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መግቢያ 
 

የዚህ ጽሑፍ ዓላማ አራት ነው። የመጀመሪያው፥ የመጽሐፍ ቅዱስ አባባሎች ሁሉም ቃል` በቃል የሚወሰዱ ሳይሆኑ 
መንፈሳዊ ትርጉም ያላቸውን በጉልህ አውጥቶ ለማሳየት ነው። ይህንንም ትርጉም ማንም ሰብአዊ ፍጡር በሚገባ 
አያውቀውም። የሚያውቀው ግንየገለጸው የአምላክ መልእክተኛ ወይም  በእርሱ ሥልጣን የተሰጠው ሰው ብቻ ነው። 
ለምሳሌ አንድ ሕግ ሲወጣ፥ የቃሎቹን ትርጉም የሚያውቀው ወይም ትርጉም የሚሰጣቸው፥ ሕግ አውጪው ብቻ ነው። 
በተመሳሳይ መልኩም፥ የእግዚኣብሔር መልእክተኛ ሲገለጽ፥ የመጀመሪያ ሥራው የመጽሐፍ ቅዱስን አባባሎች ትክክለኛ 
ትርጉማቸውን መግለጽና ማስጨበጥ ነው። ስለሆነም የመጀመሪያው ምዕራፍ በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ አባባሎች ላይ 
ያተኮረ ሲሆን፥ መሠረቱም የባሃኢ ቅዱሳን ጽሑፎች ናቸው።ጥቅሶቹም የተወሰዱት “የትንቢት ማመሳከሪያ” 
ከሚለውናበባሃኢ ማዕከል ለአራት ተካታታይ እሁዶች ካቀረብኩት የመጽሐፍቅዱስ ትምህርት ነው። 

ሁለተኛው፥ ባሃኦላህ ለክርስቲያኖች የላከውን መልእክት፥ በፕሮፈሶ ሞትላግ፥ “ኪንግ ኦፍ ኪንግስ” በሚለው መጽሐፍ ላይ 
በመመሥረት፥ የዚያን ቅዱስ መልእክት  ይዘት ለማቅረብ ነው። ምንም እንኳ መጽሐፉን ቃል በቃል ከእንግሊዝኛ ወደ 
አማርኛ ልተረጉመውና መልእክቱንም ደራሲው በቀረጹት መልክ፥ ውበትና አሳማኝነትላቀርበው ባልችልም፥  አንዳንድ 
ሃሳቦችን በማከል፥የመልክቱን ይዘት፥ ከሞላ ጎደል እንዳለ፥ ቁም ነገሩን ሳይስት፥ አንዳንዴ ቅርጹን ብቻበመለወጥ፥ 
ላቀርበው ሞክሬአለሁ።   

ሦስተኛው፥ የሚመጣው የእግዚኣብሔር መልእክተኛ ስም፥ ወይም ክርስቶስ ዳግም ሲመጣ፥ አዲሱ ስሙ፥ በአረብኛ 
“ባሃኦላህ”፥ በአማርኛ ትርጉሙ “የእግዚኣብሔር ክብር” መሆኑን በመጽሐፍ ቅዱሱ መሠረት በማያሻማ መንገድ ለማቅረብ 
ነው። የጽሑፉ ይዘትና ሃሳብ ከላይ ከተጠቀሰው መጽሐፍ የተወሰደ ነው። በተለይ ይህ ሐረግ (ስሙ) የእግዚኣብሔርን 
ባሕርይ፥ እንደ ሌሎች ባሕርያቶቹ ቢገልጽም፥ በተጨማሪ “የእግዚኣብሔር ክብር” ግን፥ ሌሎች የእግዚኣብሔር ባሕርያት 
የማያሳዩትን፥ ሰውና የሰው ልጅ መሆኑን በግልጽ የሚያሳዩ አስተማማኝ ማስረጃዎችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ለማቅረብና፥ 
ምዕመናንም በቀላሉ ጥቅሶችን ለማንበብና ለማስነበብ እንዲችላቸው ለማገዝ ያህል ነው።  

አራተኛው፥ ባሃኦላህ ለዓለም ሕዝቦች ያስተላለፈውን ወቅታዊና ሁሉን ፈዋሽ የሆነ መለኮታዊ ጥሪውንለማስተላለፍ ነው። 
ከምዕራፍ አንድ በስተቀር ስምንቱ ምዕራፎች የተወሰዱት ከላይ ከተጠቀሰውመጽሐፍ ውስጥ ነው። 

መጽሐፍዋ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች የተሞላችበት ዋናው ምክንያት፥የባሃኢ እምነት መሠረቱ መጽሐፍ ቅዱስ መሆኑን፥
የሚያነቧት፥ ፍትሐዊና ቅን አመለካከት ያላቸው ሰዎች ሁሉ፥በማያሻማና በማያወላውል መንገድ 
እውነቱንእንዲያውቁለማስቻል ነው። 

“ የመንፈስ ልጅ ሆይ ! በእኔ(በአምላካ) ዘንድ ከሁሉም ይበልጥ ተወዳጅ ፍትሕ ናት፤ እኔን የምትሻ ከሆነ ፊትህን 
አታዙርባት፤ ምሥጢሬንም አካፍልህ ዘንድ ቸል አትበላት። በእርሷም እርዳታ በሌሎች ሰዎች ዓይኖች ሳይሆን በራስህ 
ዓይኖች ታያለህ፤ በጎረቤትህ ዕውቀት ሳይሆን በራስህ ዕውቀት ታውቃለህና። እንዴት መሆን እንደሚገባህ ይህን በልብህ 
አሰላስል። በእውነቱ ፍትሕ ለአን ተስጦታዬና የፍቅራዊ ደግነቴ ምልክት ናት። እንግዲህ በዓይኖችህ ትይዩ አኑራት። ”  

ባሃኦላህ 

በቀለ እንዳለው 

ሚያዝያ 2003 

 

ምዕራፍ አንድ 



ቅዱሳን መጻሕፍት አባባሎቻቸው (ትርጉማቸው)  በሁለት ይከፈላል፤ ቃል በቃል፥ ጥሬ ትርጉሞቻቸው የሚወሰዱና፥ 
እንዲሁም ምሳሌያዊ አነጋገርና ከጥሬ ትርጉሙ በተጨማሪ ሌሎች የተለያዩ መንፈሳዊ ትርጉሞች ያላቸው ናቸው። ቃል 
በቃል የሚወሰዱት፥ ሕግጋትንና ትእዛዛትን ያካትታሉ፤ የጸሎትና የጾም፣ የጋብቻን የፍቺ፣ እኩይ ነገሮችን ከመሥራት 
መታቀብና ሠናይ ነገሮችን መተግበር፣ ... ወዘተ የመሳሰሉ ናቸው።  

የቅዱሳን መጻሕፍት አባባሎች 

ስለ ፍጥረት፥ ሕይወት፥ ሞት፥ ሰማይ፥ ምድር፥ ኮከብ፥ ፀሐይ፥ መንግስተ ሰማይ፥ ገሀነመ እሳት፥ የመጨረሻው ዘመን፥ 
መብላት፥መጠጣት፥ ማየት፥መስማት፥ የከዋክብት መርገፍ፥ የሙታን መነሳት፥ የፀሐይ መጨለም፥ የዓለም ፍጻሜ፥
ኢየሩሳሌም፥ጽዮን፥ድንግል፥ ሙሽራ፥ ... ወዘተ፣ ቃል በቃል የሚወሰዱ ብቻ ሳይሆኑ፣ ምሳሌያዊ አባባሎችና የተለዩና 
ጥልቅ መንፈሳዊ ትርጉም ያዘሉ ናቸው። የእነዚህንም  ትክክለኛ ትርጉም  የሚያውቀው የገለጸው የአምላክ መልእክተኛና 
ለመተርጎም በእርሱ ሥልጣን የተሰጠው ሰው ብቻ ነው። ይህንንም በግልጽ  በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተቀምጦ 
እናየዋለን። 

ዳንኤል  ራዕይ አይቶ ነገሩ ስላለልገባው  መልአኩን ሲጠይቀው፤  “ ... ቃሉ እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ የተዘጋና የታተመ  
ነውና ሂድ፤ ብዙ ሰዎች ሰውነታቸውን ያጠራሉ፥ ይነጥሩማል፤ ክፉዎች ግን ክፋትን ያደርጋሉ፤ ክፉዎችም ሁሉ 
አያስተውሉም፤ ጥበበኞች ግን ያስተውላሉ። ” (ዳንኤል 9-10) 

ጴጥሮስም፥ “ ይህን በመጀመሪያ እወቁ፣ በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ሁሉ ማንም ለገዛ ራሱ ሊተረጉም አልተፈቀደም፤ 
ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና፤ ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው 
ተናገሩ። ” ( 2ኛ ጴጥሮስ 1፡20-21) 

በተለይ በራዕይ የተቀመጠው ትንቢት ለዳግም መምጣቱ  ስለሆነ የሚያከራክር ሊሆን አይችልም።  “በዙፋኑ ላይ 
የተቀመጠው በቀኝ እጁ ላይ በውስጥና በኋላ የተጻፈበት፥ በሰባትም ማህተም የተዘጋ ማህተምን አየሁ። ብርቱም መልኣክ 
፥- መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ፥ ማህተሞችንም ይፈታ ዘንድ የሚገባው ማን ነው? ብሎ በታላቅ ድምፅ ሲያውጅ አየሁ። 
በሰማይም ቢሆን፥ በምድር ላይም ቢሆን፥ ከምድር በታችም ቢሆን፥ መጽሐፉን ሊዘረጋ ወይም ሊመለከተው ማንም 
አልተቻለውም። መጽሐፉን ሊዘረጋ ወይም ሊመለከትው የሚገባው ማንም ስላልተገኘ እጅግ አለቀስኩ። ከሊቃናቱ አንዱ፥
- አታልቅስ፣ እነሆ ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ፥ እርሱም የዳዊት ሥር መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ፥ ሰባቱንም ማህተም 
ይፈታ ዘንድ ድል ነስቷል አለኝ። ” (ራዕይ 5፡1-10) 

  ስለዚህ የተዘጋውን ማህተም ለመክፈትና መጽሐፉን ለመዘርጋት የሚችል ክርስቶስ ዳግም በአባቱ ክብር (የእግዚኣብሔር 
ክብር) ሲመጣ ብቻ መሆኑን በግልጽ እናያለን። ባሃኦላህም(የእዚኣብሔር ክብር) በመጀመሪያ ከሠራው ሥራ፥ በዓርባ 
ስምንት ሰዓታት ውስጥ በገለጸው፥ ከሁለት መቶ ሃምሳ ገጾች በላይ ባለው “የእርግጠኛነት መጽሐፍ ” ተብሎ በሚጠራው 
መጽሐፉ፥ በቅዱሳን መጻሕፍት ውስጥ ያሉትን ትንቢቶችና መንፈሳዊ ትርጉማቸውን ማብራራት ነበር። ይህም መጽሐፍ 
በሰባቱ ማህተሞች የተዘጉትን የሰባቱን ሃይማኖቶች መጽሐፎች የከፈተ ቁልፍ ነው ለማለት ይቻላል። በዚህ ቅዱስ 
መጽሐፍ መሣሪያነት የአንዳንድ ቃላትን መንፈሳዊ ትርጉም ለማየት ይቻላል። በመጀመርያ ግን የአምላክ መልእክተኞች 
ለምን በምሳሌ እንደሚናገሩ ካየን በኋላ አንዳንዶቹን ቃላት ከላይ የተጠቀሰውን መጽሐፍ ድጋፍ በማድረግና በሌሎች 
በመታገዝ ትርጉማቸውን ለማብራራት ይሞከራል። 

“ ... ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው፥ ስለ ምን በምሳሌ ትናገራቸዋለህ? አሉት። እርሱም ... ለእናንተ የመንግሥተ ሰማያትን 
ምሥጢር ማወቅ ተሰጥቷችኋል፤ ለኣነርሱ ግን አልተሰጣቸውም። ... ስለዚህ እያዩ ስለማያዩ፥ እየሰሙም ስለማይሰሙ፥ 
ስለማያስተውሉም በምሳሌ እነግራቸዋለሁ። ... የእናንተ ግን ዓይኖቻችሁ ስለሚያዩ፥ ጆሮቻችሁም ስለሚሰሙ ብፁዓን 
ናችሁ።  (ማቴዎስ 13፡10-17) ስለዚህ የምሳሌውን ትርጉም ሊሰጥ የሚችለው እርሱ ራሱ በምሳሌ የተናገረው መሆእናያለን።  
“የእግዚኣብሔር ቃል ህያው ነውና፥ የሚሠራውም ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው፤ ነፍስንና መንፈስንም፥ 
ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል (ሰርስሮ ይገባል)፥ የልብንም ስሜትና አሳብ ይመረምራል፤ (እብራውያን 4፡
12)። 
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 የእግዚኣብሔር መልእክተኞች በምሳሌ የሚናገሩት ንጹህና ብሩህ ልብ ያላቸውን ከክፉዎችና ከጠማማዎች ለመለየት 
የሚሰጡ ፈተናዎች መሆናቸውን የባሃኢ ጽሑፎች ያስረዳሉ። የዚህም እውነታ ከላይ በማቴዎስ የተጠቀሰው በክርስቶስ 
የተሰጠሰጠው መልስ ያረጋግጣል። ቅዱሳን ጽሑፎችንም ለመረዳት የአምላክ መልእክተኞች ወይም የአምላክ መገለጫዎች 
መንታ ትርጉም ያላቸውን አባባሎች እንደሚናገሩ ማስተዋልን ይጠይቃል። 

 “ የመንግሥተ ሰማይ ወፎችና የዘላለማዊ እርግቦች (ማለት የአምላክ መልእክተኞች) ሁለት ዓይነት ቓንቓ እንደሚናገሩ 
ግልጽ ይሁንልህ። አንዱ ቓንቓ ግልጹና  ተምሳሊት የሌለው፥ ያልተሰወረውና ያልተጋረደው ነው። ሌላው ስውር የሆነው 
በምሳሌ የሚነገረው ነው።” 1 

ለናሙና ያህል የሚከተሉት ቃላት ተወሰዱ እንጂ፥ ሌሎች በብዛት እንዳሉ አያጠያይቅም። ከዚህ ቀጥሎበመጠኑ 
በተብራሩትላይ ማንም ሰው ቢያሰላስል፥  የሌሎችን ቃላትና ሐረጎች ትርጉም ለራሱ ለመረዳት እንድማያዳግተው 
ይታመናል። 

1. የእግዚኣብሔር ልጅና የበኩር ልጅ፥- 

የሚቀጥለውን ጥቅስ ማለት በክርስቶስና በአይሁድ መሀከል የተደረገውን ጥያቄና መልስ በጥሞና ብናስተውለው፥ የእግዚኣብሔር ልጅ 
የሚለው ቃል ለክርስቶስ ብቻ ያልተሰጠ መሆኑን አንባቢው ሊረዳው ይችላል። “ አይሁድ ሊወግሩት ደግመው ድንጋይ አነሱ። 
ኢየሱስም ከአባቴ ብዙ መልካም ነገር አሳየኋችሁ፣ ከእነርሱ ስለማናቸው ትወግሩኛላችሁ? ... አይሁድም ስለ መልካም ሥራህ 
አንወግርህም፣ ስለ ስድብ፥ አንተም ሰው ስትሆን ራስን አምላክ ስለ ማድረግህ ነው እንጂ ብለው መለሱለት። ኢየሱስም እንዲህ ብሎ 
መለሰላቸው፥--‘እኔ፥-- አማልክት ናችሁ አልሁ’ ተብሎ በሕጋችሁ የተጻፈ አይደለምን? መጽሐፉ ሊሻር አይችልምና እነዚያን 
የእግዚኣብሔር ቃል የመጣላቸውን አማልክት ካላቸው፥ የእግዚኣብሔር ልጅ ነኝ ስላልሁ፥ እናንተ አብ የቀደሰውን ወደ ዓለምም 
የላከውን፡-- ትሳደባለህ ትሉታላችሁን። ” (ዮሐንስ 10፡31-36) የእግዚኣብሔር ቃል የመጣላቸው ማለት አማኞች ሲሆኑ፣ አማኞች 
አማልክት ከተባሉ፥ የእግዚኣብሔር ልጅ ብሎ ራሱን ስለ ሰየመ ስድብ አለመሆኑን ተናግሯል። የአማኞች አማልክት፥ እያንዳንዳቸው 
አምላክ፥ ተብሎ መጠራት ትክክል መሆኑና እርሱም ራሱን የእግዚኣብሔር ልጅ ብሎ መጥራቱ ትክክል መሆኑን ለአይሁድ 
አረጋግጦላቸዋል። ስለዚህ እርሱ ራሱን የእግዚኣብሔር ልጅ ብሎ መጥራቱ ማስረጃው ቃሉ የመጣላቸውን አማልክት ብሎ መጥራቱ 

የእግዚኣብሔር (ወንድ) ልጆች የሰውን ሴት ልጆች ... ከመረጧቸው ሁሉ ሚስቶችን 
ለራሳቸው ወሰዱ። ...” (ዘፍ 6፡2&4) በዚያን ጊዜ ወንዶች ብቻ  የእግዚኣብሔር ልጆች፥ ሴቶች ግን የሰው ልጆች ለምን ሆኑ የሚል 
ጥያቄ የሚያነሱ ብልሆች ናቸው ለማለት ይቻላል።እንዳለ ቃል በቃልማ በቀቀን አጥንታ መልሳ ትናገረዋለች። ስለዚህ አንድን ነገር 
በቃል ማጥናቱና ማነብነቡ ብቻ በቂ አለመሆኑን ይህ ጥቅስ ያስረዳናል። ስለ እግዚኣብሔር ወንድ ልጆችና ስለ ሰው ሴት ልጆች 
ትርጉም በኋላ እንመጣበታለን። 

“ ...እርሱ(ዳዊት)፥ አባቴ አንተ ነህ፥ አምላኬ ... ይላል፡ እኔም ደግሞ በኩሬ አደርገዋለሁ፤ ከምድር ነገሥታትም በላይ ከፍ ይላል።” 
(ዳዊት89፡26-27) ይህ ጥቅስ ለክርስቶ ትንቢት መሆኑን ብዙ ሊቃውንት ስለሚናገሩት፥ ሊመስል ይችላል፥ ትክክልም ነው። ይሁን 
እንጂ አባባሉ ለዳዊትም ጭምር ነው። እንዴት ለሁለቱም ሊሆን እንደሚችል ሌሎች ተጨማሪ ጥቅሶች ከታከሉ በኋላ ይብራራል። 

“ እስራኤል የበኩር ልጄ ነው፥ ይገዛልኝ ዘንድ ልጄን ልቀቅ፤ ...” (ዘጸ 4፡22-23) እስራኤል ያዕቆብ እንደሆነ እናውቃለን።  “ ... 
ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ እስራኤል ይባል እንጂ ያዕቆብ አይባል፣ ከእግዚኣብሔር፥ ከሰውም ጋር ታግለህ አሸንፈሃልና(ዘፍ 32፡28-30)። 
ክርስቶስ የእግዚኣብሔር የበኩር ልጅ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ያዕቆብ የበኩር ልጅ እንደነበረ ግን አብዛኞቻችን የምናውቅ 
እንደነበር ያጠራጥራል። ክርስቶስም የእግዚኣብሔር የበኩር (የመጀመሪያ) ልጅ ነበረ። እግዚኣብሔር ሊኖረው የሚችለው የበኩር ልጅ 
አንድ ብቻ ነው።  ታዲያ ለምንና እንዴት ሦስቱም የአምላክ የበኩር ልጆች ሆኑ? የአምላክ ቃል ስለማያብል እንዴት ሦስቱም የበኩር 
ልጆች እንደነበሩ በዚህ ርዕስ መጨረሻ ይብራራል። 

“ ... የትንሳኤም ልጆች ስለሆኑ የእግዚኣብሔር ልጆች ናቸው፥ አያገቡም አይጋቡም።” (ሉቃስ 20፡34-39) በተጨማሪም፥ ሙሴን 
በመጥቀስ (ዘፀ 3፡2-7) “ ... የአብርሃም፥ የይስሐቅ የያዕቆብም አምላክ በማለቱ አስታወቀ፤ ሁሉ ለእርሱ (ለአምላክ) ሕያዋን ስለ ሆኑ 
የሕያዋን አምላክ እንጂ የሙታን አይደለም።” (ሉቃስ20፡37-39) የእግዚኣብሔር ልጅ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አሁን ፍንጭ 
እየታየ ነው። ከላይ ስማቸው የተጠቀሰው ቅዱሳን በአምላክ የሚያምኑ ስለነበረ ሙታን ሳይሆኑ ሕያዋን ነበሩ። ክርስቶስ ሲናገር 
“ትንሳዔም ሕይወትም እኔ ነኝ” (ዮሐ. 11፡25)፡ ስላለና በእርሱ የሚያምን ለዘላለም ስለማይሞት፣ የእግዚኣብሔር ልጅ ማለት በእርሱ 
የሚያምን ማለት ነው። አዳምን ከአፈር ፈጥሮት የሕይወት እስትንፋስ እፍ ያለበት ፍጡርም የእግዚኣብሔር ልጅ ተብሏል።(ሉቃስ 3፡
38) ይህም በእግዚኣብሔር አመነ ማለት ነው እንጂ እግዚኣብሔር ወለደው  ማለት እንዳልሆነ ግልጽ ነው። 



መሆኑን በቀላሉ መገንዘብ ይቻላል። ክርስቶስም ከአይሁድ ጋር የተከራከረውና እንደ ማስረጃ ያቀረበው፥  “እኔ ግን፥-  አማልክት 
ናችሁ፥ ሁላችሁም የልዑል ልጆች ናችሁ፥ ” (ዳዊት81፡6) በሚለው የአምላክ ቃል ላይ በመመሥረት ነው። ስለዚህ ከላይ ከተጠቀሱት 
የምንማረው፥ የእግዚኣብሔር ልጅ ማለት አማኝ ማለት መሆኑን ነው። 

“  የእርሱ ወደ ሆነው መጣ፣ የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉትም። ለተቀበሉት ሁሉ ግን፥ በስሙ ለሚያምኑት፥ ለእነርሱ የእግዚኣብሔር 
ልጆች ይሆኑ ዘንድ ሥልጣን ሰጣቸው፤ እነርሱም ከእግዚኣብሔር ተወለዱ እንጂ፥ ከደም ወይም ከሥጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ 
አልተወለዱም። ” (ዮሐንስ 1፡9-13) ይህ ዐረፍተ ነገር እውነቱን እንደመስታውት ቁልጭ አድርጎ ያሳያል።  ክርስቶስ ኒቆዲሞስን  ... 
እውነት፥ እውነት እልሃለሁ፥ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚኣብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም...”(ዮሐንስ 3፡3-4) ... 
ኒቆዲሞስም ይህን ሲሰማ እንዴት ሰው እንደገና በእናቱ ማህፀን ገብቶ ሊወለድ ይችላል? የሚል ጥያቄ ለጌታ ሲያቀርብለት፥ “እውነት፥ 
እውነት እልሃለሁ ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተወልደ በቀር ወደ እግዚኣብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። (ዮሐንስ 3፡5) ይህ 
ልደት ምእመናንን የእግዚኣብሔር ልጆች እንደሚያደርጋቸው መገንዘቡ የማያስቸግር ይሆናል።  በተጨማሪም ሐዋርያት ከደም፥ 
ከሥጋና ከወንድ ተውልደው፣ ከደም፥ ከሥጋና ከወንድ ሳይሆን ከእግዚኣብሔር እንደ ተውለዱ ይናገራል። የእግዚኣብሔር ልጅ 
ማለትም አማኝ መሆኑን ያረጋግጣል። በዚህም እውነታ ላይ  በመመሠረት የእግዚኣብሔር ወንድ ልጆች የሰውን ሴት ልጆች አገቡ 
ማለት፥ በአምላክ በማመን የእግዚኣብሔር  ልጆች የሆኑት የማያምኑትን የሰዎች ሴት ልጆች አገቡ ማለት ነው። 

የእግዚኣብሔር ልጅ አማኝ ከሆነ የእግዚኣብሔር የበኩር ልጅስ ምን ማለት ነው? የእግዚኣብሔር የበኩር ልጅ ማለት በእግዚኣብሔር 
መጀመሪያ የሚያምን ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል ክርስቶስ በተገለጸበት ጊዜ ያመጣውን የእግዚኣብሔር እምነት በመጀመሪያ ያመነበት 
እርሱ ብቻ ነበር። ከዚያ በኋላ ደቀ መዛሙርቱና ሌሎች አመኑበት። እርሱ የመጀመሪያው ማለት የእግዚኣብሔር የበኩር ልጅ ሆነ፤ 
አማኞችም የእግዚኣብሔር ልጆች ሆኑ። 

 ምናልባት ክርስቶስን የሚለየው በዮሐንስ ወንጌል የተጻፈው፣ “ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፥ ቃልም በእግዚኣብሔር ዘንድ ነበረ፥ ቃልም 
እግዚኣብሔር ነበረ። ይህ በመጀመሪያው በእግዚኣብሔር ዘንድ ነበረ። ሁሉ በእርሱ ሆነ፥ ከሆነውም አንዳች ስንኳ ካለ እርሱ 
አልሆነም።...”(ዮሐንስ 1፡1-3) የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ማንኛውም የእግዚኣብሔር መልእክተኛ እኔ አምላክ ነኝ ቢል ትክክል መሆኑን 
የሚገልጽ ማብራሪያ  ‘በክርስቶስ አምላክነት ወይም የሰው ልጅነት’ ርዕስ ሥር ተብራርቷል። ስለዚህ የእግዚኣብሔር መልእክተኛ፥ 
ሰብአዊ ተፈጥሮው ሳይሆን መንፈሱ መጀመርያ ከሌለው መጀመርያ ጀምሮ የኖረና መጨረሻ እስከሌለው መጨረሻ ድረስ የሚኖርና 
መሆኑ እውነት ነው። ስለዚህ በአምላክ ቃል፥ ማለት በአምላክ መልእክተኛ ሁሉም ነገር የሆነው በእርሱ ነው የተባለው፥ ሁሉም 
የአምላክ መላክተኞች በመንፈስ አንድ ስለሆኑ፣ ይህ ጥቅስ ሁሉንም ይመለከታል። 

ሌላው ክርስቲያኖች የሚያነሱት ክርክር፥ ክርስቶስ ያለ ሰው አባት መወለዱን ነው። ያለ ሰው አባት ታላቅ የሚያደርግ ቢሆን፥ አዳም 
ከክርስቶስ በበለጠ ነበር፤ ምክንያቱም እርሱ የሰው አባትም ሆነ የሰው እናት አልነበረውም። በተጨማሪም፥ ቃል በቃል ከወሰድነው፥ 
መልከ ጼዴቅ፥ አባትና እናት ያልነበሩት (እብራውያን 7፡1-4) ስለሆነ፥ ከክርስቶስ በበለጠ ነበር። 

“ የክርስቶስ ክብርና ታላቅነት ከፍጹምነቶቹ፥ ከፀጋዎቹና ከመለኮታዊ ክብሩ እንጂ ሰብአዊ አባት የሌለው በመሆኑ አይደለም። 
የክርስቶስ ታላቅነት  አባት የሌለው በመሆኑ ምክንያት ቢሆን ኖሮ፥ አዳም ከክርስቶስ የበለጠ ታላቅ ነው ማለት በተቻለ ነበር። 
ምክንያቱም እርሱ አባትም እናትም አልነበረውማና።”
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2. ፀሐይና ብርሃን፥-  ፀሐይን ብንወስድ፣ ፀሐይ የተፈጠረችው በአራተኛው ቀን፣ ማለት ሦስት ለሊትን ሦስት ጥዋት 
ካለፉ በኋላ ስለሆነና፣ ከመፈጠርዋም በፊት ብርሃን ስለነበረ፣ ሁለት ዓይነት ብርሃን እንደነበረ ማስተዋል የሚሳን 
አይሆንም። ክርስቶስም፣ “ብርሃንም ወደ ዓለም ስለመጣ፣ ሰዎችም ሥራቸው ክፉ ነበረና፣ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን 
ወደዱ፣ ፍርዱ ይህ ነው። ”(ዮሐንስ  3፡19) ይህ ብርሃን በመጀመሪያ የተፈጠረው የእግዚኣብሔር ቃል ነው፤ እርሱም 
የእግዚኣብሔር መልእክተኛ ነው። ስለዚህ ሁለት ፀሐይዎች እንዳሉ እናያለን። ሁለቱም ሕይወት የሚሰጡ ፀሐዮች 
ናቸው። በሥጋዊ ዓይናችን የምናያት ፀሐይ ለሥጋዊ ህልውናችን ሕይወት የምትሰጠውና በመንፈሳዊ ዓይናችን የምናየው 
ለነፍሳችን ወይም ለመንፈሳዊ  ተፍጥሮአችን ሕይወት የሚሰጠው የእውነት ፀሐይ የሆነው የአምላክ መልእክተኛ ነው። 
ስለዚህ የፀሐይ መጨለም የሚያመለክተው የቁሳዊውን ፀሐይ መጨለም ብቻ ሳይሆን፥ ሰዎች የአምላክን መልእክተኛ 
ስሙን ብቻ ይዘው ሕግጋቱንና ትእዛዛቱን የማይከተሉ፥  የመንፈሳዊ ትምህርቶች የነበራቸው ኃይል መሟጠጥና የመንፈሳዊ 
ብርሃን መስጠት መሳናቸውን ጭምር ነው። በሌላ አነጋገር መጽሐፍ ቅዱስ አጉልቶና አበክሮ የሚያስገነዝበው የፀሐይን 
ግርዶሽ ሳይሆን የመንፈሳዊ ፀሐይ፥ በሰዎች የሞራል ውድቀት ምክንያት ብርሃን አለመስጠቱን ነው። ምክንያቱም 
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የእግዚኣብሔር መልእክተኛ ስለ ፀሐይ፥ ጨረቃና ከዋክብት የሚናገረው በኮከብ ቆጣሪነት (አስትሮሎጂ) ሥራ የተሰማራ 
ሳይሆን ስለ መንፈሳዊው ፀሐይ በምሳሌ እንድንረዳ ማድረጉን ያመለክታል። 

 

3. ሕይወትና ሞት፥-

“ ኃጢኣተኛውም ካደረጋት ኃጢኣት ሁሉ ቢመለስ፥ ትእዛዜንም ሁሉ ቢጠብቅ ፍትሕንና ቅን ነገርን ቢያደርግ፥ ፈጽሞ 
በሕይወት ይኖራል እንጂ አይሞትም። የበደለው በደል ሁሉ አይታሰብበትም፤ በሠራው ጽድቅ በሕይወት ይኖራል። በውኑ 

አምላክ ኣዳምን “መልካምና ክፉን ከምታስታውቀው ዛፍ አትብላ፥ የበላህ ቀን የሞት ሞት 
(በእርግጥ)ትሞታለህ።” (ዘፍጥረት 2።17) ኣዳም ከዚያ ዛፍ በበላ እለት በሥጋው አልሞተም፤ ግን ሕግ ስለጣሰ በመንፈሱ 
በእርግጥ ሞቷል።  

“በልጁ የሚያምን የዘለዓለም ሕይወት አለው፤ በልጁ የማያምን ግን ... ሕይወትን አያይም።”(ዮሐንስ 3፡36) በክርስቶስ 
አምኖ በሥጋዊ ሕይወቱ ለዘላለም የኖረ የለም፤ በዚያን ወቅት ያላመነም፣ ሰዎች ሲለዩዋቸው የሚያለቅሱለትን ሞት፥ የሞተ 
አልነበረም። 

 “ እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ ሙታን የእግዚኣብሔርን ልጅ ድምፅ የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል፣ እርሱም አሁን ነው፤ 
የሚሰሙት በሕይወት ይኖራሉ።”(ዮሐንስ 5፡25) ሙታን የእርሱን ድምፅ በዚያን ጊዜ የሰሙት በመቃብር ውስጥ የነበሩት 
ሳይሆን፣ ከአምላክ ርቀው የነበሩና የእርሱን ትምህርት ሰምተው የተቀበሉትና በእርሱ ያመኑትንም የሚያመላክት እንደ ነበር 
የሚያከራክር አይሆንም። 

“ጌታ ሆይ፣ ... አባቴን እቀብር ዘንድ ፍቀድልኝ አለው። ኢየሱስም፣ ተከተለኝ፣ ሙታናቸውን እንዲቀብሩ ሙታንን 
ተዋቸው አለው።” (ማቴዎስ 8፡21-22) በግልጽ እንደሚታየው በሥጋ የሞቱት ይቅበሩ ብሎ መናገሩ  አለመሆኑን አእምሮ 
ያለው ሰው ሁሉ ሊገነዘበው ይችላል። 

“የሰው ልጅ በመንግሥቱ ሲመጣ እስኪያዩ ድረስ እዚህ ከቆሙት ውስጥ ሞትን የማያዩ አሉ” (ማቴዎስ 16፡28) ለሁለት ሺህ 
ዓመታት፣ “መንግሥትህ ትምጣ” እየተባለ ይጸለያል። እስከ አሁን “እዚያ ከቆሙት ውስጥ” በሥጋዊ ሕይወት የኖሩ የሉም። 
ስለዚህ ሞትና ሕይወት ሥጋዊ ሳይሆን መንፈሳዊ መሆኑን ለማሰብ የሚችል አእምሮ ያለው ሁሉ አንብቦ ለመገንዘብ 
ይችላል። 

 ስለ መንፈሳዊ ሕይወትና ሞት ነቢዩ ሕዝቅኤል በምእራፍ 18 በግልጽ አስቀምጦታል። “እነሆ፥ ነፍሳት ሁሉ የእኔ ናቸው፤ 
የአባት ነፍስ የእኔ እንደሆነች ደግሞ የልጅ ነፍስ የእኔ ናት፤ ኃጢኣት የምትሠራ ነፍስ እርስዋ ትሞታለች።  

“ሰውም ጻድቅ ቢሆን ፍትሕንና ቅን ነገር ቢያደርግ፣ ... እርሱ ጻድቅ ነው፣ ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል ይላል፥ ጌታ ፥ 
እግዚኣብሔር።  

“ እርሱም ቀማኛና ደም አፍሳሽ ልጅ ...  ቢወልድ ... አባቱ የሠራውን ሁሉ ባይሠራ፥ ... በውኑ እርሱ በሕይወት ይኖራልን? 
በሕይወት አይኖርም፤ እርሱ ይህንን እርኩሰት ሁሉ አድርጓልና ፈጽሞ ይሞታል፤ ደሙም በላዩ ላይ ይሆናል። 

“እነሆም ልጅ ቢወልድ፥ እርሱም አባቱ የሠራውን ኃጢኣት አይቶ ቢፈራ፤ ... በትእዛዜም ቢሄድ፥ እርሱ ፈጽሞ በሕይወት 
ይኖራል እንጂ በአባቱ ኃጢኣት አይሞትም። አባቱ ግን ፈጽሞ በድሏልና ፥ ... እርሱ በበደሉ ይሞታል። 

“ እናንተ ግን፥-- ልጅ የአባቱን ኃጢኣት ስለ ምን አይሸከምም? ትላላችሁ። ልጅ ፍትሕንና ቅን ነገር ባደረገ ትእዛዜንም ሁሉ 
በጠበቀና በአደረገ ጊዜ ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል። ኃጢኣትም የምትሠራ ነፍስ እርስዋ ትሞታለች፤ ልጅ የአባቱን ኃጢኣት 
አይሸከምም፣ አባትም የልጁን ኃጢኣት አይሸከምም፤ የጻድቁ ጽድቅ በራሱ ላይ ይሆናል፣ የኃጢኣተኛውም ኃጢኣት በራሱ 
ላይ ይሆናል። 



ኃጢኣተኛ እንዲሞት እፈቅዳለሁን? ይላል፥ ጌታ፥ እግዚኣብሔር፤ ከመንገዱስ ይመለስና በሕይወት ይኖር ዘንድ 
አይደለምን? ጻድቁ ግን ከጽድቁ ቢመለስ፥ ኃጢኣትንም ቢሠራ፥ ኃጢኣተኛው እነደሚያደርግ እርኩሰት ቢያደርግ፣ 
በሕይወት ይኖራልን? የሠራት ጽድቅ ሁሉ አትታሰብለትም፣ ባደረገው ዓመጽና በሠራት ኃጢኣት በዚያች ይሞታል። 

“እናንት ግን፥- የጌታ መንገድ የቀናች አይደለችም ትላላችሁ። ... ይልቁንስ የእናንተ መንገድ ያልቀናች አይደልችምን? ጻድቁ 
ከጽድቁ ቢመለስ፥ ኃጢኣትንም በሠራ ጊዜ፥ በዚያም ቢሞት እርሱ ባደረገው በደል ይሞታል። ኃጢኣተኛውም ከሠራው 
ኃጢኣት ቢመለስ፥ ፍትሕንና ቅን ነገርንም ቢያደርግ ነፍሱን ይጠብቃል። አስቦ ከሠራው በደል ሁሉ ተመልሷልና በፍጹም 
በሕይወት ይኖራል እንጂ አይሞትም። ነገር ግን የእስራኤል ቤት፥- የጌታ መንገድ የቀናች አይደለችም ይላል። የእስራኤል 
ቤት ሆይ፥ ... ስለዚህ በሰዎች ሁሉ እንደ መንገዳቸው እፈርድባቸዋለሁ፥ ይላል ጌታ እግዚኣብሔር፤ ንስሐ ግቡ፥ 
ኃጢኣትም እንቅፋት እንዳይሆንባችሁ ከኃጢኣታችሁ ሁሉ ተመለሱ። የበደላችሁን በደል ሁሉ ከእናንተ ጣሉ፤ አዲስ 
ልብና አዲስ መንፈስ ለእናንተ አድርጉ፤... ስለ ምን ትሞታላችሁ? የሟቹን ሞት አልፈቅድምና ይላል፥ ጌታ እግዚኣብሔር፤ 
ስለዚህ ተመለሱና በሕይወት ኑሩ።”  

ክርስቶስ ከመገለጹ በፊት የአዳምን ኃጢኣት ልጆቹ እንዲወርሱ ካልተደረገ፥ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ከአዳም የተወረሰው 
ኃጢአት ትርጉሙ ሌላ መሆኑን እንረዳለን። 

ከላይ የተገለጹት የጌታ ቃላት እውነቱን፥-- ማለት፥ ጻድቁ ፈጽሞ እንደማይሞት፥ ኃጢኣተኛው እንደሚሞት፥-- እንደ ንጹህ 
መስታወት ስለሚያንጸባርቁ ተጨማሪ ማብራሪያ አያስፍልግም። ይሁን እንጂ፥ ሦስት መሠረታዊ እውነቶች በጉልህ 
እንዲታዩ መደገማቸው መልካም ነው። የመጀመሪያው፥ ጻድቅ ለዘላለም እንደማይሞትና ኃጢኣተኛው ግን እንደሚሞት 
ነው። ሁለተኛ፥ ጻድቁ ኃጢኣት ከሠራ፥ የፊተኛው የጽድቅ ሥራው እንደማይታሰብለትና፥ ኃጢኣተኛው የጽድቅ 
ሥራ ከሠራ የፊተኛው ኃጢኣቱ እንደማይታሰብበት ነው። አበው፥ “መጨረሻዬን አሳምርልኝ” ይሉት የነበረው፥ 
በመጨረሻ በህመም ተሰቃይቶ ከመሞት ይልቅ ኃጢኣተኛ ሆኖ መሞትን ሳይሆን አይቀርም፤ ምክንያቱም 
ኃጢኣተኛ ሆኖ መሞቱ የከፋ መሆኑ አያጠያይቅም። ሦስተኛ፥ ልጅ የአባቱን ኃጢኣት፥ አባትም የልጁን ኃጢኣት 
አይወርስም፤ “የጻድቁ ጽድቅ በራሱ ላይ ይሆናል፤ የኃጢኣተኛውም ኃጢኣት በራሱ ላይ ይሆናል።”

“የሰው ተፈጥሮ ሁለት ዓይነት እንደሆነ እወቁ፡--ሥጋዊ ተፈጥሮና መንፈሳዊ ተፈጥሮ። ...  

 ይህ የአምላክ 
ቃል፥ የአዳምን ኃጢኣት፥ “የአዳም ልጆች ከነዘር ማንዘራቸው ወርሰውታል፥” የሚለው ትርጉሙ በክርስቲያኖች 
ከሚነገረውና  ቃል በቃል ከሚወሰደው እጅግ በጣም የተለየ መሆኑ አጠያያቂ አይሆንም። 

“ስለዚህ፥ ይህ ለቆሮንቶስ ሰዎች የተጻፈው፡-- ‘ሁሉም በአዳም እንደሚሞቱ ሁሉበክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉና ‘ የሚለው 
ጥቅስ አዳም ... የሰው ዘር ሥጋዊ ሕይወት ምክንያት ነው፤ የእርሱ አባትነት ሥጋዊ አባትነት ነበር ለማለት ነው። እርሱ 
ሕያው ነፍስ ያለው ነው፥ ነገር ግን የመንፈሳዊ ሕይወት ሰጪ አይደለም። ክርስቶስ ግን የሰው ዘር መንፈሳዊ ሕይወት 
ምክንያት ነው፤ በመሆኑም መንፈስን በተመለከተ፥ የእርሱ አባትነት መንፈሳዊ አባትነት ነው። አዳም ሕያው ነፍስ ያለው 
ነው፣ ክርስቶስ ሕይወት ሰጪ መንፈስ ነው።”
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4.ትንሳዔ፥ የፍርድ ቀን፥ የዓለም ፍጻሜ፥ ወዘተ የመሳሰሉትስ?  “ ... ወንድምሽ ይነሳል፥ አዎ በመጨረሻው ቀን 
በትንሳዔ .. እንደሚነሳ አውቃለሁ፤ ኢየሱስም፥ ትንሳዔና ሕይወት እኔ ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናል፤ 
ሕያው የሆነም የሚያምንብኝ ሁሉለዘለዓለም አይሞትም፥ ይህን ታምኛለሽን?” (ዮሐንስ 11፡25-27) ክርስቶስ በምድር ላይ 
እያለና የሥጋዊ ሞትን ገና ሳይሞት ትንሳዔና ሕይወት እርሱ እንደ ሆነ ተናግሯል። ይሁን እንጂ አብዛኞቹ  ክርስቲያኖች 
የሚያምኑት ልክ ማርታ ታምን እንደነበረው ነው። ለመሆኑ ሞትና ትንሳዔ ሥጋዊ ከሆነ፣ አልአዛር በሥጋዊ ሕይወቱ 
እንደተነሳና ተመልሶም እንደሞተ፣ ስንኳንስ ለዘለዓለም ቀርቶ እስካሁን በሥጋዊ ሕይወቱ የኖረ አማኝ አለን? ስለዚህ፥ 
ክርስቶስ ለዘለዓለም አይሞትም  ብሎ  ያስተማረው ትንሳዔ  በምንም መንገድ የሰውን ሥጋዊ ተፈጥሮ አይመለከትም። 
ስለዚህ በዓለም ፍጻሜ የሙታን ትንስዔ ሥጋዊ አለመሆኑ  ግልጽ  ነው። ምክንያቱም ሐዋርያው ጳውሎስ እንደሚነግረን 
ሥጋና ደም የእግዚኣብሔርን መንግሥት አይወርሱማና። (1 ቆሮ 15፡50) 



1.  
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ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ ክርስቶስ መሰዋት ሲናገር የዓለም ፍጻሜ ምን እንደሆነ እንድንገነዘብ አድርጓል። “ሊቀ ካህናት 
በየዓመቱ የሌላውን ደም ይዞ ወደ ቅድስት እንደሚገባ ፥ ራሱን ብዙ ጊዜ ሊያቀርብ አልገባም፤ እንዲህ ቢሆንስ፥ ዓለም 
ከተፈጠረ ጀምሮ ብዙ ጊዜ መከራ ሊቀበል ባስፈለገው ነበር። አሁን ግን በዓለም ፍጻሜ ራሱን አንድ ጊዜ በመሰዋት 
ኃጢአትን ሊሽር አንድ ጊዜ ተገልጿል።” (ዕብራውያን 9፡25-26)  

ክርስቶስ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት በተገለጸበት ጊዜ የቁሱዓለም ፍጻሜ

አንድ መንግሥት አዋጅ ሲያወጣ፥ በአውጁ ውስጥ ያሉትን አንዳንድ መሠረታዊ የሆኑትን ቃላት ትርጉማቸውን አስቀድሞ 
ይሰጣል፤ የተለየ ትርጉም ካላቸውም፥ ሌላው ተራ ሰው ሳይሆን ሥልጣን ያለው አካል ብቻ ትርጉማቸውን ያብራራል። 
በተመሳሳይ መልኩ፥ቅዱሳን መጻሕፍትን ለመተርጎም ሥልጣን ያለውና የቃላትን አባባል በግልጽ የሚያውቀው የገለጸው 
ራሱ መሆኑ አያጠያይቅም።በዚህ ዘመን የተገለጸውየአምላካ መልእክተኛ፥ ባሃኦላህ፥ ከላይ እንደተገለውጸው፥ የመጻሕፍትን 
ማህተሞች መክፈትና ትርጉማቸውን ማብራራት ብቻ ሳይሆን፥ እንደ እርሱ ሆኖ ቅዱሳን መጻሕፍትን ለመተርጎም 

  አልነበረም። ሰለሞን እንዳለው ትውልድ አልፎ 
ትውልድ ተተክቷል፤ ምድርም እስከ አሁን አለች፣ ወደ ፊትም ትኖራለች። በእርግጥም አሮጌው ዓለም ተፈጽሞ አዲሱ 
የክርስትና ዓለም በክርስቶስ  ተፈጥሯል። ስለዚህ የዓለም ፍጻሜ ወይም የመጨረሻ ዘመን በመባል የሚታወቀው የአሮጌው 
ሥርዓት ማለፍንና የአዲሱን መተካት የሚያሳይ እንጂ፥ የሙታንን ከመቃብር መውጣት በምንም መንገድ አያመለክትም።  
በተጨማሪም በሃምሳኛው በዓል ላይ ጴጥሮስ አሥራ አንዱ ይዞ ቆሙ እዚያ የነበሩት ሰዎች እንድሚያስቡት ሐዋርያት 
ሰክረው ሳይሆን፣ ኢዮኤልን በመጥቀስ ያ ወቅት የመጨረሻው ቀን መሆኑን እንድንገነዘብ አድርጓል። “እግዚኣብሔር 
ይላል፥- በመጨረሻው ቀን እንዲህ ይሆናል፤ ሥጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ፤..”(የሐዋ. ሥራ 2፥15-21) በዚያን 
ዕለት ቃል በቃል የመጨረሻው ቀንና የዓለም ፍጻሜ አልነበረም። ይሁን እንጂ፥ ለአሮጌው ሥርዓትና ዓለም ግን 
የመጨረሻው ቀን ነበር።  

“መምህር ሆይ ከአንተ ምልክት እንድናይ እንወዳለን አሉ። ... ዮናስ በአሳ ነባሪ ሆድ ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት እንደነበረ፥ 
እንዲሁ የሰው ልጅ በምድር ከርስ ውስጥ ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት ይቆያል።” (ማቴዎስ 12፡38-40) የክርስቶስ አካል በምድር 
ከርስ ውስጥ ለሦስት ቀንና ለሦስት ሌሊት አልቆየም። ከጌታ አንደበት የሚፈልቀው እውነት ብቻ ስለሆነና፣ ሥጋውም 
የቆየው ለሁለት ቀንና  ለሁለት ሌሊት ስለሆነ፣ ትንሳኤውም ሆነ አካሉ የሚያመላክተው ሌላ መሆኑን አሁንም  ሐዋርያው 
ጳውሎስ ፍንጭ ይሰጠናል።   

“ ... ሳውል፥ ሳውል፥ ስለምን ታሳድደኛለህ? የሚለውን ድምፅ ሰማ። ጌታ ሆይ፥ ማን ነህ? አለው። እርሱም ፥ አንተ 
የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ፤ ... አለው።”   (የሐዋርያት ሥራ 9፡1-5) በዚያን ወቅት ሳውል ያሳድድ የነበረው ክርስቲያኖችን 
እንጂ ክርስቶስን አልነበረም። የክርስቶስ አካል ክርስቲያኖች መሆናቸውን ይህ ራዕይ የታየው ሐዋርያ ይገልጽልናል። 
አማኞችን፥ ማለት ክርስቲያኖችን ጳውሎስ ሲያስተምር፣ “ እናንተም የክርስቶስ አካል ናችሁ፣ እያንዳንዳችሁም ብልቶች 
ናችሁ” (1 ቆሮንቶስ 12፡27) ታዲያ እነዚህ የክርስቶስ አካል የነበሩት አማኞች በጌታ መሰቀል ምክንያት ከመደናገጣቸው የተነሳ 
ተበታትነው፣ ሁሉም ወደ ቀድሞ ሥራቸው ተሰማርተው ነበር። የክርስቶስን ታላቅነት ከምድራዊ ሥልጣንና መንግሥት 
ጋር አመሳስለውት ስለነበር፣ እርሱ ሲገደል ወደየሙያቸው መሰማራታቸው የሚገርም አልነበረም።  

“ ስምዖን፥ ጴጥሮስ፥-- ዓሳ ላጠምድ እሄዳለሁ አላቸው። እነርሱም፥ እኛም ከአንተ ጋር እንመጣለን አሉት።”(ዮሐንስ 21፡3-4) 
ጌታችው፥ አዳኛቸው፥ አምላካቸው ሞቶና ተቀብሮ ዓሳ ለማስገር መሄዳቸው በዚያን ወቅት የእምነታቸውን የግንዛቤ 
ጥልቀት  የሚያጠያይቅ ማድረጉ አይቀርም። ታዲያ የክርስቶስ አካል የነበሩት ክርስቲያኖች በመንፈስ ሙተው ነበር። 
ምክንያቱም፥ መጽሐፉ እንደሚለው፥ እረኛው ሲመታ በጎቹ መበተናቸው አይቀሬ ነበር።ይህም የሚያመለክተው፥ ክርስቶስ 
የመጣበት ዓላማ፥ መከራ የተቀበለበትና ደቀ መዛሙርቱን ያሰለጠነበት ዝግጅት ሁሉ መና ቀርቶና ተቀበሮ ሊቀር 
እንደሚችል ግልጽ ነበር።  ከዚያም ለመቅደላዊት ማርያም ከተገለጸና በሕይወት መኖሩን ለደቀ መዛሙርቶች ስትናገር 
የክርስቶስን እውንነት ለመገንዘብ ቻሉ፤ መንፈሳዊ ሕይወትም አገኙ። ሞቶ የነበረው የክርስቶስ አካልም (አማኞችም) 
ትንሳዔን አገኘ። 



እንዲችል አብዱል-ባሃን (የባሃ-አገልጋይ) የማይሳሳት የቃሉ ተርጓሚ፥ የብርሃኑ ንጹህ መስተዋት፥ እንዲሁም የቃል ኪዳኑ 
ማዕከል ተደርጎ በተሰየመው  የተሰጠው የትንሳዔ ትርጉም እንዲህ ይላል፤  

 “... የክርስቶስ ትንሳዔ ትርጉም እንደሚከተለው ነው እንላለን፥--ክርስቶስ ሰማዕት ከሆነ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ 
ተጨንቀውና ተረብሸው ነበር። በትምህርቶቹ፥ በስጦታዎቹ፥ በፍጹምነቶቹና በመንፈሳዊ ኃይሎቹ የሚገለጸው የክርስቶስ 
እውነታ፥ እርሱ ሰማዕት ከሆነ በኋላ ሳይታይ ለሁለት ወይም ለሦስት ቀናት ተደብቆና ተሰውሮ ቆየ፤ አንጸባራቂና የሚታይ 
አልነበረም። እንዲያውም አማኞቹ በቁጥር ጥቂቶች የነበሩ ሲሆን እነርሱም ተጨንቀውና ተረብሸው ስለ ነበር፥ ጠፍቶ ቆየ። 
የክርስቶስ እምነት ሕይወት እንደሌለው አካል ነበር፤ ከሦስት ቀናት በኋላ ደቀ መዛሙርቱ እርግጠኞች ሆነው፥ ጽናትም 
አግኝተው፥ የክርስቶስን እምነት ለማገልገል ሲጀምሩ፥ መለኮታዊ ትምህርቶቹን ለማሰራጨት፥ የእርሱን ምክሮች ተግባራዊ 
ለማድረግና እርሱን ለማገልገል ለመነሳት ሲወስኑ፥ የክርስቶስ እውነታ አንጸባራቂ ሆነ፥ ፀጋዎቹም የሚታዩ ሆኑ፥ የእርሱ 
ሃይማኖት ሕይወት አገኘ፥ የእርሱ ትምህርቶችና ምክሮች ግልጽና የሚታዩ ሆኑ። በሌላ አነጋገር፥ የክርስቶስ እምነት፥ 
የመንፈስ ቅዱስ ሕይወትና ስጦታ እስኪከበው ድረስ ሕይወት እንደሌለው አካል ሆኖ ቆይቶ ነበር።  የክርስቶስ ትንሳዔ 
ትርጉም እንዲህ ያለ ነው፤ ይህም  እውነተኛ ትንሳዔ ነበር።”3

በተጨማሪም የሚከተለው ጥቅስ ትንስዔ ሥጋዊ አለመሆኑን ብቻ ሳይሆን፣ ቅዱሳንም ያልሞቱ ስለሆኑ ትንሳዔ 
እንደማያስፈልጋቸው ለመረዳት ይቻላል።  “በዚያን ቀን፥-- ትንሳዔ ሙታን የለም የሚሉ ሰዱቃውያን ወደ እርሱ ቀረቡ፣… 
ጠየቁት(ም)፤ … ሙሴ አንድ ሰው ልጅ ሳይወልድ ሲሞት ወንድሙ አግብቶ ለወንድሙ ዘር ይተካ አለ። ሰባት 
ወንድማምቾች (ዘር ሳይተኩ ሞቱ።) ከሁሉም በኋላ ሴቲቱ ሞተች።  ሁሉ አግብተዋታልና፥ በትንሳዔ ቀን፥ ከሰባቱ 
ለማናቸው ሚስት ትሆናለች? ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፥--መጻሕፍትንና የእግዚኣብሔርን ኃይል አታውቁምና፥ 
ትስታላችሁ። … ስለ ትንስዔ ሙታን ግን፥-- እኔ የአብርሃም አምላክ፥ የይስሐቅም አምላክ፥ የያዕቆብም አምላክ ነኝ የሚል 
ከእግዚኣብሔር ዘንድ ወደ እናንተ የተባለውን አላነበባችሁምን? የሕያዋን አምላክ ነው እንጂ፥ የሙታን አይደለም። 
ሕዝቡም ይህን ሰምተው በትምህርቱ ተገረሙ።” (ማቴዎስ 22፡23-30) ሰዎችም የተገረሙት፤ የትንሳዔን መንፈሳዊነት 
ስለተረዱና ቅዱሳንም በአምላክ ስለ ኣመኑና፤ “በእኔ የሚያምን ለዘላለም አይሞትም” (ዮሐንስ 11፡25-26) የሚለውንና 
በእዝቅኤል 18፡1-32 ያለውን የዘላለማዊ ሕይወትና ሞት ትክክለኛ መንፈሳዊ ትርጉም በመረዳት ሊሆን ይችላል። 

ይህም ትርጉም የጳውሎስን አባባል፥ ማለትም ክርስቲያኖች 
የክርስቶስ አካል መሆናቸውን ያረጋግጣል። 

በአጠቃላይ፥ ሰዎች በቅዱሳን ጽሑፎች ላይ ካሰላሰሉ፥ጌታ ስለ ሞትና ትንሳዔ ያስተማረው መንፈሳዊውን እንጂ ቁሳዊውን 
አካል የማይመለከትአለመሆኑን በግልጽ ለመረዳት፥  እምብዛም አያዳግታቸውም። 

 

5.  ሰማይና ምድር፥

ለምሳሌ ያህል፥ የሚከተኩትን ጥቅሶች፥ ስህተት አልባ ከሆነው ከጌታ አንደበት የፈለቁትን፥ እንመልከት። “እውነት 
እላችኋለሁ፥ ይህ ሁሉ እስኪሆን ድረስ ይህ ትውልድ አያልፍም።  ሰማይና ምድር ያልፋሉ፥ ቃሌ ግን አያልፍም።” (ማቴዎስ 
24፡34-35) እኔ ሕግንና ነቢያትን ለመሻር የመጣሁ አይምሰላችሁ፤  ልፈጽም እንጂ ለመሻር አልመጣሁም። ሰማይና ምድር 
እስኪያልፍ ድረስ ከሕግ አንዲት የውጣ ወይም አንዲት ነጥብ ከቶ አታልፍም …።” (ማቴዎስ 5፡17-18) ለመሆኑ ሰማይና 
ምድር ካለፉ የክርስቶስ ቃል የት ተቀምጦ ነው የማያልፈው? የተናገራቸው ነገሮች እስኪፈጸሙ ድረስ የትኛው ትውልድ 
ነው ያማያልፈውስ?  አንድ የአምላክ መልእክተኛ  የመንፈሳዊ  ፀሐይ መሆኑን ካወቅን፥ በአንጻሩም፥ በመንፈሳዊ አነጋገር፥  
የገለጸውን ሃይማኖት ሰማይ ልንለው እንችላለን፤ ተከታዮቹን (በእርሱ የሚያምኑትን) ደግሞ ምድር ብሎ ለመጥራት 

“በመጀመሪያ እግዚኣብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ … ማታም ሆነ ጥዋትም ሆነ፥ አንድ ቀን። … 
እግዚኣብሔር ጠፈርን አደረገ፤ … ጠፈርን ሰማይ ብሎ ጠራው። ማታም ሆነ ጥዋትም ሆነ፥ ሁለተኛ ቀን። … የብሱም 
ይገለጥ አለ፣ እንዲሁም ሆነ። እግዚአብሔርም የብሱን ምድር ብሎ ጠራው። … ማታም ሆነ፥ ጥዋትም ሆነ፣ ሦስተኛ ቀን።፡ 
(ዘፍጥረት 1፡1-13) በግልጽ እንደሚታየው ሁለት ሰማዮችና ሁለት ምድሮች በመጀመሪያው፥ በሁለተኛውና በሦስተኛው 
ቀኖች ተፈጥረዋል። ልክ ሁለት ብርሃኖች እንደተፈጠሩ ሁሉ ሁለት ሰማዮችና ሁለት ምድሮች እንደተፈጠሩ ለማየት 
የሚያዳግት አይደለም። ስለዚህ ሰማይ ወይም ምድር፣ ፀሐይ ወይም ኮከብ፣ …ወዘተ፥ ብሎ ክርስቶስ ሲናገር ስለ መንፈሳዊ 
ነገሮች እንጂ ስለ ቁሳዊዎች አለምሆኑን ማስተዋል ይገባናል።  
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ይቻላል። ይህም ማለት፥ የክርስቶስ ፀሐይ፥ ከክርስትና ሰማይ፥ ለክርስቲይሳኖች ምድር ያበራል ማለት ነው። ስለዚህ 
ክርስትናና ክርስቲያኖች ያልፋሉ፤ የማይለወጠው የአምላክ ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል። 

“ ... ምድርና ሰማይ ከፊቱ ሸሹ፤ ... ።” (ራዕይ20፡11)  ቃል በቃል ይህች ፈለክ ማለት ምድር ከፊቱ ልትሸሽ አትችልም፤ 
ሸሽታስ የት ትደርሳለች? ሰማይ የሚባል ነገር አለመኖሩ ስለ ተረጋገጠ፥ ብዙም አያከራክርም። ስለዚህ መንፈሳዊና ሌላ 
ጥልቅ የሆነ ትርጉም እንዳላቸው የሚቀጥሉት ጥቅሶች ያስገነዝቡናል። “አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አየሁ፣ ፊተኛው 
ምድርና ፊተኛው ሰማይ አልፈዋልና፣ ... ቅዲስቲቱ ከተማ፥ አዲሲቱ ኢየሩሳሌምም ለባልዋ እንደተሸለመች ሙሽራ 
ተዘጋጅታ ከሰማይ ከእግዚኣብሔር ዘንድ ስትወርድ አየሁ። ... የቀድሞው ሥርዓት አልፏልና ብሎ ሲናገር ሰማሁ” (ራዕይ 

21፡1-4) የነበረው፥ ያረጀውና ያፈጀው፥ አሮጌውና ያበቃለት ሥርዓት የግድ ለአዲሱ ሥፍራ መልቀቅ አለበት። ስለዚህ አዲስ 
መለኮታዊ ሥርዓት መዘርጋት አለበት። ኢየሩሳሌም የሚለው ስም የእስራኤልን ከተማ ቃል በቃል ቢገልጽም፤ 
የኢየሩሳሌም ምሳሌና መንፈሳው ትርጉም ግን መለኮታዊ ሥርዓትን ወይም የአምላክን ኃይማኖት ይወክላል። በተጨማሪም 
ድንግል ሙሽራ፥ ሴት፥ ጽዮን፥ መንፈሳዊ ትርጉማቸው የአምላክ ኃይማኖት(እምነት) ሲሆን፤ በአንጻሩ ጋለሞታ፥ ባቢሎን 
የተበከለ እምነትን ይወክላሉ። 

 በተጨማሪም በኦሪት ውስጥ በግልጽ የተቀመጡትን የማሕበራዊ ሕጎች በግልጽ ሽሮ እያለ፣ ልሽር አልመጣሁም ብሏል። 
ክርስቶስ ይናገር የነበረው ስለ መንፈሳዊው ሕግ እንጂ ስለ ማሕበራዊው ሕግ አልነበረም። የማሕበራዊው ሕግማ፥ እንደ 
ሕፃን ጥብቆ፥ ሕፃኑ እያደገ ሲሄድ አውልቆ እንደሚጥለው፣ ወይም በግድ ልልበሰው ካለ እንደሚቀዳደድ፣ እርሱም 
እንደዚህ ይሆናል። መንፈሳዊው ሕግ ግን ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል። ሙሴ የገለጸውን፥ መንፈሳዊ ሕግ፣ “ አንተም 
አምላክህን፥ እግዚኣብሒርን በፍጹም ልብህ፥ በፍጹም ነፍስህ፥ በፍጹም ኃይልህ ውደድ” (ዘዳግም 6፡5)ይህን ትዕዛዝ፣ ጌታ 
በአዲስ ኪዳን በማቴዎስ 22፡36-40 እና በሉቃስ 10፡27 አለመሻሩንና መፈጸሙን አረጋግጧል። 

“… የላከኝን ፈቃድ ለማድረግ ከሰማይ ወርጃለሁና።” (ዮሐንስ 6፡38) በዚያን ጊዜ የነበሩት በሙሴ አማኞች ይህንን ሲሰሙ፥ 
“እናቱንና አባቱን የምናውቃቸው ይህ የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ አይደልምን? እንግዲህ ከሰማይ ወርጃለሁ እንዴት ይላል?” 
(ዮሐንስ 6፡42-44) በአሁኑ ጊዜ አንድ የአምላክ መልእክተኛ  ይህንን ቢል ከክርስቲያኖችም ሆነ ከሌሎች የሃይማኖቶች 
ተከታዮች  የሚቀርበው ጥያቄም ሆነ ተቃውሞ ተመሳሳይ እንደሚሆን የሚያጠያይቅ አይደለም።ክርስቶስ ከማርያም 
ተውልዶ ከሰማይ የመጣ መሆኑን ተናገረ። ለመሆኑ ከሰማይ የወረደው ሥጋው ነበረን? አልነበረም። መንፈስ ደግሞ 
በሥጋዊ ዓይን አይታይም። ክርስቶስም ከሰማይ መምጣቱን ሲናገር ሰምተው አይሁድ ሲያጉረመርሙ፥-- “እርስ በርሳችሁ 
አታንጎርጉሩ። የላከኝ አብ ከሳበው በስተቀር ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል የለም…።” (ዮሐ 6፡42) 

“‘ከሰማይ ከወረደው በስተቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም፤ እርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው።’ በዚያን 
ጊዜ በምድር እያለ ክርስቶስ በሰማይ እንዳለ ይናገራል ፤ ከማርያም ተውልዶ፥ ከሰማይ የመጣ መሆኑን ገልጿል። 

 “ ስለዚህ የሰው ልጅ ከሰማይ መጣ ሲባል፥ ይህ አባባል ውጫዊ (ቃል በቃል የሚወሰድ)ሳይሆን፥ ውስጣዊ ትርጉም 
ያለው መሆኑ ግልጽ ነው፤ መንፈሳዊ እንጂ ቁሳዊ ሐቅ አይደለም። ትርጉሙም፥ ምንም እንኳ በምድራዊ ሁኔታ ሲታይ 
ክርስቶስ ከማርያም ማህፀን የተወለደ ቢሆንም፣ በእውንነቱ  ግን በግልጽ የመጣው ከሰማይ፥ ከእውንነት ፀሐይ ማዕከል፥ 
ከመለኮታዊ ዓለምና ከመንፈሳዊ መንግሥት ነው።”4 

 

6.   ጥምቀት፥-“ያመነ የተጠመቀ ይድናል፤ ያላመነ ግን ይፈረድበታል። ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል፤ 
በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ፥  በአዲስ ልሳን ይናገራሉ፥ እባቦችን ይይዛሉ፥ የሚገድል ነገር ቢጠጡ አይገድላቸውም፤ 
እጃቸውን በድውዮች ላይ ይጭናሉ፥-- እነርሱም ይድናሉ።” (ማርቆስ 16፡16-18) ስለዚህ፥ ያልተጠመቀ ሳይሆን ያላመነ 
ይፈረድበታል። በተጨማሪም የተጠመቀ ሳይሆን ያመነ ብቻ እነዚህን ድንቅ ነገሮች ያደርጋል። እነዚህ ምልክቶች ደግሞ 
ማንም አማኝ ቃል በቃል የፈጸማቸው የለም። ታዲያ የጥምቀት ትክክለኛ ትርጉም ምን ይሆን? 



“እኔ በውኃ አጠምቃችኋለሁ፤ ነገር ግን  የጫማውን ጠፍር መፍታት ከማይገባኝ ከእኔ የሚበረታ ይመጣል፤ እርሱ 
በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ያጠምቃችኋል፤ ... “ (ሉቃስ 3፡15-17)  ይህንን ጥቅስ ቃል በቃል ከወሰድን፥ ማንኛውም ክርስቲያን 
መጠመቅ ያለበት በውኃ ሳይሆን በእሳትና በመንፈስ ቅዱስ ነው። በውኃ መጠመቅ የመጥምቁ የዮሐንስ ሥርዓት ሲሆን፣ 
በእሳትና በመንፈስ ቅዱስ ግን የክርስቶስ ሥርዓት እንደሚሆን ዮሐንስ በግልጽ አስቀምጦታል። 

ስለዚህ ቃል በቃል ቁሱን  ውኃ ለጥምቀት ከተጠቀምን፣ ቁሱንም እሳት መጠቀም አለብን። እሳቱ መንፈሳዊ ትርጉም 
ካለው ውኃውም መንፈሳዊ ትርጉም እንዲኖረው ያስፈልጋል። ብዙዎቹ የሚከራከሩት፥ ክርስቶስ በውኃ በመጥምቁ ዮሐንስ 
የተጠመቀ ስለሆነ፤ ክርስቲያኖችም ለመዳን በውኃ መጠመቅ አለባቸው የሚል ነው። ምሳሌነቱን መጠቀም መልካም ነው። 
ግን በውኃ መጠመቅ ለእመነት ብሎም ለመዳን ከፍተኛ ደረጃ ይኖረዋል ብሎ በማሰብ ሕጻንን ማጥመቅ ግን 
የሚያስገኝለት ፋይዳ “ሆድ እያወቀ ዶሮ ማታ” ነው።   

የሚቀጥለውን ጥቅስ ስናነብ ደግሞ ተጠምቀው መንፈስ ቅዱስን ያልተቀበሉ ምእመናን እንደ ነበሩ እናያለን። በኢየሩሳሌም 
የነበሩት ሐዋርያት የሰማርያ ሰዎች የእግዚኣብሔርን ቃል እንደ ተቀበሉ ሰምተው ጴጥሮስንና ዮሐንስን ሰደዷቸው። 
እነርሱም (ወደ ሰማርያ) በወረዱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ይቀበሉ ዘንድ ጸለዩላቸው፤ በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠምቀው ነበር 
እንጂ፥ በእነርሱ ላይ በአንዱ ስንኳ ገና (መንፈስ ቅዱስ) አልወረደም ነበርና።” (የሐዋርያት ሥራ 8፡14-16) 

በሌላ በኩል ደግሞ ሳይጠመቁ መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉ እንደነበሩ እናነባለን። “ ... በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ መልሶ፥ እነዚህ 
እንደ እኛ መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉ እንዳይጠመቁ ውኃን ይከለክላቸው ዘንድ የሚችል ማን ነው? አለ። ...” (የሐ ሥራ 10፡

44-48)  ስለዚህ የውኃ ጥምቀት ለመዳንም ሆነ መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል አገልግሎቱ ውሱን መሆኑን በግልጽ እናያለን።  

ሐዋርያው ዮሐንስ በሚቀጥሉት ጥቅሶች ስለ ቁስዊው ውኃና ስለ መንፈሳዊ ውኃ ጥልቅ ግንዛቤ እንዲኖረን ያደርጋል። 
በዮሐንስ ወንጌል 4፡1-30 በክርስቶስና በሳምራዊቷ ሴት መሀከል የተደረገውን ውይይት ወይም ክርክር በአጭሩ 
እንመልከት።ውኃ ስጪኝ ሲላት፤ አንተ ይሁዳዊ ሆነህ፥ እኔ ሳምራዊ ሆኜ፥ እንዴት ውኃ ከእኔ ትጠይቃለህ? ትለዋለች። 
እርሱም መልሶ ውኃ ስጪኝ የሚልሽ ማን መሆኑን ብታውቂ ኖሮ እርሱ የሕይወት ውኃ እንዲሰጥሽ በለመንሺው ነበር፥ 
ይላታል። ሁለቱም ውኃ ያስፈልጋቸዋል፤  እርሱ ያለውን ውኃ እርሷ የላትም፤ እርሷ ያላትን ውኃ እርሱ የለውም። ሁለቱም 
የሚያስፈልጋቸው የሕይወት ውኃ ነው። ሴቷ የምትቀዳው ለሥጋዊ ሕይወታችን፤ ክርስቶስ የሚሰጠው ውኃ ለነፍሳችን 
ሕይወት የሚያስገኝ ነው። ስለዚህ ትክክለኛው ጥምቀት እርሱ በሚሰጠው ውኃ መሆን እንዳለበት አያጠያይቅም። ማንም 
ሰው ምርጫው ቢሰጠው፥ የሚጠመቀው ክርስቶስ በሚሰጠው ውኃ እንጂ ሳምራዊትዋ በምትቀዳው ውኃ እንዳልነበረና 
እንደማይሆን አያከራክርም። 

“ ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፥-- የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ፣ ወደ እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም፥ በእኔ የሚያምን  ሁልጊዜ 
ከቶ አይጠማም። (ዮሐንስ 6፡35) “ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ።በእኔ የሚያምን መጽሐፉ እንዳለው፥ 
የሕይወት ውኃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ...(ዮሐንስ 7፡37-38) እነዚህ ጥቅሶች ክርስቶስ የሚሰጠው ውኃና ምግብ ቁሳዊ 
አለመሆናቸውን ግልጽ ስለ አደረጉ ተጨማሪ ማብራሪያ አያስፈልግም። ስለዚህ እውነተኛ ጥምቀት እንደሚከተለው ነው።  

“የሰው ልጅ በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ካልሆነ በቀር ከሥጋዊ ፍላጎት ግፊት ራሱን ነፃ ለማድረግ አይችልም። እርሱ 
በመንፈስ፥ በውኃና በእሳት መጠመቁ ተገቢ ነው። ... ይህም የመለኮታዊ ችሮታ መንፈስ፥ የእውቀትና የሕይወት ውኃ፥ 
የእግዚኣብሔር ፍቅር እሳት ማለት ነው። ሰው በዘላለማዊ ችሮታ ይሞላ ዘንድ በዚህ መንፈስ፥ በዚህ ውኃና በዚህ እሳት 
መጠመቅ አለበት።”5 በሌላ አነጋገር፥ ማንም ሰው በእግዚኣብሔር የሕይወትና የእውቀት ውኃ፥ በእግዚኣብሔር የፍቅር 
እሳትና በእግዚኣብሔር የመንፈስ ቅዱስ ኃይል መጠመቅ አለበት።  “ይህ ካልሆነ ግን በቁሳዊ ውኃ መጠመቅ ምን ጥቅም 
አለው? ...”

ብዙውን ጊዜ ክርስቲያኖች ክርስቶስ በውኃ ስለተጠመቀ፥ ከኃጢኣት ያነፃል በማለት የቁሳዊው ውኃ ጥምቀትን ትልቅ ደረጃ 
ይሰጡታል። “ ክርስቶስ ይህን የዮሐንስን ሥርዓት ሁሉም እንዲጠቀምበት በመፈለጉ፥ ሕዝቡን ለማንቃትና የቀድሞውን 
ኃይማኖት ሕግ ለመፈጸም ሲል እርሱ ራሱም ፈጸመው። ምንም እንኳ የዮሐንስ ጥምቀት የዮሐንስ ሥርዓት የነበረ 
ቢሆንም፥ በእውነቱ ግን በእግዚኣብሔር ሃይማኖት ውስጥ ቀድሞውንም ይሠራበት ነበር።”
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ለምሳሌ ያህል የሂንዱን ኃይማኖት ብንወስድ፥ በጋንጂስ ወንዝ ከሰባ ሚሊዮን የሚበልጡ አማኞች በአንድ ሳምንት ውስጥ 
በአንድ ወንዝ ውስጥ እንደሚጠመቁ እናያለን። የሂንዱ ኃይማኖት ከክርስትናም ሆነ ከአይሁድ ኃይማኖት በፊት የተገለጸ 
ስለ ሆነ፥ ጥምቀት በሂንዱ ኃይማኖት የተጀመረ እንጂ በክርስትና ወይም በዮሐንስ ወይም በአይሁድ ኃይማኖት 
ያልተጀመረ መሆኑን መረዳት አያዳግትም። 

“ ክርስቶስ መጠመቅ አያስፈልገውም ነበር፤ ነገር ግን በዚያን ጊዜ ይህ ተቀባይነት ያለውና የሚያስመሰግን ተግባርና፥ ስለ 
እግዚኣብሔር መንግሥት አብሳሪ ምልክት ስለ ነበረ አጸደቀው። ይሁን እንጂ፥ በኋላ እውነተኛ ጥምቀት በቁሳዊ ውኃ 
ሳይሆን፥ በመንፈስና በውኃ መሆን አለበት ብሏል። እዚህ ላይ ውኃ ቁሳዊ ውኃን አያመለክትም፥ ምክንያቱም በሌላ ቦታ 
በግልጽ ጥምቀት በመንፈስና በእሳት ነው ተብሏል፤ ከዚህም አባባል፥ የተነገረው ስለ ቁሳዊ እሳትና ስለ ቁሳዊ ውኃ 
እንዳልሆነ ግልጽ ነው፣ ምክንያቱም በቁሳዊ እሳት መጠመቅ አይቻልምና”8 

በተለይ የሚቀጥሉት ጥቅሶች ጥምቀትን ቃል በቃል ከመውሰድ እንድንቆጠብ ያነቃቁናል። “እኛ ሁላችንም በአንድ መንፈስ 
አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናልና።” (የሐ ሥራ 12፡13) “ ... በእጅ ባልተደረገ መገረዝ በእርሱ ሆናችሁ ተገረዛችሁ፤ 
በጥምቀትም ከእርሱ (ከኢየሱስ) ጋር ተቀብራችሁ፥ በጥምቀት ደግሞ ከሙታን ባስነሳው በእግዚኣብሔር አሠራር 
በማመናችሁ ከእርሱ ጋር ተነሳችሁ። ” (ቆላ 2፡11-12)  በአንድ መንፈስ መጠመቅ ይቻላል፣ ሁላችንም አንድ አካል ልንሆን 
ግን አንችልም። በጥምቀት ከክርስቶስ ጋር ምእመናን እንደ ተቀበሩ ሐዋርያው ጳውሎስ ይናገራል። ማን ነው ሲጠመቅ 
ከክርስቶስ ጋር የተቀበረው? ማንስ ነው ከክርስቶስ ጋር ከመቃብር የወጣው? ግርዛት ምን ማለት እንደሆነ አይሁድም ሆኑ 
ክርስቲያኖች ያውቃሉ። በክርስቶስ የተደረገው ግርዛት ምን ዓይነት ነበር? በሌላ በኩል ሙሴ፥  “የልባችሁን ሸለፈት 
ግረዙት ...” (ዘዳ 10፡16) ማንም ሰው የልቡን ሸለፈት ቆርጦ ያወጣ ወይም ያስወጣ የለም። እነዚህ ጥቅሶች የሚያሳዩን፥ 
የአካላዊ ጥምቀትም ሆነ ግርዛት የመንፈሳዊው ምሳሌዎች እንጂ ቃል በቃል ብቻ የሚወሰዱ እንዳልሆኑ ነው ። በሌላ 
አነጋገር ወርቁ ከሰሙ መለየት አለበት።  ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ አባባሎች ሁሉም ቃል በቃል የሚወሰዱ ሳይሆን ጥልቅ 
የሆነ መንፈሳዊ ትርጉም ያላቸው መሆኑን ያሳያሉ። 

 

7. መብላትና መጠጣት(ሥጋ ወደሙ)፡--

“የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ፥ ወደ እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም፣ በእኔ የሚያምን ሁልጊዜ አይጠማም። ... ከሰማይ   
የወረደ  ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ፣ ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል። ... የክርስቶስን ሥጋ ካልበላችሁ ደሙንም 
ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ሕይወት የላችሁም። ሥጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው፤ ሥጋዬ እውነተኛ 
መብል፥ ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነውና። ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ በእኔ ይኖራል፣ እኔም በእርሱ እኖራለሁ። 
... ከሰማይ የወረደ እንጀራ ይህ ነው፤ አባቶቻችሁ መና በልተው እንደሞቱት አይደለም፤ ይህንን እንጀራ የሚበላ ለዘላለም 

ከላይ የተጠቀሱትን ቅዱሳን ቃላት በማንበብ በእነርሱ ላይ ብናሰላስል፥ 
የመብላትንና የመጠጣትን ትርጉም ለመገንዘብ የሚያስቸግር አይሆንም።  ይሁን እንጂ፥ ተጨማሪ ጥቅሶችን ማከሉ ነገሩን 
የበለጠ እንደሚያብራራው ይታመናል። 

“ እነሆ በምድር ላይ ራብን የምሰድበት ዘመን ይመጣል፣ ይላል ጌታ እግዚኣብሔር፤ እርሱም የእግዚኣብሔርን ቃል 
ከመስማት እንጂ  እንጀራን ከመራብና ውኃን ከመጠማት አይደለም።” (አሞጽ 8፡11-12) ሰዎች የአምላክን ቃል ከማጣት 
እንጂ እንጀራ ከማጣት ያልተራቡ መሆኑ ግልጽ ነው። በተጨማሪም ሰዎች የመንፈሳዊ ህመም ስላለባቸው፥ ይህ ህመም 
የአምላክን ቃል መስማት ያስጠላቸዋል፣ ከቃሉም እንዲርቁ ስለሚያደርጋቸው በመንፈሳዊ ራብ ይሰቃያሉ። 

“ ከፈሪሳውያንና ከሳዱቃውያን እርሾ ተጠበቁ አላቸው። እነርሱም እንጀራ ባንይዝ ነው ብለው እርስ በእርሳቸው ተነጋገሩ። 
... ከፈሪሳውያን ከሳዱቃውያን እንድትበቁ ብዬ ስለ እንጀራ እንዳልተናገርኳችሁ እንዴት አታስተውሉም? እነርሱም 
ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን ትምህርት እንጂ ከእንጀራ እርሾ እንዲጠበቁ እንዳላላቸው ያን ጊዜ አስተዋሉ። ”(ማቴዎስ 5፡12) 
እስካሁን ያየናቸው ጥቅሶች እንዴት ዓለማዊና ቁሳዊ ነገሮች ሰማያዊና መንፈሳዊ ነገሮችን እንድናስተውል የተነገሩ 
መሆናቸውን ያስገነዝቡናል። 



ይኖራል። ... እንግዲህ የሰው ልጅ ቀድሞ ወደ ነበረበት ሲወጣ ብታዩ እንዴት ይሆናል? ሕይወት የሚሰጥ መንፈስ ነው፣ 
ሥጋ ምንም አይጠቅምም፤  እኔ የነገርኳችሁ ቃል መንፈስ ነው፣ ሕይወትም ነው። ... ” (ዮሐንስ 6፡35-69) በአካል እያለ 
እንዴት እንጀራ ሊሆን ቻለ? ወደ ክርስቶስ ሲቀረብስ ምን ዓይነት እንጀራ ይበላል? በእርሱ ሲታመንስ ምን ዓይነት ውኃ 
ይጠጣል? ከላይ በጥምቀት ርዕስ ሥር ስለተብራራ መድገም አያስፈልግም። ከማርያም ተውልዶ ከሰማይ ወርጃለሁ ይላል። 
ከሰማይ የመጣ የክርስቶስ ሥጋ ሳይሆን መንፈሱ ነው። ስለዚህ የምንመገበው መንፈሳዊ ሥጋውን፥ ማለትም ትምህርቱን፥ 
ቸርነቱን፥ መንፈሳዊ  ባሕርያቱን እንጂ ሥጋዊ ተፈጥሮውን ወይም የምንወስደው ቅባ ቅዱስ ወደ ኢየሱስ ሥጋ ይለወጣል 
ማለት አይደለም። ለዚህም ነበር፥ ሥጋውን ልንበላ እንዴት ይሰጠናል? በማለት በማጉረምረምና የሚያስጨንቅ ንግግር 
ነው በማለት ከደቀመዛሙርቶቹ ብዙዎቹ  ከእርሱ መራቅን የመረጡት።  

አብዱል-ባሃ ሲናገር፣ “ ይህ እንጀራ መንግሥተ ሰማያዊ ምግብና መለኮታዊ ፍጹምነቶችን ያመለክታል። ስለዚህ ‘ማንም 
ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ’ ማለት ማንም ሰው መንግሥተ ሰማያዊ ጸጋ ቢያገኝ፥ መለኮታዊ ብርሃን ቢቀበል፥ ወይም 
ከክርስቶስ ፍጹምነቶች ቢካፈል፥ በዚህ አማካይነት ዘላለማዊ ሕይወት ያገኛል። ደምም ደግሞ የሕይወት መንፈስና 
መለኮታዊ ፍጹምነቶችን፥ የጌታ ውበትንና ዘላለማዊ  ጸጋን ያመለክታል። ምክንያቱም የአካል ክፍሎች ሁሉ ከደም 
መዘዋወር ሕይወት ሰጪ ምግብ ያገኛሉ። ...  ‘ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው፥ ሥጋ ምንም አይጠቅምም፥‘ ሲል ስለ 
መንፈሱ፥ ስለ ጸጋዎቹ፥ ስለ ፍጹምነቶቹና ስለ ትምህርቶቹ የተናገረ መሆኑ ምን ያህል ግልጽ እነደሆነ አስተውሉ።”
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8. 

--ስለ አምላክነቱ የተነገሩ 

ስለ ክርስቶስ አምላክነትና የሰው ልጅነት 

“ ... እኔና አብ (እግዚኣብሔር) አንድ ነን።” (ዮሐንስ 10፡30) 

 “...እኔን ያየ አብን አይቷል።” ( ዮሐ14፡9) 

 “... እኔ በአብ እንዳለሁ፥ አብም በእኔ እንዳለ እመኑ፤ ...” (14፡11) 

“ አልፋና ዖሜጋ፥ ፊተኛውና ኋለኛው፥ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። ” (ራዕይ 22፡13) 

“ ... እኔንም የሚያይ የላከኝን ያያል (ዮሐ12፡45)። እነዚህና ሌሎችም ጥቅሶች ክርስቶስ አምላክ መሆኑን ያረጋግጣሉ። 

--ስለ ሰው መሆኑ የተነገሩ 

“... ከእኔ አብ ይበልጣልና ወደ አብ በመሄዴ ደስ ይበላችሁ ...” (ዮሐ 14፡28) ከአምላክ ሌላ አምላክ የሚበልጥ ስለሌለና 
ኢየሱስ ደግሞ ከእርሱ አምላክ እንደሚበልጥ ስለተናገረ፣ አምላክ አለመሆኑን አረጋግጧል። 

“ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም፤ ... የላከኝን ፈቃድ እንጂ ፈቃዴን አልሻምና። (ዮሐ5፡30) የላከውን አምላክ ፈቃድ 
እንጂ የራሱን ፈቃድ ሊያደርግ አለመምጣቱን መናገሩ በራሱ ከአምላክ የተለየ መሆኑን ይነግረናል። 

“ ...አባቴም እንዳስተማረኝ እነዚህን እናገር ዘንድ እንጂ ከራሴ አንዳች ነገር እንዳላደርግ በዚያን ጊዜ ታውቃላችሁ።” 
(ዮሐ8፡28) አስተማሪና ተማሪ የተለያዩ ስለሆነ፥ ምንም ማብራሪያ አያስፈልገውም። 

“ ... የምትሰሙት ቃል የላከኝ የአብ ነው እንጂ የእኔ አይደለም።” (ዮሐ14፡24) የተናገራቸው ቃላት የእርሱ ሳይሆን የአባቱ 
ከሆነ፥ ሁለቱ ልዩ ናቸው። 

 “ ስለዚያች ቀንና ስለዚያች ሰዓት ግን ከአባት ብቻ በቀር የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ፥ ልጅም ቢሆን የሚያውቅ የለም። ” 
(ማቴዎስ 24፡36) የማያውቀው ነገር ካለ አምላክ አይደለም ማለት ነው። 
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በተጨማሪም ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር፡-- “ ... በእግዚኣብሔርና በሰው መካከል ያለው መካከለኛው ደግሞ አንድ አለ፥ 
እርሱም ሰው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው” (1 ጢሞቴዎስ 2፡5)  

ስለዚህ፥ እነዚህና ሌሎችም ክርስቶስ አምላክ አለመሆኑን ያረጋግጡልናል። አምላክነቱን የሚያረጋግጡ ቃላትና፥ አምላክ 
አለመሆኑን  የሚያስረዱን ቃላት ከእርሱ፥ ከራሱ ስህተት አልባና ቅዱስ አንደበት የፈለቁ ናቸው። አንዱን ወስደን ሌላው 
ልንተወው አንችልም። አምላክነቱን ብቻ ወሰደን የሰው ልጅ አይደለም ለማለት አንችልም። የሰው ልጅነቱን ብቻ ወስደን 
አምላክነቱን መካድ ትክክል አይደለም።  

እነዚህን ተቃራኒ የሚመስሉትን እውነቶች የባሃኦላህ ግልጸት ያስታርቃቸዋል። “... ሁሉን አቀፍ ከሆኑት የእግዚኣብሔር  
ክስተቶች (ግልጸቶች) ማንኛውም፥ እኔ አምላክ ነኝ ቢል፥ እርሱ በእውነቱ እውነት ተናግሯል፥ ምንም ጥርጥር የለበትም። 
ምክንያቱም ተደጋግሞ እንደተገለጸው፥ በእነርሱ ግልጸት፥ በባሕርያቸውና  በስማቸው አማካይነት፥ የእግዚኣብሔር 
ግልጸት፥ ስሞቹና ባሕርያቱ ተደጋግመው በዓለም ይታያሉና። ... እንዲሁም ከእነርሱ (ከአምላክ መልእክተኞች) ማንኛውም 
እኔ የእግዚኣብሔር  መልእክተኛ  ነኝ የሚል ቃል ቢያሰማ፥ እርሱ የሚናገረው እውነት፥ የማያጠራጥር እውነት ነው። ... 
በዚህ ብርሃን ሲታዩ፥ ሁሉም የዚያ የፍጹም ንጉሡና የማይለወጠው ህላዌ መልእክተኞች ናቸው። እንደዚሁም ሁሉም፥ 
እኔ የነቢያት መደምደሚያ ነኝ ብለው ቢያውጁ፣ እነርሱ በእርግጥ እውነትን፥ ምንም ጥርጥር የሌለብትን እውነት 
ተናግረዋል። ምክንያቱም ሁሉም አንድ ሰው፥ አንድ ነፍስ፥ አንድ መንፈስ፥ አንድ ሕያውና አንድ ግልጸት ናቸውና።”10 

ሐዋርያው ጳውሎስ ክርስቶስ የአምላክ መስታወት መሆኑን ሲናገር፣ “እርሱ የማይታይ የእግዚኣብሔር ምሳሌ ነው፤ ... ሁሉ 
በእርሱ ተፈጥረዋልና፣ ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው፤ ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ተፈጥሯል፤ እርሱም ከሁሉ በፊት ነው። ” 
(ቆላስያስ 1፡15-17 )  “ ... በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን፣ እርሱም (ክርስቶስም) የክብሩ (የእግዚኣብሔር ክብር) 
መንጸባረቅና የባሕርይው ምሳሌ...” ነው። (ዕብራውያን 1፡3) “ እኛም ሁላችን የጌታን ክብር እንደ መስታውት 
እያብለጨለጭን (እያንጸባረቅን) መንፈስ ከሚሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር 
እንለወጣለን። (2 ቆሮንቶስ 3፡18) የእግዚኣብሔ መልእክተኛ የእርሱ፥ የአምላክ የራሱ መስታወት ነው። አንድ መስታወሰት 
የፀሐይን መልክ፥ ቅርጽንና ብርሃን እንደሚያንጸባርቅና እንደሚያሳየን ሁሉ፣ የአምላክ መልእክተኛም የአምላክን ባሕርያት 
በሙሉ፥ እንደ እውነት፥ ፍቅር፥ ፍትሕ፥ ኃይል፥ ሥልጣን፥ ደግነት፥ ቸርነት፥ ውበት፥ ምህረት፥ ... ወዘተ፥ የሚያንጸባርቅና 
የሚያሳየን ጉድፍ የለሽ መስታወት ነው። ስለዚህ መላክተኛውን ካየን አምላክን አየን፣ መልእክተኛውን ካወቅን አምላክን 
አወቅን ማለት ነው።  

 

9. ሥላሴ፡--በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሥላሴ (Trinity) በማለት በግልጽ የተጻፈ ነገር የለም። ነገር ግን በግልጽ በጌታ 
እንደ ተነገረው፥ አብ (እግዚኣብሔር)፥ ወልድ (ክርስቶስ) እና መንፈስ ቅዱስ (የእግዚኣብሔር ኃይል)፥ ሦስቱ እንዳሉ 
እናውቃለን።ይሁን እንጂ፥ “እግዚኣብሔር አለ፡-- ሰውን በመልካችን በአምሳላችን እንፍጠር ...” ዘፍ1፡26 የሚለውን  
ንጉሣዊ አባባል ሐረግ፥ የብዙ ቁጥር ነው በማለት ለሦስቱሥላሴዎች ህልውና እንደ ማስረጃም የሚያቀርቡ አሉ። ሌላው 
እንደ ማስረጃ የሚቀርበው ደግሞ፡-- “ ... እርሱ (አብርሃም) በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ እግዚኣብሔር በመምሬ 
የአድባር ዛፍ (መስክ) ተገለጠለት። ዓይኑንም አነሳና እነሆ፥ ሦስት ሰዎች በፊቱ ቆመው አየ፤ ...” (18፡1-6) የሚለውን ጥቅስ 
ነው። በይሆናልለሦስቱ ሥላሶች ሁለቱም እንደ ማስረጃነት ቀረቡ እንጂ፥ በእውነት መነጽር ሲታዩ ግን ሰውን የፈጠሩ 
ሦስት መሆናቸውን፣ ወይም ለአብርሃም የተገለጸው እግዚኣብሔርና ሦስቱ ሰዎች፥ በድምሩ አራት ስለሆኑ፥  የሦስቱን 
አንድነትና ሦስትነት ቀርቶ፥ ሦስት እንደነበሩም ለማስረጃነት ብቁ አይደሉም። 

ከላይ ስለ “ክርስቶስ አምላክነትና የሰው ልጅነት” በተብራራው ርዕስ ውስጥ ስለ ሦስቱ የተሰጠው ማብራሪያ፥ ማለትም 
ክርስቶስ በተናገረው መልኩና መንግገድ፥ ትክክለኛ ትርጉሙን መረዳት ይቻላል። ስለሆነም፥ስለ ሥላሴአብዱል-ባሃ 
እንደሚከተለው ያብራራል። 



“ እግዚኣብሔር ንጹህ ፍጹምነት ነው፤ ፍጡራን ግን ኢ-ፍጹምነት (የፍጹምነት ተቃራኒዎች) ናቸው።የእግዚኣብሔር ወደ 
ፍጡር ሁኔታዎች መውረድ ማለት በከፍተኛ ደረጃ ኢ-ፍጹምነት ይሆናል፤ (ስለዚህ) የእርሱ መከሰት፥ የእርሱ መታየት፥ 
የእርሱ መነሳት በደንብ በተወለወለ ንጹህ መስተዋት ላይ እንዳረፈ የፀሐይ ነጸብራቅ ነው። ... ስለሆነም የክርስቶስ 
እውንነት (Reality)... እንደ ንጹህ መስታወት ነበረ። የእውንነት ፀሐይ፥ የመለኮት ህልውና (የሆነው እግዚኣብሔር) በዚህ 
መስታወት ውስጥ ራሱን  ገለጸ፣ በውስጡም የራሱን ብርሃንና ግለት ከሰተ፤ ነገር ግን ፀሐይ፥ በመስታወቱ ውስጥ ለመኖር 
ከቅዱስነቱ ክብር አርያም እንዲሁም ከቅዱስነት መንግሥተ ሰማይ አልወረደም። ... 

“ ... የክርስቶስ እውንነት ንጹህ መስታወት ሲሆን፥ የእውንነት ፀሐይም (እግዚብሔርም) ... በመስታወቱ ውስጥ ታየ ማለት 
ነው። ይህም ማለት የመለኮት ህልውና የሆነው ፀሐይ ተከፋፈለ ወይም ተራባ ማለት አይደለም፤ ምክያቱም ፀሐዩ 
በመስታወት ውስጥ ታየ እንጂ፥ አንድ ነው። ...   

“ መንፈስ ቅዱስ በክርስቶ እውንነት ውስጥ የታየውና ገሃድ የሆነው የእግዚኣብሔር ጸጋ ነው። ...”11 እንጂ እግዚኣብሔር 
በአካል ወርዶ በማርያም ማህፀን ውስጥ ተፀነሰ ወይም በክርስቶስ አካል ውስጥ ገባ ማለት አይደለም። ስለዚህ የመለኮት 
ህልውና ፈጽሞ የተለየ፥ ተወዳዳሪ፥ ተመሳሳይና እኩያ የሌለው መሆኑ እውነትና የተረጋገጠ ነው።”

የባሃኢ ጽሑፎች እንደሚያስረዱን ሁለት የተራራቁና ሊገናኙ የማይችሉትን ነገሮች የሚያገናኝ መካከለኛ መኖር እንዳለበት 
ነው። ለምሳሌ ያህል፥ ፀሐይ ወደ ምድር መጥታ ብርሃንዋንና ሙቀትዋን አትሰጥም። ሕይወት ሰጪ ኃይልዋን፥ በአምላክ 
ፈቃድና ጥበብ፥ በምታፈልቃቸው ጨረሮች አማካይነት  ለምድር ታደርሳለች።   
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“ሁለት የተራራቁትን እርስ በርሳቸው እንዲቀራረቡ የሚያደርግ አንድ አገናኝ (መሀከለኛ) እንዲኖር ያስፈልጋል። ...  

“ስለዚህ በእግዚኣብሔርና በሰው መሀከል አንድ አገናኝ መኖር አለበት እንላለን። ይህም የተፈጠረውን ምድር (አካል) 
ከአንዱ ከማይታሰበው፥ ከመለኮታዊ እውንነት (ከፈጣሪ) ጋር ቅርበት እንዲኖረው የሚያደርግ፥ ሌላ ሳይሆን መንፈስ 
ቅዱስ ነው።  

“የመለኮታዊ እውንነት በፀሐይ ይመሰላል፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በፀሐይ ጨረሮች። የፀሐይ ጨረሮች ብርሃኑንና ሙቀቱን 
ወደ ምድር በማምጣት፥ ለተፈጠሩት ነገሮች ሕይወት እንደሚሰጡ ሁሉ፥ በተመሳሳይ መልኩ፥ ክስተቶች (የእግዚኣብሔር 
መልእክተኞች) ከመለኮታዊ የእውንነት ፀሐይ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል በማምጣት ለሰዎች ነፍሶች ብርሃንና ሕይወት 
ይሰጣሉ። 

“ተመልከቱ፥ በምድርና በፀሐይ መሀከል አንድ አገናኝ መኖር ያስፈልጋል፣ ፀሐይ ወደምድር አትወርድም፣ ምድርም ወደ 
ፀሐይ አትወጣም። ይህ ግንኙነት የሚደረገው፥ ብርሃን ሙቀትና ግለትን በሚያመጡት፥ የፀሐይ ጨረሮች አማካይነት 
ነው።”

ከላይ በተጠቀሱት ጽሑፎች ውስጥ ሦስት ነገሮች እንዳሉ እናያለን፤ እነርሱም ፀሐይ፥ የፀሐይ ጨረርና መስታወት ናቸው። 
ሦስቱም በአንድ መስታወት ውስጥ ይታያሉ፣ ስለዚህ ሦስቱም አንድ ናቸው ለማለት ይቻላል። ነገሩ ይምሰል እንጂ 
ሦስቱም የተለያዩ ናቸው። 
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“በተመሳሳይ መልኩ መንፈስ ቅዱስ ለሰው ሕይወት መንስዔው እርሱ ነው።... 

“እነዚህ ሁሉ ቡራኬዎች ለሰዎች የሚደርሱት በመንፈስ ቅዱስ ነው፣ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በፈጣሪና በፍጥረት መሀከል 
አገናኝ መሆኑን እንገነዘባለን።”

በዚህኛው ጥቅስ ውስጥም ሦስት ነገሮችን እናያለን፤ እነርሱም እግዚኣብሔር፥ መንፈስ ቅዱስና ክርስቶስ ናቸው። ክርስቶስ፥ 
“እኔን ያየ አብን አየ” ስለሚል ሦስቱም አንድ ናቸው ለማለት ይቻላል፡ አሁንም ነገሩ ይምሰል እንጂ፥ ሦስቱም ሦስት 
ናቸው። 
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ሌላ የሰውን ጥበብ ደግሞ ስናይ፥ በሚጎርፈው የኤለክትሪክ ኃይልና በአምፑል መካከል መካከለኛው ትራንስፎርመሩ 
መሆኑን እናያለን። ትራንፎርመሩ ባይኖር ኖሮ ከዚያ የኤሌክትሪክ ምንጭ የሚጠቀሙ ባልቦች ሁሉ ባረሩ ነበር። ሁለቱም 
ማለት፥ ጨረሩ የፀሐይን ሙሉ ኃይል ተቀብሎ፥ ለምድር የሚመጥነውን ይሰጣል፤  ትራንስፎርመሩ የኤሌክትሪኩን ሙሉ 
ኃይል ተቀብሎ ለአምፖሎች የሚመጥናቸውን ያስተላልፋል።  

በተመሳሳይ መልኩ በፈጣሪና በፍጥረቱ መካከል መካከለኛውን አምላክ በጥበቡ ከሰዎች መሀልይመርጣል። “አንድ 
እግዚኣብሔር አለና፥ በእግዚኣብሔርና በሰው መካከል ያለው መካከለኛው ደግሞ፥... ሰው የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው።” 
(1 ጢሞቴውስ 2፡5) “መካከለኛው ለአንድ ብቻ አይደለም፥ እግዚኣብሔር ግን አንድ ነው።” (ገላትያ 3፡20)  

የአምላክ መልእክተኛ የፈጣሪን ሙሉ ባሕርያት፥ ኃይሉን፥ እውቀቱን፥ ፍቅሩን፥ እውነቱን፥ ምህረቱን፥ ቸርነቱን፥ ደግነቱን፥ 
... ወዘተ ተቀብሎ፥ በሚገለጽበት ዘመን ያለው ሕብረተ ሰብ ሊቀበልና ሊረዳ የሚችለውን እውነታ ይገልጽለታል። 
“የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ፥ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም።” (ዮሐንስ 16፡12)  

ስለዚህ ሰው በአእምሮው እያደገና በአስተሳሰቡና በአመለካከቱ በበሰለ መጠን፥ አምላክ ለዚያ የንቃተ ህሊናና እውቀት 
ደረጃ የሚመጥን ትምህርት ይልካል። ምክንያቱም አንድ፥ የአንደኛ ክፍልን ሕፃናት የሚያስተምር፥ መምህር የሁለተኛ 
ደረጃን ትምህርት ለሕፃኑ አያነበንብም። በአንጻሩ ደግሞ ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ፊደልን አይቆጥርለትም። ለዚህም ነው 
ሐዋርያው ጳውሎስ ሕፃን ናችሁና ወተት ጋትኳችሁ፥ ገና ሥጋ መብላት አልቻላችሁምና ያለው። አሁን ግን ወተቱን 
ከመጋት ይልቅ መጠጣትና ሥጋንም አጣጥመን መብላት እንችላለን። በተለይ፥ በሕፃንነታችን ጊዜ ቅጣትን በመፍራት 
ከእኩይ ነገር እንታቀባለን፤ መልካም ነገርን ለማግኘት ሠናይ ነገር እንሠራለን። የአእምሮ ብስለትንና የመንፈሳዊ እድገትን 
ስንላበስ ግን ከክፋት የምንታቀበውና መልካም ነገርን የምንሠራው የጥቅሙንና የጉዳቱን እውነት ስለምንገነዘብ መሆኑ 
ግልጽ ነው። 

ስለዚህ፥ ከላይ በዝርዝር ከታየው “ ...መግለጫ የሥላሴ ሦስትነት ትርጉም ግልጽ ሆኗል፤ የእግዚኣብሔር አንድነትም 
ተረጋግጧል።”12 

 

10. ማየትና መስማት

“ኢየሱስም የማያዩ እንዲያዩ፥ የሚያዩም እንዲታወሩ፥ እኔ ለፍርድ መጣሁ አለ፤” (ዮሐንስ 9፡39-41) ጌታ ይህንን የተናገረው 
አንዱን ዓይነ ሥውር እንዲያይ ካደረገው በኋላ ተፈዋሹ ስለታደለው ተአምራዊ ፀጋ ለአይሁዶች ሲነግራቸው በመከራከር 
ከምኩራብ እንዳስወጡት በሰማ ጊዜ ነበር። (ዮሐንስ 9 በሙሉ ይነበብ) ይህን ሰው ሥጋዊ ዓይኑ እንዲያይለት አድርጓል፤ 

“ እናንት ሰነፎች ልበ ቢሶች፥ ዓይን እያላችሁ  የማታዩ፥ ጆሮም እያላችሁ የማትሰሙ ... ፣ ” 
(ኤርሚያስ 5፡21) “ንጹሃን እግዚኣብሔርን ያያሉ” (ማቴ 5፡8) በዓይናቸው እንዳያዩ፥ በጆሮአቸውም እንዳይሰሙ፥ 
በልባቸውምን እንዳያስተውሉ፥ ተመልሰውም እንዳይፈወሱ፥ የዚህን ሕዝብ ልብ አደንድን፥ ጆሮአቸውንም አደንቁር፥ 
ዓይኖቻቸውንም ጨፍን አለኝ።” (ኢሳ 6፡9-10) “የሰው ልጅ ሆይ በአመጸኛ ቤት መሀከል ተቀምጠሀል፤ ያዩ ዘንድ ዓይን 
አላቸው፥ እነርሱም አያዩም፤ ይሰሙ ዘንድ ጆሮ አላቸው፥ እነርሱም አይሰሙም፤ እነርሱ አመጸኛ ቤት ናቸውና።” (ሕዝቅ 

12፡2)  ነቢያት ይህን ቃል በተናገሩበት ወቅት ያይና ይሰማ ያልነበረው የሕዝቡ መንፈሳዊ ዓይንና ጆሮ ነበር እንጂ ሥጋዊ 
ማያና መስሚያ መሣሪያዎቻቸው ሥራዎቻቸውን መሥራት እንደ ተሳናቸው እንዳልነበረ ግልጽ ነው። ሐዋርያው ማቴዎስ 
ደግሞ ንጹሃን አምላክን ያያሉ ያለው በሥጋዊ ዓይናቸው ያያሉ ማለቱ እንዳልንበረ ያሚያሻም አይሆንም። 

ከላይ የተጻፈውን የኢሳይያስን ትንቢት በመጥቀስ ሐዋርያው ዮሐንስ ሲናገር “ልባቸው ስለ ደነደነ ማመን አቃታቸው” 
ይላል። (ዮሐንስ 12፡37-41 ይነበብ) ያለማመናቸው ዋና ምክንያት መንፈሳዊ ዓይናቸው ስለማያይ፥ መንፈሳዊ ጆሮዋቸው 
ስለማይሰማ፥ መንፈሳዊ ማስተዋያ አእምሮአቸው (ልባቸው) ስለደነደነ ወይም ስለ ደነዘዘ ነበር እንጂ በሥጋዊ ዓይናቸው 
ሆነ ጆሮዋቸው ወይም አእምሮአቸው በሚገባ መቶ በመቶ ይጠቀሙበት ነበር፤ ይህም ማለት፥ ክርስቶስን በሥጋዊ 
ዓይናቸው ያዩት፥ ቃሉንም በሥጋዊ ጆሮዋቸው ይሰሙ ነበር ማለት ነው። 



ይህ ለክርስቶስ እንደማይሳነው እናውቃለን። የስንቱን ሰዎች ሥጋዊ ዓይኖችስ አሳውሯል? ምንም እንኳን ሲወለድ ዓይነ 
ሥውር ሆኖ የተወለደውን እንዲያይ ቢያደርግም፥ እንዳያዩ የተደረገው መንፈሳዊው ዓይኖቻቸው እንጂ ሥጋዊ 
ዓይኖቻቸው አለመሆኑን እርግጠኞች ነን። ስለዚህ ማየት፥ መስማትና ማስተዋል የነፍሳቸውን የመገንዘቢያ ኃይሎችን 
አለመጠቀምን የሚያመለክቱ እንጂ ከቁሳዊ ነገሮች፥ ማለት ክሥጋዊ አካሎቻችን ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌላቸው 
እንረዳለን። 

11.በርና እረኛ (ባብና ባሃኦላህ)

ይህ ትንቢት ባሃኦላህ ከምሥራቅ እንደሚመጣና አዋጅ ነጋሪውም ባብ እንደሚሆን ያሳያል። የመጣው ከኢራን፥ 
ከእስራኤል በስተምሥራቅ በኩል መሆኑንና እውነተኛው እረኛ በበር በኩል የገባ መሆኑን ነው። በተጨማሪም በእስራኤል 
ሀገር ለዘላለም ዙፋኑን የዘረጋበት ሀገር ነው። ስለሆነም በርና እረኛ የሚሉት ቃላት ከግልጹ ትርጉማቸው በስተጀርባ ልዩና 
ጥልቅ ትርጉም እንዳላቸው ለማስተዋል የሚሳን አይሆንም።  

 ባብ ማለት በር ማለት ነው፤ ባሃኦላህ ማለት የእግዚኣብሔር ክብር ማለት ነው። “ ወደ 
ምሥራቅ ወደሚመለከተ በር አመጣኝ። ... የእስራኤል አምላክ ክብር ከምሥራቅ መንገድ መጣ። ድምጹም እንደ ብዙ 
ውኆች ይተምም ነበር፣ ከክብሩም የተነሳ ምድር ታበራ ነበር። ... የእግዚኣብሔር ክብር ወደ ምሥራቅ በሚመለከት በር 
ወደ መቅደሱ ገባ። መንፈሱም አነሳኝ፥ ወደ ውስጠኛው አደባባይም አገባኝ፤ እነሆ የእግዚኣብሔር ክብር መቅደሱን ሞልቶ 
ነበር። በመቅደሱም ሆኖ የሚናገረኝን ሰማሁ፤ በአጠገቤም ሰው ቆሞ ነበር። እንዲህም አለኝ፥- የሰው ልጅ ሆይ፥ 
በእስራኤል ልጆች መካከል ለዘላለም የምቀመጥበት የዙፋኔ ስፍራና የእግሬ ጫማ መረገጫ ይህ ነው። ዳግመኛ የእስራኤል 
ቤትና ነገሥታቶቻቸው ... ቅዱስ ስሜን አያረክሱም። ... እኔም ለዘላለም በመካከላቸው አድራለሁ (እኖራለሁ)።” (ሕዝ 
43፡1-9) 

በአዲስ ኪዳን ደግሞ ጌታ ይህን ትንቢት የበለጠ ግልጽ ያደርገዋል። “ኢየሱስም ደግሞ አላቸው፥--እውነት እውነት 
እላችኋለሁ፥ እኔ የበጎች በር ነኝ። ... በሩ እኔ ነኝ፥ በእኔ (በኩል)የሚገባ ቢኖር ይድናል፤...” (ዮሐ 10፡7-9) ግልጹ አባባል 
በክርስቶስ በማመን መዳን እንደሚቻልና የአምላክን ምህረትና ቡራኬ በእርሱ በኩል አንድ አማኝ ለማግኘት እንደሚችል 
ነው። 

“እውነት እላችኋለሁ፥ ወደ በጎች በረት በበሩ የማይገባ ... ሌባ ወንበዴም ነው። በበሩ የሚገባ ግን የበጎች እረኛ ነው። 
ለእርሱ (ለእረኛው) በረኛው ይከፍትለታል፤ በጎቹም ድምጹን ይሰሙታል፤ የራሱንም በጎች በየስማቸው ጠርቶ 
ይወስዳቸዋል።  (ዮሐ10፡1-3) “ መልካም እረኛ እኔ ነኝ። መልካም እረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ያኖራል(ይሰዋል) ... ከዚህም 
በረት ያልሆኑ ሌሎች በጎች አሉኝ፤ እነርሱንም ደግሞ ላመጣ ይገባኛል፥ ድምጼንም ይሰማሉ፥ አንድም መንጋ ይሆናሉ፥ 
እረኛውም አንድ። ” (ዮሐ10፡11-16) እዚህ ጥቅስ ውስጥ የምናየው ግን የተለየ ትርጉም አለው። በረኛው (ክርስቶስ) 
ለእውነተኛው እረኛ (ለክርስቶስ)ይከፍትለታል ካልን፥ አባባሉ ምን ትርጉም ይሰጣል? ቃል በቃል ትርጉም አይሰጥም። 
ስለዚህ ክርስቶስ ዳግም በአባቱ ክብር፥ በእግዚኣብሔር ክብር፥ ሲመጣ በእርሱ ደረጃና ማዕረግ የተቀባ ለእርሱ በሩን 
የሚከፍትለትና መምጣቱን የሚያበስር አዋጅ ነጋሪ መኖሩን የሚያመላክት ነው። ስለዚህ አዋጅ ነጋሪው ፥ በሩ (ባብ)  
ከእግዚኣብሔር ክብር (ከባሃኦላህ) በፊት በመምጣት ሁሉን ነገር እንደሚያዘጋጅ ይጠቁማል። “ከዚህም በረት ያልሆኑ 
ሌሎች በጎች አሉኝ” ማለት ደግሞ፥ ክርስቲያኖች ያልሆኑ ሌሎች በአምላክ አማኞች እንዳሉና እነሱንም በመሰብሰብ አንድ 
እረኛና አንድ መንጋ እንድሚሆኑ ያረጋግጣል። 

 

 

 

12. ገሃነም እሳትና(ሲኦል) መንግሥተ ሰማይ (ገነት)፥“አየሁም እነሆ ሐመር ፈረስ ወጣ፥ በእርሱም ላይ 
የተቀመጠው ስሙ ሞት ነበረ። ሲኦልም ተከተለው።(ራዕይ 6፡8) ሞት ፈረስ ይጋልባልን? ሲኦል ደግሞ ቃል በቃል 
የሚታመነው “እሳቱ የማይጠፋ፥ ትሉ የማያንቀላፋ”፥ በአንድ ግዙፍ ምድጃ ውስጥ ትልና እሳት “በፍቅር እየኖሩ፥”  
ኃጢያተኛውን ለዘላለም የሚያሰቃዩበት ቦታ ተደርጎ ነው። ይህ አነጋገር ሞት ሕይወት እንዳለው  ፈረስ መጋለቡ፥ ሲኦል 
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ደግሞ መልካ ምድር መሆኑ ቀርቶ ሞትን መከተሉ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ አባባሎች ምሳሌያዊና የተለዩ ጥልቅ ትርጉም 
እንዳላቸው ያሳያሉ።  

“... በመከራዬ ሳለሁ ወደ አምላኬ ወደ እግዚኣብሔር ጮህኩ፥ እርሱም ሰማኝ፤ በሲኦል ሆድ ውስጥ ሆኜ ጮህኩ፥ 
ቃሌንም አዳመጥህ።... እኔም ከዓይንህ ፊት ተጣልሁ፥ ...(ዮናስ 2፡1-10)ዮናስ በዚያን ወቅት የነበረው በዓሣ ነባሪ ከርስ ውስጥ 
እንጂ፥ በሲኦል ውስጥ አልነበረም። ከላይ እንደተጠቀሰው ሲኦል “ፈረሰኛውን” ሞት ሲከተል ነበር፤ በዚህ ደግሞ የአሣ 
ነባሪ ሆድ ሆነ። ታዲያ በዚያን ጊዜ ሲኦል ሞትን ሲከተል የነበረው አሣ ነባሪው ከባሕር ወጥቶ እንደ ፈረስ ይጋልበው 
ነበርን? አንድ ተመራማሪ እንደዚያ ብልህ ገበሬ ነገሮችን ለማገናዘበ ቢሞክር፥ ሲኦልም ሆነ ሞተ ቃል በቃል የሚወሰዱ 
አለመሆናቸውን መረዳት አያዳግተውም። 

“ሞትና ሲኦልም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣሉ። (ራዕይ 20፡14) በእርግጥ ይህ ጥቅስ የሚያረጋግጠው ሞትም ሆነ ሲኦል 
ምሳሌያዊ አባባሎች ሲሆኑ፣ ሞትም የሥጋዊ ሞትን ሳይሆን፥ የመንፈስ ሞትን፤ ሲኦልም ነፍስ የምትቃጠልበትን ሥፍራ 
ሳይሆን፥ ሰው ከአምላክ ሲለይ ማግኘት የሚገባውን ቡራኬ በማጣቱ የሚደርስበትን ቅጣት፥ ችግር፥ ዘላለማዊ የህሊና 
ስቃይና ጸጸት የሚያመላክት ነው።   

 በባሃኢ ቅዱሳን ጽሑፎች እንደተገለጸው፥ የነፍስ ሁኔታ በእናቱ ማሕጸን ያለ ሽልን ይመስላል። ሰው በዚህ ሥጋዊ 
ሕይወቱ እያለ፥ ልክ ሕፃን በእናቱ ማሕጸን እያለ ሲወለድ የሚያስፈልጉትን አካላት እንደሚያዳብር ሁሉ፣ ለሚቀጥለው 
ዓለም የሚያስፈልጉትን በፈጣሪው አምሳያ የታደሉትን የባሕርይ ኃይሎች ማዳበር አለበት።  ሕፃኑ በእናቱ ማህጸን እያለ፥ 
እንደ እግር፥ እጅ፥ ዓይን፥ ጆሮ፥ ... ወዘተ ሳያዳብር በምቾት ሊኖር ይችላል። ይሁን እንጂ፥ እነርሱን ካላዳበረ  ለእናቱ 
ማህጸን ሲሞትና ወደዚህ ዓለም ሲወለድ ሊኖሩትና ሊጠቀምባቸው አይችልም። በተመሳሳይ መልኩ፥ እነዚህን መንፈሳዊ 
ባሕርያት፥ እንደ እውነት፥ ፍቅር(የአምላክ ፍቅር)፥ እውቀት(ፈጣሪን ማወቅ)፥ እምነት፥ ፍትሕ፥ ትክክለኛነት፥ ርህራሄ፥... 
ወዘተ በምድራዊ ሕይወቱ ካላዳበራቸው፥ በሚቀጥለው ዓለም ሊያገኛቸው አይችልም።  

ለምሳሌ፥ አንድ ሰው ዓይነ ሥውር ሆኖ ቢወለድ ከዓይናማ ሰው ጋር እኩል የዚህን ዓለም ሕይወት አይጠቀምበትም፥ 
አይደሰትበትምም።  ይህ ችግር የደረሰበት በራሱ ምርጫና ውሳኔ ከሆነማ፥ ማድረግ የሚገባውን ካለመቻሉና ማገኘት 
የሚገባውን ከማጣቱ ባሻገር፥ የሕሊና ወቀሳው፥ ጸጸቱ፥ ቁጭቱና ስቃዩ ምን ያህል የከፋ ይሆንበታል! እርግጥ ነው፤ አንድ 
ሕጻን በእናቱ ማህጸን እያለ ዓይንም ሆነ ጆሮ ወይም ሌሎች አያሌ የሰውነት ክፍሎች አያስፈልጉትም። ሲወለድ ግን 
ያስፈልጉታል። በተመሳሳይ መልኩ፥ ሰው በዚህ ዓለም እያለ ያለ እነዚህ መንፈሳዊ ባሕርያት የተመቻቸና የተደላደለ ኑሮ 
ሊኖር ይችላል፤ ወደሚቀጥለው ዓለም ሲወለድ ግን ችግሩ፥ ስቃዩና መከራው ለዘላለም የከፋ እንድሚሆንበት ቅዱሳን 
ጽሑፎች ያረጋግጣሉ። አንድ ሰው ዓይነ ሥውርና ጆሮው የማይሰማው፥ ከሁለት አንዱን ከሌለው የበለጠ እንደሚቸገር 
ግልጽ ነው። በተጨማሪ እጅ ከሌለውስ፥ ሁለቱን ከሌለው የከፋ ይሆንበታል። አንድ ነፍስም የታደሏትን መንፈሳዊ 
ባሕርያት ባላዳበረች መጠን ዘላለማዊ ስቃዩና መከራው በዚያ መጠን ይሆናሉ። ለዚህም ነው ሁሉም እንደ ሥራው 
ይከፈለዋል የተባለው። የተለያዩ ሰዎች የሚያዳብሯቸው መንፈሳዊ ባሕርያት (የሚሠሯቸው የጽድቅ ሥራዎች) 
የሚያቃጭጯቸው የመንፈሳዊ ባሕርያት(የሚፈጽሙት ኃጢአት) የተለያየ በመሆኑ፥ ሁሉም የሚቀጣው ወይም 
የሚከፈለው ዋጋ በሠራው ሥራ መጠን ነው።  የተለያዩ ወንጀል ፈጽመው አንድ ዓይነት ቅጣት ዳኛው ቢወስን፥ ፍርደ 
ገምድል መባሉ አይቀርም። ታዲያ የፍትሕ ምንጭ የሆነው አምላክ ምን ያህል የበለጠና የላቀ ለእያንዳንዱ ነፍስ በሠራው 
ሥራ መጠን ተገቢውን እንደሚሰጠው አያጠያይቅም።  

“ለእነዚያ በእግዚኣብሔር ለሚያምኑት፥ የእግዚኣብሔር ፍቅርና እምነት ላላቸው፥ ሕይወት እጅግ በጣም ጥሩ ነው፥- 
ይህም ማለት ዘላለማዊ ነው፤ ነገር ግን ለእነዚያ፥ ከእግዚኣብሔር ለተጋረዱት ነፍሶች፥ ምንም እንኳ እነርሱ ሕይወት 
ቢኖራቸውም፥ ሕይወታቸው ጨለማ ነው፤ ከአማኞች ሕይወት ጋር ሲነጻጸር ደግሞ እንደ አለመኖር ነው።”14

 

ክርስቶስም፥ 
“ሙታንን ተውዋቸው ሙታናቸውን ይቅበሩ...” ያለው በእውነተኛ አማኝና በማያምን አንድ ግለሰብ መካከል ያለው 
ልዩነት፥ በበድን በህያው ሰው መካከል ያለውን ልዩነት እንደሚመስል ያረጋግጣል።  



13. ሰይጣን (ዲያብሎስ)

የሰው ዘር ጨቅላ በነበረበትና እርቃኑን እንደነበረ ባላወቀበት ጊዜ፥ ሰይጣን ማስፈራሪያ ነበረ።  ሰው በአእምሮው 
በጎለመሰበት ወቅት ግን፥ ለምን “ሰይጣን ክርስቶስን ፈትኖታል፥ ኢዮብን ፈትኖታል” በማለት የኃይማኖት መሪዎች 
ህልውና የሌለውን ህልውና እንዲኖረው ለማድረግ መጣራቸው የሚገርም ብቻ ሳይሆን፥ የሚያሳዝን ጭምር ነው። 
መልሱን ‘በይሆናል’ ለማስቀመጥ ባይቻልም፥ በዚህ ዘመን ስለ እመነቱ ጥልቅ ግንዛቤ ያለውን ሰውም ሆነ የሌለውን ሰው፥ 
ህልውና የሌለው ሰይጣን የማስፈራራቱን ኃይል ተነፍጓል ለማለት  ይቻላል። ምክንያቱም እርሱ ህልውና ከሌለው የኃይል 
ባሕርይ ሊኖረው አይችልምና። 

፡-- አምላክ የፈጠረው ሁሉ መልካም ነው፤ እርሱምእያንዳንዱን ፍጡር ከፈጠረ በኋላ፥ 
መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን፥ የፈጠረው ነገር “መልካም እንደሆነ አየ”፥ ይላል። ስለዚህ ክፉ ነገር አምላክ አልፈጠረም። 
ሕጻን በነበርንበት ጊዜ ወላጆቻችን፥ “ቡቡ” ወይም “ጭራቅ” እንዳይበላችሁ ይሉን ነበር። እነዚህ ቃሎች፥ ወይም አውሬ 
ከመሰሉም፥ አውሬዎች፥ ለጨቅላ አእምሮ፥ የሚያስፈሩና የሚባሉ ነበሩ፤ በመፍራትም ወላጆቻችን የነገሩንን እንታዘዝ 
ነበር። ካደግን በኋላ ግን አለመኖራቸውን አወቅን። እኛም በተራችን ለልጆቻችን ማስፈራሪያ አድርገናቸዋል፤ እነርሱም 
ሲያድጉ ጭራቅና ቡቡ  አለመኖራቸውን ያረጋግጣሉ።  

 ለመሆኑ ጌታ፥ “ ጴጥሮስን፥ ወደ ኋላዬ ሂድ አንተ ሰይጣን፥ የሰውን እንጂ የእግዚኣብሔርን አታስብምና፥ እንቅፋት 
ሆነህብኛል፣” (ማቴዎስ 16፡22) ያለው፥ ለምን ይሆን ? ብሎ በመጠየቅ ለማጤን መጣሩ መልካም ነው። ይሁዳ ውስጥስ 
የገባው ሰይጣን ጴጥሮስ ነበርን ብሎ መጠየቅ ሳያስፈግ ይቀራልን ?በአጭሩ ግን፥ የሰው ሥራ አምላክ ካዘዘው ጋር 
ሲቃረን፥ ያ ሰው ሰይጣን ሆነ ማለት ነው። ስለሆነም፥ ሰይጣን ወይም አጋንንት የእኩይ ሰው ባሕርይ እንጂ፥ ህልውና 
ያለው ፍጡር አይደለም። በመጨረሻም፥ ከአንድ ጓደኛው ጋር ፀሐፊው ስለ ሰይጣን በተነጋገረበት ወቅት፥ ይህ ግለሰብ 
በሰይጣን መኖር ያለውን እምነት ሊያስቀይረው ባለመቻሉ፥ የሚከተሉትን ጥያቄውችና መልሶች ከተለዋወጡ በኋላ 
ተለያይተዋል። በአሁኑ ወቅት ይህ ግለሰብ፥ ስንኳንስ የሰይጣንን መኖር ቀርቶ የኃይማኖትንም ትክክለኛነት አያምንም። 
ይህንን ጓደኛ እንዲያመቸን ስሙን “ሉሉ” እንበለው። 

ፀሐፊ፡- ለመሆኑ የፀሐይ ብርሃን ባለበት አካባቢ ጨለማ አለን ? 

ሉሉ፡- ይህማ ግልጽ ነው፥ እንዴት ትጠይቀኛለህ ? 

ፀሐፊ፡- መልስልኝ። 

ሉሉ፡- የፀሐይ ብርሃን ካለ ጨለማ አይኖርም። 

ፀሐፊ፡-  የብርሃን ምንጭ ፀሐይ እንደሆነ እናውቃለን፣ የጨለማ ምንጭ ምን ይሆን ? 

ሉሉ፡- ይህ ጥያቄ ከሰይጣን ጋር ምን ግንኙነት አለው ? 

ፀሐፊ፡- ዝምድናቸውን በኋላ ለማስረዳት እሞክራለሁ፤ አሁን ግን ጥያቄዬን    መልስልኝ። 

ሉሉ፡- ምንጩ የብርሃን አለመኖር ነው። ከብርሃን ውጭ በራሱ ምንጭ አለው ብለህ ታስባለህ ? 

ፀሐፊ፡- የለውም። ለመሆኑ ክርስቶስ የዓለም ብርሃን ነውን ? 

ሉሉ፡- ምነው ? ትጠራጠራለህ እንዴ ? 

ፀሐፊ፡- የአንተን እምነት ነው የምጠይቀው። 

ሉሉ፡- የዓለም ብርሃን ነው 

ፀሐፊ፡- ሰይጣንስ ? 



1.  

 
 

21 
 

ሉሉ፡- የዓለም ጨለማ ነው፤ የሰውን ዘር የሚያደናብርና ወደ ክፋትና ጥፋት የሚመራ እርሱ ነው። 

ፀሐፊ፡- ብርሃን ባለበት ቦታ ሁሉ ጨለማ ስለሌለ፥ ከእኔ ጋር ክርስቶስ ስላለ ሰይጣን የለም።  ሌላ ክርክር አያስፈልገንም፣ 
ተለያየን። ከዓመታት በኋላ ግን፥ ከላይ እንደተጠቆመው፥ ስንኳንስ ስለ ሰይጣን ቀርቶ፥ ያንን ሊያስተምረኝ ይሞክር 
የነበረውን እምነት ትቶታል። 

አሁንም ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን በመጻፍ ሌላ የክርክር መድረክ እንዲፈጠር አይፈለግም። ማንም ሰው በዚህ መስክ 
ተገቢውን ጥናትና ምርምር ሲያደርግ ፥ የሰይጣንን አለመኖር ብቻ ሳይሆን፥ አምላክ የፈጠራቸው ሁሉ መልካም 
መሆናቸውን ያውቃል። እኩይ ነገሮች የመልካም ነገሮች  ተቃራኒ ናቸው፤ እነዚህ ሠናይ ነገሮች ወይም ባሕርያት 
በማይኖሩበት ጊዜ በእነርሱ ሥፍራ የሚተኩ ክስተቶች እንጂ፥ እኩይ ነገሮች በራሳቸው ህልውና ያላቸው አይደሉም። 

አብዱል-ባሃ ሰይጣን የሰውን ዝቅተኛ ተፈጥሮ የሚያመለክት እንጂ፥ በራሱ ህልውና ያለው ፍጡር አለመሆኑን ይናገራል። 

“ ሰይጣን የሰው አእምሮ ውጤትና የሰብአዊ ደመ-ነፍስ ዝንባሌ ስለሆነ፣ በምንም መንገድ ሰይጣናዊ ህልውና የለም። 

“ ይህ የሰው ዝቅተኛ ተፈጥሮ በሰይጣን ይመሰላል፥ እርሱም ክፉውና በእኛ ውስጥ ያለው እኔነት (ego) እንጂ ውጭ 
(በራሱ የሚኖር) ያለ ክፉ ስብእና (personality)አይደለም። 

“ ክፉ መንፈስ፥ ሰይጣን ወይም እንደ እኩይ የተተረጎመው ማንኛውም ነገር የሚጠቁመው በሰው ውስጥ ያለውን ዝቅተኛ 
ተፈጥሮ ነው። ይህም የሰው ዝቅተኛ ተፈጥሮ በተለያዩ መንገዶች ተሰይሟል። በሰው ውስጥ ሁለት መገለጫዎች አሉ፤ 
አንደኛው የአካላዊ ተፈጥሮ መገለጫ ነው፤ ሌላው የመንፈሳዊ ግዛት መገለጫ ነው። ... አምላክ ክፉ ነገር አልፈጠረም፤ 
እነዚህ ስሞችና አስተሳሰቦች የሚገልጹት የሰውን ምድራዊ  (ሥጋዊ) ተፈጥሮ ብቻ ነው። ”15 

 

14. ኢየሩሳሌም፥ ከተማ፥  ቤተ ክርስቲያን ፥  ሙሽራ...፡-እነዚህ ቃላት፥ እንዲሁም ጽዮን፥ ሴት፥ ድንግል፥ 
አዲሲቱ ኢየሩሳሌም፥ ሰማይ፥ አዲስ ሰማይ፥... የሚያሳዩት የእግዚኣብሒርን እምነትና መለኮታዊ ሥርዓትን በምሳሌነት  
የሚገልጹ ናቸው እንጂ፥ ቃል በቃል፥ ከጡብና ከድንጋይ ወይም ከእምነ በረድ ተገንብታ ኢየሩሳሌም ከሰማይ ትወርዳለች 
ማለት አይደለም። አዲስ ሰማይ ወይም አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ደግሞ አዲስ መለኮታዊ ሥርዓትን ወይም ኃይማኖትን 
የሚገልጹ ናቸው። ሴት፥ ድንግል፥  ወይም ቤተ ክርስቲያን፥ ከጥሬ ትርጉማቸው ባሻገር፥ ከላይ እንደተገለጸው፥ 
ኃይማኖትንና መለኮታዊ ሥርዓትን ይወክላሉ። 

 

15.ሰባት፥  ሰባት ቁጥር የተለየና ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊ ትርጉም አለው። በዮሐንስ ራዕይ ይህ አሃዝ በተለያየ መልኩ 
ተገልጾአል። 

“...ሰባቱ አብያተ ቤተ ክርስቲያናት ...” (1፡11) 

“...በዙፋኑ ፊት ካሉት ሰባት መናፍስት...” (1፡5) 

“...ሰባት የወርቅ መቅረዞች...” (1፡12) 

“...ሰባት ከዋክብት ...” (1፡16&20) 

“... በሰባት ማህተም የተዘጋ ማህተም አየሁ።” (5፡1) 



“... በጉም ከሰባቱ ማህተም አንዱን (ፈታ)...” (6፡1) 

“...ሰባተኛውን ማህተም (ፈታ)...” (8፡1) 

“... በዙፋኑም ፊት ሰባት የእሳት መብራቶች ይበሩ ነበር፤ እነርሱም ሰባቱ የእግዚኣብሔር መናፍስት ናቸው። ” (4፡5) 

“... የሰባቱ ከዋክብትና የሰባቱ  የወርቅ መቅረዞች ምሥጢር ይህ ነው። ሰባቱ ከዋክብት የሰባቱ አብያተ ቤተ ክርስቲያናት 
መላእክት ናቸው። ሰባቱ መቅረዞች ሰባቱ አብያተ ቤተ ክርስቲያናት ናቸው።” (1፡20) ዮሐንስ ይህንን ራዕይ ባየበት ጊዜ፥ 
ስንኳንስ አብያተ ቤተ ክርቲያናት ቀርቶ ቤተ ክርስቲያን አልነበረም። ስለዚህ ሰባቱ አብያተ ቤተ ክርስቲያናት ሰባቱን 
በታሪክ የታወቁትን ታላላቅ ኃይማኖታትን ይወክላሉ። ሰባቱ መላእክት ደግሞ የነዚህን ኃይማኖታት ገላጮች ወይም 
መሥራቾችን ያመላክታሉ። 

በኢሳይያስ ትንቢት ሰባቱን ኃይማኖቶች ሰባት ሴቶች በማለት ይጠቅሳቸዋል። “በዚያም ቀን (በመጨረሻው ቀን) ሰባት 
ሴቶች፥ የገዛ እንጀራችንን እንበላለን፥ የገዛ ልብሳችንን እንልብስልን፥ ስምህ ብቻ በእኛ ላይ ይጠራ ብለው አንዱን ወንድ 
ይይዙታል። ” (4፡1) የሚመገቡት ምግብ (መንፈሳዊ ትምህርት) ሆነ የሚላበሱት ልብስ (መንፈሳዊ ፀጋ) የማይለወጥ 
የራሳቸው መሆኑን የሚያሳየው፥ ኃይማኖታቸውን የማይለውጡ መሆኑን ነው። አንድ ሰው ባሃኢ ሲሆን ኃይማኖቱን 
ወይም እምነቱን አይቀይርም። ምክንያቱም የአምላክ ኃይማኖት አንድ ናትና። “ይህ ከጥንት እምቅድመ ዓለማዊ ወደ ፊት 
ዘላለማዊ የሆነ የማይለወጠው የእግዚኣብሔር እምነት ነው። ”14

በሰባት ማህተሞች የተዘጋው መጽሐፍ ደግሞ የሰባቱን ኃይማኖቶች መጻሕፍት ያሳያል። አንድ መጽሐፍ የሆነበት ምክንያት 
የሰባቱም ኃይማኖቶች ቅዱሳን መጻሕፍት፥ የአንድ ቅዱስ መጽሐፍ የተለያዩ ምዕራፎች ናቸው። ሰባቱ ማህተሞች ደግሞ 
ሰባት መጻሕፍት መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ነው። 

 (ባሃኦላህ) 

ሰባት ገላጮች (የእግዚኣብሔር መልእክተኞች)=ሰባት ኃይማኖቶች=ሰባት ቅዱሳን መጻሕፍት።  

 

16. ተአምር፡- 

“ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክትን (ተአምርን) ይሻል” (ማቴውስ 12፡38-39) 

የአምላክ መልእክተኞች ተአምራትንና ድንቅ ነገሮችን ለመሥራት እውቀት፥ ችሎታ፥ ኃይልና ሥልጣን 
አላቸው። ይሁን እንጂ፥ በእግዚኣብሔር የማያምኑ፥ ሐሳውያን ክርስቶሶችና ሐሳውያን ነቢያትም ተአምራትንና ድንቅ 
ነገሮችን ለመሥራት ይችላሉ። ስለዚህ ተአምር መሥራት አንድ የአምላክ መልእክተኛ፥ ከእግዚኣብሔር ተልኮ መምጣቱን 
መመዘኛ ወይም ማረጋገጫ አይደለም። የሚቀጥሉት ቅዱሳን ቃላት፥ ተአምር ለማየት የሚሹና ተአምርን እነማን ሊሠሩ 
እንደሚችሉ ያብራራሉ። 

“ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉና፥ ቢቻላቸውስ የተመረጡትን እስኪያስቱ ድረስ ታላላቅ ምልክትና 
ድንቅ ነገር ያሳያሉ።” (ማቴዎስ 24፡24) 

ፈሪሳውያንም የክርስቶስን ተአምራት መሥራት በሰሙ ጊዜ፡-“... ይህ በብዔል ዘቡል፥ በአጋንንት አለቃ ካልሆነ በቀር 
አጋንንትን አያወጣም አሉ።”(ማቴዎስ 12፡24)ስለዚህ አንድ ሰው ተአምር ስለ ሠራ ብቻ ቅዱስ ሰው ወይም የአምላክ 
መልእክተኛ ነው ማለት አይደለም። ተአምራትም ቢሠሩ እንኳ አንድ ጠማማ ትውልድ ሊቃና አይችልም። በሌላ በኩል 
ደግም፥ ክርስቶስም ሆነ ሌሎች የእግዚኣብሔር መልእክተኞች ተአምራትን ለማድረግ አይፈልጉም፤ ምክንያቱም 
ተልእኮዋቸው እርሱ አይደለምና። 

“ ነገር ግን ይህን ያህል ምልክት (ተአምር) በፊታቸው ቢያደርግም .. .በእርሱ አላመኑም። ” (ዮሐንስ 12፡37-38) 

“ ፈሪሳውያን መጡና ሊፈትኑት ከሰማይ ምልክት ከእርሱ ፈልገው ይከራከሩ ጀመር። ... ይህ ትውልድ፥ ስለ ምን ምልክት 
ይፈልጋል ? እውነት እላችኋለሁ፥ ለዚህ ትውልድ ምልክት አይሰጠውም አለ። ትቶኣቸውም ... ሄደ። ” (ማርቆስ 8፡11-13) 
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ክርስቶስ የመጣበት ዓላማ ሌላ ስለነበረ፥ የተሳሳተ ማስረጃ እንደ ጠየቁት ግልጽ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ 
ደቀመዛሙርቱየተከተሉት ተአምራትን ስላዩ ሳይሆን  ምግብ (መንፈሳዊ ምግብ) ስለሰጣቸውና ስለ በሉ ነበር። 

“ ... እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ የምትፈልጉኝ እንጀራን ስለ በላችሁና ስለ ጠገባችሁ ነው እንጂ ምልክቶችን ስላያችሁ 
አይደለም። ለሚጠፋ መብል አትሥሩ፤ ነገር ግን ለዘላለም ሕይወት ለሚኖር መብል የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ሥሩ ...” 
(ዮሐንስ 6፡26-34) 

“...አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ፣ የግሪክ ሰዎች ጥበብን ይሻሉ፣ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን፤ ይህም 
ለአይሁድ ማሰናከያ፥ ለአሕዛብም ሞኝነት ነው፤ ለተጠሩት ግን፥ አይሁድ ቢሆኑ የግሪክ ሰዎችም ቢሆኑ፥ የእግዚኣብሔር 
ኃይልና የኣግዚኣብሔር ጥበብ የሆነው ክርስቶስ ...” (1ቆሮ 1፡22-24)መሆኑን በመግለጽ፥ ሐዋርያው ጳውሎስ፥ ተአምራት 
ሳይሆኑ፥ ክርስቶስ ያመጣው ትምህርትና ያፈሰሰው ንጹህ ደሙ ስለ ተልእኮው ታላቅና እውነተኛ ማስረጃዎች መሆናቸውን 
ያረጋግጣል። በመጨረሻው ዘመን፥ ዳግም የሰው ልጅ በአባቱ ክብር ሲመጣ ተአምራትን ድንቅ ሥራ እንደ ሠሩ አድርገው  
የሚመኩትን ከፊቱ እንዲጠፉና እንዲርቁ ብቻ ሳይሆን እንደማያውቃቸው ጭምር ይነግራቸዋል። 

አልተናገርንምን ? በስምህስ አጋንንትን አላወጣንምን ? በስምህስ ብዙ ተአምራት አላደረግንምን ? ይሉኛል። የዚያን 
ጊዜም፥ ከቶ አላውቃችሁም፤ እናንተ አመጸኞች፥ ከእኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባቸዋለሁ።”(ማቴዎስ7፡22-23) 

ስለዚህ፥ የእግዚኣብሔር መልእክተኞች ማንኛውንም ተአምር ለመሥራት የሚችሉ ቢሆንም፥ ተአምር መልእክተኛውን 
ለመቀበልና በእግዚኣብሔር ለማመን ብቁ መለኪያ አይደለም።የባሃኢ ቅዱሳን ችሑፎችም፥ አብዛኛዎቹ ተአምራትም  
መንፈሳዊ እንጂ ቁሳዊ እውነታዎች  አለመሆናቸውን በአመክንዮ ያስረዳሉ። 

“ ቅዱሳን ክስተቶች (የእግዚኣብሔር መልእክተኞች) የተአምራት ምንጮችና የአስደናቂ ምልክቶች ፈጣሪዎች ናቸው። 
ማንኛውም ከባድና ሊደረግ የማይቻል ነገር ሁሉ፥ ለእነርሱ ቀላልና የሚቻል ነው።...  

“ ...በቅዱሳን መጻሕፍት ተአምራት ልዩ ትርጉም ባላቸው ቃላት ተገልጸዋል፤ ... 

“ ነገር ግን በእግዚኣብሔር ክስተት ቀናት ለሚኖሩትና የማስተዋል ችሎታ ላላቸው ሰዎች የክስተቱ ሁኔታዎች ሁሉ 
ተአምሮች ናቸው፤ ምክንያቱም እነርሱ ከሌሎቹ የላቁ ናቸውና፤ ይህ ብቻውን ፍጹም የሆነ ተአምር ነው። 

“ እውነትን ለሚያምኑ ሰዎች ተአምር አስፈላጊነት የለውም። ለምሳሌ አንድ ዓይነ ሥውር ቢያይ፥ መሞቱ ስለማይቀርና 
ሁሉም የስሜት ህዋሳቶቹና ኃይሎቹ ስለሚጠፉ፥ በመጨረሻው (ሲሞት) እውር ይሆናል። ስለዚህ ዓይነ ሥውሩን 
እንዲያይ ማድረጉ...በአንጻራዊ ሁኔታ ጥቅሙ አነስተኛ ነው። አንድ የሞተን ሰው አካል እንዲነሳ ማድረጉ፥ እንደገና መሞቱ 
ስለማይቀር ጥቅሙ ምንድን ነው ? ነገር ግን ... መንፈሳዊና መለኮታዊ ሕይወት መስጠቱ ታላቅ ቁም ነገር ነው። ይህ 
ሥጋዊ ሕይወት ሟች ነው፥ መኖሩም እንዳለመኖር ይቆጠራል። ክርስቶስም ከደቀ መዛሙርቱ ለአንዱ፡- ‘ሙታን 
ሙታናቸውን እንዲቀብሩ ተውዋቸው’ ያለው ለዚህ ነው። 

“አስተውሉ፡- እነዚያ በአካል ሲታዩ ሕይወት የነበራቸውን ሰዎች ክርስቶስ እንደ ሙታን ቆጠራቸው፤ ምክንያቱም ሕይወት 
ማለት ዘላለማዊ ሕይወት...ነውና። በቅዱሳን መጻሕፍት ሙታንን ስለ ማስነሳት በተናገሩ ቁጥር፥ (በመንፈስ)የሞቱት 
ዘላለማዊ ሕይወት በማግኘት ተባርከዋል ማለት ነው፤... 

“ ...ይህ አባባል የእግዚኣብሔር ክስተቶች ተአምራት ለመሥራት አይችሉም ለማለት አይደለም፤ ነገር ግን እነርሱ ከፍተኛ 
ግምት የሚሰጡት፥ ለኅሊና ዓይን፥ ለመንፈሳዊ ፈውስና ለዘላለማዊ ሕይወት ነው። አንድ ዓይነ ሥውር ... ማየት ቻለ 
ሲባል፥ ... በውስጣዊ ሁኔታ እውር ነበር፥ መንፈሳዊ ዓይን አገኘ፣ ወይም አላዋቂ ነበር፥ አዋቂ ሆነ፣ ወይም ቸልተኛ ነበር፥ 
ጥንቁቅ ሆነ፣ ወይም ዓለማዊ ነበር መንፈሳዊ ሆነ ለማለት ነው።16

 

 ”  



17. ስለ ክርስቶስ ዳግም መምጣት፥

በጣም የሚፈቃቀሩ ወጣቶች ነበሩ። ተጋብተው ፍቅራቸው በግለት ላይ እንዳለ ወጣቱ ወደ ጦር ሜዳ  
ይዘምታል።  የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ነበር። ወጣቷም ነፍሰ ጡር ነበረች። ስትወልድ ልጇ አባትዋን ሲመለስ 
በቀላሉ እንድታውቀው በማሰብ የባልዋን ፎቶ በጠረጴዛ ላይ አስቀምጣ አባትሽ (ዩር ዳዲ) እያለች ትነግራት 
ነበር።  ልጅቷም መሄድና መናገር ስትጀምር ወደ ስዕሉ ሁልጊዜ እየሄደች ስዕሉን ትስመው ነበር። በልጅና በአባት 
ስዕል መሃከል ከፍተኛ ፍቅር ተመሰረተ። ዓመታት አልፈው፡ ጦርነቱ አብቅቶ አባት ይመጣል። 

ይህንን ርዕስ በሚመለከት፥ “በንገረን ክፍል አንድ፡” በሚገባ ስለ ተብራራ፥ በዚህ 
ርዕስ ውስጥ መድገሙ አስፈላጊ አይሆንም። ነገር ግን፥ ምእመናን ክርስቶስ ዳግም ሲመጣ ለማወቅ ለምን እንደ ተቸገሩ 
ለአንባብያን  ግንዛቤ ያህል፥ አንድ አጭርናእውነተኛ ታሪክ፥አቀርባለሁ። 

አባትሽ  መጣ ! ይሏታል። አባቴ ይህ ነው ብላ በጠረጴዛው ላይ ያለውን ስዕል ታሳያቸዋለች፤ ሮጣ ሄዳም 
ትስመዋለች። አባቷም እኔ እኮ ነኝ አባትሽ ሲላት፤ አንተ አይደለህም በማለት አባቷ በጠረጴዛው ላይ ያለው ስዕል 
መሆኑን  ታሳየዋለች። አብቷን ማለት ስዕሉን ምን ያህል እንደምትወደው ያንኑ ስዕል በመሳም ታረጋግጥለታለች። 

ምናልባት ብዙዎቻችን የዚች ህጻን ልጅ አመለካከት ይኖረን ይሆን? ሐዋርያት፥ ነቢያት፥ ቅዱሳን፥ የሃይማኖት 
መሪዎችና ወላጆቻችን፡  በሀውልት፡ በስዕል ወይም በቃላት ቀርጸው እንድናፈቅረውና ሲመጣ እንድናውቀው 
ያስቀመጡልን ምስል፥ ልክ እንደ ህጻኗ፥ ስዕሉ ጌታችን ነው ብለን ይሆን? 

ከዚያም ቀናት ኣልፈው ሳምንታት ተተኩ። ወላጆችም ግራ ተጋቡ፤ በምን መልክ ስዕሉ የአባቷ መልክ እንጂ አባቷ 
አለመሆኑን ለማስረዳት ተቸገሩ። አንድ ቀን ግን አባትና እናት በመጀመሪያ ሊገነዘቡት ያልቻሉት አንድ ነገር 
ተከሰተ። ልጂቱ አባቷን ትኩር ብላ አይታ ሮጣ ሄዳ የአባቷን ስዕል ትኩር ብላ ታያለች። ይህን ነገር በመመላለስ 
ስታደርግ ወላጆቿ በመገረም ያዩዋት ነበር። ከብዙ ጊዜ ማስተያየትና ማወዳደር በኋላ፥“both are the same 
daddy” (ሁለቱም ያው አባቴ ናቸው) ብላ ደመደመች። 

እኛስ ይህች ህጻን ያደረገችውን ማወዳደር፡ ማነጻጸርና ማስተያየት አድርገናል? ወይስ በትውልድ አጋጣሚ ተቀርጾ 
ብቻ ሳይሆን ተቀባብቶያገኘነውንና የተከተልነውን እምነት ሆነ ሃይማኖት ይዘን ይበቃናል ብለን ደምድመን ይሆን 
? መልሱን ለምታፈቅሩት አምላክ እንድትሰጡ ለእናንተ ለክቡራን አንባቢዎች እተወዋለሁ 

 

 

 

 

 

 

 

ምዕራፍ ሁለት 

ለክርስቲያኖች የባሃኦላህ መልእክት። 
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ባሃኦላህ በዘመኑ ለነበሩት የዓለምና የሃይማኖት መሪዎች፥ ለለተያዩ የሃይማኖት ተከታዮች፥ ለአንዳንድ የታወቁ ግለሰቦች፥ 
... ወዘተ ተስፋ፥ ምክርና ማስጠንቀቂያ አዘል መልእክቶችን አስተላልፏል። የመልእክቶች ይዘትና የተላኩላቸው 

ግለሰቦችሆኑ የሀገርና የሃይማኖት መሪዎች፥ እንዲሁም ተቛማት “በንገረን ክፍል ሥስት”  በዝርዝር በሚገባ ተብራርቷል። 

ይሁን እንጂ፥ ባሃኦላህ ለክርስቲያኖች የተለየ መልእክት ልኳል፤ የመልእክቱንም ስም “እጅግ በጣም ቅዱሱ ጽላት” 
ብሎታል። ደግነትና ፍቅር በተመላበት አጻጻፍ ያመጣውን መልእክት እንዲመረምሩ ይጋብዛቸዋል። መልእክቱም 
የሚጀምረው፥ “የወልድ ተክታዮች” በማለት ነው። ከክብሩም ራሳቸውን ያገለሉት በስሙ ምክንያት ይሆንን? ብሎ 
ይጠይቃል። ክርስቲያኖች እርሱንና ያመጣውን ትምህርት እንዳይመረምሩ እንቅፋት የሆነባቸው አዲሱ ስሙ ነው። 
ከተለመደው የተለየ አዲስ ነገር አብዛኛውን ጊዜ ፍርሃትንና ጥርጣሬን ይፈጥራል።  

ባሃኦላህ ሲናገር፥ “ የወልድ ተከታዮች ሆይ! በስሜ ምክንያት ነው ራሳችሁን ከእኔ ያገለላችሁት?”1እርሱ እንዲገለጽ ቀንና 
ሌሊት የጸለዩለትን አዳኝ ለምን እንደካዱት እንዲያስቡበት በዚህ መልእክቱ እንዲህ በማለት ይጠይቃቸዋል፤“ቀንና ሌሊት 
የኃያላን ኃያል የሆነውን ስትጠሩት ነበር፤ ነገር ግን ከዘላለማዊ መንግሥተ ሰማይ በታላቅ ክብሩ ሲመጣ ከእርሱ ፊታችሁን 
አዞራችሁ።”2 

በመቀጠልም፥ ከታሪክ እንዲማሩ ያለፉት የአምላክ መልእክተኞች ስለ ደረሰባችው ተቃውሞ ይተርክላቸዋል። ሁሉም 
የእግዚኣብሔር መልእክተኞች በመጡበት ዘመን ያለምንም ልዩነት እንዴት ሰዎች እነዚህ አዳኞቻቸው የሆኑትን 
የአምላክን፥ የራሱን ግልጸቶች፥ ሁሉንም እንደ ካዷቸው ያስታውሳቸዋል። ታሪክንም ክርስቲያኖች እንዲያስታውሱ 
ያደረገበት ዋና ምክንያት እውነትን ለማወቅ የሚፈልጉ ሰዎች የምርምር ፍላጎታቸውን እንዲያዳብሩ ነው። ይሁን እንጂ፥ 
የሰውን ተፈጥሮ ለመረዳት ታሪክን ያቃልላሉ። “ ... በእግዚኣብሔር መልእክተኞች ይሳለቁ፥ ቃሉንም ያቃልሉ፥ በነቢያትም 
ላይ ያፌዙ ነበር።” (2 መ. ዜና መዋዕል 36፡16) 

ወደ እውነት የሚመሩን ከሌሎች በላይ ልቀው የሚታዩ ሁለት ምንጮች አሉን። እነርሱም ቅዱሳን ጽሑፎችና ታሪክ 
ናቸው። ቅዱሳን ጽሑፎች የአምላክን ዓላማና ለፍጡራኑ ያለውን ፍላጎት ያሳያሉ፤ ታሪክ የሰውን አሠራር  ያሳያል። ቅዱሳን 
መጻሕፍት የአምላክን ፍቃድ ይገልጻሉ፤ ታሪክ የሰውን አእምሮ ይፈትናል። ቅዱሳን መጻሕፍት የመለኮትን መመሪያዎች 
ያስተምራሉ፤ ታሪክ እነዚህ ተሳሳች ሕዝቦች እነዚህን መመሪያዎች እንዴት እንደሚተገበሩ ያሳያሉ። ቅዱሳን ጽሑፎች 
የአምላክን ፍጹምነት ይገልጻሉ፤ ታሪክ የሰብአዊ ፍጡርን ኢፍጹምነት ይከስታል። የቅዱሳን ጽሑፎች ምሳሌያዊ አባባሎች 
የሰዎች ምናብ ያለ ገደብ እንዲከንፍ ያደርገዋል፤ ታሪክ በምናብ ዓለም የሚከንፈውን ነፍስ ወደ እውንነት ምድር 
ያወርደዋል። በገነነው ከንቱ አስተሳሰብና ምናብ ላይ ጮራውን ይፈነጥቃል። ስለዚህ ሰዎች የፈለጉትን እንዳያምኑ 
ባይከለክላቸውም፣ እንዲጠራጠሩ ያደርጋቸዋል። ይህ እንደ ፈለጉት ላለማመን ነፃነትና ሥልጣን ማጣት ምቾት 
ይነፍጋቸዋል። ስለዚህ ታሪክን ወደኋላ ለማየት አይመርጡም።  

አንዱ የታሪክ ትምህርት ምንም ጊዜ ከታሪክ አለመማራችን ነው። ስለሆነም ታሪክ ራሱን ቢደጋግም አይደንቅም። ያለፈው 
ታሪክ አይጠቅምም ብሎ በማሰብ ይሆን ሰዎች ማገናዘብ የማይፈልጉት?  ከአለፉት ሕዝቦች ጋር አሁን ያለውን ሁኔታ 
ማገናዘብ ለምን ሰዎች ይሳናቸዋል? 

የታሪክ አንዱ ትምህርት ሥልጣኔ መለዋወጡን፥ ነገር ግን የስዎች ስሜትና ጠባይ በምንም መንገድ ተምሳሳይ መሆኑን 
ነው። መንግሥታት ይወለዳሉ፥ ይሞታሉ፤ ያብባሉ፥ ይረግፋሉ፤ ነገር ግን የሰው ልብ ያው ነው። ስለዚህ ነው ብዙ የታሪክ 
ጸሐፊዎች ከታሪክ እንድንማር በአንክሮ የሚያሳስቡን። በተለይ ዳዊት ያለፈውን በመርሳት ቅድስና እንደማይገኝ 
ያስገነዝበናል።  (ዳዊት 88፡12)  

ክርስቶስ የሚመጣበት ጊዜ እንደ ኖህ ዘመን መሆኑን ሲናገር፣ በግልጽ ታሪክ ራሱን እንደሚደግም የማያወላውል ትንቢት 
ተናግሯል። “ የኖህ ዘምን እንደነበረ፥ የሰው ልጅ መምጣትም እንዲሁ ይሆናል።” (ማቴ 24፡37) 



ባሃኦላህም ክርስቲያኖችን ለአንድ አፍታ ቆም ብለው የእምነታቸውን ታሪክ ራሳቸውን በአይሁዳውያን ቦታ አስቀምጠው 
እንዲፈትሹት ይጠይቃቸዋል። በወቅቱ አይሁዳውያን፥ በተለይ የኃይማኖት መሪዎች፥ የትንቢቱን ትክክለኛ ትርጉም 
የሚያውቁ መሆናቸውን በእርግጠኛነት ያስተምሩ ነበር፤ በዋይታ ግንብ አጠገብም እያለቀሱ አምላክ መሲሁን 
እንዲልክላቸውና ከጠላቶቻቸው ነፃ እንዲያወጣቸው ይፀልዩ ነበር፥ አሁንም ይፀልያሉ። ይሁን እንጂ፥ ይመጣል ብለው 
በሚጠብቁት መሲህና በክርስቶስ መካከል ዝምድና ቀርቶ ተመሳሳይነት አላገኙም። (ንገርን ክፍል 1 ገጽ 30-42) 

ምን ዓይነት ሰዎች ክርስቶስን እንደተቀበሉ ፣ እነማን እንደካዱት ባሃኦላህ በዚ ጽሑፍ ውስጥ ያስታውሳቸዋል። 
በመጀመሪያ የሚጠቅሰው ዓሣ አስጋሪውን ጴጥሮስን አዳኙን ያወቀውን ነው። በኋላም ከአይሁድ ቀሳውስት መካከል ሊቅ 
ነው ተብሎ የሚታወቀውን ነው። ከዚያም ባሃኦላህ እነዚህን እውነታዎች በማስታወስ፥ ክርስቲያኖች ከእንቅልፋቸው 
እንዲነቁ  ይጠይቃቸዋል።  

በዓለም የኖረ ንጉሥም ሆነ ገዢ የክርስቶስን ታላቅነትና ንጉሥነት ለማግኘት በልቡ መመኘቱ አይቀርም። መሪዎች 
ይከሰታሉ፥ ይጠፋሉም። የክርስቶስ ፀሐይ ግን በከፍተኛው መንግሥተ ሰማይ በሚያብረቀርቅ ፀዳል ያበራል። እምነቱ 
እዚህ ደረጃ ለመድረስና የክርስቶስ ታዋቂነት ለመግነንም፣ ተካታዮቹምን ያህል፥ ድካም፥ ስቃይ፥ መሰደድ፥ መዋረድና 
መገደል እንደ ደረሰባቸው ታሪክን መርሳት አይገባም። የክርስትና እምነት አገራችን እንኳን የደረሰው ከሦስት መቶ ዓመታት 
በኋላ ነበር። አሁን ያሉት ቅዱሳን ደብሮችና ገዳማት፥ በተራራ፥ በገደልና በደሴት ላይ ለምን እንደ ተመሠረቱ የቤተ ክህነት 
ምሁራን ያብራሩልን ይሆንን? 

ሰዎች ሁልጊዜ የሚያስቡት ያለፈው ሕብረተሰብ ብቻ በአምላክ ግልጸቶች ላይ የጭካኔ ፍርድ እንደሚፈጽም አድርገው 
ነው። እነርሱ እንደ አባቶቻቸው ለመ(ስ)ሳሳት እውራን አለመሆናቸውን በተሳሳተ ምናብ ይመካሉ። ክርስቶስ እንዳለው፥ 
በራሳቸው ውስጥ ያለውን ግንድ ከማየት ይልቅ በሰው ውስጥ ያለውን ጉድፍ ማየት ይቀላቸዋል። (ማቴ 23፡29-30) ባሃኦላህ 
ታሪክን ካስታወሳቸው በኋላ፣ ለእነርሱ መዳን መምጣቱን አውጇል። ይህንንም በማድረጉ ከባድ መከራ ደርሶበታል። 
ታዲያ እንዲህ ካለ ወዳጅ፥ ምድራዊ ሐብቱን፥ ክብርና ማዕረጉን እንዲሁም ሕይወቱን ለእነርሱ መዳን ብሎ የሰዋውን 
ለምን እንደሚሸሹ ይጠይቃቸዋል። 

“  እኛ ለእናንተ ብለን መጥተናል፥ ለእናንተ መዳን ስንልም የዓለምን መከራዎች ተቀብለናል። እናንተ ሕይወት እንድታገኙ 
ሕይወቱን ከሰዋው ትሸሻላችሁን?”

እርግጥ ነው፥ ሰዎች መታለልን ከመፍራት የተነሳ አዲስ ነገርን ይሸሻሉ፤ ከልጅነታቸው ጀምረው  እንዲጠነቀቁ 
ወላጆቻቸው ስለሚያስፈራርዋቸው፥ የአዲስ ኃይማኖት፥ ሌላው ቀርቶ፥ ስሙ ብቻ በልቦቻቸው ፍርሃትን ይለቅባቸዋል። 
ፍርሃት ደግሞ ብቻውን አይመጣም፤ ተጓዳኙን የህሊና ወቀሳን በመጀመሪያ ደረጃ ይዞ ይመጣል። አዲስ ኃይማኖት 
መመርመር በራሱ ላለው ኃይማኖት ታማኝ መሆንና አለመሆኑን በጥያቄ ውስጥ ያስገባበታል። አንዳንድ ሰዎች 
እምነታቸው በቓፍ ላይ ስላለ፥ የአዲሱ ስም ድምፅ ራሱ የያዙትን ኃይማኖት የሚያሳጣቸው ይመስላቸዋል። “ለምን ፈተና 
ውስጥ ትገባለህ? በሕይወትህስ ለምን ትጫወታለህን?” የሚሉት የህሊና ወቀሳዎች በዚህ “አማኝ” አእምሮ መጉላላታቸው 
አይቀሬ ነው። ፍርሃት የሚጋብዘው ሌላው ጥርጣሬን፥ ጥላቻንና ባለው መርካትን ነው። በአእምሮው የሚጉላላው ጥያቄ፣ 
“የተረጋጋ ቤት ካለህ ሌላ የባዕድ ቤት፥ ምንም እንኳን ካለህ የተሻለ ሊሆን ቢችልም፥ ለምን ለመሄድና ሁኔታውን 
ለማጥናት ትሞክራለህ?” 

3 

ታዲያ ጥያቄው፥ እነዚህን መሰናክሎች፥ ማለትም ፍርሃት፥ የህሊና ወቀሳ፥ ጥርጣሬንና በያዙት መርካትን እንዴት ለማሸነፍ 
ይቻላል? ልናሸንፋቸው የምንችለው አምላክን በመፍራት ብቻ ነው። ያም ፍርሃት የእርሱን ቡራኬ እንዳንነፈግ መፍራት 
ነው። 

ሰዎች እንታለላለን ብለው የሚፈሩ ከሆነ፥ በተመሳሳይ መልኩ ለእርሱ ብለው የሚፈሩትን አምላክን ራሱን እንዳያጡት 
መፍራት የለባቸውምን? ከአምላክ በስተቀር ማንም እንዳንፈራ ቅዱሳን መጻሕፍት ያስተምሩናል። አምላክንም መፍራት 
የጥበብ ምልክት መሆኑንም ይነግሩናል። እነዚህን ሁለት መመሪያዎች አንድ ሰው ካወቀና ካመነ፤ “አምላክን ስለምፈራ፥ 
በምንም መንገድ መታለልን መፍራት የለብኝም፤ ምክንያቱም አምላክ ይመራኛል። የዕጣ ፋንታዬን ለመምረጥም ዕውቀቱን 
ይሰጠኛል። ምናልባት በአምላክ እርዳታ እዛ ባእድ ሰው ቤት እገባ ይሆናል፤ የምገባውም ለመኖር ሳይሆን፥ ለመጠየቅ፥ 
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ለመመርመር፥ ለመመልከትና ለማወቅ ብቻ ነው።” ባሃኦላህም ሰዎች ፈሪሃ እግዚኣብሔር እንዲኖራቸው የጠየቀው ለዚሁ 
ነው። 

ሰዎችም ስለ አዲስ ኃይማኖት ሲሰሙ፥ አብዛኛውን ጊዜ የኃይማኖት መሪዎቻቸውን ይጠይቃሉ። ማንም የኃይማኖት መሪ 
መርምሩ ብሎ እንደማይመክር ግልጽ ነው። ምክንያቱም መርምሩ ካለ በራሱ ዓለማዊ ጥቅም ላይ መፍረድ ይሆንበታል። 
ባሃኦላህም በዚህ መልእክቱ ክርስቲያኖችን የጠየቃቸውና ያስጠነቀቃቸው የኃይማኖት መሪዎችን በጭፍን እንዳይከተሉ 
ነው። የሚመክራቸውም “ሁሉን ፈትኑ መልካሙን ያዙ ...” (1ኛ ተሰሎንቄ 5፡21) የሚለውን መርህ በተግባር እንዲያሳዩት 
ነው።  ይህንንም ምክር የሚለግሳቸው ለራሱ ጥቅም አለመሆኑን በማውሳት፣ የአምላክን የመዳን መልእክት በመግለጹ 
የደረሰበትን መከራ ካብራራላቸው በኋላ የመንግሥቱንም በሮች እንደከፈተላቸው ይናገራል። 

“ እኛ በእውነት የመንግሥቱን በሮች ከፍተንላችኋል፣ የቤቶቻችሁን በሮች በፊቴ ላይ ትዘጋላችሁን?”4 

በዚህ መልእክት ውስጥ ባሃኦላህ የእርሱን አመጣጥ ከክርስቶስ ከሁለት ሺህ ዓመታት በፊት መምጣት ጋር ያመሳስለዋል። 
“ፈቃዴን ለማድረግ ሳይሆን የላከኝን ፈቃድ ለማድረግ ከሰማይ ወርጃለሁና።” (ዮሐንስ 6፡38) ባሃኦላህ ስለ ራሱ መምጣት 
ሲናገር፥-- “ እርሱ (የክርስቶስ መንፈስ) በመጀመሪያ ከሰማይ እንደ መጣ ሁሉ በእርግጥ እንደገና ከሰማይ መጥቷል።”5 

በዚህ የክርስቶስ አመጣጥ ላይ አንድ ቁም ነገር በውል ማስተዋል ይጠበቅብናል። ስለ ኢየሱስ ከሰማይ መምጣት ከራሱ 
በስተቀር ማንም ሌላ የመሰከረ የለም። የየሱስ የራሱ ምስክርነት ስለ ራሱ ትክክል ከሆነ ፥ የባሃኦላህስ ስለ ራሱ የሰጠው 
ምስክርነት ትክክል ሊሆን አይችልምን? በመቀጠልም  

“ያንን እርሱ ያወጀውን ፥ ከእናንተ በፊት የነበሩት (አይሁዶች) ያለ በቂ ምክንያት እንደ ተቃወሙት እንዳትቃወሙት 
ተጠንቀቁ።”6 

ክርስቶስን የተቃወሙትና የተከራከሩት ፈሪሳውያን ያባቶቻቸውን ባህል አጥብቀው የሚከተሉና ቅዱሳን ጽሑፎችን ቃል 
በቃል የሚተረጉሙ ነበሩ። መቃወምን ይወዱ ነበር። “አባቱንና እናቱን የምናውቃቸው ይህ የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ 
አይደለምን? ከሰማይ ወርጃለሁ እንዴት ይላል።” ታሪክ የአሁኑ ትውልድም  ከእነርሱ የተለየ አለመሆኑ ብቻ ሳይሆን፣ 
የሚያቀርባቸው ጥያቄዎች አይሁዶች ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ሲያቀርቧቸው ከነበረው በቅርጽም ሆነ በይዘት አንድና 
ተመሳሳይ መሆናቸውን ነው። ስለዚህ አሁን ያሉት የቤተ ክህነት ሰዎች በክርክር ከፈሪሳውያን ያነሱ ናቸው ለማለት 
ይቻላልን? ለመሆኑ ሰዎች ያንን ያህል ተለውጠዋልን? በእርግጥ አልተለወጡም። ባለመለወጣቸውም፥ እርስ በእርሳቸው 
በጥላቻና በጠላትናት ከመከፋፈላቸው ባሻገር፣ ይህንን በሥልጣኔ የተራመደና በፍልስፍና የተራቀቀና የነቃ ሕብረተሰብ 
ወደ ኢአማኒነት ጎራ እንዲፈረጥጥ አድርገውታል።  

አሁን ኢየሱስ በአካል መጥቶ፥ የዛሬ ሁለት ሺህ ዓመት የተናገረውን፥ “ከሰማይ መጣሁ” ቢል፥ አያፌዙበትም? ስለዚህ 
ታሪክን ማገናዘብ ምናልባት “ስህተት ልንሠራ እንችላለን” በሚል ግምት ለመመርመርና አለማወቃቸውን ለመገንዘብ 
ትህትና በአእምሮአቸው መቀረጽ ይኖርበታል። የራሱን ምስክርነት አይሁዶች መቀበል እንዳቃታቸው ክርስቶስ ሲናገር፣ 
“እውነት፥ እውነት እልሃለሁ፣  የምናውቀውን እንናገራለን ያየነውንም እንመሰክራለን፥ ምስክራችንንም አትቀበሉትም። ስለ 
ምድራዊ ነገር በነገርኳችሁ ጊዜ ካላመናችሁ፥ ስለ ሰማያዊ ነገር ብነግራችሁ እንዴት ታምናላችሁ?”(ዮሐንስ 3፡11-12)  

ብዙ ሰዎች የኢየሱስን ስም እንጂ ከስሙ በስተጀርባ ያለውን የጌታን መንፈስ አያመልኩም። ኢየሱስ ማለት አዳኝ ማለት 
ነው፤ ክርስቶስ ማለት ደግሞ የተቀባ ማለት ነው። የቃል ጥቅሙ ያቀፋቸው ፊደላት ናቸው ወይስ ትርጉሙ? ታዲያ 
የክርስቶስ ታላቅነት ስሙ በተቀረጸባቸው ፊደላት አማካይነት ነው? ወይስ እነዚህ ፊደሎች የሚወክሉት ትርጉም ነው? 
በፊደሎቹ ሊሆን አይችልም፤ ምክንያቱም የክርስቶስ ስም በተለያየ ቓንቓ የተለያየ ፊደል ነው። ስለዚህ ያ ስም አዳኝነቱን 
የሚገልጽ ከሆነ፥ ቁም ነገሩ ማዳን ከመቻሉ ነው። ታዲያ ያ የማዳን ተግባር፥ ያ ተልእኮ፥ ፊደሎቹ በሌላ ቅንብር፥ እንደ 
“ባሃኦላህ”፥ የእግዚኣብሔር ክብር፥ ሊሳካ አይችልምን? 



አንዳንድ ክርስቲያኖች በኢየሱስ ስም ካልሆነ ሌላ የሚዳንበት የለም ይላሉ። ተመሳሳይ ክርክር በማቅረብ፥ አይሁዳች 
ሙሴን አምላክ እነደ ተናገረው እናውቃለን፥ ይህ ሰው ግን ከወዴት እንደ ሆነ አናውቅም፥ (ዮሐንስ 9፡28-29) በማለት 
ያሽሟጥጡ ነበር። ይህ ብቻ ሳይሆን  በአምላክ በኩል ካልሆነ በስተቀር የሚዳንበት መንገድ የሌለ መሆኑን በሚቀጥለውና 
በሌሎች ጥቅሶች ያረጋግጣሉ።“ ... ከእኔ በቀር ሌላ አምላክ የለም፤ እኔ ጻድቅ አምላክና መድኃኒት ነኝ፤ ከእኔ በቀር ማንም 
የለም። እናንተ የምድር ዳርቻ ሁሉ፥ እኔ አምላክ ነኝና ከእኔ በስተቀር ሌላ የለምና ወደ እኔ ዘወር በሉ(ተመለሱ) 
ትድናላችሁ።  (ኢሳይያስ 45፡21-22) 

ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት የአምላክ ልጅ ክርስቶስ አምላክ ሆኖ ይመጣል የሚል፣ ወይም እርሱ ሲመጣ፣ “ከእኔ በስተቀር 
ሌላ አምላክ የለም” የሚለው ክርስቶስን አይጨምርም የሚል ጥቅስ የለም። ስለዚህ፥ የአይሁድ ኃይማኖተኞች ወይም 
ሊቃውንት ነን ባዮች፥ “ማንን ነው የምትመርጡት? ኢየሱስን ወይስ አምላክን?” ብለው ቢጠይቁ አይገርምም።  ምርጫው 
ከሌሎች፥ በተለይ ከክርስቲያኖች፥ የላቀ መሆኑን ለማሳየት፥ አንድ የአይሁድ ደራሲ፥ “እናንተ ኢየሱስን ይዛችኋል፣ እኔ 
አምላክን መርጫለሁ፥”7

ባሃኦላህ በመልክቱ ውስጥ፥-- “ልትገነዘቡት ብትችሉስ እርሱ አንዱ እውነተኛው በዚህ መልክ ያስተምራችኋል።”

 በሚል ርዕስ መጽሐፍ ጽፏል።  

8  
ይህንንም የተናገረው ክርስቲያኖችን፣“... መንገድም ሕይወትም እውነትም እኔ ነኝ፥ ...” ያለውን ለማስታወስ ሊሆን 
ይችላል። በተጨማሪም አምላክ ለሙሴ በቁጥቓጦ እሳት አምሳያ የተገለጸለት እርሱ መሆኑን በሥልጣን ድምፅ ይናገራል። 
“የቁጥቓጦው እሳት በከፍተኛ ድምፅ እንዲህ እያለ ይጣራል፥- ‘ እርሱ አንዱ (እንዲገለጽ) የሚመኙት በላቀ ግርማው 
መጥቷል።’”9

“ተመልከቱ በል! አባት መጥቷል፥ በመንግሥቱ ቃል የተገባላችሁ ተፈጽሟል።”

ይህን ብቻ ሳይሆን ሌላም ትንቢት ይፈጽማል። የመለኮታዊ ድምጽ አባት መጥቷል ብለህ አውጅ ይለዋል፤ 
ይህም በክርስቶስ ተተንብዮአል። “የሰው ልጅ በአባቱ ክብር ይመጣልና።” (ማቴዎስ 16፡27) 

10 በመቀጠልም፥ የሚቀጥለው የክርስቶስ 
ትንቢት መፈጸሙን ይናገራል፤ “የምነግራችሁ ብዙ አለኝ፣ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም። ግን እርሱ የእውነት 
መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ ሁሉም እውነት ይመራችኋል” (ዮሐንስ 16፡12-13)“የተወሰነው ጊዜ ሲፈጸምና ሰዓቱ ሲደርስ ቃሉ 
በእግዚኣብሔር ፈቃድ አድማስ ላይ አበራ።”11“ እርሱ የእውነት መንፈስ ወደ ሁሉም እውነት ሊመራችሁ መጥቷል።”

ባሃኡላህ በዚህ መልእክቱ ውስጥ ቃሉን በምስጋና እንዲቀበሉ ክርስቲያኖችን ይመክራቸዋል፤ ምክንያቱም የአምላክን ቃል 
መቀበል ካላቸው ሐብት በሙሉ ይበልጣልና።  

12 

“የወልድ ተከታዮች ሆይ፥ ቃሉን ወደ ኋላችሁ ወርውራችሁ እንዳትጥሉት ተጠንቀቁ። አጥብቃችሁ ያዙት። ይህ ካላችሁ 
ሁሉ ይበልጣልና።”

ክርስቲያኖች፥-  “ስለዚያች ቀናን ሰዓት ግን ከአብ ብቻ በቀር፥ የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ፥ ልጅም ቢሆን የሚያውቅ 
የለም”(ማቴዎስ 24፡36)፤ እንዲሁም “እንግዲያውስ ባትነቃ እንደ ሌባ እመጣብሃለሁ፥ በየትኛው ሰዓት እንድመጣ 
አታውቅም።” (ራዕይ 3፡3) በተጨማሪም፥  “... ባለቤት ከሌሊቱ በየትኛው ክፍል ሌባ እንደሚመጣ ቢያውቅ በነቃ ኖሮ፥ ... 
ስለዚህ እናንተ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ፣ የሰው ልጅ በማታስቡበት ሰዓት ይመጣልና።” (ማቴዎስ 2443-44)  ብለው ደጋግመው 
የሚጠቅሷቸውን መፈጸማቸውን ሲናገር፤  

12   

“ከምድር ሕዝቦች እውቀትና ከተወደዱት መላእክት የሰውርነው ቃል ተገለጸ፥”13

“ በል፥ እርሱ (ክርስቶስ) ስለ እኔ በእውነት መስክሯል፤ እኔም ስለ እርሱ በእውነት እመሰክራለሁ።”

 በማለት ያረጋግጥላቸዋል። በመቀጠልም 
ሌላ ትንቢት  “ ... ከአብ ዘንድ የምልክላችሁ አጽናኝ፥ እርሱ ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ፥ እርሱ ስለ እኔ 
ይመሰክራል።” (ዮሐንስ 13፡26) በማለት የተናገረውን ትንቢት መፈጸሙን ይናገራል።  

14 ባሃኦላህ ለእውነተኛ 
ተመራማሪ፥ ይህ የክርስቶስ ትንቢት ለእርሱ መሆኑን ያረጋግጣል። “በእውነቱ እርሱ (ክርስቶስ) የተናገረው ለእኔ እንጂ 
ለሌላ አልነበረም። ለዚህም እያንዳንዱ ፍትሕ አንደበትና ለመገንዘብ የሚችል ነፍስ ምስክርነቱን ሊሰጥ ይችላል።”

ባሃኦላህ እነዚህ

15 

ትንቢቶች መፈጸማቸውን የገለጸው መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ እንዳልነበረ አንባቢ በሚገባ ማስተዋልና 
ማጤን አለበት። ምክንያቱም ከሚኖርበት አካባቢና ከእስረኛነቱ የተነሳ ዕድሉም ሆነ ጊዜውም አልነበረውም። ከዚያም 
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የላቀው እውነት ግን፥ የአምላክ መልእክተኛ ከቅዱሳን ጽሑፎች ለመጥቀስ መጻሕፍቶቹ እንዲኖሩት ስለማይፈልግ ነው፤ 
ምክንያቱም መጀመሪያውን የተገለጹት በእርሱ፥ ምንጩም እርሱ ስለሆነ በግልጽ ያውቀዋልና። እነዚህንም ትንቢቶች 
የሚጠቅሰው ክርስቲያኖች  ከመንፈሳዊ እንቅልፋቸው እንዲነቁ ስለ መሆኑ የማያጠያይቅ ነው። 

ይሁን እንጂ፥ ክርስቶስ ስለ ሐሳውያን ክርስቶሶች የሰጠው ማስጠንቀቂያስ? “የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ፥ 
በውስጣቸው ግን ነጣቂ ተኩላዎች ከሆኑ ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠንቀቁ። በፍሬያቸው  ታውቓቸውላችሁ” (ማቴዎ 7፡15) “ 
... ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። ብዙዎች፥ እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉና፤ ብዙዎችንም ያስታሉና።” 
(ማቴዎስ 24፡4-5) ማንም እንዲታለል የሚፈልግ ወይም የሚፈቅድ የለም። ይህም ማለት ማንም መመራመር የለበትም 
ማለት አይደለም። “ሁሉን ፈትኑ መልካሙን ያዙ” ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ።   

በመጀመሪያ ደረጃ በጎች ማለት የክርስቶስ ተከታዮች ወይም ክርስቲያኖች ማለት ነው። ጌታም ጴጥሮስን ሦስት ጊዜ 
ታፈቅረኛለህ ብሎ ሲጠይቀውና ጴጥሮስም የአዎንታ መልስ ሲሰጠው፥ “በጎቼን መግብ (አግድ)” ነው ያለው። ስለዚህ 
የበግ ለምድ ለብሰው የሚመጡት ሐሰተኛ ነቢያት ከክርስቲያኖች ውስጥ ነው። ይህም በገሃድ እንደሚታየው አንዱን 
የክርስትና ኃይማኖት በብዙ ሺህ በሚቆጠሩ እምነቶች ከፋፍለው፥ የክርስትናን የእውነት ሞኖፖል የያዘ ይመስል፥ የአንዱ 
የእምነት ክፍል ተከታይ የሌላውን የእምነት ክፍል ሲያወግዝና ሲኮንን ይታያል።  

መጽሐፍ ቅዱስ ሲያስተምር፥ “እግዚኣብሔር ፍቅር ነው” ይላል። ክርስቲያኖች የሚታወቁበት ልዩ መለያ እርስ በእርሳቸው 
ሲፋቀሩ መሆኑን ክርስቶስ ሲናገር፥ “... እንደ ወደድኋችሁ ... እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ። 
እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዛሙርቴ እንደ ሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ።” (ዮሐንስ 13፡34-5) 
በመለያየታቸውም ትክክለኛው የክርስቶስ ተከታይ የትኛው ክፍል እንደ ሆነ ለማወቅ ያዳግታል። ስለዚህ ሐሰተኛው 
ክርስቶስ ወይም የክርስቶስ ተቃዋሚ፥ ማለት ተኩላው፥ የሚወጣው ከበጎች መሀክል ነው። ግን የምንለይበትን መመዘኛ፥ “ 
በፍሬያቸው ታውቓቸዋላችሁ” በማለት ሰጥቶናል። ሌላው መመዘኛ ደግሞ “በስሜ ይመጣሉ” ስላለ፥ “እኔ ክርስቶስ ነኝ” 
የሚል ሁሉ ሐሰተኛው ክርስቶስ ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ ዳግም ሲመጣ በአዲስ ስም ስለሚገለጽና፥ አዲሱንም ስሙን 
የሚያውቀው እርሱና እርሱን የተቀበሉት ብቻ ናቸው።  

“እነሆ፥ ቶሎ ብዬ እመጣለሁ፤ ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን አጽንተህ ያዝ። ድል የነሳው (ሲገለጽ ያወቀው) 
በአምላኬ መቅደስ አምድ እንዲሆን አደርገዋለሁ፣ ወደ ፊትም ከዚያ ከቶ አይወጣም፣ የአምላኬን ስምና የአምላኬን ከተማ 
(ኃይሞነት) ስም፥ ማለት ከሰማይ ከአምላኬ ዘንድ የምትወርደውን አዲሲቱን ኢየሩሳሌምን(አዲስቱን ኃይማኖት)፥ 
አዲሱንም ስሜን በእርሱ ላይ እጽፋለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያን የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ።” (ራዕይ 3፡11-13) 

የክርስቶስ ተቃዋሚስ ማን ነው? የክርስቶስ ተቃዋሚ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ይክዳል። በሌላ አነጋገር፥ ክርስቶስ ማለት 
የተቀባ ማለት ስለ ሆነ የኢየሱስን መሲህነት ወይም የተቀባ መሆኑን የሚክድ የክርስቶስ ተቃዋሚ ወይም ፀረ ክርስቶስ ነው 
ማለት ነው። አብና ወልድን ይክዳል። “ክርስቶስ አይደለም ብሎ ኢየሱስን ከሚክድ በስተቀር ውሸተኛው ማን ነው? አብና 
ወልድን የሚክድ ይህ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው።” (1ኛ የዮሐ መል. 2፡22) በሌላ በኩል ደግሞ ክርስቶስ በሥጋ አልተገለጠም 
የሚል ሁሉ ሐሰተኛ መሆኑን ዮሐንስ ሲናገር፥- “ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ እንደ መጣ የማይታመን መንፈስ ሁሉ 
ከእግዚኣብሔር አይደለም፤ ይህም  የክርስቶስ ተቃዋሚው መንፈስ ነው፤ ይህም እንደሚመጣ ሰምታችኋል፥ አሁንም እንኳ 
በዓለም ላይ አለ።” (1ኛ የዮሐ መ.4፡2-3) እነዚህ ሁሉ የተሰጡን መመዘኛዎች እውነተኛውን ክርስቶስ ከሐሰተኛው 
የምንለይባቸው ናቸው።  

ከሐሰተኛ ነቢያት መጠንቀቁ ተገቢ ነው። ይሁን እንጂ፥ ክርስቲያኖች ስለ መምጣቱ የተነገሩትን ብዙ ማስጠንቀቂያዎች 
መጣል አለባቸውን? የጌታቸውን መምጣት በንቃት መጠባበቅና መመርመር ያለባቸውን መተው አለባቸው ማለት ነውን? 
ጌታቸውን በትጋት መፈለግና፥ በራዕይ የተሰጠውን ምክርና ስለ ዳግም መምጣቱ የተተነበየውን ለማወቅና ለማረጋገጥ 
መፈተሽና መመርመር አይጠበቅባቸውምን?  “ዘመኑ ቀርቧልና የሚያነበው፥ የትንቢቱን ቃል የሚሰሙትና በውስጡ 
ያለውን የሚጠብቁት ብፁዓን ናቸው።” (ራዕይ 1፡3) ካላነበብን፥ካልተመራመርን፥ ካልፈተሽነው፥ ካላሰላሰልነው፥ ክርስቶስ 
በዚህ ታላቅ የትንቢት መጽሐፍ ውስጥ የሰጠንን አያሌ ምልክቶች በባብና በባሃኦላህ በግልጽ መፈጸማቸውን እንዴት ልናይ 



እንችላለን? እርሱ ማስጠንቀቂያዎችን የሰጠን ጌታ፥ እርሱ ራሱ ደግሞ ሐሳውያን ክርስቶሶችን ከአንዱ እውነተኛው 
ለመለየት የሚያስችሉ እርግጠኛ የሆኑ ምልክቶችንና የሚያስተማምኑ መመዘኛዎችን፥ ከላይ እንደ ተዘረዘረው በግልጽ 
ሰጥቶናል። እንዳንታለል መፍራት መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ነው። ነገር ግን እውነቱን ለማወቅ መመራመርን መፍራትና 
ድፍረትን ማኮላሸት ግን ተገቢ አይደለም። 

እንደገናም ክርስቲያኖች ግልጸቱን እንዲመረምሩ ባሃኦላህ ሲጋብዛቸው፥ ለእነርሱ መዳን ሲል ብዙ መከራዎችን እንደ 
ተቀበለ በመልእክቱ ይነግራቸዋል። 

“ምንም እንኳ ቁጥር ሥፍር በሌላቸው መከራዎች ብንከበብም፥ ሰዎችን ወደ  የስሞች ጌታ፥ ወደ አምላክ እንጠራቸዋለን። 
በል! በአምላክ መጻሕፍት ውስጥ ቃል የተገባላችሁን እንድትደርሱበት ተጣጣሩ፣ በመሃይማን መንገድም አትራመዱ። 
አካሌ እሥርን የተቓቓመው እናንተ ከእኔነት ባርነት እንድትላቀቁ ነው። ስለዚህ ፊታችሁን ወደ እርሱ ገጽ አዙሩ፣ 
የእያንዳንዱን ተቃዋሚ ጨቓኝ እርምጃዎች አትከተሉ። በሚያሳዝን ደረጃ መዋረድን ለመቀብል የፈቀደው እናንተ ክብርን 
እንድታገኙ ነው።”

በተጨማሪም የሚናገራቸው ቃላት በማስረጃና በማረጋገጣዎች የተደገፉ መሆናቸውን ሲገልጽላቸው፥- “ተመልከቱ! 
በምስክርነት ጥላ ተከልሎና  ወሳኝ ማስረጃዎችንና ማረጋገጫዎችን ተጎናጽፎ  መጥቷል።”
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የእምነትና የማመን ጥያቄ በቀላሉ የሚወሰድ ነገር አይደለም። አንድ ግለሰብ ከመታለል ራሱን ሊከላከል የሚችለው ግን 
በጭፍን የሃይማኖት መሪዎችን በመከተል ሳይሆን፥ ማስረጃዎችን በንጹህ ልብ፡ በብሩህ አእምሮና በፍትሕ በተደገፈ 
እውቀት ሲፈትሽና ሲመረምር ብቻ ነው። ይህም ምርምር የሚያተኩረው በትንቢቶች ላይ ብቻ ሳይሆን፥ ባመጣቸው 
ፍሬዎች፥ ማለትም፥ በትምህርቶቹ ላይ ጭምር ነው። ከሁሉም በላይ፥ የመለኮታዊ ራዕይ ፍሬዎች ከሌሎች ማስረጃዎች 
ሁሉ ልቀው  የሚታዩ ናቸው። አንድ እውነተኛ ተመራማሪ የሚጠብቀውን ቡራኬ ባሃኦላህ ሲናገር፥-  
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“ወደ እርሱ ፊቱን የሚመልስ የተባረከ ነው፤ እርሱን የሚጠራጠር ወይም የሚክድ ግን ወዮለት፤”18

ሌላው እያንዳንዱ ጥያቄ፣-- ባሃኦላህ ማን ነው? ለጥሪውስ ምን ዓይነት ምላሽ እንስጥ?-- ከሚለው ጋር ሲወዳደር ኢምንት 
ነው። ባሃኦላህ የዘረጋውን ጥሪ እንናቅ ወይስ እንመርምር? የእኛ መልስ ምን ይሁን? አዎንታዊ ወይስ አሉታዊ? ፍርዳችን 
ምን መሆን ይገባዋል? ትክክለኛውን ቃል መምረጥ ለእያንዳንዱ ሰው ከባድ ፈተና ሆኖ መቅረቡ አያጠያይቅም። 
እያንዳንዱ የምናደርገው ብያኔና የምንሰጠው ፍርድ ወሳኝ ስለ ሆነ በከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ ወይም መወሰን አለበት። ያ 
ቃል “አዎ” ወይም “አይደለም” የሚለው ቃል ኃያል ከመሆኑ የተነሳ የወደፊቱን ዘላለማዊ የሆነውን ዕጣ ፋንታችንን 
ይወስናል። የማይመስል ቢመስልም፥ ከሁለቱ አንዱ ቃል የተፈጠርንበትን ዓላማና ወደዚህ ዓለም የመጣንበትን ግብ 
እንዳንደርስበት ሊከለክለን ይችላል። አንድ ቃል ጥንቃቄ በጎደለው መልክ እንዳንናገር ክርስቶስ ያስጠነቅቀናል። “እኔ 
እላችኋለሁ፥ ሰዎች ስለሚናገሩት ፥ ስለ ከንቱ ነገር ሁሉ በፍርድ ቀን መልስ ይሰጡበታል፤ ከቃልህ የተነሳ ትጸድቃለህ፥ 
ከቃልህም የተነሳ ትኮነናለህ።” (ማቴዎስ 12፡36) 

 ይላል። 

ባሃኦላህ ፈላስፋ አይደለም፣ ወይም አንድ ቅዱስ ሰው፥ ወይም አንድ ተሃድሶን ለማምጣት የተነሳ ግለሰብ አይደለም። 
እርሱ የተናገረው በመለኮት ሥልጣን ሲሆን፣ አመጣጡም በሁሉም ቅዱሳን መጻሕፍት የተተነበየለት ነው። ለመንፈሳዊ 
ኃላፊነትና ለነፍሳችን መዳን እንድንነቃና ለአምላክ ቃል ኪዳን ታማኞች እንድንሆን ይጠራናል፥ አበክሮም ይመክረናል። 
ይህም ማለት፥ አምላክ አዳኛችንን ሲልክ በሙሉ ልቦቻችንና በሙሉ ነፍሶቻችን እንድንቀበለውና ለመልእክቱ ድል 
ማድረግ በቆራጥነት መነሳት ይጠበቅብናል ማለት ነው። በሌላ አነጋገር  ለአምላክ ኃይማኖት መስፋፋትና የማዳን 
ምህረቱን ለሰዎች ሁሉ ለማዳረስ፥ ችሎታችንን፥ ጉልበታችንን፥ ጊዜአችንን፥ ገንዘባችንን፣ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም፤ 
ሕይወታችንን ለመሰዋት ዝግጁና የቆረጥን መሆን ይገባናል ማለት ነው። ክርስቶስም፥- “ ልትቀበለው ያለህን መከራ 
አትፍራ፥”(ራዕይ 2፡10) ይላል። 

ስለዚህ በዚህ የመንፈሳዊ ጉዞ የምርምር ሂደት ወቅት፥ ከላይ እንደተገለጸው፥ ብቸኛ የሆነውና የምንመርጠው ቃል፥-- አዎን 
ወይም አይደለም፡-- መሆን አለበት። በዘላለማዊ ሕይወት ምርጫ ውሳኔ ላይ ሌላ መልስ ከቶ ሊኖር አይችልም።  
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በዚሁመልእክት፥ጥሪውን ለሁሉም የሰው ዘር ኃይል በተመላባቸውና ወሳኝ በሆኑ ቃላት ይገልጻል።  

“የዚህን ኃያል፥ የዚህን ክቡር ግልጸት ወንጌል (አስደሳች ዜናዎቹን) ለሰው ዘር በመላ አውጅ። በእርግጥ እርሱ የእውነት 
መንፈስ የሆነው ወደ ሁሉም እውነት ሊመራችሁ መጥቷል። የሚናገራው ከራሱ ስሜት ሳይሆን፥ በእርሱ (በአምላክ)፥ 
በሁሉን አዋቂውና በፍጹም ጠቢቡ እንደታዘዘው ነው። 

“በል! ይህ ወልድን(ክርስቶስን) ያከበረው ነው፣ እምነቱንም ከፍ ከፍ ያደረገው ነው። የዓለም ሕዝቦች ሆይ! ያላችሁን ሁሉ 
አሽቀንጥራችሁ ጥላችሁ፥ በእርሱ የኃያላን ኃያል፥ በእርሱ የአምላክን አደራ በተሸከመው የታዘዘውን አጥብቃችሁ ያዙ።”19 

በመቀጠልም ለክርስትና ኃይማኖት መሪዎች፥ ለመምህራኖቹ፥ ለመነኩሳቱና ለአለቆቹ መልእክቱን በግልጽ ያብራራል። 
በመጨረሻም እርሱን ባወቁትና በተቀበሉት ላይ ቡራኬዎቹን ያዘንባል። ከሃያ በላይ ካሉ ቡራኬዎች ውስጥ በጥቂቶቹ 
ይህንን ክፍል እንቓጫለን። 

“ ...ተኝቶ የነበረውና የነቃው የተባረከ ነው። 

“ ... እርምጃዎቹን ወደ ቤተ መቅደሴ አቅጣጫ ያቀና መንገደኛ የተባረከ ነው። 

“ ከሙታን የተነሳውና ... ወደ ሰማያዊ መንግሥቴ እንዲገባ የተፈቀደለት ነፍስ የተባረከ ነው። 

“  በታላቅ ክብሩ (የተገለጸውን) ጌታ ራሱን የሰማ ጆሮ፥ ምሥክርነቱን የሰጠ ልሳን፥ ያየው ዓይንና ያወቀው አንደበት 
የተባረከ ነው። 

“ እነርሱ እርሱ ዘንድ ለመቅረብ የተሳካላቸው የተባረኩ ናቸው። 

“ ... ለቃል ኪዳኔ ታማኝ ሆኖ የኖረ የተባረከ ነው። 

“ ... ከእኔ በስተቀር ከሌላው ከማንኛውም ነገር ራሱን ያላቀቀ የተባረከ ነው። 

“ የእኔ ምህረት፥ የእኔ ፍቅራዊ ደግነት፥ የእኔ ችርነት፥ የእኔ ክብር በእርሱ ላይ ይረፍ።”20 

 

 

 

 

ምዕራፍ ሦስት 

ባሃኦላህ ስለ ስሙ ልዕልና ሲናገር፣ “በውበቴ! እርሱ የስሞች ሁሉ ንጉሥ የሆነው መጣ።”

በአዲስ ስም ትጠራለህ 

 

“ ... ጽዮን... ኢየሩሳሌ ...  የእግዚኣብሔር አፍ በሚጠራበት በአዲሱ ስም ትጠሪያለሽ።” (ኢስይያስ 62፡1-2) 

1  በቅዱሳን መጻሕፍት ውስጥ 
የምናነባቸው የፈጣሪ ስሞች፥ ምስጋናዎች፥ ውዳሴዎችና ሙገሳዎች ለአምላክ ልዕልናና የላቀ ደረጃ ብቁ ናቸው ለማለት 



አይቻልም። በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ አጥናፍ በሌለው ኩለንተናዊ ዓለም (universe) በአምላክ አምሳያ የተፈጠረ፥ 
የማሰብ ችሎታና ነጻ ፈቃድ ያለው፥‘ሰው’ የሚባል ፍጡር በዚች ምድር ላይ ብቻ ይኖራል ብሎ መደምደም፥ አሁን ሳይንስ 
ከከሰትልን የእውቀት ብርሃን ጋር ሊጣጣም አይችልም።  የማሰብ ችሎታ ሲባል፥ እንስሶች ለማሰብ አይችሉም ለማለት 
ሳይሆን፥ ከሚታዩ ነገሮች የማይታዩ እውነቶችን ለማግኘት የሚያስችል ክእለት ያለውና በአምላክ አምሳል የተፈጠረው 
ሰው ብቻ ነው ለማለት ነው።  

በሌላ በኩል ደግሞ ጥቅሶች የሚያመለክቱት ይህችን ምድር ስለሆነና አምላክ ደግሞ የኩለንተናዊው ዓለም ፈጣሪና ንጉሥ 
ስለሆነ፣ እነዚህ ስሞች፥ ምስጋናዎች፥ ውዳሴዎችና ሙገሳዎች የሚያተኩሩት ወደ ግልጸቶቹ እንጂ ወደ አምላክ አለመሆኑን 
እንገነዘባለን። ለምሳሌ ዳዊት፥- “ምስጋናውም ምድርን ሁሉ ይሙላ፥” (ዳዊት 72፡19) ይላል። በአምላክ ምስጋና የተመላው 
ኩለንተናዊው ዓለም እንጂ ምድር ብቻ ስላልሆነች፥ ይህ ጥቅስ ሆነ ሌሎች የሚመለከቱት ምድርን ብቻ ስለሆነ፣ ከላይ 
የተጠቆሙት ስሞችና ባሕርያት፥ አምላክ በዚች ምድር የሚጠራበትን ስም ሲሆን፣ ያንንም ስምለግልጸቱ ወይም 
ለመልእክተኛው የሰጠው ስያሜ፥ መጠሪያ ወይም ማዕረግ መሆኑን እንረዳለን። ስለዚህ የፈጣሪያችን ስም ነው በማለት 
የሚወደስበት የግልጸቱ መሆኑንና ያም ውዳሴና ምስጋና ለአምላክ የሚደርሰው በክስተቱ አማካይነት መሆኑን ማስተዋል 
ይገባናል። ክርስቶስ፥ በልጁ በኩል ካልሆነ በስተቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ይል የለምን ! 

ክቡር በሆነው በአዲሱ ስሙ ሐሴት እንድናደርግ ነቢያት ይጠይቁናል።  ስሙም አዲስ፥ ተከታዮችም በአዲስ ስም 
እንደሚጠሩ ይተነብያሉ። “እነሆ፥ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እፈጥራለሁና፤ የቀደሙትም አይታሰቡም፥ ወደ ልብም 
አይገቡም። ነገር ግን በፈጠርሁት ደስ ይበላችሁ፥ ለዘላለምም ሐሴት አድርጉ፤ እነሆ፥ ኢየሩሳሌምን ለሐሴት ሕዝቧንም 
ለደስታ እፈጥራለሁና።” (ኢሳይያስ65፡ 17-18)  

ለዘመናችን አዳኝና ለተከታዮቹ የተሰጠው ስም ማን ተብለው እንዲጠሩ ነው? እርሱስ ክርስቶስ፥ ተከታዮቹስ ክርስቲያን 
ተብለው ሊጠሩ ነውን? ወይስ አዲስ ስም ይኖራቸዋል? በፈለጉት መንገድ ክርስቲያኖች ያስቡ እንጂ፥ ትንቢቶቹ 
የሚያመለክቱት አዲስ ስም ነው። ምክንያቱም፥ አምላክ ቃል ኪዳኑን ሲያድስ በአዲስ ስም ይጠራዋል። ክርስቶስም 
እንደሚያስታውሰን፥ “የአዲስ ልብስ እራፊ ባረጀ ልብስ ላይ የሚያኖር የለም፣ ... ባረጀ አቆማዳም አዲስ የወይን ጠጅ 
የሚያኖር የለም፣ ... አዲሱን የወይን ጠጅ ግን በአዲስ አቆማዳ ማኖር ይገባል፤ ሁለቱም ይጠባበቃሉ።” (ሉቃስ 5፡36-38) 

የምንኖርበት ዘመን አዲስ ፀሐይ የወጣበት ቀን ነው። በመሆኑም ሁሉም ነገር አዲስ ይሆናል። “... አዲስ ቅኔ ይዘምራሉ።” 
(ራዕይ 5፥10)፤ “ ... አዲስ ምስጋና አመሰገኑ። ከምድርም ከተዋጁት ... በቀር ያንን ቅኔ ለመማር ለማንም አልተቻለውም።” 
(ራዕይ 3-4) አዲስ ሰማይንና አዲስ ምድርንም አየሁ፤ ፊተኛው ሰማይና ፊተኛይቱ ምድር አልፈዋልና፤ ... አዲሲቱ 
ኢየሩሳሌም፥ ለባልዋ እንደ ተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ ከሰማይ ከእግዚኣብሔር ዘንድ ስትወርድ አየሁ። ... በዙፋንም 
የተቀመጠው፡-- እነሆ ሁሉን ነገር አዲስ አደርጋለሁ አለ።...” (ራዕይ 21፡1-5) መጽሕፍት እንደ ተከፈቱና አዲስ መጽሐፍም 
እንደሚከፈት (ራዕይ 20፡12) ይናገራል። ስለዚህ እነዚህ ቅኔዎችና ምስጋናዎች የሚፈልቁት ከእነዚህ ቅዱሳን ግልጸቶች ወይም 
መፃሕፍት ነው። አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ደግሞ አዲስ ኃይማኖትና አዲስ ሥርዓት መገለጹን ያመላክታል።  አዲስዋ 
ኢየሩሳሌም (ኃይማኖት) ለባልዋ (ለአምላክ መልእክተኛ) በድንግል አምሳያ ከስማይ፥ ከአምላክ ዘንድ የወረደች መሆንዋን 
ትንቢቱ ያረጋግጣል። 

ኢሳይያስም ለመጨረሻው ዘመን ሲተነብይ፥ የአዲስ ሰማይና የአዲስ ምድርን መፈጠር ብቻ ሳይሆን፣ አምላክ ባሪያዎቹን 
(አገልጋዮቹን) በአዲስ ስም እንደሚጠራቸው ጭምር ነው። “ስለ ጽዮን ዝም አልልም፥ ስለ ኢየሩሳሌም ጸጥ አልልም፤ 
ጽድቅዋ እንደ ጸዳል፥ መዳንዋም እንደሚበራ ፋና እስኪወጣ ድረስ። ኣሕዛብም ጽድቅሽን፥ ነገሥታትም ሁሉ ክብርሽን 
ያያሉ፤ የእግዚኣብሔርም አፍ በሚጠራበት በአዲሱ ስም ትጠሪያለሽ። በእግዚኣብሔር እጅ፥ የክብር አክሊል፣ 
በአምላክሽም እጅ የመንግሥት ዘውድ ትሆኛለሽ።” (ኢሳይያስ 62፡1-3) 

በተጨማሪም በስሙ ያልተጠራውን ሕዝብ እንድሚጋብዝ እናነባለን። “ላልጠየቁኝ ተገለጥሁ፥ ላልፈለጉኝ ተገኘሁ፤ 
በስሜም ያልተጠራውን ሕዝብ፥-- እነሆኝ፥ እነሆኝ አልሁት። መልካም ባልሆነው መንገድ፥ አሳባቸውን እየተከተሉ፥ 
ወደሚሄዱ ወደ አመጸኛ ሕዝብ ቀኑን ሁሉ እጆቼን ዘረጋሁ።” (ኢሳይያስ 65፡1-2)  
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ከዚህም በላይ፥ ለእነዚያ ለአዲሱ ጥሪ ወይም የአምላክ መልእክት ምላሽ ለማይሰጡ ቅጣት እንደማይቀርላቸውና፥ እነዚያ 
የአምላክን ጥሪ የሰሙና መልእክተኛውን የተቀበሉት ግን የአዲሱን ስም  ስጦታ እንደሚያገኙ ይተነብያል። 

“ ... በፊቴም ክፉ ነገርን አደረጋችሁ፥ ያልወደድሁትንም መረጣችሁ እንጂ በጠራሁ ጊዜ አልመለሳችሁልኝም፥ በተናገርኩም 
ጊዜ አልሰማችሁኝምና። ስለዚህ ጌታ እግዚኣብሔር እንዲህ ይላል፥--እነሆ አገልጋዮቼ ይበላሉ፥(መንፈሳዊ ምግብ) እናንተ 
ግን ትራባላችሁ፤ አገልጋዮቼ ይጠጣሉ፥ እናንተ ግን ትጠማላችሁ፤ እነሆ አገልጋዮቼ ደስ ይላቸዋል፥ እናንተ ግን 
ታፍራላችሁ፤ አገልጋዮቼ ከልባቸው ደስታ የተነሳ ይዘምራሉ፥ እናንተ ግን ከልባችሁ ሀዘን የተነሳ ትጮህሃላችሁ፤ 
መንፈሳችሁም ስለ ተሰበረ ወዮ ትላላችሁ። ስማችሁንም ለተመረጡት ሕዝቤ እርግማን አድርጋችሁ ትተዋላችሁ፤ ጌታ 
እግዚኣብሔርም ይገድላችኋል (መንፈሳዊ ሞት)፤ አገልጋዮቹንም በሌላ ስም ይጠራቸዋል።” (ኢሳይያስ 65፡12-15)  

በአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ፥ “ባሪያዎቼ” ወይም “ባሪያዬ” የሚለውን፣ በእንግሊዝኛ my servants/servant  ስለሚልና 
my slave/s ስለማይል፥ አገልጋዮቼ/አገልጋዬ በማለት ተወስደዋል። በባሃኢ ቅዱሳን ጽሑፎች ውስጥም የተመረጠው ይህ 
በመሆኑ ነው። ባሃኦላህም ሲናገር፥- “አገልጋዮቼ” ወይም “አገልጋዬ” በማለት ነውና። ለናሙና ያህል የሚከተሉትን ጥቅሶች 
እንመልከት። 

“ትእዛዞቼ ለአገልጋዮቼ የፍቅራዊ ደግነቴ ፋናዎች፥ ለፍጠረቶቼ የምህረቴ ቁልፎች መሆናቸውን በእርግጠኛነት እወቁ።...”2 

“አገልጋዬ ሆይ! ለሚጠፋ ነገር ብለህ ዘላለማዊ ግዛትን አትተው፤ ለዓለማዊ ምኞትም ብለህ መንግሥተ ሰማያዊ ልዕልናን 
አትጣል። ይህ ከመሐሪው ብዕር ምንጭ የጎረፈው ዘላለማዊ የሕይወት ጅረት ነው። ከዚያም የሚጠጡ የበጃቸው 
ናቸው!”3 

“አገልጋዬ ሆይ!ራስህን ከዚህ ዓለም ሰንሰለት ነፃ አውጣ፤ ነፍስህንም ከእኔነት እሥር ቤት አላቅቅ። እድልህን አጥብቀህ 
ያዝ፥ ተመልሶ አይመጣምና።”4 

“አገልጋዬ ሆይ! ልብህን ከክፋት አንጻና፣ ከቅናትም ነፃ ሁነህ፣ ወደ ቅዱስነት መለኮታዊ መንበር ግባ።”

ይሁን እንጂ፥ አዲስ ስም እንደሚሰጠው ቢናገርም፥  ስሙ የማን እንደሆነ አይገልጽም። የሚቀጥለው ጥቅስ ግን ግልጽ 
ያደርገዋል። “እነሆ ቶሎ ብዬ እመጣለሁ፤ ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን አጽንተህ ያዝ። ድል የነሳው 
በአምላኬ መቅደስ ዓምድ እንዲሆን አደርገዋለሁ ወደ ፊትም ከዚያ ከቶ አይወጣም፤ የአምላኬን ስምና የአምላኬንከተማ 
ስም፥ ማለት ከሰማይ ከአምላኬ ዘንድ የምትወርደውን አዲሲቱን ኢየሩሳሌምን (አዲሲቱን ኃይማኖት) አዲሱንም ስሜን 
በእርሱ ላይ እጽፋለሁ።” (ራዕይ 3፡11-12) ስለዚህ ክርስቶስ ዳግም ሲገለጽ በአዲስ ስም እንጂ የቀድሞ ስሙን ይዞ 
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በመጨረሻም ስለ አዲሱ ዓለም አቀፍ ሥርዓት ኢሳይያስ ሲያበስር፥ ዓለም የሰላምና የአንድነት መድረክ እንደምትሆን 
አስዳቹን ዜና በመግለጽ የትንቢቱን ምዕራፍ ያጠቃልላል። “ እነርሱ ከነልጆቻቸው የእግዚኣብሔር ብሩካን ዘር ናቸውና 
በከንቱ አይደክሙም፥ ለጥፋትም(ለጦርነትም)አይወልዱም። እንዲህም ይሆናል፤ ሳይጣሩ እመልስላቸውላሁ፥ ገናም 
ሲናገሩ እሰማለሁ።  ተኩላና ጠቦት (የሚጣሉ ሀገሮች) በአንድነት ይሰማራሉ፤ አንበሳም እንደ በሬ ገለባ ይበላል (ጦረኛ 
ሕዝቦች ሰላማዊ ይሆናሉ)።... በተቀደሰው ተራራዬ ሁሉ አይጎዱም፥ አይጠፉምም፥ ይላል እግዚኣብሔር።” (ኢሳይያስ 65፡

23-25 )    

የኢሳይያስ የአዲስ ስም ትንቢት በራዕይ ውስጥ ካለው ትንቢት ጋር ተመሳሳይ ነው። “እንግዲህ ንስሐ ግባ፥ አለዚያ ፈጥኜ 
እመጣብሃለሁ፥ በአፌም ሰይፍ እዋጋቸዋለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት(ለኃይማኖቶች) የሚለውን (የሚናገረውን) 
ጆሮ ያለው ይስማ። ድል ለነሳው ከተሰወረ መና እሰጠዋለሁ፣ ነጭ ድንጋይንም እሰጠዋለሁ፣ በድንጋዩም ላይ ከተቀበለው 
በስተቀር አንድ ስንኳ የሚያውቀው የሌለ አዲስ ስም ተጽፏል። (ራዕይ 2፡16-17) ይህ ትንቢት የሚገልጽልን ክርስቶስ በቶሎ 
እንደሚመጣ፥ ይህንንም ትንቢት የሚሰማ መንፈሳዊ ጆሮው የተከፈተ፥ እርሱን ሲመጣ ያወቀው ከተሰወረው ፀጋ 
እንደሚሳተፍ ነው።  



እንደማይመጣ ይህ ጥቅስና ሌሎች የትንቢት ጥቅሶች ግልጽ አድርገውታል። ለዚህም መሆን አለበት፥ “... እነሆ ክርስቶስ 
ከዚህ አለ፥ ክርስቶስ ከዚያ አለ ቢሏችሁ አትመኑ፤ ...” (ማቴዎስ 24፡) ያለው።  

ሮበርት ሪግስ የሚባል ደራሲ፥ የራዕይን ምሥጢራት፥ በባሃኢ ቅዱሳን መጻሕፍት ላይ በመመሥረት፥ በተነተነበትና 
በገለጸበት መጽሐፉ ውስጥ፥ ነቢዩ ባብ ለባሃኦላህና ለሌሎች የእርሱ ተከታዮች “ነጭ ድንጋይ” ተብሎ የሚጠራ 
መልእክት(ጽላት) ልኮላቸዋል። በዚህ ባለ አምስት ነቁጥ ኮከብ ባለው ጽላት ውስጥ፥ “ባሃ” የሚለውን ቃል ከ360 
ምንጮች ጠቅሶላቸዋል።6

የሚቀጥለው የራዕይ ትንቢት የሚናገረው ስለ አዲሱ ስሙ ብቻ ሳይሆን ሌሎችን እውነቶች ያመላክታል። “ሰማይም 
ተከፍቶ አየሁ፣ እነሆም አምባላይ ፈረስ የተቀመጠበትም የታመነና እውነተኛ ይባላል፣ በጽድቅም ይፈርዳል፥ ይዋጋልም። 
ዓይኖቹም እንደ እሳት ነበልባስል ናቸው፤ በራሱም ላይ ብዙ ዘውዶች አሉ፣ ከእርሱም በቀር አንድ እንኳ የማያውቀው 
የተጻፈ ስም አለው፤ በደምም የተረጨ ልብስ ተጎናጽፏል፣ ስሙም የእግዚኣብሔር ቃል ተብሏል። በሰማይም ያሉት 
ጭፍራዎች ነጭና ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ ለብሰው በአምባላዮች ፈረሶች ተቀምጠው ይከተሉት ነበር። 
አሕዛብንም ይመታበት ዘንድ ስለታም ሰይፍ ከአፉ ይወጣል፤ እርሱም በብረት በትር ይገዛቸዋል፤ እርሱም ሁሉን የሚገዛ 
የእግዚኣብሔርን የብርቱ ቁጣውን ወይን መጥመቂያ ይረግጣል። በልብሱና በጭኑ የተጻፈበት፥-- የነገሥታት ንጉሥና 
የጌታዎች ጌታየሚል ስም አለው።” (ራዕይ 19፡11-15) 

 የዚህ ስም በነቢዩ ባብ መገለጽ ከእርሱ በኋላ የሚመጣውን የአምላክ መልእክተኛ ስም 
ይተነብያል። የሚደንቀው ነገር ደግሞ፥ ነቢዩ ባብ መጽሐፍ ቅዱስን ሳያነብ፥ የአዲሱን ስም ምሥጢር በከሰተበት 
መልእክቱ “ነጭ ድንጋይ” ብሎ መሰየሙ ነው። እንዲሁ ለማለት ነው እንጂ፥ ከአምላክ መልእክተኛ ምን የሚሰወር ነገር 
አለ! 

የራዕይ የትንቢት መጽሐፍ በምሳሌያዊ አባባሎች የተመላ ነው። “ሰማይ” መለኮታዊ ግልጸትን ያመለክታል፤ “ፈረሰኛው” 
መለኮታዊ አዳኝ ነው፤ የሚያደርገው ጦርነትም መንፈሳዊ ነው። “በአምላክ መንገድ ውጊያ በጥበብና በንግግር፥ እንዲሁም 
በመልካም ጠባያትና በአስመስጋኝ ተግባራት ሠራዊቶች እንዲደረግ ደንግገናል፥”7 ይላል ባሃኦላህ። “እሳት” ለብዙ ነገሮች 
በምሳሌነት ቢያገለግልም፣ በዚህ ጽሁፍ ውስጥ የሚያመላክተው ግን፥ ሰዎችን ከአምላክ እንዲርቁ ያደረጋቸውን ግርዶሾች 
የሚያቃጥልና እኩይ ነገሮችን የሚፈጅ ነው። “ብዙ ዘውዶች” የአዳኙ ግልጸት የሚያቅፋቸውን ብዙ አገሮችና በዓለም ላይ 
የሚኖረውን ልዕልና ያሳያል። “በደም የተነከረ ልብስ” የሚያመለክተው በአዳኙና በተከታዮቹ የሚደርሰውን ከባድ ፈተና፥ 
ችግርና ስቃይ ነው። ከሃያ ሺህ በላይ የሰማዕትነትን ጽዋ የተቀበሉት ተከታዮቹና እንዲሁም ነቢዩ ባብ ለዚህ በደም የተነከረ 
ልብስ ጉልህ ምሥክሮች ናቸው።  በተለይ ባሃኦላህ ሕዝቅኤል (4፡6) እንዳለው ለዓርባ ዓመታት የሕዝቡን መከራ በእሥር፥ 
በግዞት፥ በግርፋት፥ በስቃይና በመከራ ተሸክሟል። “የመንግሥተ ሰማይ ሠራዊቶች” የሚጠቁሙት የአምላክን 
ቡራኬውችን ወይም የአዳኙን ታማኝ ተከታዮች ንጹህ ሆኖ መገኘታቸውን ነው። “ስለታሙ ሰይፍ” የአምላክን ትክክለኛና 
ወሳኝ ቃል፥ አማኞችን ከከሃዲዎች የሚለየውን ይወክላል። ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር፥ “የእግዚኣብሔር ቃል ሕያው 
ነውና፥ የሚሠራውም ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው፤ ...”(ዕብራውያን 2፡12) ባሃኦላህም፥ “ወደ አንተ የቀረቡትን 
(በአንተ ያመኑትን) ወደ ክብር ቁንጮ እንዲያርጉ፥ ከሃዲዎች ወደ እጅግ በጣም ዝቅተኛው መቀመቅ እንዲወርዱ 
በማድረግ፥ ከአንተ ዘንድ በወጣው በአንድ ቃል፥ በሁሉም በተፈጠሩት ነገሮች ላይ ወስነሃል።”8

በሚመጣውና በዘመናችን ለሚገለጸው የአምላክ መልእክተኛ ትንቢቱ ብዙ የማዕረግ ስያሜዎችን ቢሰጠውም፥ ስሙን ግን 
በግልጽ አላስቀመጠውም። 

 “የብረት በትር” 
መንፈሳዊና ዓለማዊ ሥልጣንና ኃይልን ያመለክታል። 

 

 

ምዕራፍ አራት 

አዲሱ ስሙ ተገለጸ 
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አምላክ ብዙ ስሞች አሉት፤ አንድዬ፥ ፈጣሪ፥ ጌታ፥ እግዚኣብሔር፥ የሄዋ፥ ... ወዘተ የመሳሰሉት ናቸው። በተለይም 
የፈጣሪን ባሕርያት ይገልጻሉ ተብለው የታመነባቸው፥- ምንም እንኳ ለእርሱ እጅግ በጣም ከሁሉም ነገሮች በላይ ልቆ 
ለሚገኘው ልዕልናው ብቁ ሆነው ባይገኙም፥- በአሃዝ ሊቀመጡ የማይችሉ ቅጽሎች አሉት። የጠቢባን ጠቢብ፥ የጌቶች 
ጌታ፥ የኃያላን ኃያል፥ ሁሉን አዋቂው፥.. ወዘተ ይገኙበታል። 

ትንቢቶቹ የሚያመለክቱት አምላክ በዚህ አዲስ ዘመንና በዚች ምድር ለምንኖረው ፍጥረቶቹ  ለራሱ መጠሪያ አዲስ ስም 
እንደሚገልጽ ነው። ያንን ስምም ለዚህ ዘመን አዳኝ ይሰጠዋል።ምንም እንኳ “ባሃ” የሚለው ቃል፥ ልክ “ፈጣሪ” 
እንደሚለው ቃል የአምላክን ባሕርይ ቢገልጽም፣ ባሃ ግን ስም ነው። ይህ ስም በብዙ ነቢያትና ቅዱሳን ተተንብዮ ነበር፤ 
ይሁን እንጂ አዲሱ ግልጸት እስከ ተከሰተበት ወቅት ድረስ ስላልተገለጸ፥ አልታወቀም ነበር። “ ... ከእርሱም በቀር አንድ 
እንኳ የማያውቀው የተጻፈ ስም አለው።” (ራዕይ 19፡12) “.. ወገኔ ስሜን ያውቃሉ፣ ስለዚህም የምናገር እኔ እንደ ሆንሁ በዚያ 
ቀን ያውቃሉ፣ እኔ ነኝ።” (ኢሳይያስ 52፡6) ይህንንም የኢሳይያስን ትንቢት ራዕይ ያረጋግጣል። “ ... ከተቀበለው በስተቀር 
የሚያውቀው የሌለ አዲስ ስም ተጽፏል።” (ራዕይ 2፡17) 

ባሃኦላህ ስለ ስውር ስሙና ስለሚያጎናጽፈው መንፈሳዊ ፀጋ ሲናገር፣-“ በአንቺ(በቴህራን) ውስጥ እርሱ የተሰወረው ስም 
ተገለጸ፤ ያልታየውም ዕንቁ ተከሰተ።”1 

“ጌታዬ ሆይ፥”በተሰወረውና በተወደደው ስምህ ወደ አንተ እጸልያለሁ።”2 

“ በአምላክ ቅድስና! የተሰወረው ዕንቁ፥ የማይመረመረው (የማይደረስበት) ምሥጢር ለሰዎች ዓይኖች ተገለጠ።”3 

“ በስምህ አማካይነት የተሰወረው ምስጢር የታወጀበት፣ በሚገባ የተጠበቀው ስም የተገለጸበትና ከዚያም (ስምህ) 
መዓዛውን ያርከፈከፈበት አንተ ነህ።”4 

ነቢያትና ቅዱሳን በብዙ አንቀጾች የአምላክን ስም ያወድሳሉ፤ ይሁን እንጂ፥  አምላክ ከማንኛውም ውዳሴና ሙገሳ በላይ 
ነው። ስለዚህ እነዚህ ምስጋናዎች፥ ውዳሴዎችና ሙገሳዎች ለክስተቱ መሆናቸው ብዙም አያጠያይቅም። ምክንያቱም 
እነርሱን ስናመሰግን፥ አምላክን እናመሰግናለን፣ እነርሱን ስናውቅ፥ አምላክን እናውቃለን፣ እነርሱን ስናፈቅር፥ አምላክን 
እናፈቅራለን፣ እነርሱን ስናመልክ፥ አምላክን እናመልካለን። 

የሚመጣው የአምላክ መልእክተኛ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ከተባለ ምንም ምሥጢር ሊሆን ወይም ሊኖረው  አይችልም። 
ሁላችንም እንደምናውቀው፥ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሌሎች ስሞች በበለጠ ሁኔታ የታወቀ ነው። በቅዱሳን መጻሕፍት ውስጥ 
የተጻፉት ትንቢቶች እንደሚያስረዱት አንዳንድ ነገሮች በምሥጢር ተጠብቀዋል። ለምሳሌ ያህል፡-- 

የሚመጣበት ቀንና ሰዓት፤ የአመጣጡ ሁኔታ፤ የሚመጣው አዳኝ ስም፤ ....ወዘተ  

አዲሱን ስሙን የሰወረውን ምሥጢር መጀመሪያ የገለጠውና ትክክለኛውን ቃል በሚያስደንቅና በገሃድ የተነበየው ነቢዩ 
ባብ ነው። 

“እርሱ እይታውን በባሃኦላህ ሥርዓት ላይ ያተኮረና ለጌታው ምሥጋና ያደረሰ መልካም (በጎ) ይሆንለታል። ምክንያቱም 
እርሱ በእውነት እንዲከሰት ይደረጋልና።”

ባዳሽት ተብሎ በሚጠራው ወረዳ ሰማንያ አንድ የነቢዩ ባብ ተከታዮች በተሰበሰቡበት፥ ባሃኦላህ “ባሃ” የሚለውን ስያሜ 
ለራሱ መጠሪያ አደረገው። ይህም ስብሰባ የተካሄደው ባሃኦላህ ተልእኮውን ከመግለጹ በፊት ነበር። ባሃኦላህ  ራሱን 
ሲጠራ “ባሃኦላህ” ያለበት ወቅት በጽሁፎቹ ውስጥ እንደሌለና፥ “ባሃ” የሚለውን ቃል ግን 102 የተጠቀሰ መሆኑን 
ፕሮፌሶር ሙትላግ በመጽሐፋቸው ውስጥ ገልጸዋል። ራሱን ሲጠራ 
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ባሃ በማለት ሲሆን፥ ተከታዮቹንም “የባሃ ሕዝብ” 
ወይም “የባሃ ሰዎች” በማለት ነው። ለናሙና ያህል የሚከተሉትን ጥቅሶች እንይ። 



“ምን አለበት ዓለም ሊያምነኝ ቢችል! ሁሉንም ነገሮች በባሃ ልብ ውስጥ የተሽፈኑትንና ጌታ፥ አምላኩ፥ የሁሉም ሰውች 
ጌታ ያስተማረውን የሰው ዘር (እንዲያየው) ግርዶሹ ቢነሳ፥ በምድር ላይ ያለ እያንዳንዱ ሰው በመደናገጥ በተዝለፈለፈ 
ነበር። ”6 

“ከባሃ በስተቀር በሰዎች ፊት ለፊት ደፍሮ የሚናገር ማን ነው? እንዲሁም በሰራዊት ጌታ፥ በአምላክ የታዘዘውን ለማወጅስ 
የሚችል ከእርሱ በስተቀር ሥልጣን ያለው ሌላ ማን አለ?”

“በአምላክ ትክክለኛነት! በግዛቶቻችሁ ላይ እጃችንን ለማሳረፍ ፍላጎታችን አይደለም። የእኛ ተልእኮ የሰዎችን ልቦች 
ለመያዘና ለመውሰድ ነው። በእነርሱም ላይ 

7 

የባሃ ዓይኖች አትኩረዋል።”

 “በል፥ አንቺ የመንግሥተ ሰማይ ድንግል፥ የከፍተኛው ገነት ነዋሪ ሆይ! ከቅዱሱ አደራሺሽ ውጪ። በሚያስደስትሽ 
ሁኔታም በዘላለማዊነት የሀር ልብስ አሸብርቂና በክቡራኑ ክቡር ስም በጥልፍ (የተዋበውን) የብርሃን ካባ ደርቢ። ከዚያም 
ከእጅግ በጣም ከፍተኛው፥ ከማይደረስበት ከጌታሽ ዙፋን የሚወጣውንና የሚጥመውን የድምጹን ዜማ ስሚ።  ... 
የመንግሥተ ሰማይና የምድር ነዋሪዎች ፊት ለፊት ሆነው እየተመለከቱሽ እንዲህ በማለት በከፍተኛ ድምጽ ተናገሪ፡-- 
እኔ 
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በባሃ መንፈስ የተወለድኩ ልጅ፥ የመንግሥተ ሰማይ ድንግል ነኝ። መኖሪያዬም የክቡራኑ ክቡር አዳራሽ ነው። ”9 

“የባሃ ሕዝብ ሆይ! በአንዱ፥ በእውነተኛው፥ በአምላክ የአገልጎት ገመድ ላይ ተንጠላጠሉ፤ ይህንንም ስታደርጉ ስማችሁ 
ተጽፎ ይቀመጣል፥  የእናንተም (ስም) በአክብሮት ይታወሳል።”

ይህ አዲስ ስም ቅዱስና ምሥጢራዊ ከመሆኑ የተነሳ፥ ሰዎች ለመጠሪያ ስም እንዳይጠቀሙበት ባሃኦላህ ከመገለጹ በፊት 
የማይታወቅ ኃይል ያገዳቸው ይመስላል። በተለይ የእስልምና እምነት ተከታዮች የመጠሪያ ስም ሲያወጡ በብዛት 
የአምላክን ባሕርያት የያዙ ናቸው። ሌሎችን የአምላክ ባሕርያት ለመጠሪያ ስሞች ሲጠቀሙባቸው፥ “ባሃ” የሚለውን ቃል 
ግን ያልተጠቀሙ መሆናቸውን ፕሮፈሶር ሞትላግ በመጽሐፋቸው ውስጥ ጠቅሰውታል።

10 

ባሃኦላህ ከዚህ ቅዱስ ስም በተጨማሪ ብዙ ሌሎች የማዕረግ ስያሜዎች አሉት።  ለምሳሌ ያህል፥ “በመልእክተ እሳት” 
ውስጥ ያሉትን ስሞች ብቻ ማየቱ፥ የሚጠራባቸው ማዕረጎች ቁጥራቸው ምን ያህል ብዙ እንደሆኑ ለመገመት ይቻላል። 
ባሃኦላህም ስለ ስሞቹ ሲናገር፥- 

11 

“እርሱ የስሞች ጌታ የሆነው ...”

“የስሞች ሁሉ ንጉሥ ...”

12 

“... የእግዚኣብሔር ስሞችና ባሕርያት”

13 

14

ፕሮፌሶር ሞትላግ ከ120 በላይ ስሞችንና ማዕረጎችን ከጠቀሱ በኋላ ለናሙና የጠቀሷቸው እንጂ፥ የሚጠራባቸውን ስሞችና 
ማዕረጎች በሙሉ ሊያካትቱ እንደማይችሉ ጽፈዋል።

 በማለት አስቀምጦታል።  

“ይህ ቀን፥ በእርግጥ የአንተ (የአምላክ) መጻሕፍት የተዋቡበት፥ (ቀን) ነው። እርሱ አሁን የሚናገረውም፥ በእውነት በሚገባ 
የተጠበቀው ዕንቁ፥ የተሰወረው ምሥጢር፥ ተጠብቆ የተቀመጠው ጽላት፥ የማይደረስበት ምሥጢር፥ የታሸገው መጽሐፍ 
ነው። እርሱ በሚያዘው፥ በሚደነግገውና በሚገልጸው ሁሉም በእውነት መታዘዝ አለባቸው፤ እርሱ በልዕልናው አማካይነት 
በሚያዘው፥ በሥልጣኑ አማካይነት በሚወስነው መወደድ አለበት። ማንም ለአንድ አፍታ እንኳ የሚጠራጠር፥ በእውነቱ 
የአንተንመብት ክዷል፤ አንተ በመጻሕፍትህ ውስጥ የገለጽካቸውን በሙሉ፥ እንዲሁም ከነቢያትህ፥ ከመልክተኞችህ፥ ከባለ 
አደራዎችህ ጋር የተላከውን  ግልጸት አልቀበልም ብሎአል። ”

15 

ከእርሱ በፊት የመጡት የአምላክ መልእክተኞች፥ እንደ እርሱ ብዙ ስሞችና ማዕረጎች የታደላቸው አለመኖራቸው፥ 
እውነትም፥ “የስሞች መንግሥታት ገዢው፥”

16 

17  እርሱ መሆኑን ያረጋግጣል።  
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ምንም እንኳ፥ ከላይ እንደ ተገለጸው፥ ብዙ ስሞችና ማዕረጎች የዘመናችን አዳኝ ቢኖሩትም፣ በግልጽና በተለይ 
የሚታወቅበት ስም ግን “የእግዚኣብሔር ክብር” ወይም “የጌታ ክብር ነው”። ባሃኦላህ በአረብኛው የሁለት ቃላት ጥምር 
ነው። “ባሃ” ማለት፥ ክብርና ብርሃን የሚገልጽ ሲሆን፤ “አላህ” ደግሞ አምላክ ማለት ነው። 

ፕሮፌሶር ሙትላግ “የእግዚኣብሔር ክብር” የሚለውን ሐረግ በሚመለከት አንዳንድ የክርስቲያን ደራሲዎች የጻፉትን 
የሚከተሉትን ጠቅሰዋል።  

“ የእግዚኣብሔር ክብር የመጠለኮታዊ ፍጽምናዎችን ጠቅላላ ድምር ይገልጻል።”18 

“ እርሱም (የእግዚኣብሔር ክብር) የእርሱ (የአምላክ) መለኮታዊ ባሕርያት ፍጽምናዎች ክስተት ነው።”18 

እርሱም የእግዚኣብሔር ውስጣዊ ህላዌ ወደ ውጭ ማብራት ነው።”18 

በባሃኢ ቅዱሳን ጽሑፎች ውስጥ ደግሞ፥ ሁሉም መለኮታዊ ስሞችና ባሕርያት የሚመሠረቱትና ጥገኝነታቸውም በባሃ ላይ 
ነው። የተለየ ኃይል ስላለው፣ በሚታዩትም ሆነ በማይታዩት፥ ማለት በሁሉም ነገሮች ላይ ተጽኖ አለው። አብዱል-ባሃ 
ይህንን ቃል ሲገልጸው፥- 

“ እርሱ (ባሃ) የምቾት፥ የመከላከያ፥ የደስታ፥ የብርሃን፥ የፍቅርና የአንድነት ስም ነው።”19 

 ነቢዩ ባብም ስለ ባሃኦላህ መገለጽ ሲተነብይ፥ “ እርሱ አምላክ እንዲከሰት የሚያደርገው ክብር ከእያንዳንዱ ክብር በላይ 
ነው፣”20 በማለት ተናግሯል። 

ባሃኦላህም በታላቅ ክብሩ የመጣ መሆኑንና ለተቀበሉትም የሚጎርፈውን ቡራኬ ይናገራል። 

“ በዘመናት የሸመገለው በታላቅ ክብሩ መጥቷል።”21 

“ እናንተ የምድር ሕዝቦች ሆይ! ፊቱን ወደ እናንተ ወደ መለሰው፥ ወደ እርሱ ፊታችሁን መልሱ። እርሱ በእውነት፥ 
በመሃከላቸሁ የአምላክ መልክ፥ ለእናንተም የእርሱ ምስክርና መሪ ነው። ማንም ሰው ሊያመጣቸው በማይቻለው 
ማስረጃዎች ወደ እናንተ መጥቷል። የቁጥቓጦው እሳት ድምፅ በዓለም ልብ ላይ ተጣርቷል፤ መንፈስ ቅዱስም በአሕዛብ 
መሀከል፥ ‘ተመልከቱ! እርሱ አንዱ የሚናፈቀው በግልጽ ግዛት መጥቷል፥’ እያለ በከፍተኛ ድምጽ ይጣራል።”22 

“ አምላክ ከቀኖች ሁሉ በላይ ከፍ እንዲል ባደረገውና፥ የሁሉም መሀሪ የክብሩን አንጸባራቂ ፀዳል በሰማያትና በምድር 
ባሉት ላይ ሁሉ እንዲያበራ ባደረገበት፥ ወደ እርሱ (ባሃኦላህ) ፊታችሁን መልሱ።”23 

ይህ አዲስ ስም በተለያዩ ኃይማኖቶች ቅዱሳን መጻሕፍት ተወድሷል፤ በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ “ክብር” 
እንደሚለው፥ የመለኮትን ባሕርይና ትንቢት እንደሚገልጸው ቃል የተደጋገመ የለም። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ክብር 
የሚለው ቃልና የእርሱ ተቀጽላዎች ከአምስት መቶ በላይ እንደ ሆኑና፣ በአማካይ በሁለት ገጽ አንድ ቃል መኖሩን 
ፕሮፌሶር ሞትላግ አብራርተዋል።24 

ባሃኦላህ ሌላው የሚጠራበት ማዕረግ፥ “የተባረከው ውበት” ወይም “ውበት” የሚል ነው። 

“የተባረከው ውበት እንዲህ ይላል፡- እናንተ ሁላችሁም የአንድ ዛፍ ፍሬዎች፥  የአንድ ቅርንጫፍ ቅጠሎች ናችሁ።”25 

“ የተባረከውን ውበት በእያንዳንዱ ከተማ ሊጫኑት እንደሚነሱ አስቀድመን እናያለን።”26 

ይህንንም ማዕረግ፥ በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ፥ በተለየ ሁኔታ የተገለጸበትን እናያለን።  



“ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሆናል፤ ከፀሐይም አስቀድሞ ስሙ ይኖራል፤ የምድር አሕዛብ ሁሉ በእርሱ ይባረካሉ፤ አሕዛብ 
ሁሉ ብሩክ ነው ብለው ይጠሩታል።” (ዳዊት 72፡17) 

በተደጋጋሚ የመለኮታዊ ውበት በዚህ ዘመን መገለጹን ባሃኦላህ ይናገራል። 

“ዓይኖች ሁሉ ተደስተዋል፣ ምክንያቱም እርሱ፥ ማንም ያላየው፥ምሥጢሩንም ማንም ያላወቀው፥ የክብርን መጋረጃ 
ገላልጧል፣ የውበትንም መልክ ሽፋኑን አስወግዷል።”

በሚቀጥለው ትንቢት ዳዊት በመጀመሪያ ያ ቃል የተገባለትና በተስፋ የሚጠበቀው ተመልሶ እንዲመጣ ይጸልያል፤ ከዚያም 
ስለ ክብሩና ውበቱ ይናገራል። “ ጌታ ሆይ ተመለስ፥ እስከ መቼስ ነው? ስለ ባሪያዎችህ ተሟገት፤ …ሥራህ ለባሮችህ 
ይታይ፥ ክብርህም ለልጆቻቸው፤ … የጌታ፥ የአምላካችን ውበት በእኛ ላይ ይሁን።” (ዳዊት 90፡13, 16, 17) በሌላ ቦታ ዳዊት 
የእግዚኣብሔርን ውበት ለማየት ይመኛል፥ ይለምናልም። “እግዚኣብሔርን አንዲት ነገር ለመንኩት፥ እርስዋንም እሻለሁ፤ 
በሕይወቴ ዘመን ሁሉ በእግዚኣብሔር ቤት እኖር ዘንድ፣ የእግዚኣብሔርን ውበት አይ ዘንድ፣ መቅደሱንም እመለከት 
ዘንድ።” (ዳዊት 27፡4) የሚቀጥሉት ጥቅሶች ደግሞ አምላክ በክብርና በውበት እንደሚገለጽ ይናገራሉ። “…ከፀሐይ መውጫ 
ጀምሮ እስከ መግቢያው ድረስ ምድርን ጠራት። በክብሩ ውበት እግዚኣብሔር ከጽዮን ግልጥ ሆኖ ይመጣል። አምላካችን 
ይመጣል፥ ዝምም አይልም፤…” (ዳዊት 50፡2-3) “ለስሙ ተገቢ የሆነውን ክብር ለእግዚኣብሔር ስጡ፣ በቅድስና ውበቱ 
ለእግዚኣብሔር ስገዱ። ” (ዳዊት 29፡2 96፡9) 

27 

በተባረከው ውበት በተጨማሪ፥ ባሃኦላህ አንዳንዴ፥ “በዘመናት የሸመገለው ውበት”፥ “እጅግ በጣም ታላቁ ውበት”፥ “የእኔ 
(የአምላክ) ውበት” በማለት ራሱን ይጠራል። 

“እጅግ በጣም ታላቁ ሕግ መጥቷል፤ በዘመናት የሸመገለው ውበት (ባሃኦላህ) በዳዊት ዙፋን ላይ ይገዛል።”

“ …እርሱ በዘመናት የሸመገለው ውበት በእጅግ በጣም ታላቁ ስም (ባሃ) ለዓለም ሕይወት ለመስጠትና ሕዝቦችዋንም 
ለማስተባበር (አንድ ለማድረግ) መጥቷል።”

28 

“ይህ ያ እጅግ በጣም ታላቁ ውበት፥ በመልእክተኞች መጻሐፍት ውስጥ የተነገረለት፥ በእርሱም እውነት ከሐሰት 
የሚለይበትና የማንኛውም ትእዛዝ ጥበበ የሚፈተንበት ነው።”

29 

የባሃኦላህን እለተ-እርገት ለማስታወስ በየዓመቱ በሚደረገው ዝክረ ጸሎት ውስጥ “ውበት” የሚለውን ቃል በተደጋጋሚ 
ባሃኦላህ ተጠቅሞበታል። 

30 

“ከሁሉም በላይ አንጸባራቂ ከሆነው ውበትህ ያበራው ክብር በአንተ ላይ ይረፍ! … ያልታየው ውበት ከፍጥረት አድማስ 
በላይ ማብራቱን እመሰክራለሁ። … በአንተ ውበት የተወዳጁ (የአምላክ) ውበት መገለጹን፥ በገጽታህም የተናፋቂው ገጽታ 
ማብራቱን፥ ከአንተም በመነጨ በአንድ ቃል ብቻ ለአንተ ታማኝ የሆኑት ወደ ከፍተኛው የክብር ጫፍ እንዲመጥቁ፥ 
ከሃዲዎች ግን ወደ መጨረሻው አዘቅት እንዲወርዱ በተፈጠሩት ነገሮች መካከል መወሰንህን እመሰክራለሁ። አንተን ያወቀ 
አምላክን ማወቁን፣ ወደ አንተ ዘንድ መቅረብ የተቀዳጀውም እግዚኣብሔር ፊት የቀረበ መሆኑን እመሰክራለሁ። አንት 
የእርሱ (የአምላክ) ውበት የሆንክ ሆይ! የእግዚኣብሔርና ምስጋናና አስታዋሽነቱ፥ የአምላክ ክብርና የእርሱ ግርማ በአንተ 
ላይ ይረፍ።… ”
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ምዕራፍ አምስት 

 

ሁለት በሚገባ የተጠበቁ ምሥጢራት 



1.  

 
 

39 
 

በትንቢቶች መሠረት፥ አምላክ ብዙ ምሥጢራትን ሰውሮ ጠብቓል፤ ይሁን እንጂ በዚህ በመጨረሻው ዘመን 
እንደሚገልጻቸው ቃል ገብቷል። አንደኛው የመልኩን ወይም የገጹን ውበት ሲሆን፤ ሌላው ደግሞ የእጅግ በጣም ታላቁንና 
ክቡር ስሙን ነው። ዳዊትም ፊቱን እንዲያሳየው ጸልዮአል። “ ጌታ ሆይ፥ እስከ መቼ ፈጽመህ ትረሳኛለህ? እስከ መቼስ 
ፊትህን ከእኔ ትሰውራለህ?” (ዳዊት 13፡1, 94፡1) 

እዝቅኤልም አምላክ የእስራኤልን ሕዝብ ከጠላቶቻቸው ምድር  ከሰበሰባቸው በኋላ  ፊቱን እንደሚገልጽላቸው ቃል የገባ 
መሆኑን ይናገራል። “ክብሬን (የእግዚኣብሔርን ክብር) በአሕዝብ መሀከል አኖራለውሁ፤ ... ፊቴን ከእነርሱ ከእንግዲህ 
ወዲህ አልሸሽግም፥ …” (እዝቅኤል 39፡21, 29)  

ባሃኦላህም የዳዊት ጸሎትና የእዝቅኤል ትንቢት በአምላክ ፈቃድ መሳካታቸውን በመግለጽ፣ የውበቱን አፍቃሪዎችና 
ተመራማሪዎችን ወደ እርሱ ይጋብዛቸዋል። 

“እርሱ ከሟች ዓይኖች ተሰውሮ የነበረው መጥቷል! ሁሉን ድል የሚያደርገው ልዕልናው ተከስቷል፣ ሁሉን የሚያቅፈው 
ፀዳሉ ተገልጿል። እንዳትጠራጠሩ ወይም እንዳትዘገዩ ተጠንቀቁ።”1 

ማንም የተፈጠረበትን ዓላማ ለማወቅና ይህንንም ዓላማ ለማሳካት የሚፈልግ እውነተኛ ተመራማሪ፥ ውበቱን የሰወሩትን 
ደመናዎች በፈጣሪው ኃይል ለመበተን በመነሳት የተወዳጁን ውበት ማየት ይገባዋል። ጥረትም እንደሚያስፈልገው ባሃኦላህ 
ይናገራል። 

“ ስለዚህ፥ በማይታየው የእግዚኣብሔር እርዳታ፥ እነዚህ ጥቁር መጋረጃዎች፥ እነዚህ በአምላክ የተላኩ ፈተና የሆኑ 
ደመናዎች የሚያበራውን የፊቱን ውበት ከማየት እንዳይገቱትና በእርሱ በራሱ ብቻ እንድናውቀው ከፍተኛ ጥረት ማድረግ 
አለብን። ”2 

“...ያ በተስፋ ሲጠበቅ የነበረው በሚተክለው ሰንደቅ ጥላ ስር በአንድ ላይ እንደሚሰበሰቡ ... ቅዱሳን አውጀዋል። ያ ሰዓት 
አሁን ደርሷል። ዓለምም በእርሱ ገጽታ አንጸባራቂ ክብር በርታለች። ሆኖም፥ ሕዝቦቿ ምን ያህል ከእርሱ መንገድ እንደራቁ 
ተመልከቱ! ከእነዚያ በስሞች ሁሉ ጌታ ኃይል አማካይነት የከንቱ አስተሳሰቦቻቸውንና የርኩስ ፍላጎታቸውን ጣዖቶች 
በመሰባበር ወደ እርግጠኛነት ከተማ ከገቡት በስተቀር፥ ሌሎች አንዳቸውም በእርሱ አላመኑም። የእርሱ ግልጸት ምርጥ 
የወይን ጠጅ እሽግ፥ በዚህ ቀን፥ በእርሱ፥ ራሱን በራሱ አርኪው በሚለው ስሙ ተከፍቷል። ፀጋው ለስዎች እየወረደላቸው 
ነው። በእርሱ፥ በፍጹም ቅዱሱ፥ በፍጹም ተመስጋኙ ስም ዋንጫህን ሞልተህ ጠጣው።”3 

በተደጋጋሚ ባሃኦላህ የሚናገረው፥ የመለኮት መልክ በዚህ ዘመን መገለጹን ነው። 

“... እርሱ ከሰዎች ዓይኖች ተሰውሮ የነበረው፥ ሉዓላዊነትንና ሥልጣንን ተጎናጽፎ ተገልጿል! ... እናንተ በሰማይና በምድር 
የምትኖሩ ሆይ! ከዚህ በፊት ከቶ ያልታየው ታይቷል። ... እርሱ ከእምቅድመ ዓለም ጀምሮ ፊቱን ከፍጥረት ዓለም ሰውሮ 
የነበረው አሁን መጥቷል። ... እርሱ የሁሉ ሉዓላዊ ጌታ ተከስቷል። ... እርሱ ማንም ያላየው፥ ምሥጢሩንም ማንም 
ያላገኘው የክብርን መጋረጃ ከፍቶ፥ የውበቱን ገጽታ ገልጧልና። ...”4 

የመለኮትን መልክ ለማሳየት ወቅቱ ሲደርስ፥ በእኩይ ሥራዎቻቸው  ውበቱን ማየት የማይገባቸው እኩያን እንዳያዩት 
ራሱን በሺዎች በሚቆጠሩ መጋረጃዎች እንደሰወረ ይናገራል። 

“ ... የእርሱ፥ ተወዳዳሪ የሌለው፥ የእርሱ እጅግ በጣም ቅዱስና  የተከበረ ገጽታ ለሰዎች ዓይን መገለጽ ያለበት ጊዜ 
ሲደርስ፥ እርኩስና ሟች የእርሱን ክብር እንዳያዩ፥ እርሱ ራሱን ከአንድ ሺህ ግርዶሾች በስተኋላ መደበቁን መረጠ። ...እርሱ 
በራሱ የራሱን እምነት በሰማይና በምድር ላሉት ሁሉ ለማወጅ ስለ ተነሳ፥ እርሱ በእውነቱ ከዚህ በፊት ከመላው ፍጥረት 
ማንም ያላየውን ክብር ገልጿል።”5 



አምላክ የመልኩን ውበት በደማቅ ብርሃን እንዲታይ ሲያደርግ፥ ለማየት የቻሉት ጥቂት መሆናቸው ግን ያስገርማል። 
እውነትም፥ “ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ አላየውም አላወቀውም ።”(1ኛ ዮሐንስ 3፡6) አምላክ በጥበቡ፥ ክብሩን 
በማይጠፋውና በማይሞተው ዓይናቸው ከማየት ይልቅ፥ በዚህ በረጋፊውና በጠፊው ዓይናቸው ለማየት ከሚፈልጉት 
ደብቆታል። የጌታ መንፈስ በክብር ደመና እያበራ ሲመጣ ከማየት ይልቅ፥ በትናኝ ደመና ላይ ሥጋዊ አካሉ ሲመጣ ለማየት 
ከሚፈልጉት ሰውሮባቸዋል። በዚህ ዘመን የእርሱን ውበት ለማየት የቻሉት ዕድለኞች መሆናቸውን ባሃኦላህ ይናገራል።  

“የምኞት ልጅ ሆይ! ሊቃውንትና ጠቢባን ለረጅም ዘመናት፥ የንዑዱን (የባሃኦላህን) ቅርበት ለመቀዳጀት ጥረው ግረው 
አልቻሉም፤ዕድሜ ልካቸውን እርሱን ሲፈልጉ ኖሩ፤ ሆኖም የገጽታውን ውበት አላዩም። አንተ ያለ አንድ ጥረት ከግብህ 
ደርሰሃል፤ ያለ አንዳች ፍለጋም የፍለጋህን ዓላማ አግኝተሃል።ይሁን እንጂ በእኔነት ግርዶሽ በጣም ከመሸፈንህ የተነሳ፥ 
ዓይኖችህ የተወደደውን ውበት አላዩም፤ እጆችህም የካባውን ጠርዝ አልነኩም። እናንተ ዓይን ያላችሁ ተመልከቱና 
ተደነቁ። ”

ክርቶስም አንድ ሰው ካመነ ብቻ የእግዚኣብሔርን ክብር እንደሚያይና፥ ዳግም ሲማጣም እምነትን በምድር ላይ 
እንደማያገኝ በጥያቄ መልክ ተንብዮአል።  

6 

“ ...ካመንሽ የእግዚኣብሔርን ክብር እንድታዪ አልነገርኩሽምን? አላት። ” (ዮሐንስ 11፡40) “እግዚኣብሔር ... ፈጥኖ 
ይፈርድላቸዋል። ነገር ግን፥ የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ በምድር እምነትን ያገኝ ይሆንን ?” (ሉቃስ 18፡7-8) 

እነዚህ ጥቅሶች የሚያመለክቱት፥ የኃጢኣታቸው ደመናዎች፥ ክርስቲያኖች የእግዚኣብሔርን ክብር ከማየት 
እንደሚጋርዷቸው ነው። ክርስቶስ የሚመጣውን የእውነት መንፈስ ስለማያውቁት እንደማይቀበሉት ይናገራል። 
“ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። እኔም አብን እለምናለሁ፥ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል፤ 
እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለ ሆነ፥ ሊቀበለው የማይችለው፥ የእውነት መንፈስ ነው።” (ዮሐንስ 14፡1-17) 

የእግዚኣብሔር እጅግ በጣም ክቡር ስሙና ይህ ወደር የማይገኝለት ግልጸቱ ግርዶሽ መሆናቸው የሚደንቅ ነው። በሌላ 
አነጋገር፥ የፀሐይ ብርሃንዋና ፀዳልዋ ሰዎች እንዳያይዋት ጋርደዋታል እንደ ማለት ነው። 
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እጅግ በጣም ታላቁ ስም ስውር ምሥጢር፥ እንዲሁም ጥልቅ ትርጉሞች ስላሉት፥ ትርጉሙን በቀላሉ ለመረዳት 
የሚያስችል   የምስል ቅርጽ በአብዱል-ባሃ ተሰጥቶታል። ይህም ቅርጽ ባሃኢዎች በጣታቸው ላይ በሚያደርጉት ቀለበት 
ላይ አለ። 

 

(ስ እ ሉ  ይቀረጽ) 

 

“ከፀሐይ መውጫ እስከ መግቢያዋ ድረስ ስሜ በአሕዛብ ዘንድ... ታላቅ ይሆናልና ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚኣብሔር።” 
(ሚልኪያስ 1፡11)  

የእጅግ በጣም ታላቁ ስም ቅርጽ  የአረብኛ ፊደላትን፥ “ባ” እና “ሃ”ን በሚገባ ያጣመረና ያዋሃደ መሆኑን ፕሮፈሶር ሞትላግ 
ይናገራሉ።52  ይህ ቅርጽ ሦስት ደረጃዎች አሉት፤ የላይኛው መስመር (ደረጃ) የእግዚኣብሔን መንግሥት (ዓለም) 
ይወክላል፤ የመሃከለኛው መስመር የትእዛዝን (የአምላክ መልእክተኞችን) ዓለም ያሳያል፤ የታችኛው መስመር የሰውን ዘር 
ወይም የፍጥረትን መንግሥት ያሳያል።  

“ ... ሦስቱ ደረጃዎች ወይም መስመሮች የሚያሳዩት፥ የእግዚኣብሔርን ዓለም፥  የትእዛዝን ዓለም፥ የፍጥረትን ዓለም ነው”1 

እያንዳንድ መስመር በተለየ ስፍራ ቢቀመጥም፥ ከሌሎች ከሁለቱ ጋር የተያያዘ ነው። ከላይ ያለው ደረጃ ከማንኛቸውም 
ከእርሱ በታች ካሉት ግንዛቤና የመረዳት ችሎታ በላይ ነው። ታላላቅ የአምላክ መልእክተኞች፥ በትእዛዝ ዓለም ወይም 
በግልጸት ዓለም የሚኖሩት፥ የአምላክን ህላዌ ለማወቅ አይችሉም። በተመሳሳይ መልኩ፥ የሰው ዘር የአምላክን 
መልእክተኞች ህላዌ ለማወቅና ለመረዳት አይችልም።ሦስቱን ደረጃዎች የሚያያይዘው መስመር መንፈስ ቅዱስን 
ይወክላል። በሌላ መልኩ፥ ይህ መንፈስ ቅዱስ፥ የእግዚኣብሔርን ግልጸቶች ያመለክታል። 

አዳኞቻችን፥ የአምላክ መልእክተኞች የሚሠሩት፥ አምላክም ይህን ኩለንተናዊ ዓለም የፈጠረው በእነርሱ(በእግዚኣብሔር 
ክስተቶች) ኃይልና ሥልጣን አማካይነት ነው። እግዚኣብሔርም “ሁን” አለ፥ ሆነም። 

“በብዕርህ እንቅስቃሴ ብቻ“ሁን” የሚለው ትእዛዝህ እንዲከበር መደረጉን፥ የተደበቀውም የአምላክ ምሥጢር መገለጹን፥ 
የተፈጠሩት ነገሮችም ሁሉ መፈጠራቸውን፥ ግልጸቶችም ሁሉ መገለጻቸውን እመሰክራለሁ። ”2 

ባሃኦላህም የሦስቱን ዓለማት መኖር እንደሚከተለው ይገልጻቸዋል። “አቤቱ ጌታ አምላኬ ሆይ፥ ስምህ የተወደሰ ይሁን! 
በማይታሰበው  በራስህ ህላዌ (ኢሴንስ) ውስጥ የተጠቀለልክና በማይደረስበት የአንተ ህላዌ ውስጥ ተሸፍነህ የነበርክና 
የምትኖር የተሰወርክ ዕንቁ ነህ። ራስህን ለመግለጽ ስለፈለግህ ታላቁን (መንፈሳዊ) ዓለምና ታናሹን (ቁሳዊ) ዓለም ወደ 
ህልውና ዓለም ጠራሃቸው፤ ሰውንም (የአምላክን መልእክተኛን) ከፍጥረታት በላይ አድርገህ በመምረጥ፥ የእነዚህ ሁለት 
ዓለሞች ምልክት እንዲሆን አደረግኸው። ”

በፍጹም ታላቁ ስም ቅርጽ (ምስል) ላይ የሚታዩት ሁለት ኮከቦች ነቢዩ ባብንና ባሃኦላህን ይወክላሉ። በግልጽ 
እንደሚታወቀው፥ ነቢዩ ባብ የባቢን እምነት ገላጭ፥ የባሃኦላህ አዋጅ ነጋሪና በር ከፋች ሲሆን፣ ባሃኦላህ ደግሞ የባሃኢ 
እምነት መሥራች ነው። በመንፈሳዊ ዓለም ግን ሁለቱም አንድ ሲሆኑ፥ የገለጿቸው ሁለቱ እምነቶችም አንድ ናቸው። 
“በርና እረኛ” የሚለውን ርዕስ ይመልከቱ። “እነዚህ በጉን ይወጋሉ፤ በጉም የጌታዎች ጌታና የንጉሦች ንጉሥ ስለ ሆነ 
እነርሱን ድል ይነሣል፣ ከእርሱም ጋር ያሉ፥ የተጠሩና የተመረጡ የታመኑ (በእርሱ የሚያምኑ)ደግሞ ድል ይነሣሉ።” (ራዕይ 

17፡14) ይኸው የትንቢት መጽሐፍ ባሃኦላህን ደግሞ የጌታዎች ጌታና  የንጉሦች ንጉሥ በማለት ይጠራዋል። “ዓይኖቹም 
እንደ እሳት ነበልባል ናቸው፥ በራሱ ላይም ብዙ ዘውዶች አሉ፥ ከእርሱም በቀር አንድ እንኳ የማያውቀው የተጻፈ ስም 
አለው፤ በደም የተረጨ ልብስ ተጎናጽፏል፤ ስሙም የእግዚኣብሔር ቃል ተብሎአል። በሰማይ ያሉት ጭፍራዎቹ... 

3 



ይከተሉት ነበር።... በልብሱና በጭኑም የተጻፈበት፥- የነገሥታት ንጉሥና የጌታዎች ጌታ የሚል ስም አለው። ” (ራዕይ 19፡12-

16) 

ሰዎች ለእግዚኣብሔር መልእክተኞች የሚሰጧቸውና የሚጠሩባቸው ስያሜዎችና ማዕረጎች፥ በሰዎች አስተሳሰብና እውቀት 
ልክ የተወሰኑ ናቸው። ለምሳሌ ያህል አንድ  ያልተማረ ሰው ስለ ከዋክብት ያለው ግንዛቤ የተወሰነ እንደሆነ ሁሉ፣ 
እንዲሁም ሊቃውንትም ስለ እግዚኣብሔር መልእክተኞች ያላቸው ግንዛቤ፥ በተመሳሳይ መልኩ፥ በእነርሱ የእውቀት ደረጃ 
የተወሰነ ነው። በአምላክ የተሰጣቸውንም ደረጃ በተሟላ መልኩ ለመረዳት ለሰብአዊ ፍጡሮች ማስቸገር ብቻ ሳይሆን 
አይቻላቸውምም።   

 

 

ምዕራፍ ሰባት 

 

በአዲስ ስም ትጠራለህ 

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉት ትንቢቶች፥ “ክብር” የሚለውን የእግዚኣብሔር ባሕርይና ስም ከሚገለጸው አዳኝ ጋር፥ 
በተለያየ መንገድ፥ ያዛምዱታል። ለምሳሌ ኢሳይያስ በዘመናችን ስለሚኖረው ድቅድቅ ጨለማና ስለ ጌታ ብርሃንና ክብር 
ይናገራል። “ብርሃንሽ መጥቷልና፥ የእግዚኣብሔርም ክብር ወጥቶልሻልና ተነሺ፥ አብሪ። እነሆ ጨለማ ምድርን ድቅድቅ 
ጨለማም አሕዛብን ይሸፍናል፣ ነገር ግን በአንቺ ላይ እግዚኣብሔር ይወጣል፥ ክብሩም (የእግዚኣብሔር ክብር) በአንቺ 
ላይ ይታያል፥ አሕዛብም ወደ ብርሃንሽ፥ ነገሥታትም ወደ መውጫሽ ፀዳል ይወጣሉ። ” (ኢሳይያስ 60፡1-3) የእግዚኣብሔር 
ክብር በጽዮን ላይ እንደሚታይ መነገሩን በዚህ ትንቢት ውስጥ እናነባለን። 

የኢሳይያስን ትንቢት ባሃኦላህ ከገለጸው ጋር እናስተያይ። “ የጌታህን እምነት ለማገልገል ተነሳ፣ ከዚያም አስደሳቹን ዜና፥ 
ግልጸቱ በነቢያቶቹና በመልእክተኞቹ አማካይነት በአምላክ የተገለጸውንና በድምቀት የሚያበራውን ብርሃኑን  ለሰዎች 
አዳርስ።”

“ ...ተነሺ አብሪ፥ ... ብርሃንሽ ወጥቷልና... (ኢሳይያስ 60፡1) 

1 

“ ... ኑ በጌታ ብርሃን እንራመድ። (ኢሳይያስ 2፡5) 

 ትንቢቶቹበእግዚኣብሔር መንገድ እንድንራመድና እንድናበራ ይነግሩናል። ባሃ የሚለው ቃል ክብርና ብርሃንን አጣምሮ 
የያዘ ስለ ሆነ፥ አንድ ሰው ባሃኢ ሲሆን በብርሃን ይራመዳል ማለት ነው። ነቢዩ ሚኪያስም ሲተነብይ፥- “አሕዛብ ሁሉ 
እያንዳንዱ በየአምላኩ ስምይሄዳል፥ እኛም በአምላካችን በእግዚኣብሔር ስም ለዘላለም እንሄዳለን፤” (ሚኪያስ 4፡5) ይላል።
ባሃ በዚህ ዘመን አምላክ ለራሱና ለመልእክተኛው የሰጠው ስም ነው።  ባሃኢ ደግሞ የተከታዮቹ (የባሃኢ ሰዎች) ስም 
ነው። ባሃኦላህም፥ በእግዚኣብሔር ስም መንገድ እንድንራመድ ያዘናል። 

“በምድር ሕዝቦች መሀከል የእርሱን ምልክቶች በሥልጥኑ ኃያልነት ታሳዩ ዘንድ፥ በእግዚኣብሔር ስም መንገድ ተጓዙ። ”

የታወቀው የኢሳይያስ የሰላም ትንቢት ይህንኑ በሚገባ ያብራራል። 

2 

“በዘመኑ ፍጻሜ የእግዚኣብሔር ቤት ተራራ በተራሮች ራስ ላይ ጸንቶ ይቆማል፥ ከኮረብቶችም በላይ ከፍ ይላል። 
አሕዛብም ሁሉ ወደ እርሱ ይሰበሰባሉ። ሕግ ከጽዮን፥ የእግዚኣብሔርም ቃል ከኢየሩሳሌም ይወጣልና ብዙዎች አሕዛብ 
ሄደው፡-- ኑ፥ ወደ እግዚኣብሔር ተራራ፥ (ቀርሜሎስ) ወደ ያዕቆብ አምላክ ቤት እንውጣ፤ እርሱም መንገዱን 
ያስተምረናል፥ በጎዳናውም እንሄዳለን ይላሉ። በአሕዛብም መሀከል ይፈርዳል፥ በብዙ አሕዛብም ላይ ይበይናል፤ 



1.  
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ሰይፋቸውን ማረሻ፥ ጦራቸውንም ማጭድ ለማድረግ ይቀጠቅጣሉ፤ ሕዝብም በሕዝብ ላይ ሰይፍ አያነሳም፥ ሰልፍም 
ከእንግዲህ ወዲህ አይማሩም። ” (ኢሳይያስ 2፡2-5) 

ዳዊት ደግሞ በአዳኙ መንገድ የሚሄዱትን ይባርካቸዋል። “...ምህረትና እውነት በፊትህ ይሄዳሉ፤ እልልታን የሚያውቅ 
ሕዝብ ምስጉን ነው፤ አቤቱ፥ በፊትህ ብርሃን ይሄዳሉ።... ” (ዳዊት 89፥ 14-15) 

ባሃኦላህም የብርሃኑን መገለጽ በማወጅ የብርሃኑን አፍቃሪዎች ወደ እርሱ እንዲመጡ ይጋብዛቸዋል።  

“የሰው ልጅ ሆይ! ብርሃኑ ከተቀደሰው ተራራ በአንተ ላይ አብርቷል፤ የእውቀት ብርሃን መንፈስም በልብህ ሲናይ ላይ 
ነፍሷል። ስለዚህ ለዘላለማዊ ሕይወት ብቁ ሆነህ ከእኔ ጋር ለመገናኘት እንድትችል፥ ራስህን ከእውነት ከራቁ ከንቱ 
እምነቶች ግርዶሾች ነፃ አውጣና ወደ መንበሬ ግባ። ሞት፥ ድካምም ሆነ ችግር የማይመጣብህ በዚህ ሁኔታ ነው። ” 3 

“በእግዚኣብሔር ቅዱስነት! ጎሁ በእውነትም ብሩህ ሆኖአል፥ እንዲሁም ብርሃኑ አብርቷል፣ ሌሊቱም ሸሽቷል። የሚገነዘቡ 
ሐሴት ያደርጋሉ፥ እዛ ለመድረስ የተሳካላቸውም ተደሳቾች ይሆናሉ።”4 

“አገልጋዮቼ ሆይ ! በመለኮታዊ ክብር ፋኖስ ውስጥ ሳይደብዝዝ በደማቅ ከሚያበራው ብርሃን ራሳችሁን አትንፈጉ።”5 

ያ አንዱ የሚናፈቀው ለአሕዛብ በሙሉ እንደሚገለጽና ግልጸቱም ካለፉት ሁሉ የላቀ እንደሚሆን ሐጌ ተንብዮአል። 
“የሠራዊት ጌታ እግዚኣብሔር እንዲህ ይላል፥- … እኔ ሰማያትንና ምድርን ... አሕዛብን ሁሉ አናውጣለሁ፤ በአዛብም ሁሉ 
የተመረጠው (ያ የተመኙት) ይመጣል፤ ይህንን ቤት በክብር እሞላዋለሁ፥ ይላል የሠራዊት ጌታ። ... ከፊተኛው ይልቅ 
የዚህ የሁለተኛው ቤት ክብር ይበልጣል። ” (ሐጌ 2፡6-8)  

እዝቅኤልም በመጨረሻው ዘመን እግዚኣብሔር ፊቱን ለአሕዛብ በሙሉ እንደሚገልጽ  ብቻ ሳይሆን የእስራኤልንም ሕዝብ 
በመሰብሰብ ክብሩን እንደሚያሳያቸው ይናገራል። “ክብሬንም በአሕዛብ መካከል አኖራለሁ፤ አሕዛብም ሁሉ ያደረግሁትን 
... ያያሉ።” (39፡21)“ ... ወደ ገዛ ምድራቸውም ሰብስቤአቸዋለሁና ... ፊቴንም ከእንግዲህ ወዲህ ከእነርሱ አልሸሽግም” (39፡

29) 

ኢሳይያስ በተለይ አሕዛብን ሁሉ አንድ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በአንድ ልሳን፥ በአንድ ቓንቓ እንደሚናገሩ ይተነብያል። 
በተጨማሪም ሕዝቦቹን እንደሚሰበስብና ክብሩንም ላልሰሙት እንዲያዳርሱ በየአቅጣጫው እንድሚልካቸው ይናገራል።  

“ሥራቸውናን አሳባቸውን አውቄአለሁና፥ አሕዛባትንና ልሳናትን ሁሉ የምሰበስብበት ጊዜ ይደርሳል፤ እነርሱም ይመጣሉ፥ 
ክብሬንም ያያሉ። በመካከላቸውም ምልክት አደርጋለሁ፥ ከእነሱም የዳኑትን ዝናዬን ወዳልሰሙ ክብሬን ወዳላዩ ወደ 
አሕዛብ ...  እልካቸዋለሁ፤ በአሕዛብም መካከል ክብሬን ይናገራሉ።” (66፡18-19) ልክ እንደዮሓንስ ራዕይ፥ ኢሳይያስ ስለ 
አዲሱ ስሙና አዲስ ቅኔ (መዝሙር)፥ እንዲሁም ስለ አዲሱ ግልጸቱ ፍንጮችን ይሰጣል። “ እኔ እግዚኣብሔር ነኝ፥ ስሜ 
ይህ ነው፥ ክብሬንም ለሌላ፥ ምስጋናዬንም ለተቀረጹ ምስሎች አልሰጥም። እነሆ የቀድሞው ነገር ተፈጸመ፤ አዲስ ነገርንም 
እናገራለሁ፤ አስቀድሞ ሳይበቅል እርሱን አስታውቃችኋለሁ። ... (ሁላችሁም) ለእግዚኣብሔር አዲስ መዝሙር፥ ከምድርም 
ዳርቻ እስከ ዳርቻውም ምስጋውን ዘምሩ። ” (42፡8-10) ባሃኦላህ በጌታ ስም ስለመጣ፥ ቃል ለተገባለት ክብር፥ ማለት ለጌታ 
ክብር ብቁ የሆነ እርሱ ብቻ ነው። በተጨማሪም የኢሳይያስ ትንቢት እንደ ሐጌና ራዕይ የአሮጌው ሥርዓትና ዘመን 
እንደሚያልፍና የአዲሱን ሥርዓት መተካት ያሳያል። ሁለቱም ስለ አዲስ መዝሙር (ቅኔ) ይናገራሉ (ራዕይ 5፡9)።  

ይህም መዝሙር፥ በሰዎች ልጆች ታሪክ ውስጥ አዲስ ዑደት መጀመሩን ያበሥራል። የሚቀጥለው የማቴዎስ ትንቢትም 
ዳግም መምጣቱንና ክብርን ያዛምዳቸዋል። “ጴጥሮስም እኛስ ሁሉን ትተን ተከተልንህ፤... ምን እናገኝ ይሆን ? አለው። 
ኢየሱስም ... ፥ እውነት እውነት  እላችኋለሁ፥ እናንተ የተከተላችሁኝ፥ በዳግመኛ ልደት፥ የሰው ልጅ በክብር ዙፋን 
በሚቀመጥበትጊዜ ... እናንተም (በ)ዙፋን ትቀመጣላችሁ።”(ማቴዎስ 19፡27-28) ዳዊትም መዳን የሚገኘው ከእግዚኣብሔር 
ክብር ጋር በመኖር መሆኑን ይተነብያል። “... ክብር በምድራችን ይኖር ዘንድ ማዳኑ ለሚፈሩት ቅርብ ነው። ”(85፡9) 



በተለይ የዮሐንስ ራዕይ የሚተነብየው ስለ አዲሱ ስም ብቻ ሳይሆን ስሙንም በግልጽ ያስቀምጠዋል። ባሃኦላህ ያለባትን 
አዲስዋን ግልጸት ከመንግሥተ ሰማይ ስትወርድ ያያት መሆኑን ይናገራል። “...ወደዚህ ና፥ የበጉን ሚስት ሙሽራይቱን 
አሳይሃለሁ ብሎ ተናገረኝ። በመንፈስም ወደ ታላቅና ረጅም ተራራ ወሰደኝ፥ የእግዚኣብሔር ክብር ያለባትን ቅድስቲቱን 
ከተማ፥ ኢየሩሳሌምን ከሰማይ ከእግዚኣብሔር ዘንድ ስትወርድ አሳየኝ፤ ...” (21፡9-11) ራዕይ ከላይ በተጻፈው ትንቢት ላይ 
የባሃኦላህን ግልጸት ብቻ ሳይሆን የነቢዩ ባብን ግልጸት ጭምር አስቀድሞ እንደ ተናገረ እናነባለን። ዮሐንስ በመቀጠል፥- 
“ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክና በጉ፥ መቅደስዋ ናቸውና መቅደስ በእርስዋ ዘንድ አላየሁም። ለከተማይቱ የእግዚኣብሔር 
ክብር (ባሃኦላህ) ስለሚያበራላት፥ መብራትዋም በጉ (ባብ ) ስለ ሆነ፥ ፀሐይ ወይም ጨረቃ እንዲያበሩላት አያስፈልጓትም 
ነበር። አሕዛብም በብርሃንዋ ይመላለሳሉ፤ ...” (ራዕይ 21፡22-24) 

ኢየሱስም በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ተቀምጦ ደቀ መዛሙርቱ ለጠየቁት መልስ በሰጠበት ጊዜ ከላይ የተጠቀሱትን የሐጌና 
የኢሳይያስን ትንቢቶች ደግሟቸዋል። “... የሰማያት ኃይሎች ይናወጣሉ፤ (ሐጌ) ... የሰው ልጅንም በኃይልና በብዙ ክብር 
በደመና ሲመጣ ያዩታል፤ መላእክቱንም ከታላቅ መለከት ድምጽ ጋር ይልካቸዋል፤ ከሰማያት ዳርቻ እስከ ዳርቻው ከአራቱ 
ማዕዘናት ለእርሱ የተመረጡትን ይሰበስባሉ። (ኢሳይያስ) ”  (ማቴዎስ24፡3031) “በታላቅ ክብር” የሚለው ሐረግ የሚገልጸው 
የእግዚኣብሔርን ክብር ነው፤ ምክንያቱም ከእግዚኣብሔር ክብር የበለጠ ታላቅ ክብር የለምና ! ተደጋግሞ እንደ ተነገረው፥ 
“ባሃ” ማለት ክብር ሲሆን፣ ባሃኦላህ ደግሞ የእግዚኣብሔር ክብር ማለት ነው። 

ስለ እግዚኣብሔር ክብር ሌላው ትንቢት የሚጠቁመው፥ ክርስቶስ ዳግም ሲመጣ የሚገለጽበትን መለኮታዊ ባሕርይ ነው።  

“በዚህ በዘማዊና በኃጢኣተኛ ትውልድ መካከል፥ በእኔና በቃሌ የሚያፍር ሁሉ፥ የሰው ልጅ በአባቱ ክብር ከቅዱሳን 
መላእክቱ (ተከታዮቹ) ጋር በመጣ ጊዜ በእርሱ ያፍርበታል። (ሉቃስ 8፡38, ማቴዎስ 16፡27)“የአባት” ወይም “የአባቱ ክብር” 
ማለት የእግዚኣብሔር ክብር ማለት ነው። አንድ የክርስትና እምነትን ደራሲ በመጥቀስ፥ ፕሮፌሶር ሞትላግ ስለ ክብር ስለ 
ተጠቀሱት ትንቢቶች ሦስት እጥፍ ድርብ ክብር

“የእርሱ የራሱ ክብር፥ ማለት እንደ መሲህነቱ ያለው ክብር፤ ከእግዚኣብሔር ዙፋን የሚመጣው የእግዚኣብሔር ክብርና፥ 
በብርሃናቸው የሚከቡት የመላእክቱ (የአማኞቹ) ክብር ነው።”

 መተንበዩን ደራሲው እንደጻፉ ጠቅሰዋል። 

6

 ባሃኦላህም ይህ ትንቢት መፈጸሙን፥ “ጌታ በታላቅ ክብሩ መጥቷል ”

 ተመሳሳይ ትንቢት በማቴዎስ 25፡ 31 ተነግሯል።ዳዊትም 
ሲተነብይ፥ “ እግዚኣብሔርጽዮንን ይሠራታል፣ በክብሩምይገለጣል፤” (ዳዊት 102፡16) ብሎአል። 

7

ምድር የእግዚኣብሔርን ክብር (ባሃኦላህን) በማወቅ እንደምትሞላ፥ በዕንባቆም 2፡14፥ ኢሳይያስ 40፡5፥ ዳዊት 57፡11 
ተነግሮአል።  

 በማለት ያረጋግጣል። ጳውሎስም፥ “...ስለ ታላቁ 
እግዚኣብሔርና ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር መገለጽ እየጠበቅን ... ” (ቲቶ 2፡13)በንጽህና እንድንኖር ይመክረናል። 
ይህ በተደጋጋሚ የተጠቀሰው ትንቢት ጥሬ ትርጉሙ ብቻ የሚወሰድ ሳይሆን፥ ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊ ትርጉም አለው። 
ዳዊትም፥ “ ሰማያት የእግዚኣብሔርን ክብር ይናገራሉ፤” (19፡1) ይላል። ከላይ እንደተገለጸው፥ ሰማያት ማለት ኃይማኖቶች 
ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ኃይማኖቶች የባሃኦላህን መምጣት ተንብየዋል ማለት ነው። 

ባሃኦላህም ሲናገር፥ “ይህ ቀን ምድር በድምቀት በሚያበራው በጌታህ ብርሃን የምታበራበት ነው፤ ይሁን እንጂ ሰዎች 
በስህተት ባክነዋል፣ በሻሽ እንደ ተጋረደም ሆነዋል፣”8

“እግዚኣብሔር ... በልዑል ሥልጣኑ አማካይነት ይህንን ብርሃን ገለጸው፤ እንዲሁም ምድርና ሰማይ በደማቅ ፀዳሉና 
በብርሃኑ እስኪበሩ ድረስ ጠብቆ አኖረው።”

 ትንቢቶቹ መፈጸማቸውን ያበስራል። በራዕይ እንደምናነበው፥ “ከዚህ 
በኋላ ታላቅ ሥልጣን ያለው ሌላ መልአክ (ባሃኦላህ)ከሰማይ ሲወርድ አየሁ፥ ከክብሩም (ከእግዚኣብሔር ክብር) የተነሳ 
ምድር በራች፤” (ራዕይ 18፡1) ይላል። ባሃኦላህም ሲናገር ትንቢቱ መፈጸሙን ነው።  

ምድር በእግዚኣብሔር ክብር ያበራል ማለት፥ የባሃኦላህ ትምህርት ለዓለም በሙሉ እንደሚዳረስ የሚያበስር ነው። 
በፖለቲካ መሪዎች የብሄራዊ ልዕልና ከፍተኛና የሚናፍቁት ግብ በነበረበት ወቅት፥ ባሃኦላህ፥ ዓለም አንድ ሀገር ናት በሚል 

9 



1.  

 
 

45 
 

መለኮታዊ መርህ፥ የሃይማኖቶችን አንድነት፥ የሰውን ዘር በመላ አንድነት፥ እኩልነትና ሰላም የግልጸቱ መለያና ግብ አድርጎ 
በማስቀመጥ፣ አቻ የማይገኝለትን አዲሱን ዓለም አቀፍ ሥርዓት ዘርግቷል።እርሱ ሲናገርም፥- 

“... ዛሬ ለመላው የሰው ዘር አገልግሎት ራሱን የሚሰጥ ሰው፥ በእውነቱ ሰው ነው። ታላቁ ሕያው እንዲህ ይላል፡- እርሱ 
የምድርን ሕዝቦችና ወገኖች የላቀ ጥቅም ለማስፋፋት የሚነሳ የተከበረና ደስተኛ ነው። ... ክብር የራሱን አገር ለሚወድ 
አይደለም፥ ይልቁንም መላውን ዓለም ለሚወድ እንጂ። ምድር አንድ አገር ናት፥ የሰው ልጆችም ዜጎችዋ ናቸው።”10 

 

 

 

 

ምዕራፍ ስምንት 

ለምን ይሆን እነዚህ ጥቅሶች፥ “የእግዚኣብሔር ክብር” ወይም “የጌታ ክብር”  የፈጣሪን ባሕርይ ብቻ ሳይሆን፥ አንድ 
ግለሰብን ጭምር የሚያመለክቱ መሆኑን የሚያሳዩት ? ይህንን ግንዛቤ አሁን ልናገኝ የቻልነው፥ በዳንኤል እስከ ዘመኑ 
ፍጻሜ ታትም (ተዘግቶ) የነበረው መጽሐፍ፥ ጌታ ዳግም መጥቶ ስለ ከፈተው ነው።የማህተሞች መከፈትም በራዕይ 5፡5፥  
20፡12፥ በ1ኛ ቆሮንቶስ 4፡5 ተተንብዮአል። ይህ ስም ወይም ማዕረግ የሚያመለክተው በሰዎች መካከል የሚኖርና 
የእግዚኣብሔርን ክብር፥ ብርሃን፥ ፀዳልና ታላቅነት የሚያሳይ አንድ ግለሰብ፥ አንድ ቅዱስ ነፍስ የሚገለጽ መሆኑን ነው። 

የእግዚኣብሔር ክብር ሰው መሆኑን 

 

ብዙ ትንቢቶች የእግዚኣብሔር ክብር የሚለው ሐረግ፥ የአምላክን ባሕርይ የሚገልጽ ብቻ ሳይሆን፥ ሰው ወይም የሰው 
ልጅ መሆኑን በግልጽ ያስቀምጡታል። ይህ የተለመደ አይደለም፤ ምክንያቱም ሌሎች የአምላክ ባሕርያት፣ ለምሳሌ፥ 
የእግዚኣብሔር ፍቅር፥ የእግዚኣብሔር ኃይል፥ የእግዚኣብሔር እውቀት፥ ... ወዘተ፣  ሰው ወይም የሰው ልጅ ሆነው 
አልተነገሩም። የእግዚኣብሔር ክብር ግን ሰው ወይም የሰው ልጅ መሆኑን በግልጽ የሚያሳዩ ትንቢታዊ ጥቅሶች 
መኖራቸውን እናያለን። 

እስጢፋኖስ፥ “’ በመንፍስ ቅዱስ ተሞልቶ ወደ ሰማይ ትኩር ብሎ ሲመለከት፥ የእግዚኣብሔር ክብርንና ኢየሱስን 
በእግዚኣብሔር ቀኝ ቆመው አያለሁ አለ። ” (የሐዋርያት ሥራ 7፡55) 

“... ብታምኝስ የእግዚኣብሔርን ክብር እንድታዪ አልነገርኩሺምን ?(ዮሐንስ 11፡40) 

“ ... የእግዚኣብሔር ክብር ይገለጣል፥ ሥጋ ለባሽ ሁሉ በአንድነት  ያየዋል፤ የእግዚኣብሔር አፍ ይህን ተናግሮአልና። ” 
(ኢሳይያስ 40፡5) 

“ ... ወደ ቆምንበት ወደዚህ ጸጋ በእምነት መግባትን አግኝተናል፤ በእግዚኣብሔር ክብርም ተስፋ እንመካለን። ” (ሮሜ 5፡2) 

“ ምድረ በዳውና ደረቁ ምድር ደስ ይላቸዋል፥ ... የቀርሜሎስና የሳሮን ግርማ ይሰጠዋል፤ የእግዚኣብሔርን ክብር፥ 
የአምላካችንን ውበት ያያሉ። ” (ኢሳይያስ 35፡1-2) 

“ ... ሁሉ ኃጢኣት ሠርተዋል፥ የእግዚኣብሔር ክብር ጎድሎአቸዋል። ” (ሮሜ 3፡23) 



የእግዚኣብሔርን ክብር በሰብአዊ አካል መገለጹን ለመገንዘብ የተቻለው እርሱ ራሱ ስለተገለጸ ነው። ባይሆንማ ኖሮ፥ 
እነዚህ የተስፋ ትንቢቶች ለምን ያስፈልጉ ነበር ? ምክንያቱም ሁለንተናዊ ዓለም የእግዚኣብሔርን ክብር፥ ፀዳል ብርሃንና 
ታላቅነት ማስረጃና ማረጋገጫ ነው። 

ሌሎች ትንቢቶች የእግዚኣብሔር ክብር፥ ወደ መቅደሱ እንደገባ፥ ወደ ምሥራቅ በሚመለከተው በር እንደ መጣ፥ ... ወዘተ 
ይናገራሉ። 

“የእግዚኣብሔርም ክብር የእግዚኣብሔርን ቤት ሞልቶት ነበርና ካህናቱ ለማገልገል ይቆሙ ዘንድ አልቻሉም። ” (መጽሐፈ 

ነገሥት ቀዳማዊ 8፡11-12) 

“ ...የእግዚኣብሔርን ቤት የእግዚኣብሔር ክብር ሞልቶት ነበር፥ ...” (እዝቅኤል 44፡4) 

“ ... በእግዚኣብሔር ራዕይ ወደ ... ሰሜን ወደሚመለከተው በር መግቢያ አመጣኝ፥ ... እነሆ በቆላው እንዳየሁት ራዕይ 
የእስራኤል አምላክ ክብር በዚያ ነበረ። ” (እዝቅኤል 8፡3-4) 

“ መንፈስም አነሳኝ፥ በኋላዬም፡- የእግዚኣብሔር ክብር ከቦታው ይባረክ የሚል ... ድምፅ ሰማሁ። ” (እዝቅ 3፥12) 

“የእስራኤል አምላክ ክብር በበላዩ ከነበረበት ኪሩብ ተነስቶ ወደ ቤቱ መድረክ ሄዶ ነበር፡ ... ” (እዝቅ 9፡3) 

“ የእግዚኣብሔር ክብርም ከኪሩቤል ወጥቶ በቤቱ መድረክ ላይ ቆመ፥ ...  ቤቱም በእግዚኣብሔር ክብር ተሞላ። ” (እዝቅ 

10፡4) 

“ኪሩቤልም ክንፎቻቸውን ዘረጉ፥...የእስራኤል አምላክ ክብር በላያቸው ነበረ። የእግዚኣብሔርም ክብር ከከተማይቱ ውስጥ 
ተነስቶ በከተማይቱ ምሥራቅ በኩል ባለው ተራራ ላይ ቆመ። ” (እዝቅ 11፡22-23) 

“በሰሜኑም በር መንገድ በቤቱ ፊት አመጣኝ፤ እኔም አየሁ፥ እነሆም፥ የእግዚኣብሔር ክብር የእግዚኣብሔርን ቤት ሞልቶት 
ነበር፤ ግምባሬ ተደፋሁ።” (እዝቅኤል 44፡4) 

ባሃኦላህ በቅድስት አገር በነበረበት ወቅት አንድ ትልቅ ድንኳን ነበረው፤  ድንኳኑን የቀርሜሎስን ተራራ ሲጎበኝ 
ይጠቀምበት ነበር። ይህንንም ድንኳን “የክብር ቤተ መቅደስ” ብሎ ጠራው። “ በጌታ የግልጸት ፀጋ፥ በዚህ (በቀርሜሎስ 
ተራራ ላይ)  የክብር ቤተ መቅደስ ተተክሏል። ” 

“ አንተ የምትጠባበቅ ሆይ፥ እርሱ ስለመጣ ከእንግዲህ አትዘግይ። ቤተ መቅደሱንና በውስጡ የሚኖረውን ክብሩን  
ተመልከት። እርሱም በዘመናት የሸመገለው ክብር አዲስ ክስተት ነው። ”
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በአረብኛ ሌላው የባሃኦላህ ስም ቸርነት (ደግነት) ነው።
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3

የእዝቅኤል ራዕይ ስለ ባሃኦላህ ስዕላዊ መግለጫ ይሰጠናል። “በራስቸውም በላይ ካለው ጠፈር በላይ የሰንፔር ድንጋይ 
የሚመስል የዙፋን አምሳያ ነበረ፤ በዙፋኑም ላይ እንደ ሰው አምሳያ (ቅርጽ) ነበረ። ከወገቡም አምሳያ ወደ ላይ 
የሚብለጨልጭ የወርቅ ምስያ አየሁ፤ ከወገቡም ወደ ታች እንደ እሳት ምስያ አየሁ፤ በዙሪያውም ፀዳል ነበረ። በዝናብ ቀን 
ደመና ውስጥ እንደ ቀስተ ደመና አምሳያ፥ እንዲሁ በዙሪያው ያለ ፀዳል አምሳያ ነበረ። የእግዚኣብሔር ክብር አምሳያ 
መልክ ይህ ነበረ። ባየሁትም ጊዜ በግምባሬ ተደፋሁ፤ የሚናገረኝንም ድምፅ ሰማሁ። ” 

 ዳዊትም ሲናገር፡- “የእግዚኣብሔርን ቸርነት (ደግነት) በሕያዋን 
ምድር አይ ዘንድ አምናለሁ። እግዚኣብሔርን ተስፋ አድርግ፤ በርታ፥ ልብህም ይጽና፤ እግዚኣብሔርን ተስፋ አድርግ። ” 
(ዳዊት 27፡13-14) 

አንድ የክርስትና ሊቅ ይህንን ራዕይ እንደሚከተለው ይተነትኑታል በማለት ፕሮፈሰሩ በዝርዝር ትንተናውን ኣቅርበውታል። 
ሃሳባቸውን በአጭሩ በራሴ አማርኛ ለማቅረብ እሞክራለሁ። 
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የሰው አምሳያ ቅርጽ የነበረው በትክክል የኢየሱስን የእግዚኣብሔርን ክብር መልክ የሚያመለክት መሆኑን ነው።  ይህንን 
የሰው አምሳያ ቅርጽ ልክ በተመሳሳይ ሁኔታ እንዳየው ነቢዩመናገሩን እናያለን።  “... በዚያ የጌታ የእግዚኣብሔር እጅ በላዬ 
ወደቀች። እኔም አየሁ፥ እነሆም እንደ እሳት የሚመስል አምሳያ ነበረ፤....(8፡1-2) ቀደም ሲል ደግሞ ልክ እንደ ራዕይ 
አገላለጽ አንዲት ትንሽ መጽሐፍ እንዲበላ እንደ ሰጠውና፥በአፉ ውስጥ እንደ ማር የምትጥመው መሆኑን፥ (3፡3) 
እናያለን። በመቀጠልም ሆሴዕ 11።10ንበመጥቀስ፥ በእዝቅኤል የሰው አምሳያ ያለው ቅርጽና በዮሐንስ ራዕይ በምዕራፍ 10 
የተገለጸው መልአክ፥ሁለቱም ጥቅሶች፥ ከጌታ መምጣት ጋር የሚስማሙ መሆናቸውን አብራርተዋል።ከዚያም፥ “እነዚህን  
አንቀጾች፥ ከእዝቅኤል፥ ሆሴዕና የዮሐንስ ራዕይ በአንድነት ስንወስዳቸው፥ ስለ ክርስቶስ ወደ ምድር መመለስ፥ ቢያንስ 
አራት አሳማኝ ምክንያቶች ይኖሩናል። አንደኛ፥ ብርቱ መልአክ፥ ከትንሽ መጽሐፉ ጋር ከሰማይ ሲወርድ ይታያል። 
ሁለተኛ፥ የእዝቅኤልን (በ1፡27-28 እና 8፡2)የሰው ቅርጽ አምሳያ ያለውን የእግዚኣብሔርን ክብር አገላለጽና፣ ዮሐንስ 
(በ10፡1) ብርቱውን መልአክ የገለጸበት በሚያስደንቅ ሁኔታ ተመሳሳይ ናቸው። ሦስተኛ፥ የመንግሥተ ሰማይ ሰዎች ለእነዚህ 
ሁለት ምድራዊ ምሥስክሮች (እዝቅኤልና ዮሐንስ) አንዲት ትንሽ መጽሐፍ እንዲበሉ ይሰጧቸዋል፤ ሲበሏትም በአፋቸው 
ትጥማቸዋለች። (እዝቅኤል 3፡1-3 እና ራዕይ 10፡9) በመጨረሻም በሆሴዕ 11፡10 እና በራዕይ 10፡3 እና 5፡5፥ በአንበሳ 
ማግሳት የተመሰሉት ከመንግሥተ ሰማይ የመጡ ድምጾች፣ ከእስራኤል ቅሪቶች መዳን ጋር በቀጥታ የተዛመዱ መሆናቸውን 
... እናያለን። ”
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“ ... የእስራኤል አምላክ ክብር ከምሥራቅ መንገድ መጣ፤ ... የእግዚኣብሔር ክብር ወደ ምሥራቅ በሚመለከት በር ወደ 
መቅደሱ ገባ። መንፈሱም አነሳኝ ወደ ውስጠኛው አደባባይ አገባኝ፤ ... የእግዚኣብሔር ክብር መቅደሱን ሞልቶት ነበር። 
በመቅደሱም ሆኖ የሚናገረኝን ሰማሁ፥ በአጠገቤም ሰው  ቆሞ ነበር። እንዲህም አለኝ፡-- የሰው ልጅ ሆይ፥ በእስራኤል 
ልጆች መካከል ለዘላለም የምቀመጥበት የዙፋኔ ስፍራና የእግሬ ጫማ መረገጫ ይህ ነው።...”(እዝቅ 43፡1-7) 

“በመንፈስም ወደ ታላቅና ወደ ረጅም ተራራ ወሰደኝ፥ የእግዚኣብሔርም ክብር ያለባትን ቅድስቲቱን ከተማ ኢየሩሳሌምን 
ከሰማይ ከእግዚኣብሔር ዘንድ ስትወርድ አሳየኝ ...። ” (ራዕይ 21፡10-11) 

“ ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክና በጉ መቅደስዋ ናቸውና መቅደስ በእርስዋ ዘንድ አላየሁም። ለከተማይቱም 
የእግዚኣብሔር ክብር (ባሃኦላህ) ስለሚያበራላት፥ መብራቱም በጉ (ባብ) ስለ ሆነ፥ ፀሐይ ወይም ጨረቃ እንዲያበሩላት 
አያስፈልጓትም ነበር። ” (21፡22-23)  

መሲህ (የተቀባ) የሚለውን ክርስቶስ በሚለው ቃል ለውጠን በመጥራት ከመሲህነት በላይ ትርጉም እንዲኖረው 
እንደተደረገው፥ በእግዚኣብሔርክብር ምትክ ባሃኦላህ የሚለውን ስም ብናስቀምጥ፥ ትርጉሙ ግልጽ እንደሚሆን 
አያከራክረም። 

ለምን ይሆን ትንቢቱ የእግዚኣብሔር ፍቅር ከምሥራቅ መጣ የማይለው ? 

ለምን ይሆን የእግዚኣብሔር ኃይል ቤተ መቅደሱን ሞላው የማይል ? 

ለምን ይሆን የእግዚኣብሔር ምህረት በኪሩቤል ላይ ተቀመጠ የማይል? 

ለምን ይሆን የእግዚኣብሔር ፍትሕ ይገለጻል ሥጋ ለባሽ ሁሉ በአንድ ላይ ያየዋል የማይል ? .... ወዘተ። 

የእግዚኣብሔር ክብር አንድ ቅዱስ ግለስብ እንደሚመጣና ወቅቱ ሲደርስ መገለጹ የማይቀር መሆኑን ለማሳየት የተተነበየ 
እንደሆነ የሚታመን ነው። ባይሆን ኖሮማ ሌሎች የአምላክ ባሕርያት ‘በእግዚኣብሔር ክብር’ መልክ አንድ ግለሰብ ወይም 
የሰውን ልጅ በማመላከት በተነገሩና በተገለጹ ነበር። ስለዚህ፥ የእግዚኣብሔር ክብር የሚለው ሐረግ፥ ክርስቶስ ዳግም 
ሲመጣ የሚገለጽበትን ማዕረግና ስም የሚገልጽ ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። 



 

ምዕራፍ ዘጠኝ 

 

ለዓለም ሕዝቦች የተዘረጋ ጥሪ 

ታሪክ መጻፍ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ፥ በጎ ነገር ድል እንዲያደርግ፥ እኩይ ነገር እንዲሸነፍ፥ እንዲደመሰስና እንዲጠፋ 
ነቢያት ፀልየዋል።  ዳዊትም እንዲህ ይላል።  “ እግዚኣብሔር፥...የምድር ፈራጅ ሆይ ! ከፍ ከፍ በል፤ ለትእቢተኞች 
ፍዳቸውን ክፈላቸው።...ኃጢኣተኞች እስከ መቼ ይጓደዳሉ ? ይከራከራሉ ? ዓመጽንም ይናገራሉ ?... አቤቱ ሕዝብህን 
አዋረዱ።...እግዚብሔር ሕዝቡን አይጥልማና፥ ...ፍርድን ወደ ጽድቅ እስኪመልስ ድረስ ልበ ቅኖች ይከተሉታልና”። (ዳዊት 
94፡ 1-15) 

የሰው ዘር በመላ፥ በተለይ ክርስቲያኖች በፍቅር የተቆራኘና በፍትሕ የሚተዳደር የእግዚኣብሔርን መንግሥት መጠባበቅ 
ብቻ ሳይሆን፥ እንዲመጣ ለሁለት ሺህ ዓመታት ፀልየዋል።  “ ...  መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች 
እንዲሁ በምድር ትሁን። ” (ማቴዎስ 6፡10) ባሃኦላህም ቃል የተገባለትና በተስፋ የሚጠበቀው መንግሥት ወቅቱ የደረሰ 
መሆኑን ያውጃል።  

“ የተፈጠሩት ነገሮች ሁሉ፡- ‘ መንግሥት የፍጹም ኃያሉ፥ የሁሉን አዋቂው፥ የፍጹም ጠቢቡ አምላክ ነው፣ ’   በማለት 
ሲያደንቁ ተሰምተዋል። ”1

ዳዊትም፡-“ እናንተ መኳንንቶች በሮችን ክፈቱ፥ የዘላለም ደጆችም ይከፈቱ፥ የክብር ንጉሥ ይግባ። ይህ የክብር ንጉሥ ማን 
ነው ? እግዚኣብሔር  ነው፥ ብርቱና ኃያል፥ እግዚኣብሔር ነው፤ ... የክብር ንጉሥ ይግባ። ይህ የክብር ንጉሥ ማን ነው ? 
የጭፍሮች አምላክ፥ እግዚኣብሔር፥ እርሱ የክብር ንጉሥ ነው፣ ” ይላል።  (ዳዊት 24፡7-10) 

  በዓለም ሕዝቦች በተስፋ የሚጠበቀውና በሁሉም ቅዱሳን መጻሕፍት ውስጥ የተተነበየለትና 
ለዚህ ግራ ለተጋባ የዓለም ሕብረተ ሰብ ሰላምን፥ ፍትሕን፥ ሥርዓትንና ፍቅርን ለማምጣት የተከሰተ መሆኑን ተናግሯል። 
እርሱ የነገሥታት ንጉሥ፥ የጌታዎች ጌታ፥ የክብር ንጉሥ፥ አዳኙና የዓለም ቤዛ የመጣ መሆኑን በማያሻማ መንገድ 
አብራርቷል።  

“ በትቢያ ላይ የምትኖሩ ወዳጆቼ ሆይ ! ወደ መንግሥተ ሰማያዊው መኖሪያችሁ ፍጠኑ። እርሱ እጅግ በጣም ተወዳጅ 
የሆነው መጥቷል ! በራሱም ላይ የአምላክን ግልጸት የክብር ዘውድ ደፍቷል። በሰዎችም ፊት የጥንቱን ገነት በሮች ክፍቷል፤ 
... የእርሱን ውበት ለመመልከት ጊዜው አሁን ነው፤ ድምጹንም ለማዳመጥ አመቺው ጊዜ አሁን ነው፤ ዓይኖች ሁሉ ሐሴት 
ያድርጉ፤ እያንዳንዱ ጆሮም ይደሰት። ለእያንዳንዱ አፍቃሪ ጆሮ እንዲህ ብለህ አውጅ፤ ተመልከት ! ተወዳጅህ በሰዎች 
መሃከል መጥቷል፤ ... እነሆ የተዋበው በሙሉ ክብሩ አሸብርቆ ታይቷል። ... ከእርሱ የመለየታችሁን ሰቆቃ እንደገና ከእርሱ 
ጋር ተገናኝቶ በመኖር ሐሴት ለውጡት፤ ከመንበሩ የመራቃችሁን መራራነት በእርሱ ቅርበት ጣፋጭነት እንዲሟሟ 
አድርጉት። ”

ስለ መለኮታዊ ተልእኮው ባሃኦላህ በተደጋጋሚ፥ ከመቶ መጻሕፍት በሚበልጡ ቅዱሳን ጽሑፎቹ፥ ጥሪውን አሰምቷል። 

2 

“ የምድር ነገሥታት ሆይ ! እርሱ ከሁሉም በላይ ሉዓላዊ ጌታ የሆነው መጥቷል።  መንግሥት፥ የእርሱ ምንም 
የማይሳነውና በገዛ ራሱ የሚኖረው፥ የአምላክ ነው። ... 

“ የምድር ነገሥታት ሆይ ! እጅግ በታም ታላቁ ሕግ በዚህ ስፍራ፥ ከዚህ ከሁሉ በላይ ከደመቀው አካባቢ ተገልጿል። ... 

“የምድር ነገሥታት ሆይ ! እናንተ ሎሌዎች ብቻ ናችሁ። እርሱ የነገሥታት ንጉሥ፥ የሚያስደንቅ ግርማውን ተላብሶ ወደ 
ራሱ ይጠራችኋል። ... ተነሱና እርሱን፥ የዝቦች ሁሉ እሾት የሆነውንና፥ ከእርሱ በወጣ በአንድ ቃል የፈጠራችሁን 
አገልግሉት።  
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“በአምላክ ትክክለኛነት ! በግዛቶቻችሁ ላይ እጆችን ለማሳረፍ ፍላጎታችን አይደለም። ዓላማችን የሰዎችን ልቦች መያዝና 
የራሳችን ማድረግ ነው። በእነርሱ ላይ የባሃ ዓይኖች አተኩረዋል። ... ቤተ መንግሥቶቻችሁን ትታችሁ ወደ እርሱ 
መንግሥት የመግባትን ዕድል ለማግኘት ተሽቀዳደሙ”3 

“ ...ብታዳምጡት ኖሮ፥ ይህ የአምላክ ድምጽ ነው። ብታውቁት ኖሮ፥ ይህ የአምላክ ግልጸት ጎህ ነው። ብትገነዘቡት ኖሮ፥ 
ይህ የአምላክ እምነት የንጋት ስፍራ ነው። በትክክል ብትፈርዱ ኖሮ፥ ይህ የአምላክ ትእዛዛት ምንጭ ነው። ብትረዱ ኖሮ፥ 
ይህ ግልጹና ስውሩ ምሥጢር ነው። የዓለም ሕዝቦች ሆይ ! ከሌሎች ስሞች ሁሉ በላቀው በስሜ አማካይነት ያላችሁን 
ሁሉ ወዲይ በመጣል፣ በፍጹም መሐሪው በሚተምመው ውቅያኖስ፥ በጥልቀቱ ውስጥ የጥበብና የንግግር ዕንቁዎች 
ተሰውረው በተከማቹበት፥ በዚህ ውቅያኖስ ውስጥ ራሳችሁን አስጥሙ። ”4 

በወንጌል ውስጥ ስለ ክርስቶስ ዳግም መምጣት የተነገረውን ትንቢት ማሟላቱን፡- “እርሱ በእውነቱ በእጅግ በጣም ታላቅ 
ክብሩ ወደ ዓለም መጥቷል፣ በወንጌልም የተነገረው ሁሉ ተፈጽሟል፣”5 በማለት አውጆአል። ባሃኦላህ በዘመኑ ለነበሩት 
ለኃይማኖት መሪዎች በአጠቃላይ ሲልክ፥ ለሮማው ጳጳስ፥ ፒዮ 9ኛ፥ ግን የተለየ መልእክት ልኳል። የመልእክቱ ይዘትም 
ከብዙ በጥቂቱ የሚከተለው ነው። 

“ ጳጳስ ሆይ ! መጋረጃውን ተርትረው። እርሱ የጌታዎች ጌታ በደመናዎች ተሸፍኖ መጥቷል፤ ... በመጀመሪያ ከሰማይ 
እንደመጣ ሁሉ አሁንም እንደገና ከዚያው መጥቷል። ፈሪሳውያን ከእርሱ (ከኢየሱስ) ጋር ያለ ግልጽ ምልክትና በቂ 
ማስረጃ እንደ ተከራከሩት እንዳትከራከር ተጠንቀቅ። በቀኝ እጁ የፀጋ ሕያው ውኃዎች፥ በግራው የፍትሕ ምርጡ የወይን 
ጠጅ ይጎርፋሉ፤ በፊትለፊቱ የምልክቶቹን ዓርማ ተሸክመው የመንግሥተ ሰማይ መላእክቶች ተሰልፈዋል። ማንኛውም 
ስም፥ ከምድርና ከሰማይ ፈጣሪው፥ ከእግዚኣብሔር እንዳያግድህ ተጠንቀቅ። ዓለምን ወደ ኋላህ ትተህ፥ ምድር በመላ 
በእርሱ፥ በጌታህ አማካይነት ወደ በራችበት፥ (ወደ ጌታህ) ፊትህን መልስ። ... አንተ በቤተ መንግሥቶች ትኖራለህ፤ እርሱ 
የግልጸት ንጉሥ ግን እጅግ በጣም በተራቆቱት ሥፍራዎች ይኖራል። እነርሱን ለእነዚያ ለሚመኙት ተውና፥ በሐሴትና 
በፍስሐ ፊትህን ወደ መንግሥቱ መልስ። ... የምህረት አምላክ በሆነው በጌታህ ስም ተነሳ፤ የሕይወትንም ዋንጫ 
በመተማመን እጆች ጨብጥ፤ በመጀመሪያ አንተ ከእርሱ ጠጣ፤ ከዚያም ከሁሉም እምነቶች ውስጥ ወደ እርሱ ፊታቸውን 
ለመለሱት ሰዎች አቅርብላቸው።   

 “ እርሱ መንፈስ የነበረው (ኢየሱስ) ሲገለጽ፥ ዓሣ አስጋሪ የነበረው ሲያምንበት፥ እነዚያ በእውቀት በዘመኑ ከነበሩት 
ምሁራን የላቁት እንዴት በገዛ አገሩ እንደ ፈረዱበት አስተውል። እናንተ የመገንዘቢያ ልብ ያላችሁ፥ ጥንቃቄ ውሰዱ ! አንተ 
በእውነት ከስሞቹ መንግሥተ ሰማይ ከፀሐዮቹ አንዱ ነህ። ጨለማ መጋረጃውን በአንተ ላይ ጥሎ ከብርሃኑ እንዳይከልልህ 
ራስህን ጠብቅ። ... በልዕልናን በሥልጣን ወደ እነርሱ በመጣ ጊዜ፥ እነዚያ ወልድን (ኢየሱስን) የተቃወሙትን አስብ፤ ... 
እርሱን ለማየት ይጠባበቁ የነበሩና፥ ከእርሱ በመለየታቸው ሲያዝኑ የነበሩ ፈሪሳውያን ስንት ነበሩ ! ይሁን እንጂ፥ 
የመምጣቱ መዓዛ በእነርሱ ላይ ሲነፍስና ውበቱ ሲገለጽላቸው፥ ከእርሱ ፊታቸውን አዞሩ፤ ተከራከሩትም። ... በሰዎች 
መሃከል ምንም ሥልጣን ያልነበራቸው፥ እጅግ በጣም ጥቂቶች ብቻ ፊታቸውን ወደ እርሱ  መለሱ። ...  

“ ወልድ እንዲሰወር ያደረገው ቃል እንዲከሰት ተደረገ። በዚህ ቀን በሰብአዊ ቤተ መቅደስ መልክ ከላይ ወርዷል። አባት 
የሆነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን ! እርሱ በእውነት፥ በእጅግ በጣም ታላቅ ግርማው ለአሕዛብ በሙሉ መጥቷል። ቅዱሳን 
ሆይ፥ ፊታችሁን ወደ እርሱ መልሱ፤ ... ‘ ተመልከቱ ! አባት መጥቷል፤ ያ በመንግሥቱ ቃል የተገባላችሁም ተሟልቷል። ... 
ዓለም ከኃጢኣቶችዋ እንድትፀዳ፥ በሁሉን መሀሪው መንገድ፥ አካሌ መሰቀልን፥ ራሴም በጦር መወጋትን ይመኛል። ”

የጌታን ዳግም መገለጽ ለሚጠባበቁት ለክርስቲያኖች በመላ የተደረገ መልእክት ነው። በዚህ ዘመን ለተከሰተውና ለዚህ 
እጅግ በጣም ለተከበረው ዜና ልቦቻቸውንና አእምሮአቸውን እንዲከፍቱ፥ ለኢየሱስ ቅን ተከታዮች በሙሉ የተላከ የግብዣ 
ጥሪ ነው። እነዚያ የመጽሐፍ ቅዱስን ትንቢቶች ትክክለኛ ትርጉም “አውቀናል” በማለት የሚከራከሩት ሁሉ የራሳቸውን 
አመለካከትና አስተሳሰብ እንደገና እንዲፈትሹት ብቻ ሳይሆን፣ በመጀመሪያ ጌታ ኢየሱስ ከድንግል ተወልዶ ሲያስተምር 
በነበረበት ወቅት የነበሩትን ሊቃውንት አመለካከት፥ አስተሳሰብና ትንቢቶችን በምን መልክ እንደተረጎሙ፥ እንዲሁም 
በዚያን ጊዜ፥ የአይሁድ የኃይማኖት መሪዎች የነበራቸውን የመንፈሳዊ ሁኔታ ወደ ኋላ ዞር ብለው እንዲፈትሹና 
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እንዲያገናዝቡ ጭምር ነው። አይሁዶች ይጠብቁት የነበረው አዳኛቸው፥ ንጉሥ ሆኖ በመምጣት ቀድሞ የነበራቸውን 
ክብር፥ ግርማና ሞገስ እንዲያድስላቸው ነበር። ሌላውን ሙሴ ወይም ሌላውን ዳዊት አልመው ነበር። ይህ መሠረትና 
እውነት ያልነበረው አስተሳሰብ፥ ጌታቸውንና አዳኛቸውን እንዲክዱ አደረጋቸው። 

ይህችን መጽሐፍ በክፍት አእምሮ ማንበቡ፥ ለግልጸቱ መልእክት አዎንታዊ አመለካከት ብቻ ሳይሆን አዎንታዊ መልስ 
መስጠት ይቻል ይሆናል። ይህም መልእክት የምንኖርባትን ፈለክ ወደ እውነተኛ መንግሥተ ሰማይ እንደሚለውጣት 
ይታመናል። የሚያሳዝነው ነገር ግን፥ አብዛኞቹ ክርስቲያኖች፥ ስለ ባሃኦላህ መምጣትና ስለግልጸቱ ያቀረባቸውን 
የተትረፈረፉ ማስረጃዎች፥ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። ከክርስትና እምነት መሪዎችም ውስጥ፥ የባሃኦላህን አንድ 
መጽሐፍ እንኳ ያነበቡ፥ ምናልባት ከሺዎች አንድ ሰው ሊሆን ይችላል። ጊዜ ወስደው ስለ መልእክቱና ስለ ግልጸቱ ያሉትን 
መረጃዎችና ማስረጃዎች ቢመረምሩ፥ እንደ ፀሐይ ብርሃን እያበራ ባዩት ነበር። 

ከእለታት አንድ ቀን፥ አንድ ሕፃን ልጅ ከእናቱ ተለይቶ፥ በአንድ ትልቅ የገበያ አዳራሽ ውስጥ ጠፍቶ ነበር። ብቻውን 
ሲንከራተት ሕፃኑን ያየውና አንድ የገበያው አዳራሽ ጠባቂ ወደ ቢሮው ወሰደው። ከዚያም ሌሎች ጠባቂዎች አይስ ክሬም 
ገዙለትና ሲያጫውቱት ነበር። የተደናገጠች እናትም አገኘችውና እያለቀሰች አቅፋው፥ “ ልጄ ወደ የት ጠፍተህ ነበር ? ” 
አለችው። ልጁም አይስ ክሬሙን እየላሰና እየተዝናና፥ “እኔስ እስከ ተገኘሁ ድረስ መጥፋቴን እንኳን አላወቅሁም ነበር፥” 
አላት። ሰዎች በባሃኦላህ ሲገኙና ሲያውቁት ብቻ ነው ምን ያህል መልካም ነገር ጎድሏቸው እንደ ነበረ የሚገነዘቡት። እስከ 
አሁን ድረስ በዓለም ሕዝቦች በብዛት አይታወቅም። እርሱ እንደ ሌሊት ሌባ የማይታይ ሆኖባቸዋል። “ ...እንደ ሌባ ሆኜ 
እመጣለሁ፥ ራቁቱን እንዳይሄድ እፍረቱንም እንዳያዩ ነቅቶ ልብሱን (እምነቱን) የሚጠብቅ ብፁዕ ነው። ” (ራዕይ 16፥15) 

ለብዙሃኑ የባሃኦላህ ፀሐይ አሁንም ከደመናው በስተጀርባ ተሰውሯል። ይህ ጽሑፍ የተወሰኑትን ደመናዎች እንዲበታትን 
ተስፋ ይደረጋል። ይህች ትንሽ  መጽሐፍ መልክና ቅርፅ የያዘችው፥ እውነትን የሚያፈቅሩ ሁሉ፥ መለኮታዊ ዕጣ 
ፋንታቸውን በመመራመር እንዲያገኙና እንዲደርሱበት፥ እንዲሁም መንፈሳዊ ግዴታቸውንና በአምላክ የሚጠበቅባቸውን 
ኃላፊነት ለመወጣት እንዲችሉ፥ በመመኘትና ተስፋ በማድረግ ነው።  

“ ምሥጢራዊዋና አስደናቂዋ ሙሽራ፣ ከዚህ በፊት በልሳን ሽፋን ስር ተሰውራ፥ አሁን በአምላክ ፀጋና በመለኮታዊ ቸርነቱ፤ 
ልክ በተወዳጁ ውበት እንዳበራ አንጸባራቂ ብርሃን ተከስታለች። ወዳጆቼ ሆይ ! ቸርነቱ ፍጹም፥ መከራከሪያው የተሳካ፥ 
ማረጋገጫው ግልጽ፥ ማስረጃውም የተረጋገጠ መሆኑን እመሰክራለሁ። በመላቀቅ መንገድ ጥረታችሁ ምን እንደሚገልጽ 
አሁን ይታይ። መለኮታዊ ቸርነቱ ለእናንተና ለእነዚያ በሰማይና በምድር ላሉት ተሟልቶ የተሰጠው በዚህ ሁኔታ ነው። 
የዓለማት ሁሉ ጌታ ለሆነው እግዚኣብሔር ምስጋና ሁሉ ይሁን። ” 

ባሃኦላህ 
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9,መየጥ 99፣  10, ቅ 44-45፣ 11, መየጥ  113-5፣  12, ፓቶ 38-9፣ 13, መየጥ 91፣ 14, መየጥ 241፣ 15, ፕኦዩፒ 294-5፥ 16,  
መየጥ 101-4፣  

ምዕራፍ 2፡-- 

• 1--6, ራኦባ 175-7፣ 7, ኪኦኪ 34፣ 8--20, ራኦባ 175--177፣   

ምዕራፍ 3፡-- 

• 1, ራኦ 500፣ 2, አቅ 20፣ 3, ኅቃፋ # 37፣ 4, ኅቃፋ #40፣ 5, ኅቃፋ# 42፣ 6, ኣፖካ 70፣7, ኤዉ 24፣ 8, ፕ&ሜ 311፣   

ምዕራፍ 4፡-- 

• 1 , ራባ 439፣ 2,  ራባ 519፣ 3,  ታባ 77፣ 4, ፕ&ሜ 240-1፣  5,  ዎባ 146-7፣ 6,  ራባ 463-4፣ 7,  ኤዉ 121፣ 8, ራባ 478፣ 9,  ራባ 
511፣ 10, አቅ 62፣ 11,  ኪኪ 52፣ 12, ራባ 439፣ 13, ራባ 500፣ 14, ራባ 511፣ 15, ኪኪ 51-4፣ 16, ፕ&ሜ 286፣ 17, ራባ 392፣ 18, ኪኪ 
56፣ 19, ላጋ 267፣ 20, ሴባብ 156፣ 21, ፕባ 18፣ 22, ፕባ 19፣ 23, ፕባ 18፣ 24, ኪኪ 57፣ 25, ታአባ  1፣ 26, ኪኢ 248፣ 27, ራባ 
399፣ 28, ፕባ 89፣ 29, ኤዉ 63፣ 30, ባፀ 132፣ 31, ባፀ 155-6፣ 

ምዕራፍ 5፡-- 

• 1, ራባ 392፣ 2, ራባ 397፣ 3, ራባ 391፣ 4, ራባ 399፣ 5, ራባ 419፣ 6, ሕቃፋ #22 

 

ምዕራፍ 6፡-- 

• 1, ኪኪ,ኣባ 65፣ 2, ፕ&ሜ 311፣ 3, ፕ&ሜ 48-49። 

 

ምዕራፍ 7፡-- 

• 1, ታባ 242፣ 2, ኤዉ 54፣ 3, ሕቃአ #63፣ 4, ታባ 41፣ 5, ራባ 530፣  6, ኪኪ 75፣ 7, ታባ 13፣ 8, ታባ 244፣ 9, ታባ 33፣ 10, ራባ 
496። 



 

ምዕራፍ፡-- 8 
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