 

እያንዲንደ ሃይማኖት የራሱ የሆነ የመን መቁጠሪያ አሇው፡፡ ይህም የመን መቁጠሪያ “ሀ” 

ብል የሚጀምረው የሃይማኖቱ መስራች ከተወሇዯበት ዕሇት፣ ወይም እምነቱን ከገሇፀበት ወቅት 

አንስቶ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ፣ የማንኛቸውንም የመን መቁጠሪያ የሃይማኖቱ መስራች 

ማቋቋሙ አጠያያቂ ነው፡፡ 

የባሃኦሊህ ሃይማኖታዊ ግሌፀት ግን ከዙህ በፉት የመጡት ሃይማኖቶች የአበባዎቻቸው ፌሬና 

የግሌፀታቸው መዯምዯሚያ ስሇሆነ፤ ይህ መን አቻ የሇውም፡፡ በመሆኑም አዱስና ሌዩ የሆነ የመን 

መቁጠሪያ በነቢዩ መቋቋሙ ተገቢ ነው፡፡ 

የባሃኢ የመን አቆጣጠር፣ “የባዱ” ወይም የባሃኢ የመን አቆጣጠር በሚሌ ስም 

የታወቀው፤ በነቢዩ ባብ ተመስርቶ በባሃኦሊህ የፀዯቀው፣ የመን አቆጣጠር ከላልች የመን 

አቆጣጠሮች የሚሇየው በአዱስነቱ ብቻ ሳይሆን፤ በአንዴ ወር ውስጥ ባለ ቀኖችና፣ በዓመት ውስጥ 

ባለት ወሮች ጭምር ነው፡፡ 

በአንዴ ወር ውስጥ አስራ ጠኝ ቀኖች ሲኖሩ፤ በአንዴ ዓመት ውስጥ አሥራ ጠኝ 

ወሮችና፣ የዓመት ማሟያ፣ አራት ወይም አምስት ቀኖች፣ አለት፡፡ የባሃኢ ወሮች፣ ስሞቻቸው 

የአምሊክን ባሔርያት የሚገሌፁ ናቸው፡፡ እነዙህ የዓመት ማሟያ ቀኖች፣ የዯስታ፣ የስጦታ 
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መሇዋወጫና የመንፇሳዊ ዜግጅት ቀኖች ናቸው፡፡ እነርሱም የሚውለት በአስራ ስምንተኛውና 

በአስራ ጠነኛው ወሮች መካከሌ ሲሆን፣ ሲያበቁም የባሃኢ ጾም ይጀምራሌ፡፡ 

የባሃኢ የመን አቆጣጠር የሚጀምረው ከባብ ግሌፀት፣ ከ1844፣ ጀምሮ ነው፡፡ አዱስ 

ዓመትም መጋቢት 12 (march 21) ሊይ ጀምበር በመሬት አጋማሽ ሊይ ስትሆን ነው፡፡ 

በየወሩ የመጀመሪያ ቀን ባሃኢዎች የመሰብሰብ መንፇሳዊ ግዳታ አሇባቸው፡፡ በዙህ ስብሰባ 

ወቅትም፣ የመንፇሳዊ፣ የአስተዲዯራዊና የማሔበራዊ ጉዲዮች ይከናወናለ፡፡ 

የወሩ ስም በአረብኛ፣ ትርጉሙ በአማርኛ፣ የወሩ የመጀመሪያ ቀን በኢትዮጵያ የመን 

አቆጣጠር መሠረት የሚውለበት ዕሇት፣ እንዯሚከተሇው ነው፡፡ 

ተራ ቁ.                የወራቶቹ ስም        የመጀመሪያው   

               በአረብኛ            አማርኛ              ቀን፣ በኢትዮጵያ 

1ኛ  ባሃ  ዴምቀት  መጋቢት 12 

2ኛ  ጃሊሌ  ፀጋ   ሚያዙያ1 

3ኛ  ጃማሌ  ውበት   ሚያዙያ 20  

4ኛ  አዚማት  ታሊቅነት  ግንቦት 9 

5ኛ  ኑር  ብርሃን   ግንቦት 28 

6ኛ  ራህማት ምህረት   ሰኔ 17 

7ኛ  ካሉማት ቃሊት   ሏምላ 6 

8ኛ  ካማሌ  ፌፁምነት  ሏምላ 25 

9ኛ  አስማ  ስሞች   ነሏሴ 14 

10ኛ   ኢዚት  ኃይሌ   ጳጉሜ 3 

11ኛ  ማሺያት ፇቃዴ   መስከረም 17 

12ኛ  ኢሌም  እውቀት  ጥቅምት 6 
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13ኛ  ኩዴራት ስሌጣን   ጥቅምት 25 

14ኛ  ካውሌ  አንዯበት  ህዲር 14 

15ኛ  ማሳኢሌ ጥያቄዎች  ታህሳስ 3 

16ኛ  ሻራፌ  ክብር   ታህሳስ 22 

17ኛ  ሱሌጣን ገዥነት   ጥር 11 

18ኛ  ሙሌክ  ግዚት   ጥር 30 

አያሚ-ሃ (ሇጾም መጋጃ ቀናት) 

19ኛ  አሊ  ከፌተኛነት  የካቲት 23 

በዓመት ውስጥ ጠኝ ሥራ የማይሰራባቸው ክብረ በዓሊት አለ፡፡ 

የባሃኢ ክብረ በዓሊት   የሚውለበት ቀን 

የሚጠሩበት ስም 

የሪዜቫን የመጀመሪያው ቀን   ሚያዜያ 12   

      April 21 

የሪዜቫን የጠነኛው ቀን   ሚያዙያ 21 

      April 29 

የሪዜቫን የአስራ ሁሇተኛው ቀን   ሚያዙያ 24 

      May 3 

የነቢዩ ባብ መገሇፅ    ግንቦት 15 

      May 23 

የባሃኦሊህ እርገት    ግንቦት 21 
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      May 29 

የነቢዩ ባብ የሰማዕትነት ዕሇት   ሏምላ 2 

      July 9 

የነቢዩ ባብ ሌዯት    ጥቅምት 10 

      October 20 

የባሃኦሊህ ሌዯት     ሔዲር 3 

      November 12 

የባሃኢ አዱስ ዓመት (ናው-ሩዜ)  መጋቢት 12 

      March 21 

ታስበው የሚውለ ቀናት   ህዲር 17 

የቃሌ ኪዲኑ ዕሇት    November 26 

 

የአብደሌ-ባሃ እርገት    ህዲር 19 

      November 27 

 

ጤናና ፇውስ 

“ሔመም የሚፇወስባቸው መንገድች ሁሇት ናቸው፤ እነርሱም ቁሳዊና መንፇሳዊ ናቸው፡፡ 

የመጀመሪያው በሏኪሞች ሔክምና ነው፤ ሁሇተኛው ቅደሳን በሆኑ ሰዎች ሇአምሊክ በሚያዯርሱት 

ፀልቶችና ወዯ እርሱ በመመሇስ ነው፡፡ ሁሇቱንም መንገድች መጠቀምና እነርሱም መተግበር 

አሇባቸው፡፡ 

“በቁሳዊ መንስዔዎች የሚነሱ በሽታዎች በሏኪሞች በሚታዘ የሔክምና መዴሃኒቶች 

መታከም አሇባቸው፤ እነዙያ በመንፇሳዊ መንስዔዎች የሚመጡት በመንፇሳዊ መንገዴ ይወገዲለ፡፡… 

ሁሇቱንም ዓይነት መንገድች መጠቀም ያስፇሌጋሌ፤ እነርሱ አይቃረኑም፡፡ ስሇዙህ ቁሳዊ 
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መዴሃኒቶችን መቀበሌ አሇብህ፤ … ዴንቅ ውጤቶችን ስሚያስገኝ፣ ሇመንፇሳዊ ፇውስም እኩሌ 

ትኩረት መስጠት አሇብህ፡፡ 

“… ሰውን ከሁለም በሽታ የሚያዴነውና … ጤና የሚሰጠው፣ እውነተኛው ፇውስ፣ 

የእግዙአብሓር ሔግጋትና ትምህርቶች እንዯሆኑ እወቅ፡፡ ትኩረትህን በእነርሱ ሊይ አዴርግ፡፡” 26 

“… የሔክምና ሳይንስ ገና በጨቅሊነት ሁኔታ ሊይ ነው፤ ወዯ ብስሇት አሌዯረሰም፣ ነገር ግን 

ወዯ እዙህ ነጥብ ሊይ ሲዯርስ፣ ሽታቸውና ጣዕማቸው ሇሰው በማያስጠለ ነገሮች ሔክምናዎች 

ይከናወናለ፤ ይህም ማሇት፣ ሇማጣጣም ስሜት ኃይሌ በሚስማሙና ተስማሚ ሽታ በሚኖራቸው፣ 

በምግብ ነክ ነገሮች በፌራፌሬዎችና በአትክሌቶች (ይዯረጋለ) ሇማት ነው፡፡” 27 

“በሔመም ጊዛ ችልታ ወዯ አሊቸው ሏኪሞች ሂዴ፤ የቁሳዊውን መዲኛ ወዯ ጎን 

አሌተውነውም፤ ይሌቁንም በዙህ ብዕር አማካይነት … ፌቱንነቱን አረጋግጠና፡፡” 28 

“ሁለም እውነተኛ ፇውስ የሚመጣው ከአምሊክ ነው፡፡ ሇበሽታ ሁሇት መንስዔዎች አለ፤ 

አንደ ቁሳዊ ላሊው መንፇሳዊ ነው፡፡ በሽታው የአካሌ ከሆነ፣ ቁሳዊ፤ የነፌስ ከሆነ መንፇሳዊ መዴሃኒት 

ያስፇሌጋሌ፡፡” 29 

የአካሌና የአሇባበስ ንፅህና ሇጤንነት በጣም አስፇሊጊ ናቸው፡፡ በተጨማሪም ከማንኛቸውም 

ከተከሇከለ ነገሮች መገሇሌና ሱስ ከሚያስይዘ መዴሃኒቶችና እፆች መራቅ፣ ጤናን ሇመጠበቅ ፌቱን 

መሳሪያዎች ናቸው፡፡ 

“ትምባሆ ማጨስ፣ ቆሻሻ፣ የሚከረፊ፣ የሚያስጠሊ ክፈ ሱስ ነው፤ ሇሁለም ጎጂነቱ ቀስ በቀስ 

ይከሰታሌ፡፡” 30 

“ወይን (የአሌኮሌ መጠጥ) የማይዴኑ በሽታዎች መንስዔ፣ ነርቮችን የሚያዲክምና አንጎሌን 

የሚያቃጥሌ ነው፡፡” 31 

“እናንተ የአምሊክ ፌቁራን ሆይ! ሲጋራ፣ አስካሪ መጠጦችንና አዯንዚዥ እፅን ማቆም፤ 

ሇጤና፣ ሇአእምሮ እዴገትና መስሊት፣ እንዱሁም ሇአካሊዊ ጥንካሬ እንዳት በከፌተኛ ዯረጃ አጋዥ 

እንዯሆነ በተሞክሮ ታይቷሌ፡፡ 

“በእውነቱ ከሁለም በሊይ አስፇሊጊው ነገር በማንኛውም ነገር መርካት ነው፡፡… በሀንና 

በብስጭት አትሸነፈ፤ እነርሱ ከባዴ ችግር ያስነሳለና፡፡ ቅናት አካሌን ይፇጃሌ፤ ንዳት ጉበትን 

ያቃጥሊሌ፤ እነዙህ ሁሇቱን፣ አንበሳን የምትሸሹትን ያህሌ አስወግዶቸው፡፡” 32 
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አጠቃሊይ ሔግጋትና ትእዚዚት 

“ባሃኦሊህ የግዳታ ፀልቶችን ያዚሌ፤ የፆም ወቅቱንና ሰዓቱን ይመዴባሌ፤ ሇሙታን ካሌሆነ 

በስተቀር የማህበር ፀልትን ይከሇክሊሌ፤ አንዴ ባሃኢ ፀልት ሲያዯርግ ፉቱን የሚያዝርበትን 

አቅጣጫ፣ „ቁብሉውን‟ ይወስናሌ፤ ሁቁቁሊህን (የአምሊክን ዴርሻ) ያቋቁማሌ፤ የውርስን ሔግ 

ይቀርፃሌ፤ የማሽርቁሌ አዴካር (ቤተ-መቅዯስ) ተቋም ያዚሌ፤ የአስራ ጠነኛውን ቀን በዓሌ፣ 

የባሃኢን ክብረ በዓሊት፣ የኢንተርካሊሪ ቀኖች (የማሟያ ቀናትን) ይመሰርታሌ፤ የቅስና ተቋምን 

ይሽራሌ፤ የባሪያ ንግዴን፣ ራስ ማሰቃየትን፣ ሌመናን፣ ምነናን፣ የኃጥያት ኑዚዛን፣ መስበኪያ 

ሰገነት መጠቀምን፣ እጅ መሳምን፣ ይከሇክሊሌ፤ አንዴ ባሌ ሇአንዴ ሚስት ብቻ መሆኑን ያዚሌ፤ 

በእንስሶች  ሊይ መጨከንን፣ ሥራ ፇትነትን፣ ስንፌናን፣ ማማትን፣ ስም ማጥፊትን፣ ያወግዚሌ፤ 

መፊታትን ይቃወማሌ፤ ቁማር፣ አዯንዚዥ ዕፅን፣ ወይንና ላልች አስካሪ መጠጦችን መጠቀም 

ይከሇክሊሌ፤ ሇግዴያ፣ ሇቃጠል፣ ሇዜሙት፣ ሇስርቆት፣ ቅጣታቸውን ይመዴባሌ፤ የጋብቻን ጥቅም 

አበክሮ ያስገነዜባሌ፣ አስፇሊጊ ሁኔታዎቹንም ያስቀምጣሌ፤ በአንዴ ዓይነት ሥራ ወይም ሙያ ሊይ 

መሰማራት የግዳታ መሆኑን ያዚሌ፤ ይህንንም ሙያ ወዯ አምሌኮት ዯረጃ ከፌ ያዯርገዋሌ፤ ሇሌጆች 

ትምህርት ተፇሊጊ የሆኑ ነገሮችን ማቅረብ አስፇሊጊነት አበክሮ ያስገነዜባሌ፤ እንዱሁም እያንዲንደ 

ሰው የኑዚዛ ቃሌ መፃፌ፣… እንዲሇበት ይናገራሌ፡፡ 

“ከነዙህም ትእዚዚት በተጨማሪ፣ ተከታዮቹ ከሁለም ሃይማኖቶች ተከታዮች ጋር በፌቅርና 

በስምምነትት ያሇ ምንም ማዲሊት እንዱንቀሳቀሱ ባሃኦሊህ ይመክራቸዋሌ፤ ከአክራሪነት፣ 

ከመከፊፇሌ፣ ከትዕቢት፣ ከክርክር፣ ከንትርክ፣ እንዱታቀቡ ያስጠነቅቃቸዋሌ፤ ጉዴፌ-አሌባ 

ንጽህና፣ የማያጠራጥር እውነተኛት፣ ጥቁር ነጥብ የላሇው ንፁህነት፣ ሇአዯራ ብቁነት፣ እንግዲ 

ተቀባይነት፣ ታማኝነት፣ ተከባባሪነት፣ መቻቻሌ፣ ፌትሔና ሚዚናዊነት እንዱኖራቸው በተዯጋጋሚ 

ያስረዲቸዋሌ፤ እንዯ አንዴ እጅ ጣቶች፣ እንዯ አንዴ አካሌ እጅና እግሮች እንዱሆኑ ይመክራቸዋሌ፤ 

ተነሳስተው የእርሱን መንስኤ እንዱያገሇግለ ይጋብዚቸዋሌ፤ እንዱሁም ስሇእርሱ የማይጠረጠር 

እርዲታ ያረጋግጥሊቸዋሌ፡፡ በተጨማሪም የሰው ር ጉዲዮች ቋሚ አሇመሆናቸውን በሰፉው 

ያብራራሌ፤  እውነተኛ ነፃነት ሇእርሱ ትእዚዚት ተገዥነት ብቻ መሆኑን ይገሌፃሌ፤ ሔግጋቶቹን 

በሥራ ሇመተርጎም መናጋት እንዯላሇባቸው ያስጠነቅቃሌ፤ ሁሇቱ ጣምራ ተግባራት፣ (ማሇትም) 

“የእግዙአብሓርን የቀን ምንጭ ግሌጸት” መቀበሌና በእርሱ የተገሇፁትን ትእዚዚት መከተሌ 

የማይነጣጠለ መሆናቸውን ያዚሌ፣ አንደም ካሇላሊው ተቀባይነት እንዯማይኖረው ያረጋግጣሌ፡፡” 33 
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-11 - 

ግብረ-ገብነት 

“አንደና እውነተኛ አምሊክ ራሱን የገሇፀበት ዓሊማ፣ የሰውን ር ሁለ ወዯ እውነተኛነትና ቅንነት፣ 

ወዯ ኃይማኖተኛነትና ታማኝነት፣ የራስን ፌሊጎት ወዯ መተውና ወዯ ዯግነት፣ ወዯ ቀጥተኛነትና ወዯ 

ጥበብ ሇመጥራት ነው፡፡ የእርሱ ፌሊጎት፣ እያንዲንደን ሰው የፃዴቅነት ጠባይ ሌብስ ሇማጎናፀፌና በቅደስና 

በመሌካም ምግባሮች ጌጥ ሇማስጌጥ ነው፡፤” 1 

“ሰው የዯረጃውን ታሊቅነትና የዕዴለን ከፌተኛነት ቢረዲ፤ ከመሌካም ጠባያት፣ ከንፁህ 

ሥራዎችና ከተገቢና ከሚያስመሰግኑ ሥነ-ምግባራት በስተቀር ላሊ ነገር ባሊሳየ ነበር፡፤” 2 

“የሰው ዯረጃ ታሊቅ ነው፤ ሇዓሇም መሻሻሌና ሇሀገሮች ዯህንነት ጥረቶቹ እንዱሁ ታሊቅ መሆን 

ይገባቸዋሌ፡፤” 3 

“ወዲጆቼ ሆይ! ክብሩ ይስፊና፣ አንደን እውነተኛ አምሊክ፣ በመሌካም ሥራችሁ፣ በእርሱ 

ፉት ተቀባይነትን ሇማግኘት በሚችሌ መሌካም ባሔርይና ጠባይ እርደት፡፡” 4 

“እውነተኛነትና አክብሮት ማጌጫችሁ ይሁኑ፡፡ የቅዴስና ጣፊጭ መዓዚዎች ከሌቦቻችሁ 

በተፇጠሩት ነገሮች ሁለ ሊይ ይናኙ ንዴ የትእግስትና የፌትህ ሌብስ እንዴትገፇፈ አታዯርጉ፤ 

ከመቻቻሌና ከፌትሔ ሌብስ ራሳችሁን አታራቁቱ፡፡ በሌ፣ የባሃ ሔዜብ ሆይ፣ በእነዙያ ቃልቻቸው 

ከስራዎቻቸው በሚሇዩት ሰዎች መንገድች ከሚሄደት እንዲትሆኑ ተጠንቀቁ፡፡ የአምሊክን ምሌክቶች 

ሇምዴር ሔዜቦች ሇመግሇፅና የእርሱንም ትእዚዚት ሇማንፀባረቅ ያስችሊችሁ ንዴ ጥረት አዴርጉ፡፡ 

የአብዚኞቹ ሰዎች፣ የከፌተኞቹም ሆነ የዜቅተኞቹ፣ አዴራጎቶቻቸው ከንግግሮቻቸው የተሇዩ ስሇሆነ፣ 

የእናንተ ሥራዎች ሇሰው ር ሁለ ምሳላ ይሁኑ፡፡ ራሳችሁን ከላልች ሇይታችሁ ሇማሳወቅ 

የምትችለት በስራዎቻችሁ ነው፡፡ በእነዙህ አማካይነት የብርሃናችሁ ዴምቀት በመሊው ምዴር ሊይ 

ሉበራ ይችሊሌ፡፡ ምክሬን የሚቀበሌና፣ በእርሱ በሁለን አዋቂው፣ በፌፁም ጠቢቡ የታዘትን ሔግጋት 

የሚያከብር ሰው ዯስተኛ ነው፡፡” 5 

የግብረ-ገብነት መመሪያ የሆኑና ሰው ማዲበር ያሇበት ብዘ መንፇሳዊ ባህርያት 

መኖራቸውን ቢታወቅም፤ በዙህ ርዕስ ሥር የተወሰኑ ቁጥሮች ብቻ ይጠቀሳለ፡፡ 
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ፌቅር 

“የሰው ሌጅ ሆይ! ሉታወስ በማይቻሇው ሔያውነቴና፣ በጥንቱ ሇዓሇማዊ ሔሌውናዬ 

ተሸፌኜ፣ ሇአንተ ያሇኝን ፌቅር አወቅሁ፤ ስሇዙህም ፇጠርኩህ፣ አምሳላንም ቀረፅኩብህ፣ ውበቴንም 

ገሇፅኩሌህ፡፡ 

“… ያንተን መፇጠር ወዯዴሁ፣ ስሇዙህ ፇጠርኩህ፡፡… 

“የሔያው ሌጅ ሆይ! አፌቅረኝ አፇቅርህ ንዴ፤ ባታፇቅረኝ ግን የእኔም ፌቅር በምንም 

ዓይነት ሉዯርስህ አይችሌም፡፡ ይህንን እወቅ፣ አገሌጋዬ ሆይ፡፡  

“የሔያው ሌጅ ሆይ! ገነትህ ፌቅሬ ነው፡ መንግስተ ሰማያዊ ቤትህም ከእኔ ጋር እንዯገና 

መገናኘት ነው፡፡ ወዯዙያ ግባ፣ አትግይም፡፡ ይህ ያ በሊይኛው መንግስታችንና በከፌተኛው ግዚታችን 

የተመዯበሌህ ነው፡፡ “ 6 

ቁሳዊውን ዓሇም በአንዴ ሊይ አቆራኝቶ ያያውን፣ ያዋሃዯውንና የሚመራውን፤ እንዱሁም 

በስህበት በብርቱ የሚያስተሳስረውን የስህበት ኃይሌ፣ ከመንፇሳዊ አምሳለ ጋር ብናነፃፅረው፤ ያ 

መንፇሳዊ ኃይሌ ፌቅር ነው፡፡ በወንጌሌም “እግዙአብሓር ፌቅር ነው”7  “ቃለም እግዙአብሓር 

ነበር፡፡… “ሁለም በእርሱ (በቃለ) ሆነ፤ … በእርሱ ሔይወት ነበረች፤ ሔይወትም የሰው ብርሃን 

ነበረች…፤ ”8 ይሊሌ፡፡ 

ስሇዙህ ቃለ ፌቅር ነው ማሇት ነው፡፡ ያም ፌቅር ሔይወትና ብርሃን ነው፡፡ በመሆኑም ያሇ 

ፌቅር የስህበት ኃይሌ ሔሌውናም ሆነ ሔይወት የመኖርን ብርሃን ባሊዩ ነበር፡፡ ከዙህ አንፃር ሲታይ፣ 

የአምሊክ መሌእክተኞች በሙለ ስሇ ፌቅር የሰጡትን ከፌተኛ ዯረጃ መገንብና፤ የሰው ሌጅም 

በፌቅር እንዱኖር በአምሊክ የታበትን ዋና ምክንያት ሇመገንብ ይቻሊሌ፡፡ 

“የሁሇንተን ዓሇምን ክስተት ስናስተውሌ፤ ሔይወት በዘሪያው የሚሽከረከሩ ዋሌታ ፌቅር 

መሆኑን እንገነባሇን፡፡ ሞትና ጥፊት በዘሪያው የሚሽከረከሩበት ዋሌታ ግን ጠሊትነትና ጥሊቻ ነው፡፡” 

9 

ሇምሳላ በማዕዴን ዯረጃ ንጥረ ነገሮች እርስ በእርሳቸው ተሳስበው አንዴ ነገር ህሌውና 

እንዱኖረው የሚያዯርገው፣ ያ መሳሳብብ በዙያ ዯረጃ የፌቅር መገሇጫ ነው፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ፣ 

ላልችም የፌጥረት መንግስታት በየህሌውና ዯረጃቸው ይህንን የመሳሳብ ኃይሌ (ፌቅር) ይከስታለ፡፡ 

እንስሳት፣ በተሇይ ጡት የሚያጠቡት፣ ይህንን ፌቅር ሇሌጆቻቸው በሚያሳዩት እንክብካቤና 

ሇመሰልቻቸው በሚያዯርጉት ሔብረትና መተጋገዜ በግሌጽ ያሳዩታሌ፡፡ ሰው ግን ከላልች 
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ፌጥረቶች የሚሇየው መሰልቹን በማፌቀሩ ብቻ ሳይሆን፤ ፇጣሪውን በሙለ ሌቡ፣ በሙለ 

አእምሮውና በሙለ ነፌሱ በማፌቀሩ ነው፡፡  

 “ፌቅር የአምሊክ ቅደስ ግሌፀተ-ሃይማኖት ምስጢር፣ የመሏሪዎች መሏሪ ክስተት፣ 

የመንፇሳዊ ዜናብ ምንጭ መሆኑን በእርግጠኛነት እወቅ፡፡ ፌቅር የመንግስተ ሰማይ በጎ ብርሃን፣ 

የሰውን ሔይወት የሚያነቃቃ ሇዓሇማዊ እስትንፊስ ነው፡፡ አምሊክ ሇሰው የመገሇፁ ምክንያት ፌቅር 

ነው፡፡ በተፇጠሩት ነገሮች እውነታዎቻቸው ውስጥ… የሚገኝ ሔያው ማቆራኛ ፌቅር ነው፡፡… በጨሊማ 

ውስጥ የሚመራ ብርሃን፣ ሰውን ከአምሊክ ጋር አንዴ የሚያዯርግ ሔያው ሰንሰሇት፣ ሇእያንዲንደ 

ብሩህ ነፌስ ሇእዴገቱ ዋስትና የሚሰጥ ፌቅር ነው፡፡ ይህንን ኃያሌና ሰማያዊ ዐዯት የሚገዚ እጅግ 

በጣም ታሊቁ ሔግ፤ የዙህን ቁሳዊ ዓሇም የተሇያዩ ንጥረ ነገሮች በአንዴ ሊይ የሚያቆራኛቸው ሌዩ 

ኃይሌ፤ በሰማያዊ ግዚቶች የህዋዎችን እንቅስቃሴዎች የሚመራው የሊቀው ማግኔታዊ የስህበት 

ጉሌበት ፌቅር ነው፡፡ በማይታክትና አጥናፌ በላሇው ኃይሌ፣ በሁሇንተን ዓሇም ውስጥ የተሰወሩትን 

ምስጢራት የሚገሊሌጠው ፌቅር ነው፡፡” 10 

በእያንዲንደ የተፇጠረ ነገር ውስጥ ያለትን ንጥረ ነገሮች በአንዴ ሊይ የሚያያይዜና 

የሚያዋህዴ፤ አንደን ነገር ከላሊው ጋር የሚያቀራርብና የሚያስተባብር ፌቅር ነው፡፡ ፌቅር 

ሁሇንተናዊውን ዓሇም በአንዴ ሊይ የሚያስተሳስር ገመዴ፣ የሚያቆራኝ ሰንሰሇትና፣ እነርሱንም 

እርስ በርሳቸው የሚያጠባብቅ ሇዓሇማዊ ሙጫ” ነው፡፡ ፌቅር ተፇጥሮውን ያሊተመበት ወይም 

ያሌቀረፀበት ቁስ ወይም ፌጡር በሁሇንተን ዓሇም ውስጥ አይገኝም፡፡  

“ቁስ፣… ራሱን የቻሇ፣ ሇዓሇማዊና ህዋውን የሚሞሊ ነው፡፡ ከአምሊክ የሚመነጨው መንፇስ 

ዯግሞ ይህንኑ ቁስ ሰርፆ ይወርራሌ፡፡… ይህ መንፇስ ፌቅር በአቶሞችና በንጥረ ነገሮች ሊይ 

ተፇጥሮውን ይቀርፃሌ፡፡ ሥርዓት በያ ግንኙነት፣ እነርሱም እርስ በእርሳቸው ይሳሳባለ፤ ከዙያም 

በማዋሃዴና በመዋሃዴ ዓሇሞችንና የዓሞችን ሥርዓቶች (systems of worlds) ይወሌዲሌ፡፡” 11 

 

እውቀት 

“የእውቀት ሁለ ምንጭ እግዙአብሓርን መፌራት ነው፡፡”12 

“እውቀት ከአምሊክ አስዯናቂ ስጦታዎች አንደ ነው፡፡ እያንዲንደ ሰው እርሱን ማግኘት 

ይገባዋሌ፡፡” 13 

“ሇአምሊክ እምነት የማይናወጡ ዯጋፉዎች ሆነው የቆሙ አንዲንዴ አምድች አለ፡፡ ከነዙህም 

ውስጥ እጅግ በጣም ኃያለ፣ ትምህርትና አእምሮን መጠቀም፣ የንቃተ-ህሉና መስፊፊት፣ 
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እንዱሁም የሁሇንተን ዓሇም እውነታዎችንና የኃያለን አምሊክ የተዯበቁ ምስጢራት ጠሌቆ ማወቅ 

ነው፡፡ 

“ስሇሆነም፣ በእውቀት መበሌፀግ፣ በእያንዲንደ (ምእመን)… ሊይ የተጣሇና ሉያመሌጠው 

የማይችሇው ኃሊፉነት ነው፡፡”14 

እውቀት የሚገኝባቸውና እውነተኛነታቸው የሚረጋገጡባቸው መንገድች አራት 

መሆናቸውን አብደሌ-ባሃ ይናገራሌ፡፡ የእውቀትም ይሁን የእውነት ማግኛ መንገድች ቢሆኑም፣ 

ከስህተት የነፁ አሇመሆናቸውን የባሃኢ ፅሁፍች ያረጋግጣለ፡፡ ሇዙህም የተሰጡትን ማስረጃዎችና 

ማብራሪያዎች ማንም ሰው ሇመገንብ አይሳነውም፡፡ 

“ተቀባይነት ያሊቸው የመገንብ መንገድች አራት ብቻ ናቸው፡- ይህም ማሇት፣ የነገሮችን 

እውነታዎች የምንረዲው በእነዙህ በአራት ዳዎች ነው ማሇት ነው፡፡ 

“የመጀመሪያው መንገዴ በስሜት ሔዋሳት ነው፣… (ምንም እንኳ አንዲንዳ ስህተት 

ቢሰራም) በአውሮፓ ፇሊስፍች፣… ዋናው የእውቀት ማግኛ ዳ በስሜት ሔዋሳት በኩሌ ነው 

ይሊለ፤… ሇምሳላ፣ ከስሜት ሔዋሳት እጅግ በጣም ከፌተኛው የማየት ኃይሌ ነው፡፡ የማየት 

ኃይሌ፣… በመስተዋት ውስጥ ተንፀባርቀው የሚታዩት መሌኮች ዯግሞ እውንና ህሌውና ያሊቸው 

መስሇው ይታዩታሌ፤ እሩቅ ያለት ግዘፌ አካሊት ትንሽ መስሇው ይታዩታሌ፣ በፌጥነት 

የሚሽከረከር ነጥብ ክብ መስል ይታያሌ፡፡… ስሇሆነም ሌንተማመንበት አንችሌም፡፡ 

“ሁሇተኛው መንገዴ ዯግም፣ የጥበብ ምሰሶዎች የሆኑት፣ የጥንት ፇሊስፍች ዳ የሆነው፣ 

አመዚዚኝ አእምሮ የሚቀበሇው አስተሳሰብ ነው፣… እነዙህ ፇሊስፍች ነገሮችን ተቀባይነት ሉኖረው 

የሚችሌ ምክንያት ሊይ በተመረኮ ማስረጃ አረጋገጡ፣ የሥነ-አመክንዩ ማስረጃዎችን አጥብቀው 

ያዘ፣… ክርክሮቻቸው ሁለ ተቀባይነት ሉኖረው በሚችሌ ምክንያት ሊይ የተመረኮዘ ክርክሮች 

ናቸው፡፡ የሆነ ሆኖ በከፌተኛ ሁኔታ የተሇያዩ ነበሩ፣ አስተያየቶቻቸውም እርስ በርሳቸው የሚጋጩ 

ነበሩ፡፡ አመሇካከታቸውንም እንኳ  ይሇዋወጡ ነበር፣ ይህም ማሇት… ስሇ አንዴ ነገር መኖር 

ተቀባይነት ሉኖረው በሚችሌ ምክንያት ሊይ በተመረኮዘ ክርክሮች ማስረጃ ሲያረጋግጡ ቆይተው፣ 

ከዙያ በኋሊ ዯግሞ፣ ተቀባይነት ሉኖረው በሚችሌ በላሊ ምክንያት ሊይ በተመረኮዘ ክርክሮች 

ያፇርሱታሌ፡፡… ስሇዙህ ተቀባይነት ሉኖረው በሚችሌ ምክንያት ሊይ የተመረኮ አስተሳሰብ ፌፁም 

እንዲሌሆነ ግሌፅ ነው፤ የጥንት ፇሊስፍች ሌዩነቶች፣ የአስተሳሰቦቻቸው አሇመርጋትና የተሇያዩ 

መሆን ሇዙህ ማስረጃ ይሆናሌ፡፡ 

“ሦስተኛው የመገንቢያ መንገዴ ዯግሞ፣… በቅደሳን መፃሔፌት… ነው፡፡… ሰዎች በብለይና 

በሏዱስ ኪዲን፣ እግዙአብሓር እንዱህ አሇ ይሊለ፡፡ ይህም መንገዴ ከአሇፈት መንገድች ጋር ተመሳሳይ 

በሆነ ሁኔታ ፌፁም አይዯሇም፤ ምክንያቱም ኃይማኖታዊ ጥቅሶች (ፅሁፍች) የሚታወቁት ተቀባይነት 
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ሉኖረው በሚችሌ ምክንያት ሊይ በተመረኮ አስተሳሰብ ዳ ነው፡፡… ይህም ስሌት ሉሳሳት 

ስሇሚችሌ፣ የሀይማኖታዊ ጥቅሶችን ትርጉም በሚፇታበት ወቅት አይሳሳትም ሇማሇት አይቻሌም? 

ምክንያቱም (ይህ ስሌት)… እንዯ ሚዚን ሲሆን፣ የቅደሳን መፃህፌት ጥቅስ ዯግሞ እንዯሚመን ነገር 

ነውና፡፡ ሚዚኑ ትክክሌ ካሌሆነ፣ ክብዯቱ ትክክሌ መሆኑ እንዳት ሉረጋገጥ ይችሊሌ?”15  

“አራተኛው መመኛ… በመንፇስ መነቃቃት (inspiration) እውቀት ይገኝበታሌ ተብል 

የሚነገረው ነው፡፡ የመንፇስ መነቃቃት ምንዴን ነው? እርሱ ከሰብአዊ ሌብ (አስተሳሰብ) የሚፇሌቅ 

ነገር ነው፡፡ የሰውን ሌጅ የሚያሰቃዩት ሰይጣናዊ ፌሊጎቶችስ ምንዴን ናቸው? እነዙህም ከሰብአዊ 

አስተሳሰብ የሚፇሌቁት ናቸው፡፡ ታዱያ በመካከሊቸው ያሇውን ሌዩነት እንዳት እናውቃሇን? 

የሚነሳው ጥያቄም፣ የምንከተሇው የአምሊክ በመንፇስ ማነቃቃት ይሁን፣ ወይም የሰብአዊ ነፌስ 

ሰይጣናዊ ፌሊጎት መሆኑን እንዳት ሌናውቀው እንችሊሇን? በአጭሩ፣ ፌሬ ነገሩ ይህ ነው፤ 

በተጨባጮቹ የሰብአዊ ቁሳዊ ዓሇም ውስጥ ያለት መመኛዎች ወይም የእውቀት ጎዲናዎች እነዙህ 

አራቱ ብቻ ናቸው፡፡ ሁለም ሉሳሳቱ የሚችለና ሙለ በሙለ የማይታመኑ ናቸው፡፡ ታዱያ የቀረው 

የቱ ነው? እንዳት አዴርገን የእውቀትን እውንነት እንዯርስበታሇን? እርሱም፣ ብርሃንና እውቀት 

ራሱን በሆነው፣ በመንፇስ ቅደስ እስትንፊስና ማነቃቃት ብቻ ነው፡፡ በእርሱ አማካይነት የሰው 

አእምሮ በሏቅ የመጨረሻው ውሳኔና በፌፁም እውቀት ይነቃቃሌ፣ ይጠናከራሌም፡፡ ሰው ያለት 

(የእውቀት ወይም የእውነት) መመኛዎች ሁለ፣ ሉሳሳቱ የሚችለና ያሌተሟለ መሆናቸውን 

የሚያሳይ የመጨረሻው ክርክር ይህ ነው፡፡ የመሇኮታዊ እውቀት መሇኪያው ግን ስሔተት-አሌባ 

ነው፡፡ ስሇዙህ፣ “በስሜት ሔዋሳቴ ስሇተገነብኳቸው አውቄአሇሁ”፤ ወይም “በአእምሮ የማመዚን 

እውቀት ስሊረጋገጥኩ አውቄአሇሁ”፤ ወይም “በመጽሏፌ ቅደስ ትርጉም መሠረት ስሇሆነ 

አውቄአሇሁ”፤ በማሇቱ ሰው ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ ምክንያቱም፤ የሰው እውነቱን የመሇያ 

መሇኪያዎች ሉሳሳቱ የሚችለና ውስን ናቸውና፡፡” 16 

 

ከዓሇማዊ ነገሮች መሊቀቅ 

ባሃኦሊህ በመፃህፌቱ ውስጥ ከዙህ ዓሇማዊ ነገሮች መሊቀቅ ምእመናን እንዯሚገባቸው 

ሲያዜ፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በዓሇማዊ ጉዲዮች በሙለ በመሳተፌ፣ ሇራሳቸውና ሇሰው ር 

በሚጠቅሙ ሙያዎች ሊይ መሰማራት እንዯሚገባቸው ያዚሌ፡፡ የሁሇቱን ፌሊጎቶች ሇማሟሊት 

የሚዯረጉት አሰራሮች የሚቃረኑ ይመስሊለ፤ ይሁን እንጂ፣ ሁሇቱም በሔይወትና ሇሔይወት 

የሚጠይቁት ፌሊጎቶች በተገቢው መንገዴ መሟሊት ስሇሚባቸው፤ በሚዚናዊ መንገዴ አስታርቆ 

መኖር፣ የሁለም ግዳታ ነው፡፡ 

“ዓሇምና ከንቱዎቿ፣ ብሌጭሌጮቿም  እንዯሚያሌፈ እወቅ፡፡… ከፌፁም ኃያለ አምሊክ 

መንግስት ከሆነው በስተቀር ላሊው ነገር ሁለ ቋሚ ሆኖ አይቆይም፡፡ የሔይወታችሁ ቀናት 
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ይጠቀሇሊለ፤ የምትሰሯቸውም ነገሮች ሁለ ራሳችሁን የምትኮሩባቸውም ይጠፊለ፤ እናንተም፣ 

በእርግጥ በመሊእክቱ ተጠርታችሁ፣ የፌጥረት ሁለ እጆችና እግሮች እንዱንቀጠቀጡ በሚዯረጉበት 

የእያንዲንደም ጨቋኝ ሰውነት በሚሸማቀቅበት ሥፌራ ትቀርባሊችሁ፡፡ በዙህ ከንቱ ሔይወታችሁም 

እጆቻችሁ ስሇአዯረጓቸው ነገሮች ትጠየቃሊችሁ፤ የሥራችሁንም ዋጋ ትከፇሊሊችሁ፡፡” 

“ዓሇም” ማሇት አምሊክን ረስቶ በላልች ነገሮች ሊይ መባከን ሲሆን፤ “መጪው ሔይወት” 

ዯግሞ ወዯ አምሊክ መቅረብ መሆኑን፤ ባሃኦሊህ ይናገራሌ፡፡ 

“… በዙህ ቀን አምሊክን ከማፌቀር የሚከሇክሊችሁ ዓሇም እንጂ ላሊ አይዯሇም፡፡ ከተባረኩት 

ትቆጠሩ ንዴ ሽሹት፡፡ አንዴ ሰው በምዴር ጌጣጌጥ ራሱን ሇማስጌጥ፣ ሌብሶችዋንም ሇመሌበስ፣ 

ወይንም ምዴር ሌትሰጥ ከምትችሇው ጥቅም ሁለ ሇመካፇሌ ቢፇሌግ፣ በእርሱና በአምሊክ መካከሌ 

ምንም ነገር ጣሌቃ እንዱገባ እስካሊዯረጉ፣ ምንም ጉዲት ሉዯርስበት አይችሌም፤ ምክንያቱም አምሊክ 

በሰማያትም ሆነ በምዴር የተፇጠረውን እያንዲንደን መሌካም ነገር፣ በእውነት ሇሚምኑበት 

አገሌጋዮቹ አዞሌና፡፡ ሰዎች ሆይ፣ አምሊክ የፇቀዯሊችሁን መሌካም ነገሮች ብለ፤ ከዴንቅ በረከቶቹም 

ራሳችሁን አትንፇጉ፡፡” 18 

ሰው ሇዙህ ዓሇም እና ሇሚቀጥሇው ዓሇም ሲሰራ፤ ሇሔይወት የተሇያዩና የተቃረኑ የሚመስለ 

ሁሇት አመሇካከቶች እንዱኖረው እንዯሚያስፇሌግ በአብደሌ-ባሃ መነገሩ ይታወሳሌ፡፡ ሇዙህ ዓሇም 

ሲሰራ፣ ሇሇዓሇም እንዯሚኖር በማሰብ መስራት ይገባዋሌ፤ ይህም አመሇካከት ከእርሱ በኋሊ 

የሚመጣው ትውሌዴ ጠቃሚ ቅርስ ትቶ ሇማሇፌ ያስችሇዋሌ፡፡ በአንፃሩ፣ ሇመንፇሳዊ  ሔይወት 

ብል ቢሰራ ግን ነገ እንዯሚሞት አዴርጎ በማሰብ መስራት፣ ሇሚቀጥሇው ዓሇም መጋጀት ብቻ 

ሳይሆን፤ ሇሥጋዊ ሔይወት ብቻ ሲሯሯጥ፣ የአምሊክን ሔግጋት እንዲይተሊሇፌና ባሌንጀራውን 

እንዲይበዴሌ ያስታውሰዋሌ፡፡ አይቀሬ ሞትም በዴንገት ወይም በህመም አዋጁ ነጋሪነት መምጣቱን 

ሲያበስር አያዯናግጠውም፡፡ ስሇዙህ ከዓሇማዊ ነገሮች መሊቀቅ ማሇት ዴህነት ወይም የሏብት 

መራቆት ሳይሆን፣ ከእነርሱ ፌትወት ነፃ መሆን ማሇት መሆኑን አብደሌ-ባሃ ይናገራሌ፡፡ 

 

ፌትሔ 

“ከእነዙያ ይህን እውነት ከሚያምኑት ከሆናችሁ፣ የፌትሔ ህሊዌና (essence) ምንጩ፣ 

ሁሇቱም በእርሱ በሰዎች መካከሌ የእግዙአብሓር የራሱ ክስተት በሆነው በታዘት ትእዚዚት ውስጥ 

የታቀፈ መሆናቸውን በእውነት እወቁ፡፡ እርሱ በእውነቱ፣ ሇፌጥረት ሁለ የሊቀውንና የማይሳሳተውን 

የፌትሔ ዯረጃ ተጎናፅፍ ይገኛሌ፡፡ ሔጉ በሰማይና በምዴር በሚኖሩት ሁለ ሌብ ከባዴ ፌርሃት 

የሚያሳዴር ቢሆንም እንኳ፣ ያ ሔግ ግሌፅ ፌትህ እንጂ ላሊ ምንም አይዯሇም፡፡… የዙህ ሔግ መገሇፅ 

በሰዎች ሌቦች የሚቀሰቅሰው ፌርሃትና አሇመረጋጋት በእውነቱ ገና ጡት ያሌጣሇ ህፃን ከእናቱ ጡት 
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ሲሇይ በሚያዯርገው ሇቅሶ መመሰሌ አሇበት፡፡ ሰዎች የእግዙአብሓርን ግሌፀት ቀስቃሽ ዓሊማ ቢረደ 

ኖሮ፣ በእውነቱ ፌርሃታቸውን አሽቀንጥረው ይጥለና በምስጋና በተመለ ሌቦች፣ በታሊቅ ዯስታ 

ሏሴት ባዯረጉ ነበር፡፡” 19 

“… የፌትህ ማስረጃዎች እንዱገሇፁ፣ ሇራሳችሁም ሇላልችም ትክክሇኞች ሁኑ፡፡” 20 

“… የአምሊክ መንግስት የተመሰረተው በርትዕና በፌትህ፤ እንዱሁም ሇእያንዲንደ ነፌስ 

(በሚዯረገው) ምህረት፣ ርኀራኄና ዯግነት ሊይ ነው፡፡ ስሇዙህ ሁለንም የሰው ር፣ (ከስግብግቦች፣ 

ከጨካኞች … በስተቀር) በርኀራኄ ሇማስተናገዴ በሙለ ሌባችሁ ጣሩ፡፡ ዯግነት ሇጨቋኙ፣ ሇአታሊዩና 

ሇላባው ማሳየት አይቻሌም፤ ምክንያቱም፣ ከስህተት መንገዲቸው (እንዱመሇሱ) ከመቀስቀስ ይሌቅ፣ 

እንዯበፉቱ ጥፊታቸውን እንዱቀጥለ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ አዴራጎቱን በሚገባ ተረዴተህ፣ ሇውሸታሙ 

የቱን ያህሌ በጎ ነገር ብታዯርግ ከፌፁም ርኀራኄ የተነሳ ዜም ብትሇው፣ የተታሇሌክሇት እየመሰሇው 

የበሇጠ ይዋሻሌ፡፡”21 

 

ሇአዯራ ብቁነትና ታማኝነት 

“ሰዎች ሆይ! አንዯበቶቻችሁን በእውነተኛነት አስውቧቸው፤ ነፌሶቻችሁንም በታማኝነት ጌጥ 

አስጊጧቸው፡፡ ሰዎች ሆይ፣ በማንም ሊይ የከሃዱነት ተግባር እንዲትፇፅሙ ተጠንቀቁ፡፡ በፌጡሮቹ 

መካከሌ የአምሊክ ባሇአዯራዎች በእርሱም ሔዜብ መካከሌ የቸርነቱ ዓርማዎች ሁኑ፡፡” 22 

“በምዴር ሊይ ሇሚኖሩ ሁለ፣ ሇአዯራ ብቁነት የዯህንነት በር ነው፤… በዙያ የሚሳተፌ፣ 

በእውነቱ ከሏብትና ከብሌጽግና ግምጃ ቤት ተሳትፎሌ፡፡ ሇሔዜቦች መረጋጋትና ወዯ ዯህንነት 

የሚመራ እጅግ በጣም ታሊቅ በር ሇአዯራ ብቁነት ነው፡፡ በእውነቱ፣ የእያንዲንደ ጉዲይ ጽኑነት እስከ 

አሁን በእርሱ ሊይ ተመስርቷሌ፡፡ (ሇወዯፉቱም) በእርሱ ሊይ ይመሰረታሌ፤ ሁለም የስሌጣንን 

የታሊቅነትና የሏብት ግዚቶች በእርሱ ብርሃን በርተዋሌ፡፡”  23 

 

እምነት 

 “የእምነት የመጀመሪያው ምሌክት ፌቅር ነው፡፡” 24 

 “የእምነት ህሊዌ የቃሊት ቁጥብነትና የተግባራት ብዘነት ነው፤ ያ እርሱ ቃሊቱ ከተግባራቱ 

የሚሌቁት፣ ከሔይወቱ ሞቱ እንዯሚሻሌ በእርግጥ እወቁ፡፡” 25 
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ፇሪሃ-እግዙአብሓር 

“ፇሪሃ-እግዙአብሓር ዴሌ አዴራጊ ሉያዯርገው የሚችሌ የጦር መሳሪያና፣ ዓሊማውንም 

ከግቡ ሇማዴረስ የሚችሌበት ዋና መሳሪያ ስሇሆነ፣ ሌቡን ከክፈ ስሜትና ከእርኩስ ፌሊጎቶች ሁለ 

ማንፃት አሇበት፡፡ ፇሪሃ-እግዙአብሓር ሇአምሊክ እምነት የሚከሊከሌ ጋሻና ሔዜቡንም ዴሌ 

ሇማቀዲጀት የሚያስችሌ የብረት መመከቻ ነው፡፡ ማንም ሉያዋርዯው የማይችሌ ሰንዯቅ፣ ምንም 

ኃይሌ ሉወዲዯረው የማይችሌ ኃይሌ ነው፡፡ በእነዙህም እርዲታና የሰራዊት ጌታ በሆነው ፇቃዴ፣ 

እነዙያ ወዯ አምሊክ የቀረቡት የሰዎችን ሌብ ምሽጎች ዴሌ ሇማዴረግና ሇመማረክ ችሇዋሌ፡፡”26 

“እናንተ የዓሇም ምሁራን ሆይ! ፇሪሃ እግዙአብሓርን ወዯ ጎን አትተውት፡፡” 27 

“ሰዎች ሆይ! የምትፇሩት አምሊክን ይሁን፤ ከእነዙያም የጽዴቅን መንገዴ ከሚከተለት 

ሁኑ፡፡” 28 

“እግዙአብሓርን የሚፇራ፣ የምዴር ኃይልች በሙለ ቢነሱበትና ቢሰሇፈበትም እንኳ፣ 

ከእርሱ በስተቀር ላሊ ማንንም አይፇራም፡፡” 29 

ስሇዙህ፣ ሁለን ነገር ከመፌራት ይሌቅ አንደን፤ መፇራት የሚገባውን፣ ፇጣሪን፣ መፌራት 

ምቹ፣ ቀሊሌና ተገቢ ነው፡፡ 

 

መስዋእትነት 

“የመስዋእትነትን ምንነት ሇመረዲት የክርስቶስን ስቅሇትና ሞት እናስተውሌ፡፡ ራሱን የሰዋው 

ሇእኛ ሲሌ መሆኑ እውነት ነው፡፡… በእርሱ ሊይ ምን እንዯሚዯርስበት እያወቀ፣ መሌእክቱን ሇማወጅ 

ተነሳ፤ ከሰዎችም ሁለን መከራዎችና ስቃዮች ሇመቀበሌ ፇቀዯ፤ በመጨረሻም ሰብአዊነትን 

ሇማብራት ሔይወቱን ሇመስዋእት አቀረበ፤ የሰውን ር ዓሇምም ሇመምራት ዯሙን አፇሰሰ፡፡… የገዚ 

ራሱን ሔይወት ሇማዲን ቢፇሌግና ራሱን ሇመሰዋት ፌሊጎቱ ባይኖረው ኖሮ፣ አንዴ ነፌስ እንኳ 

ሇመምራት ባሌቻሇ ነበር፡፡ … ይህ ከመስዋእት ትርጉሞች አንደ ነው፡፡” 30 

በአጭር አባባሌ፣ አንዴ ነቢይ ሊመጣው እውነትነትና ሇገሇፀው እምነት ሇመሰቃየት፣ መከራን 

ሇመቀበሌና በመጨረሻም ያ እውነት እንዱረጋገጥና፣ የእዙያ እውነት ዚፌ እንዱሇመሌም፣ 

እንዱያዴግ፣ እንዱያብብና እንዱያፇራ ሔይወቱን ሇመስጠት ካሌፇቀዯ ተከታይ ቀርቶ ተቀባይ 

አይኖረውም። 
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“ሁሇተኛ ትርጉሙ፣ ሔያው እንጀራ ከሰማይ የወረዴኩ እኔ ነኝ ብሎሌ፤ የክርስቶስ መንፇሱ እንጂ 

ከሰማይ የወረዯው ሥጋው አሌነበረም። … የክርስቶስ እውንነት፣ የክርስቶስ መንፇስ፣ የክርስቶስ 

ፌጹምነቶች ከሰማይ መጡ።” 31 

በክርስቶስ አምኖ ይህን መንፇሳዊ እንጀራ የበሊና በእነዙህ መሇኮታዊ ባሔርያት የበሇጸገ፣ 

በእነርሱም የታነጸና እነርሱን ከክርስቶስ ጋር የተጋራ ሇሇዓሇም አይሞትም ማሇት ነው። 

“ሦስተኛው የመስዋእት ትርጉም ይህ ነው፤ አንዴ ር በአፇር ውስጥ ቢተከሌ፣ ከዙያ ር ዚፌ 

ይበቅሊሌ። ከእርሱ ሇሚበቅሇው ዚፌ ሩ ራሱን ስዋ። … ያ ር ራሱን ባይሰዋና በመበስበስ ሇቡቃያው 

ምግብ ባይሆን ኖሮ፤ ዚፈ አዴጎና አብቦ ብዘ ፌሬዎች ባሊፇራ ነበር። … ክርስቶስ እንዯዙህ ር 

ሇክርስትና ዚፌ ራሱን ሰዋ። ስሇዙህ የእርሱ ፌጹምነቶች፣ ረዴኤቶች፣ ቸርነቶች፣ ብርሃኖችና ፀጋዎች 

በክርስትና ማሔበረሰብ ውስጥ ተከሰቱ ሇእነርሱም መምጣት ራሱን ሰዋ።” 32 

“አራተኛው የመስዋእት ትርጉም፤ … አንዴ ነገር የራሱን ጠባያት ሇላሊው መሰዋቱ መሠረታዊ 

እውነት ነው። ሰው ከእንስሳዊ ተፇጥሮው መሊቀቅ አሇበት።…” 

“በላሊ መሌኩ፣ ሰው መንፇሳዊ ባሔርያትንና መሇኮታዊ ሥነ-ምግባሮችን መቀዲጀት አሇበት። … 

ያም ማሇት ሰው የተፇጥሮ ዓሇምን ባሔርያትና ጠባያት ሇእግዙአብሓር ዓሇም ባሔርያትና ጠባያት 

መሰዋት አሇበት። ሇምሳላ ብረት ብሇን የምንጠራውን ነገር አስተውለ። ጠባዮቹን ተመሌከቱ፤ 

ጠጣር፣ ጥቁርና ቀዜቃዚ ነው። እነዙህ የብረት ጠባያት ናቸው። ይሁን እንጂ ይህ ብረት ከእሳት 

ሙቀትን ሲወስዴ፤ ጠጣርነቱን ሇፇሳሽነት፣ … ጨሇማነቱን ሇብርሃንነት፣ … ቀዜቃዚነቱን 

ሇሞቃትነት፣ ሁለንም ባሔርያቱን የእሳቱ ባሔርያት ሇሆኑት ይሰዋሌ።” 33 

በመጨረሻም ማንም ብሌህ ፌጡር ዜቅተኛውን እሴት ሇከፌተኛው እሴት ይሰዋሌ። ሇምሳላ 

ማንም ሰው አንዴን ነገር በርካሽ ዋጋ ሲገዚ ዜቅተኛ እሴት ያሇውን ገንብ ከፌተኛ እሴት ሊሇው 

እቃ ሰዋ ማሇት ነው። በአንጻሩ ዯግሞ በውዴ ዋጋ ሲገዚ ከፌተኛ እሴት ያሇውን ገንብ ዜቅተኛ 

እሴት ሊሇው እቃ ሰዋ ማሇት ነው። 

በሥነ-ፌጥረት ዓሇም ውስጥ ከፌተኛ እሴት ያሇው ሰው ነው። ስሇዙህ ሁለም ነገር ወይም ላሊው 

ሔይወት ሇሰው ዯህንነት፣ ምቾትና ጥቅም መሰዋት አሇበት እንጂ፣ ሰውም ሆነ የሰው ጥቅም ከእርሱ 

በታች ሊለት ሔይወቶች ወይም ነገሮች መሰዋት የሇበትም። ሰው ዯግሞ ሁሇት ተፇጥሮዎች ስሊለት 

ሇሰው ሥጋዊ ተፇጥሮው ዜቅተኛው እሴት ሲሆን፣ የነፌሱ ተፇጥሮ ግን ከፌተኛው እሴት ነው። 

ስሇዙህ ሇሰው ተገቢውና ትክክሇኛው አሠራር ዜቅተኛውን እሴት ሇከፌተኛው እሴት መሰዋት እንጂ 

ከፌተኛውን ሇዜቅተኛው መሰዋት አይዯሇም። ይህንንም ማዴረግ የተፇጠረበትን ዓሊማ እንዱያሳካ 

ያዯርገዋሌ። 
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በመጨረሻም በዙህ ሁሇንተን ዓሇም እጅግ በጣም ከፌተኛውና የመጨረሻው እሴት አምሊክ 

ነው። ስሇዙህ ሰው ያሇውን እሴት በሙለ ሇእርሱ መሰዋት አሇበት። 

“የሰው ሌጅ ሆይ እኔን ካፇቀርከኝ ከራስህ ፉትህን አዘር፤ የእኔንም ዯስታ ከፇሇግህ የራስህን 

አትሻ፤ አንተ በእኔ ውስጥ እንዴትሞትና እኔ በአንተ ውስጥ ሇሇዓሇም እኖር ንዴ።” 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



የባሃኦሊህ ግሌፀት 

 

 

204 
 

- 12 - 

ማጠቃሇያ - በሃኢ ማን ነው? 

ባሃ የባሃኦሊህ ስም ነው። ቃለም የሦስት ቃሊት ጣምራ ትርጉም ሲሆን፤ እነርሱም ክብር፣ 

ብርሃንና ዴምቀት ናቸው። በአማርኛም ሆነ በእንግሉዜኛ ሲጻፌ ክብር የሚሇው ቃሌ የቅርብ 

ተመሳሳይነት አሇው። 

ባሃኢ ማሇት የባሃኦሊህ ተከታይ ማሇት ነው። ሌክ ክርስቲያን የክርስቶስ ተከታይ ወይም 

ሙስሉም የነቢዩ የመሏመዴ ተከታይ ወይም ቡዴሂስት የቡዲሃ ተከታይ … ወተ እንዯሆነ ሁለ፣ 

ባሃኢ ማሇትም የባሃኦሊህ ተከታይ ማሇት ነው። እውነተኛ ባሃኢ የዓሇምን ሔዜብ የሚያፇቅርና 

የሚያገሇግሌ፤ እንዱሁም በብርሃን የሚጓዜ መሆኑን አብደሌ-ባሃ ተናግሯሌ፡፡ የሚከተለት 

ትርጉሞችም ከእርሱ አባባሌ የተወሰደ ናቸው። 

ባሃኢ ማሇት የዓሇምን ሔዜብ በሙለ የሚያፇቅር ሇሰው ሌጆች አንዴነት ሔብረትና ስምምነት 

የሚጥርና የሰውን ር በመሊ ሇማገሌገሌ የታዯሇና የታ ነው። በዙህ መን ሇሰው ሌጆች አንዴነት 

መመሥረት፤ ሇሃይማኖት፣ ሇር፣ ሇነገዴ … ጥሊቻ መወገዴ፣ ሇሰው ርና ሇፆታዎች እኩሌነት 

መሥራት፣ ሇትምህርት መስፊፊት፣ ሇሰብአዊ መብት መከበር፣ ሇእጅግ በጣም ታሊቁ ሰሊም 

መርጋት ከመታገሌ የበሇጠ ሇሰዎች የሚሰጥ አገሌግልት የሇም። 

ባሃ ማሇት ላሊው ትርጉም ብርሃን ማሇት ስሇሆነ፣ ባሃኢ ማሇትም በብርሃን የሚጓዜ ማሇት ነው። 

ማንም የባሃኦሊህን ግሌጸት ያወቀ፣ በእርሱ የተገሇጹትን ሔጎችና ትእዚዚት ማክበር ይጠበቅበታሌ። 

እነዙህን ጣምራ ተግባራት ሲያሟሊ፣ የባሃኦሊህን ግሌጸት በእውነት አውቋሌ ሇማሇት ይቻሊሌ። 

የባሃኢ ላሊው ተጨማሪ ትርጉም፤ ራሱን ወዯ አምሊክ ሇማቅረብ በየዕሇቱ የሚጥር፤ እኔነትን 

በማሸነፌ መሌካም ባሔርያትን የሚያዲብር አማኝ ነው። የሔብረተሰቡ ዴርና ማግ ግሇሰቡ መሆኑን 

ጠንቅቆ ስሇሚያውቅ ወርቃማውን ሔብረተሰብ መፌጠር እንዱቻሌ ወርቃማ ግሇሰብ ሇመሆን 

እንዱቻሌ ሥጋዊ ተፇጥሮው ሇመንፇሳዊው ተፇጥሮው እንዱገዚ የሚታገሌ ሰው ነው። 

ባሃኢ በመሆን ማንም ሃይማኖቱን አይሇውጥም። ምክንያቱም ከሊይ እንዯተብራራው ሃይማኖት 

በመሠረቱ አንዴ ስሇሆነ ማንም ከላሊው ሃይማኖት የሚመጣ ሰው በእምነቱ ውስጥ ያለት ትንቢቶች 

መፇጸማቸውንና የሚጠብቀው ተስፊ በባሃኦሊህ መገሇጽ መሟሊቱን አውቆ የሚቀበሌ በመሆኑ ነው። 

እምነት ቀጣይነት አሇው፤ የሚገሇጸውም በሔዜቡ የመቀበሌ ችልታ ተመጥኖ ስሇሆነ፣ የመኑን 

መሌእክተኛ ሲቀበሌ የህሌውናውን ዓሊማ ከማሟሊቱም በሊይ ሇፇጣሪው ጥሪ ታዚዥነቱን 
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ያረጋግጣሌ። ከሁለም በሊይ እምነት አንዴ ስሇሆነ በነበረው እምነት ሊይ ተጨማሪ እውቀት 

ያገኛሌ፤ ያሇውን እምነት የበሇጠ ያጠናክራሌ እንጂ እምነቱን በምንም መንገዴ አይቀይርም። 

“በእያንዲንደ የግሌጸት መን የመሇኮታዊ ግሌጸት ብርሃን ሇሰዎች የተሰጠው ከመንፇሳዊ 

ችልታቸው ጋር ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ እንዯነበር በእርግጥ እወቅ።” 1 

በማንኛውም መን አምሊክ ሲገሇጽ የተቀበሇው ሁለ የሚቀዲጀውን ዯረጃ ከፌተኛነት ሁለም 

ሌዐካን የገሇጹ መሆናቸው ቢታወቅም የከፌተኛነቱን ሌቀትና መጠን ግን መረዲት አይቻሌም። 

በምናውቀው ቋንቋ ግን በሔያው ሰውና በሞተ ሰው መካከሌ ያሇው ሌዩነት በሚያምንና በማያምን 

ሰው መካከሌ ካሇው ሌዩነት ጋር ተመሳሳይ መሆኑን ሁለም መሌእክተኞች ተናግረዋሌ። ይህም 

የእምነትን ግዚት የሊቀ ዯረጃ ያንጸባርቃሌ። ስሇ ሌዩነቱ ግን በመጠኑም ቢሆን፣ የሊቀ ግንዚቤ 

የሚኖረው የአምሊክን ግሌጸት በማወቅ የተባረከ ሰው ብቻ ነው። አማኞች ሇዙህ ከፌተኛ ዯረጃ ብቁ 

እንዱሆኑ መጣር እንዯሚገባቸው ባሃኦሊህና አብደሌ-ባሃ ከማዚቸውም በሊይ፣ የሚቀዲጁትን 

ቡራኬና ፀጋ በግሌጽ አብራርተዋሌ። 

“… እያንዲንዲችሁ በሰብአዊ ዓሇም ባሔርያት ብርሃን እንዯሚያበሩ ፊኖሶች ሁኑ። ሇአዯራ 

ብቁዎች፣ ቅኖች፣ አፌቃሪዎችና በንጽህና የተመሊችሁ ሁኑ፤ ብሩኅ ሁኑ፤ መንፇሳዊ ሁኑ፤ መሇኮታዊ 

ሁኑ፤ የተከበራች ሁኑ፤ በአምሊክ የተቀሰቀሳችሁ ሁኑ፤ ባሃኢ ሁኑ። …”  

“የአምሊክ ወዲጆች በዙህ ቀን የዓሇምን ሔዜቦች የሚያነቃቁ እርሾ መሆን ይገባቸዋሌ። የሰው ር 

በመሊ በእነርሱ አርአያነት ሇመጠቀም የሚያስችሇውን እውነተኛነትንና ያሇመታከትን 

(perseverance) አገሌግልትንና መሌካም ጠባያትን ማሳየት አሇባቸው።”2 

“ጌጣችሁ ተግባር እንጂ ወሬ አይሁን።”3 

“… እውነተኛነትና አክብሮት ማጌጫችሁ ይሁን። የቅዴስና ጣፊጭ መዓዚዎች ከሌቦቻችሁ 

በተፇጠሩት ነገሮች ሁለ ሊይ ይናኙ ንዴ፣ የትእግስትና የፌትሔ ሌብስ እንዴትገፇፈ አታዴርጉ። … 

የባሃ ሔዜብ ሆይ! በእነዙያ ቃልቻቸው ከሥራዎቻቸው በሚሇዩት ሰዎች መንገድች ከሚሄደት 

እንዲትሆኑ ተጠንቀቁ። የአምሊክን ምሌክቶች ሇምዴር ሔዜቦች ሇመግሇጽና የእርሱንም ትእዚዚት 

ሇማንጸባረቅ ያስችሊችሁ ንዴ ጥረት አዴርጉ። የአብዚኞቹ ሰዎች የከፌተኞቹም ሆኑ የዜቅተኞቹ 

አዴራጎቶቻቸው ከንግግሮቻቸው የተሇዩ ስሇሆኑ የእናንተ ሥራዎች ሇሰው ር ሁለ ምሳላ ይሁኑ። 

ራሳችሁን ከላልች ሇይታችሁ ሇማሳወቅ የምትችለት በሥራዎቻችሁ ነው። በእነዙህ አማካይነት 

የብርሃናችሁ ዴምቀት በመሊው ምዴር ሊይ ሉበራ ይችሊሌ። ምክሬን የሚቀበሌና በእርሱ በሁለን 

አዋቂው በፌጹም ጠቢቡ የታዘትን ሔግጋት የሚያከብር ሰው ዯስተኛ ነው።” 4 
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“የአምሊክ ሠራዊት ሆይ … ከላልች እንዴትሇዩና በላልች ነፌሳት መካከሌ እንዯ ፀሏይ ብሩህ 

እንዴትሆኑ ራሳችሁን በትክክሌ ምሩ። ማንም (ባሃኢ) አንዴ ከተማ ሲገባ፣ በቅንነቱ፣ በእምነቱ፣ 

በአፌቃሪነቱ፣ በአማኝነቱና በታማኝነቱ፣ በእውነተኛነቱና በአፌቃሪ ዯግነቱ፣ ሇዓሇም ሔዜቦች በሙለ 

በሚያሳየው የዙያ ከተማ ሰዎችም “ይህ ሰው ያሇ ጥያቄ ባሃኢ ነው፤ ምክንያቱም ጠባዩ አስተያየቱ 

ዓመለ ሞራለ ተፇጥሮው የባሃኢዎችን ባሔርያት ያንጸባርቃሌ” ብሇው በከፌተኛ ዴምፅ እንዱናገሩ 

የስህበት ማዕከሌ መሆን አሇበት። ሇዙህ ዯረጃ እስካሌበቃችሁ ዴረስ ሇአምሊክ ቃሌኪዲን … ታማኞች 

አሌሆናችሁም። ባሃኦሊህ በማይረቱት ጽሐፍቹ አማካይነት በቅደስ መመሪያዎቹና ምክሮቹ መሠረት 

እንዴንሠራ ስሇፇሇገ የሚያስተሳስር ስምምነት ከእኛ ጋር አዴርጓሌ።” 5 
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መግሇጫ 

ሊጋ …………………………………………………………… ሊይት ኦቭ ጋይዲንስ 

መየጥ …………………………………………… መሌስ የተሰጣቸው ጥያቄዎች 

ማቴ ……………………………………………………………… የማቴዎስ ወንጌሌ 

ሜዩሀጀ ………………….ሜሴጅ ፌሮም  ዩኒቨርሳሌ ሀውስ ኦቭ ጀስቲስ 

ራባ ………………………………………………………ራይቲንግስ ኦቭ ባሃኦሊህ 

ሪማ ……………………………………………………………….ሪያሌቲ ኦቭ ማን 

ሰራአባ …………………ሰላክሽን ፌሮም  ራይቲንግስ ኦቭ አብደሌ-ባሃ 

ሰልሆ ……………………………..… ሰሞንስ ኦቭ  ልርዴ ኦቭ ሆስትስ 

ሰቫ ……………………………………………………………………… ሰሸን ቫሉስ 

ቁር …………………………………………………………………………….ቁርአን 

ቅ ……………………………………………………………………………..ቅስማት 

ባፀ …………………………………………………………………….የባሃኢ ፀልት 

ባ…………………………………………………..ባሃኢ ፕሬየር /እንግሉዜኛው/  

ባአ ……………………………………………………….ባሃኦሊህና አዱሱ መን 

ባኪግ ………………………………………………..ባሃኦሊህ ኪንግ ኦቭ ግልሪ 

ባዎፋ …………………………………………………………ባሃኢ ዎርሌዴ ፋዜ 

ታባ ……………………………………………………..ታብላትስ ኦቭ ባሃኦሊህ 

ኅቃአ ………………………………………………..ኅቡአተ ቃሊት፣ አረብኛው 

ኅቃፊ ………………………………………………….ኅቡአተ ቃሊት፣ ፊርስኛ 
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አቅ ……………………………………………………………… ኪታብ-ኢ-አቅዲስ 

አብ ……………………………………………………. አብደሌ-ባሃ (በባሌዩዙ) 

ኦቲሜኒ …………………………………………………. ኦሌ ቲንግስ ሜዴ ኒው 

ክዚዩሊቬ ……………………..…………………… ክልር ዚን ዩር ሊይፌ ቬን 

ኮ ………………………………………………………………………… ኮንሰሌቴሽን 

ኮባ ………………………………………………………… ኮቨናንት ኦቭ ባሃኦሊህ 

ዋጎሜፋ ……………………………………………………. ዋን ጎዴ ሜኒ ፋዜስ 

ወኦባ ……………………………………………..ዎርሌዴ ኦርዯር ኦቭ ባሃኦሊህ 

ዮሏ …………………………………………………………….. የዮሏንስ ወንጌሌ 

1 ዮሏ …………………………………………….. አንዯኛ የዮሏንስ መሌእክት 

ዱአሇ ……………………………..……………. ዱቫይን አርት ኦቭ ሉቪንግ 

ዲ …………………………………………………………………..መዜሙረ ዲዊት 

ድብ ……………………………………………………………….. ድውን ብሬከርስ 

ባዎ …………………………………  ባሃኢ ዎርሌዴ (ቮሌዩም 4 እና 18) 

ዲ ………………………………………………………………….. ኦሪት ዲግም 

ፀ …………………………………………………………………….. ኦሪት ፀአት 

ጎፓባ ……………………………………………………………….. ጎዴ ፓስሰ ባይ 

ፕባአ …………………………… ፕሪንሲፕሌ ኦቭ ባሃኢ አዴሚንስትሬሽን 

ፕዩፒ …………………………………… ፕሮመሌጌሽን ኦቭ ዩኒቨርሳሌ ፒስ 
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ማመሳከሪያ 

1. ባሃኦሊህ፦ 1፡ ራባ-177። 2፡ ጎፓባ 93-4። 3፡ ባኪግ 19። 4፡ ባኪግ 20። 5፡ ባኪግ 21። 6፡ 

ባኪግ 20። 7፡ ራባ 321። 8፡ መየጥ 28። 9፡ ባኪግ 19። 10፡ ድብ 96። 11፡ ባኪግ 33። 

12፡ ባኪግ 36። 13፡ መየጥ 29። 14፤ ድብ 349። 15፡ ድብ 607-4። 16፡ ድብ 608። 17፡ 

ድብ 631-2። 18፡ ድብ 632-። 19፡ ድብ 632-3። 20፡ ድብ 633-4። 21፡ ጎፓባ 101። 

22፡ ጎፓባ 102-3። 23፡ ቅ 110። 24፡ ታባ 4። 25፡ ጎ7ባ 94። 26፡ ጎፓባ 94። 27፡ ጎፓባ 

96። 28፡ ጎፓባ 96። 29፡ ጎፓባ 96። 30፡ ጎፓባ 96። 31፡ ጎፓባ 107። 32፡ ጎፓባ 115። 

33፡ ጎፓባ 121። 34፡ ጎፓባ 134። 35፡ ጎፓባ 135። 36፡ ጎፓባ 13። 37፡ ጎፓባ 136-7። 

38፡ ጎፓባ 142። 39፡ ጎፓባ 142። 40፡ ጎፓባ 142። 41፡ ጎፓባ 143። 42፡ ጎፓባ 144። 

43፡ ጎፓባ 144። 44፡ ጎፓባ 144። 45፡ ጎፓባ 144-5። 46፡ ጎፓባ 153-4። 47፡ ቅ 29። 

48፡ ቅ 25። 49፡ ቅ 25። 50፡ ቅ 28። 51፡ ቅ 28። 52፡ ጎፓባ 153። 53፡ ጎፓባ 230። 

58፡ ቅ 81። 59፡ ጎፓባ 179። 60፡ ጎፓባ 181። 61፡ መየጥ 33። 62፡ ጎፓባ 191። 63፡ 

ጎፓባ 190። 64፡ ጎፓባ 191። 65፡ ጎፓባ 192። 66፡ ጎፓባ 193። 67፡ ጎፓባ 193። 68፡ 

ጎፓባ 194። 69፡ ባአ 50-1። 70፡ ጎፓባ 222። 71፡ ጎፓባ 211። 72፡ ጎፓባ 222። 73፡ 

ጎፓባ 222-3። 74፡ ጎፓባ 224። 

2. የባሃኦሊህ ቅደሳን ጽሐፍች፦ 1፡ ቅ 133። 2፡ ቅ 92። 3፡ ኘ ዩፒ 155። 4፡ ጎፓባ 139። 5፡ 

ጎፓባ 139። 6፡ ጎፓባ 140። 7፡ ጎፓባ 140። 8፡ ራባ 176። 9፡ ጎፓባ 206። 10፡ ጎፓባ 

206። 11፡ ጎፓባ 206። 12፡ ጎፓባ 206-8። 13፡ ጎፓባ 211። 14፡ ጎፓባ 207። 15፡ 

ጎፓባ 207። 16፡ ጎፓባ 207። 17፡ ጎፓባ 208። 18፡ ጎፓባ 208። 19፡ ጎፓባ 208-9። 

20፡ ጎፓባ 211። 21፡ ጎፓባ 209። 22፡ ጎፓባ 209-10። 23፡ ጎፓባ 210። 24፡ ጎፓባ 

211። 25፡ ጎፓባ 211። 26፡ ጎፓባ 211። 27፡ ጎፓባ 212። 28፡ ጎፓባ 212። 29፡ ጎፓባ 

213። 30፡ ጎፓባ 213-5። 31፡ ጎፓባ 215። 32፡ ጎፓባ 215-6። 33፡ ጎፓባ 216። 34፡ 

ጎፓባ 218-20። 35፡ ዋጎሜፋ 176። 36፡ ዋጎሜፋ 176-7። 37፡ ዋጎሜፋ 177። 38፡ 

ዋጎሜፋ 177-8። 

3. መንፇሳዊ ትምህርቶች፦ 1፡ ቅ 53-4። 2፡ ቅ 3-4። 3፡ ቅ 52-3። 4፡ መየጥ 219-20። 5፡ 

መየጥ 145-6። 6፡ ሴራአባ ቁ 19። 7፡ ቅ 54፡፡ 8፡ቅ 152፡፡ 9፡ 55፡፡ 10፡ መየጥ 144-6፡፡ 

11፡ ዱኣሉ 43 ፡፡ 12፡ ዮሏ 14፡9፣ 10፡30፡፡ 13 39-40፡፡ 14፡ መየጥ 152-3፡፡ 15፡ቅ 55፡፡ 

16፡ ዮሏ 14፡6፡፡ 17፡ ቅ 64-5፡፡ 18፡ዮሏ 5፡46-47፡፡ 19፡ቀር 3፡84፡፡ 20፡ቅ 43፡፡21፡ቅ 82-

3፡፡ 22፡ቅ 44-5፡፡ 23፡ ቅ 43፡፡ 24፡ቅ 65፡፡ 25፡ቅ 66፡፡ 26፡ፕዩፒ 204፡፡ 27፡ሜጥ 158፡፡ 

28፡ቅ 65፡፡ 29፡ ቅ 66፡፡ 30፡ መየጥ 163፡፡ 31፡ መየጥ 141፡፡ 32፡ መየጥ 142፡፡ 33፡ መየጥ 

142፡፡ 34፡ መየጥ 142-3፡፡35፡ መየጥ 143፡፡ 36፡ ሜት 143-4፡፡ 37፡ ክዚዮሊቬ 74-75፡፡ 

38፡ ዱአሉ 43፡፡ 39፡ ክዚዮሊቬ 73-4፡፡ 40፡ አቅ ቁ 47፡፡ 41፡ ሜ 170-1፡፡ 42፡ መየጥ 171-

2፡፡ 43፡ ቅ 86፡፡ 
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4. ሥነ ፌጥረት ፡- 1፡ አፀ 47፡፡ 2፡ አፀ 78፡፡ 3፡ ራባ 241፡፡ 4፡ ዮሏ 1፡1-3፡ 5፡ ቅ 144-5፡፡ 6፡ 

ሜጥ 180-2፡፡ 7፡ ኘዮፒ 284-5፡፡ 8 ኘዮፒ 285፡፡ 9፡ ጵዮፒ 285-6፡፡ 10፡ ራባ 241-2፡፡ 

11፡ ራባ 264፡፡ 12፡ሴራአባ ቁ 137፡ 2-3፡፡ 13፡መየጥ 188፡፡ 14፡ሜት 142፡፡ 

5. የሰው ፌጥረት፡- 1፡ ኃቃአ ቁ 3፡፡ 2፡ ሜ 188፡፡ 3፡ ሜጥ 229፡፡ 4፡ ሜ 195፡፡ 5፡ ሜጥ 184፡፡ 

6፡ ሜጥ 233-5፡፡ 7፡ መየት 261፡፡ 8፡ ኘዩፒ 230፡፡ 9፡ ኘዩፒ 294-5፡፡ 10፡ ዮሏ 3፡19፡፡ 

11፡አፀ 121፡፡ 12፡ዮሏ 5፡39-45፡፡ 13፡አፀ 68፡፡ 14፡ አቅ ቁ 1፡፡ 15፡መየጥ 8፡22፡፡ 16፡ ቅ 

232፡፡ 17፡ ቅ 58፡፡ 18 ቅ 213፡፡ 19 ቅ 175፡፡ 20፡ቅ 175፡፡ 21፡ መየጥ 212፡፡ 22፡ መየጥ 

213-4፡፡ 23፡ ቅ 212፡፡ 24 መየጥ 214፡፡  25፡ መየጥ 214-5፡፡ 26፡ መየጥ 215-6፡፡ 

27፡ሪማ 24፡፡ 28፡ ቅ 130-1፡፡ 29፡ቅ 134-5፡፡ 30፡ መየጥ 282፡፡ 31፡ አቅ ቁ 99፡፡ 32፡ፓቶ 

90-1፡፡ 33፡ኘዩፒ 306-7፡፡ 34፡ኘዩፒ 308፡፡ 39፡ፓቶ 91-2፡፡ 40፡ፓቶ 89፡፡ 41፡ባዎፋ 

304፡፡ 42፡ሜጥ 210-1፡፡ 43፡መየጥ 226፡፡ 44፡ፓቶ 83-4፡፡ 45፡ባዎፋ 304፡፡ 46፡ ሜ 

282፡፡47፡ቅ 184፡፡ 48፡ ቅ 213-4፡፡ 49፡ ቅ 54፡፡ 50፡ መየጥ 234-5፡፡ 51፡ ዱኣሉ 61፡፡ 52፡ 

ፓቶ 61፡፡ 53፡ ፓቶ 61-2፡፡ 54፡ ፓቶ 89-90፡፡ 55፡ ባዎፋ 325-6፡፡ 56፡ ቅ 115፡፡ 57፡ ቅ 

139፡፡ 58፡ ፓቶ 95-7፡፡ 59፡ ቅ 56፡፡ 60፡ ባዎ ቮ 18 -935፡፡ 61፡ መየጥ 215፡፡ 62፡ ቅ 

58-9፡፤ 63፡ 266፡፡ 64፡ ቅ 134-5፡፤ 65፡ ሜጥ 229፡፡ 66፡ ባዎ ቮ 18 954፡ 67፡ ሴራአባ 

ቁ 149፡4፡፡ 68፡ መየጥ 300-3፡፡ 69፡ ባዎ ቮ 18 954፡፡ 70፡ ዱአሉ 27፡፡ 71፡ ኢአሉ 19፡፡ 

72፡ መየጥ 203-4፡፡ 73፡ መየት 203፡፡74፡ መየጥ 206፡፡  

6. ሃይማኖትና እምነት ፡-1፡ መየጥ 157፡፡ 2፡ባዎፋ 383፡፡3፡ ያዕ 2፡26፡፤ 4፡ ማቴ 7፡21፡፡ 

5፡ዮሏ 6-29፡፡ 6፡ ሊጋ 114፡፡7፡ ቅ 111፡፡ 8፡ ዮሏ 1፡12-3፡፡ 9፡ ፀ 4፡22-3፡፡ 10፡ ዲ 89፡ 

22-9፡፡ 11፡ፓቶ 146፡፡12ኘ ዮፒ 126-7፡፡ 13፡ ቅ 67፡፡ 14፡ ቅ 61-2፡፡ 15፡ኘዩፒ 

140፡፡16፡ኘዩፒ 117፡፡ 17 ማቴ 22፡37-40፡፡ 18፡ ኘዩፒ 373፡፡ 19፡ኘዩፒ 315፡፡ 20፡ 

ኘዩፒ 181፡፡ 

7.  የሰው ር አንዴነት ፡- 1፡ቅ 235፡፡ 2፡ አቲሜኒ 75፡፡ 3፡ቅ 176-7፡፡ 4 ፡ ሴራአባ 32፡፡ 5፡ ቅ 

177-8፡፡ 6፡ ራባ 11፡፡ 7፡ ኘዩፒ 287፡፡ 8፡ኘዩፒ 291፡፡ 9፡ ኘዩፒ 293-4፡፡ 10፡ ቅ 215፡፡ 

11፡ ኅቃአ ቁ 3፡፡ 12፡ ራባ 249፡፡ 13፡ኘዩፒ 300፡፡ 14፡ ራባ 204፡፡ 15፡ አቅ ቁ 48፡፡ 16፡ 

ታባ 26፡፡ 17፡ኅቃአ ቁ 68፡፡ 18፡ ፓቶ 169፡፡ 19፡ዲ 24፡1-5፡፡20፡ ማቴ 5፡31-41፡፡ 

21፡ኘዩፒ 174-5፡፡ 22፡ ፓቶ 156፡፡ 23፡ ፓቶ 157፡፡ 24፡ ፓቶ 158፡፡25፡ ኦቲሜኒ 103-

4፡፡ 26፡ ራባ 252-3፡፡ 27፡ኘዩፒ 60-1፡፡ 28፡ ኘዮፒ 156-8 29፡ኃቃፊ ቁ 81፡፡ 30፡ ኃቃፊ 

82፡፡ 31፡ፓቶ 176-7፡፡ 32፡ ራባ 184፡፡ 33፡ ኘዩፒ 49፡፡ 34፡ፓቶ 133፡፡ 35፡ኘዩፒ 287፡፡ 

36፡ ኘዩፒ 299፡፡ 37፡ኘዩፒ 175፡፡ 38፡ ኘዩፒ 107፡፡ 39፡ ሜዩሀጀ 126-7፡፡ 40፡ ዎኦባ 

170፡፡ 

8. ቃሌ ኪዲን፡- 1፡ ኮባ 70፡፡ 2፡ 146፡፡ 3፡ ኮባ 2፡፡ 4 ኮባ 3፡፡ 5፡ ዎኦባ 134፡፡ 6፡ አ-ባ 13፡፡ 7፡ 

ዎኦባ 131፡፡ 8፡ ዎኦባ 134፡፡ 9፡ ዎኦባ 135፡፡ 10፡ ዎኦባ 146፡፡  
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9. የባሃኢ አስተዲዯር ተቋም፡- 1፡ዎኦባ 161፡፡2፡ጎፓዚ 3፡አቅ ቁ፡30፡፡4 ዎኦባ 145፡፡5፡ 152፡፡ 

6፡ ቅ 78፡፡ኘዩፒ  8፡ታባ 68፡፡ 9፡ ዎኦባ 149፡፡ 11፡ታባ   ሜዩሀጀ 214-7፡፡ 13፡ ዎኦባ 

203፡፡ 14፡ ኮባ 380፡፡ 15፡ ኮባ  392፡፡ 17፡ ኮ 6፡፡ 18፡ ኮ፡፡19፡ ባአ 21፡፡ 20፡ ባአ 22፡፡  

22፡ ኘዩፒ 183፡፡ 

10. መሇኮታዊ ሔግጋት፡- 1፡ኣቅ ቁ 4፣5፣7፡፡ 2 ዱእሉ 27፡፡ 4፡ ባፀ 121፡፡ 5፡ ባፀ 11፡፡ 6፡ ፓቶ 

70 ፡፡ 7 ፓቶ   ሴራአባ 211፡፡ 9፡ ኘዮፒ 246-7፡፡ 10፡ቅ 108-9፡፡ 11፡ፓቶ መየጥ 230-

1፡፡ 13፡ሰቫ?፡፡ 14፡ ፓቶ 174-5፡፡ 15፡ ፓቶ 175-6፡፡ 16፡ ኦቲሜኒ 135፡፡ 17፡ኣቅ ቁ 63፡፡ 

23፡ አቅ ቁ 65፡፡ 24፡ ባፀ 17፡፡ 25፡ ኦቲሜኒ 295፡፡ 26 ሴራአባ 151-2፡፡ 27፡ መየጥ 

255፡፡ 28፡ ኣቅ ቁ 113፡፡ 29 ፓቶ 19፡፡ 30፡ ሴራአባ 142፡፡ 31፡ አዱጀ 33፡፡ 32፡ ዱአሉ 

109፡፡ 

11. ግብረ ገብነት፡- 1፡ ቅ 243፡፡ 2፡ ራባ 257፡፡ 3፡ ራባ 257፡፡ 4፡ ቅ 222፡፡ 5፡ቅ 248፡፡ 6 

ኅቃአ 3-6፡፡ 7፡ 1 ዮሏ 4፡8፡፡ 8፡ ዮሏ 1፡1-5፡፡ 9፡ ኘፕዩ 268፡፡ 10፡ ሰራአባ 30 11፡ ባዎቮ 

4 500፡፡ 12 ራባ 249፡፡ 13፡ታባ 39፡፡ 14፡ ቅ 142-3፡፡ 20፡ ቅ 226፡፡ 21፡ ሴራአባ 158፡፡ 

22፡ቅ 242፡፡ 23፡ታባ 37፡፡ 24፡ ነዩፒ 337፡፡ 25፡ ታባ 156፡፤ 26፡ ቅ 222፡፡ 27፡ ቅ 80፡፡ 

28፡ ቅ 224፡፡ 29፡ ?፡፡ 30 ኘኦዩፒ 450፡፡ 31፡ ኘዩፒ 450፡፡ 32፡ ኘዩፒ 451፡፡ 33፡ ኘዩፒ 

451-2፡፡ 34ኅቃአ ቁ 7፡፡  

12.ማጠቃሇያ ፡- ባሃኢ ማን ነው? 1፡ቅ 72፡፡ 2፡ ኘዩፒ 453፡፡ 3፡ ኀቃፊ 5፡፡ 4 ፡ቅ 248፡፡ 5 

ሰራአባ 70-1፡፡  

 

 


