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መግቢያ 

 

መጀመሪያ በ1923 የታተመው፣ ባሃኦላህ እና አዲሱ ዘመን 

(Bahá’u’lláh and the New Era) የተሰኘው፣ ከእምነቱ ቀደምት 
ተከታዮች በአንዱ የተጻፈው ይህ መጽሐፍ፣ ለአንባቢያን ስለባሃኢ እምነት 
የተሟላ መግቢያ ይሰጣል። የመጽሐፉ ደራሲ ዶክተር ጃን ኢ. 
ኢስልሞንት፣ ገና የተወለደውን ይህንን እምነት በወጣትነቱ በጥልቀት 
አጥንቶ፣ የባሃኢ እምነት ገላጭ የነቢዩ ባሃኦላህ ልጅና ከእርሱም በኋላ 
የእምነቱ መሪ በሆነው በአብዱል-ባሃ በመታገዝ ስለእምነቱ የልጅነት 
ዓመታት ታሪክና ስለአስተምህሮቶቹ ጥልቅ ዕይታን ለመያዝ ልዩ እድል 
አግኝቷል። የመጀመሪያው እትም ከወጣ በኋላ፣ የዶክተር ኢስልሞንት 
መጽሐፍ፣ ወደ ስልሳሰባት ቋንቋዎች ተተርጉሟል። መጽሐፉ የባሃኢን 
እምነት ለማስተዋወቅ ከሚውሉ መጽሐፍት ሁሉ እጅግ በብዛት የተነበበና 
በተወዳጅነትም ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረ ነው። ይህኛውን የመጽሐፉን 
ዕትም በስፋት እንዲሰራጭ ስናደርግ፣ ራሳቸውን ከቻሉ ዓለም-አቀፍ 
እምነቶ ውስጥ እጅግ ወጣቱ ስለሆነው ስለባሃኢ እምነት ለአንባቢያኑ 
ሁሉን-አቀፍ እና ልቦና-አብሪ የሆነ እይታ እንደሚያስጨብጣቸው ተስፋ 

በማድረግ ነው።    

. . . 

 

ከላይ እንደተመለከተው ይህ መጽሐፍ በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ 
ቋንቋዎች በተደጋጋሚ ታትሟል። በእንግልዝኛ እ.ኤ.አ በ1924፣ በ1933፣ 
በ1950፣ በ1970፣ እና በ2006 ታትሟል። በእነዚህ ህትመቶች ላይ 
የደራሲውን ጽሑፍ በማይለውጥ መልኩ መጠነኛ እርማቶችና ማሻሻያዎች 
ተደርገውባቸዋል፤ ከዘመኑ ጋር የሚሄዱ አንዳንድ መረጃዎችና የግርጌ 
ማስታዎሻዎችም ተጨምረውባቸዋል። በአማርኛ የመጀመሪያው እትም 
የታተመው በአገሪኛው አቆጣጠር በ1942 ዓ.ም ነው። እነሆ የአማርኛው 
ሁለተኛው ዕትም፣ በእንግሊዚኛው የ2006 (እ.ኤ.አ) እትም ላይ የተደረጉ 
ማሻሻያዎችን ይዞ፣ በድጋሚ ወጥቷል። በዚህ ህትመት ውስጥ ሊኖሩ 
የሚችሉ የቃላትና ሌሎች ግድፈቶችን በተመለከተ በቀጣዩ ህትመት 

ይካተቱ ዘንድ  አስተያየት ቢሰጡን በምስጋና እንቀበላለን፡፡   

የትርጉምና የሕትመት ኮሚቴ፣ ሐምሌ 19፣ 2008     
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መ ቅ ድ ም  
እ.አ.አ ታኅሳስ 1914 ዓ.ም አብዱል-ባሃን ከአነጋገሩ አንዳንድ 

ወዳጆቼና በውሰት በተገኙ በጥቂት መጽሔቶች አማካኝነት ለመጀመሪያ 
ጊዜ ከባሃኢ ሃይማኖት ጋር ለመተዋወቅ በቃሁ። ወዲያውኑም ሁሉን 
የሚያጠቃልል በመሆኑ፣ በታላቅነቱና በማራኪነቱ በጥልቅ ተነካሁ። 
ትምህርቶቹ  እስከአሁን  ከመረመርኳቸውና  ካጋጠሙኝ  ማንኛውም 
የሃይማኖት ትምህርት አሰጣጦች፣ የዓለምን ዘመናዊ ፍላጎቶች በመልካምና 
በአጥጋቢ ሁኔታ የሚያሟሉ ሆነው አገኘኋቸው። ይህም የመጀመሪያ 
አስተያየት፣  ትምህርቱን  አጥብቄ  በመረመርኩ  ጊዜ  እምነቴን 

ከመጀመሪያው ስሜት ይልቅ እጅግ ከፍ አደረገው።  

ስለትምህርቱም በቂ እውቀት ለማግኘት፣ የምፈልጋቸውን ልዩ 
ልዩ ጽሑፎችና መጻሕፍት ለማግኘት የገጠመኝን ችግር በመገንዘብ 
ወዲያውኑ ይህንን የተማርኩትንና ያመንሁትን መሠረታዊ ትምህርት 
ለሌሎች በቀላሉ ለማድረስ ይቻል ዘንድ በመጽሐፍ ቅጽ የማዋል ሃሳብ 
በአዕምሮዬ ተጸነሰ። ከአንደኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ከፍልስጥኤም ጋር 
ግንኙነት በተጀመረ ጊዜ የዚህን መጽሐፍ የመጀመሪያዎቹን ዘጠኝ 
ምዕራፎች  ረቂቅ  አባሪ  በማድረግ  ለአብዱል-ባሃ  አንድ  ደብዳቤ 
ጻፍኩለት።  ለደብዳቤዬ  ፍቅር  የተመላበትና  የሚያበረታታ  መልስ 
ከማግኘቴም  በላይ  ሙሉውን የመጽሐፉን  ረቂቅ  ይዤ ወደሃይፋ 
እንድመጣና አብዱል-ባሃን እንድጎበኝ ተጋበዝኩ። ጥሪውንም በታላቅ 
ደስታ በመቀበል ከ1919-20 ዓ.ም በክረምቱ ወራት ለሁለት ወር ተኩል 
የአብዱል-ባሃ እንግዳ የመሆንን ክብር ለማግኘት ችያለሁ። በዚህ ጉብኝት 
ወቅት ከአብዱል-ባሃ ጋር ስለ መጽሐፉ ብዙ ጊዜ ተወያይተናል። 
ስለሚሻሻልበት መንገድ ብዙ አስተያየቶችን ከመስጠቱም በላይ ጽሑፉ 
ከተጠናቀቀ  በኋላ  እንድሰጠውና  ወደፋርስ  ቋንቋ  አስተርጉሞ 
እንደሚያነበውና አስፈላጊውን እርማትና ማሻሻል የሚያደርግ መሆኑን 
ገለጸልኝ። ረቂቁንም አርሜ ከአሰናዳሁ በኋላ ትርጉሙ ተጠናቆ፣ አብዱል-
ባሃ ከብዙ አድካሚ ሥራዎቹ መካከል ይህንን የእኔን ሥራ ጣልቃ 
በማስገባት ሦስት ተኩል ምዕራፎችን ያህል (ምዕራፍ 1፡ 2፣ 5) እና 

ከምዕራፍ ሦስት በከፊል ከዚህ ዓለም ከመለየቱ በፊት ለማረም ችሏል።  

iv 
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አብዱል-ባሃ ይህንን መጽሐፍ በሙሉ ሊያርመውና 
ሊያስተካክለው ሳይችል በመቅረቱ ከፍ ያለ ሀዘን አሳድሮብኛል። 
ምክንያቱም ይህ ተፈጽሞ ቢሆን ኖሮ የዚህ መጽሐፍ ቁምነገርና ክብር 
ከፍ ባለ ነበር። የሆነ ሆኖ መላው የመጽሐፉ ረቂቅ በእንግሊዝ አገር 
የባሃኢ ብሔራዊ መንፈሳዊ ጉባዔ ኮሚቴ ከመታረሙም በላይ መንፈሳዊ 

ጉባዔው እንዲታተም ፈቅዶአል። 

ለሚስ አ. ጄ. ፎዘንበርግ፣ ሚስስ ክላውዲያ ኤስኮል፣ ሚርዛ 
ሉትፉላህ ኤስ ሀኪም፣ ለእነሮይ ዊል ሄልምና ማውንትፎርት ሚልስ 
ለሌሎችም ይህን መጽሐፍ በማዘጋጅበት ጊዜ ለረዱኝ ምስጋናዬ ከፍ ያለ 
ነው። ስለአንዳንድ የፋርስና የአረብኛ ቃላት አነባበብ እዚህ መጽሐፍ 
ውስጥ የተጠቀምኩት የሃይማኖቱ ሞግዚት ሾጊ ኤፌንዲ ለባሃኢ ዓለም 

በሙሉ በሰጠው መመርያ መሠረት ነው።  

ጄ. ኢ. ኤስልሞንት  

ፌርፎርድ፣ ከልትስ፣ ባይ አብርዲን 

v 
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ምዕራፍ  ፩ 

 

የምሥራች ቃል 
 

“ለዓለም ሕዝቦች ሁሉ የተሰጠው  ተስፋ ተገለጸ።  የዓለም 
ሕዝቦችና ማሕበረሰቦች ሁሉ የእግዚአብሔርን መገለጽ ይጠባበቁ 
ነበር። እነሆ እሱ ባሃኦላህ የሰው ልጅ ሁሉ ቀዳማዊ መምህርና 
መሪ ነው።”   (አብዱል-በሃ) 

 

በታሪክ ውስጥ የተፈጸመ ታላቅ ነገር 

 

በታሪክ ገጾች ላይ ተመዝግቦ እንደሚገኘው፥ የሰውን ልጅ ዕድገት 
ብናጠናው “ለሰው ልጆች ዕድገት” ዓይነተኛ ምክንያት ሊሆን የቻለው 
በዘመኑ ጸንቶ የቆየውን ሃሳብ በመላቅ በሰዎች መካከል ገና ያልታወቀን 
ነገር የሚያገኙና የሚገልጹ ሰዎች በየጊዜው ወደዚህ ዓለም መምጣት 
መሆኑ የታወቀ ነው። የዓለም መለዋወጥ ዋና ምክንያት ሊሆኑ የቻሉት 

ፈልሳሚ፤ መንገድ ከፋች፤ አዋቂና ነብያት ናቸው። 

ካርላየል እንዲህ ይላል፦ 

“ግልጽ በጣም ግልጽ የሆነው እውነት ይህ ነው። እስካሁን ድረስ 
ያልታወቀ መንፈሳዊ እውነትና ከፍተኛ ጥበብ ያለው እንዲሁም ኃያልነቱ ይህን 
የመሰለ ስጦታ ከሌላቸው ከአሥር ወይም ከአሥር ሺህ ሰዎች ሳይሆን ከሰዎች 
ልጆች ሁሉ የበለጠ ሆኖ የሚገኝ ጋሻና የንሐስ  ሕንፃም ሊመክቱት የማይችሉ 
የሰማይ ሠራዊትን ይመስላል፤ በሰማያዊና በመልአካዊ ሥልጣን በመጎናጸፍ 
በመካከላቸው ይቆማል።” (ሳይንስ ኦፍ ዘ ታይማስ) 

በሳይንስ፤ በኪነ ጥበብ፤ በሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ስለዚህ እውነት 
ብዙ ማስረጃዎች እናያለን። ቢሆንም የዚህ ታላቅ ሰው፤ ታላቅ ግምትና 
መልእክት በሃይማኖት ረገድ እንደሚታየው በማናቸውም ቦታ ይህን ያህል 
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ጎልቶ አይታይም። በየዘመኑ ሁሉ የሰዎች የመንፈሳዊ አኗኗር እየረከሰና 
ሞራላቸውም እየተበላሸ ሲሄድ ያ ከሰዎች ሁሉ በጠቢብነቱ የበለጠው 
ነቢይ ይገለጻል። ትምህርቱን ለመቀበል፤ ለመምራት፤ ወይም ትምህርቱን 
ለማስተዋል ወይም ኃላፊነቱን ለመካፈል የሚችሉ ሰዎች በሌሉበት 
ብቻውን ዓለምን ለመጋፈጥ የጽድቅንና የእውነት ወንጌሉን ለማወጅ 

በዕውራን መካከል እንደሚገኝ ዓይናማ ብድግ ይላል። 

ከነቢያቶች መካከል አንዳንዶች  ልዩ መለዮ ያላቸው ሆነው 
ይታያሉ። የሰዎችን የተኛ ነፍስ ለመቀስቀስና የጨለመ ሃሳባቸውንም 
ለማብራት በየጥቂት መቶ ዓመታት ክርሽናን፤ ዞሮአስተርን፤ ሙሴን፤ 
ክርስቶስን እንዲሁም መሐመድን የመሳሰሉ መለኮታዊ ገላጮች መንፈሳዊ 
ፀሐይ እየሆኑ ከምሥራቅ መጥተዋል። ለእነዚህ ሃይማኖት መሥራቾች 
ያለን አስተያየት የተለያየ ቢሆንም ለሰው ልጅ ትምህርት ዋና ምክንያት 
መሆናቸውን መካድ የለብንም። እነዚህ ነቢያቶች የሚናገሩት ቃላት 
ከላካቸው የመጣ እንጂ፤ ከራሳቸው አለመሆኑን፤ የዚህ መገለጽም 
መለኮታዊ  መልእክት አድራሽ  መሆናቸውን  በአንድ  ቃል ሁሉም 
ይናገራሉ። “ከትንሽ እስከ ትልቅ” የእግዚአብሔርን ፍቅር እንዲያውቁ 
“አንድ መንጋና አንድ እረኛ ይኖር ዘንድ” የእነዚህ ነቢያት ጅምር 
የሚቀጥልና ፍሬ እንዲያፈራ የሚያደርግ ማናቸውንም ዘር፤ ሃይማኖት፤ 
መንግሥትና ነገድ ሁሉ በማዋሀድ በምድር ላይ የሰላምና የርትዕ ዘመን 
የሚያመጣ አንድ መምህር “ጊዜው ሲደርስ” እንደሚመጣ በጽሑፍ 

የሰፈረው ንግግራቸው ተስፋ ይሰጣል። 

የዚህ “የሰው ልጅ አስተማሪ” መምጣት በመጨረሻው ቀን ሲገለጥ 
በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ በእውነቱ እጅግ ከፍ ያለ ክስተት መሆን 
አለበት። ይህ አስተማሪ በእውነት የመጣ መሆኑንና ምሥራቹን የባሃኢ 
ንቅናቄ  ለዓለም  እየለፈፈ  መገለጹን፤  መታወቁንና  መታየቱን  ቅን 
ተመራማሪዎች ሁሉ ሊመረምሩት የሚችሉ መሆናቸውን፤ እንዲሁም 
የአምላክ ቀን መምጣቱንና የጽድቅ ፀሐይ መውጣቱን ያስታውቃል። ጸጋ 
የተመላበትን ጀምበር ማየት የጀመሩት በተራሮች ጫፍ ላይ ያሉት ብቻ 
ቢሆኑም ጮራው ካሁኑ ሰማይንና ምድርን ማድመቅ ስለጀመረ ለሁሉም 
ሕይወትንና መንገድን ለመስጠት ሳይዘገይ ተራሮቹን አልፎ በሜዳዎችና 

በሸለቆዎች ላይ ደምቆ ያበራል። 
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ተለዋዋጭ  ዓለም 

 
ዓለም በአስራ ዘጠነኛውና በሃያኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ 

የሚያጣጥረውን አሮጌውን ዘመን በማስታመም ጭንቅ ላይና አዲሱን 
ዘመን በመውለድ ምጥ ላይ የነበረች መሆኗን ማንም አይዘነጋውም። 
ነባሩ የራስ ወዳድነትና የዓለማዊነት ሕግ እንዲሁም የመለያየትና የሀገር  
ስሜት ትምክህታዊ ነቀፌታ፤ ጥላቻም ራሱ ባስከተለው ጥፋት ውስጥ 
ሲወድቅ  ነባር  ድንበሮችንና  ቃል  ኪዳኖችን  እየደመሰሰ  የሚሄድ  
እምነት፤ የወንድማማ ችነትና የዓለም አቀፋዊነት አዲስ መንፈስ በያለበት 
እናያለን። በሰው ሕይወት ውስጥ በማናቸውም ተግባር ወደር የሌላቸው 
ሥር ነቀል ለውጦች ደርሰዋል። አሮጌው ዘመን ገና  አልሞተም።  
ከአዲሱ  ዘመን  ጋር  የሞትና  የሽረት ትግል ገጥመዋል። ታላላቅና 
አስከፊ የሆኑ ጉድለቶች በብዛት ይገኛሉ። ዳሩ ግን በአዲሱ ተስፋና ወኔ 
እየተበጠሩ እየተገለጡና እየተመረመሩ በመነቀል ላይ ናቸው። መጠኑ 
የበዛና የሚያስፈራ ጥቅጥቅ ያለ ደመና አለ። ይሁን እንጂ ፀሐይ 
ደመናውን  ጥሶ  እያበራና  የዕድገትን  መንገድ  እያደመቀ  ወደፊት 
የሚመራውን ጎዳና የሚያሰናክሉትን እንቅፋቶችና ጉድጓዶች አጉልቶ 

ያሳያል። 

በአሥራ ስምንተኛው ክፍለ ዘመን ሁኔታው የተለየ ነበር። በዚያን 
ጊዜ ዓለምን የሸፈነውን የመንፈስንና የሞራልን ጽልመት ግልጽ አድርጎ 
የሚያሳይ ብርሃን  አልነበረም። ጎህ ከመቅደዱ በፊት እንደሚሆነው 
ጥቅጥቅ ያለ ጨለማ በመሆኑ በዚያን ሰዓት የሚያበሩት ኩራዞችና ጧፎች 
ብርሃን የጨለማውን መኖር ብቻ የሚያሳይ ነበር። ስለ አስራስምንተኛው 
ክፍለ ዘመን ካርላየል “ፍሬድሪክ ዘግሬት” በተባለው መጽሐፍ እንዲህ 

ሲል ጽፎአል። 
“ታሪክ የሌለው መቶ ዓመት ትንሽ ግምት ይኖረዋል። ወይም ፈጽሞ 

ሊኖረው አይችልም። ይህ ክፍለ ዘመን በፊቱ ከነበሩት ሁሉ በብልጫ የከንቱነት 
ሀብት ያጠራቀመ ነበር። ከመጠን በላይ ሃሰተኛ ስለነበር ሃሰተኛነቱን ፈጽሞ 
አይገነዘበውም ነበር። ይህ  ዘመን በሀሰት አዘቅት ውስጥ ገብቶ እስከ አጥንቱ 
ድረስ ስለራሰና የሀሰቱ መጠን መለኪያው እስከአፉ ስለሞላ የፈረንሳይን አብዮት 
የመሰለ ተነስቶ ደመሰሰው። ይህ ሁከት ለዚህ ክፍለ ዘመን ተገቢ መደምሰሻው 
በመሆኑ አመስጋኝ ነኝ።  እንግዲህ ሃሳበ ደካሞችና አእምሮ ቢሶች የሰው ልጆች 
ወደ ጦጣ አኗኗር እንዳያዘቀዝቁ የሚረዳቸው መለኮታዊ መገለጽ እንደገና 
አስፈልጓል።”     (ፍሬደሪክ ዘ ግሬት 1ኛ መጽሐፍ ምዕራፍ 1) 



12 

ያሁኑ ዘመን ከአሥራ ስምንተኛው ክፍለ ዘመን ጋር ሲነጻጸር 
ከጨለማ በኋላ  የሚታየውን  ወገግታ እንዲሁም ከክረምት  በኋላ 

የሚተካውን የጥቢ ጊዜ ይመስላል። 

ዓለም በአዲሱ ሕይወት በመንቀሳቀስ ላይ ናት። በአዲስ ሃሳብና 
ተስፋ በመደሰት ላይ ናት። ከጥቂት ዓመታት በፊት ተስፋ የሌለው ሕልም 

ተብለው የሚቆጠሩት ነገሮች የተፈጸሙ እውነቶች ሆነዋል። 

በአሁኑ  ጊዜ  የብዙ መቶ ዓመታት  ርቀት  አላቸው  ብለን 
የምንገምታቸው ነገሮች “ተጨባጭ ፖለቲካዎች” ሆነዋል። በአሁኑ ጊዜ 
በአየር ላይ እንበራለን በባህርም ውስጥ ለውስጥ እንጓዛለን። ከመብረቅ 
ፍጥነት ጋር በሚወዳደር ቅጽበት መልእክት እንልካለን፤ በአጭር ጊዜ 

ውስጥ ለቁጥር የሚያዳግቱ የብዙ ተአምራዊ ነገሮችን መፈጸም አይተናል። 

 

የጽድቅ ፀሐይ 

 

በዓለም ላይ ለታየው ለዚህ ድንገተኛ እንቅስቃሴ ምክንያት 
የሆነው ምን ይሆን? ይህ ሊሆን የቻለው እ.አ.አ. በ1817 በኢራን ተውልዶ 
በአሥራ ዘጠነኛው መቶ ዓመት መደምደሚያ ላይ በተቀደሰችው ምድር 
(ፓለስቲን) ላይ በአረገው በባሃኦላህ አማካይነት ወደዚህ ዓለም በመጣው 

ታላቅ የመንፈስ ቅዱስ መጉረፍ ምክንያት ነው ሲሉ ባሃኢዎች ያምናሉ። 

ፀሐይ ለምድራዊው ዓለም ብርሃን እንደምትሰጥ ሁሉ ነቢይ 
ወይም “የእግዚአብሔር ግልጸት” ለመንፈሳዊው ዓለም ብርሃን አምጪ 
ነው ሲል ባሃኦላህ ተናግሯል። የተፈጥሮ ፀሐይ በመሬት ላይ ብርሃንዋን 
በመፈንጠቅ የተፈጥሮ ነፍሳት እንዲያድጉ እንደምታ ደርግ እንዲሁም 
የእውነት ፀሐይ በመለኮታዊው መገለጽ አማካይነት በልብና በነፍስ ዓለም 
ላይ እየበራ የሰዎችን ሃሳብ፤ ሞራልና ጠባይ ያቃናል። የተፈጥሮ ፀሐይ 
ጮራ፤ ጨለማና ጥላ በሆኑት ስፍራዎች ጠልቆ በመግባት ፀሐይን ፈጽሞ 
ያላዩት ፍጥረቶች ሁሉ ሙቀትና ሕይወት እንዲያገኙ ለማድረግ ኃይል 
እንዳለው  ሁሉ  እንዲሁም  በእግዚአብሔር  ግልጸት  አማካይነት 
የሚመጣው የመንፈስ ቅዱስ ጎርፍ በሰዎች ሕይወት ላይ ስልጣኑን እያሳየ 
የነቢዩ ስም ባልታወቀበት ቦታና ሰዎች መካከል እንኳ የሚገኙትን በቀኑ  
ሃሳቦች ይመራል። የግልጸቱ አመጣጥ ከጸደይ ወራት አመጣጥ ጋር 
ይመሳሰላል። “የእግዚአብሔር ቀን መምጣት”  በመንፈስ የሞቱት ወደ 
አዲስ  ሕይወት  የሚነሱበት፤  መለኮታዊ  ሃይማኖቶች  እውነተኛነት 
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የሚታደስበትና ለሁለተኛ ጊዜ የሚጸደ ቅበት፤ እንዲሁም “አዲስ ሰማይና 

አዲስ ምድር” የሚገለጹበት የትንሳኤ ሙታን ቀን ነው። 

ነገር ግን በተፈጥሮው ዓለም ላይ የጸደይ ወራት ለአዲስ ሕይወት 
መምሪያ መንቃት ምክንያት ከመሆኑ በላይ አሮጌውና መካኑ እንዲጠፋ 
ያደርጋል። አበቦች እንዲፈነዱና ዛፎችም እንዲለመልሙ የሚያደርጋቸው 
ይኸው ፀሐይ ነው።  ግግር  በረዶውን የሚያላላ  አመዳዩ በረዶን  
እንዲቀልጥ ያደርጋል። መሬትን የሚያጥቧትን ጎርፎችና ማዕበሎችንም 
ይሰዳል። በመንፈሳዊው ዓለምም እንደዚሁ ነው። መንፈሳዊ ፀሐይ ደግሞ 
ይህንኑ የመሰለ ትርምስና መለዋወጥን ያስከትላል። እንግዲህ የትንሳኤው 
ቀን፤ የእውነቱ መርከስና መወረስ እንዲሁም ያረጁ ሃሳቦችና ባህሎች 
ተንቀው  የሚጣሉበትና  የሚጠፉበት፤  ደግሞም  በክረምቱ  ወራት 
የተከማቸው የጥላቻና የከንቱነት እምነት በረዶ ቀልጦና ተለውጦ ብዙ 
ዘመናት  ተቆፍነው  የተቀመጡ  ኃይሎች  ተለቀው  ዓለምን 

የሚያጥለቀልቁበትና የሚያድሱበት የፍርድ ቀን መሆኑ ነው። 

 

የባሃኦላህ መልእክት 

 

ባሃኦላህ ከጥንት ጀምሮ እንዲመጣ ይጠበቅ የነበረው የሰዎች 
አሰልጣኝ፤  መምህርና ከእርሱ በፊት ከነበሩት ሁሉ የላቀ የአንድ ግሩም 
ጸጋ  መታያ  መሆኑን  እንዲሁም  ወንዞች  በውቅያኖሶች  ውስጥ 
እንደሚዋሐዱ ሁሉ ከአሁን በፊት ለነበሩት ሃይማኖቶችም አዋሐጅ 
መሆኑን  ደጋግሞ  በግልጽ  አስታውቋል።  ነቢያት  የተነበዩለትና 
ባለቅኔዎችም ያዜሙለት፤ ሰላምም በምድር ላይ፤ በጎ ፈቃድም በሰዎች 
መካከል ለተባለው ጊዜ መክፈቻና ለዓለም ሕብረት መነሻ የሚሆን 

መሠረት ጥሏል። 

እውነትን በቅንነት መፈለግ፤ የሰው ልጅ አንድነት፤ በምሥራቅም 
ሆነ  በምዕራብ  የሚገኙ ሃይማኖቶች፤  ዘሮችና  ሕዝቦች  አንድነት፤ 
የሃይማኖትና የሳይንስ መስማማት፤ የጥላቻና የከንቱ እምነት መደምሰስ፤  
የሴቶችና የወንዶች እኩልነት፤ የፍትህና የጽድቅ መቋቋም፤ አንድ ጠቅላይ 
ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት መቋቋም፤ የቋንቋዎች አንድነት፤ የግዴታ 
ትምህርትን ማሰራጨት፤ እነዚህና ብዙዎችም እነዚህን የመሳሰሉትም 
ከ19ነኛው ምዕተ ዓመት የመጨረሻው አጋማሽ በፊት ከባሃኦላህ ብዕር 
በመፍለቅ ቁጥራቸው ላቅ ባለ መጻሕፍትና መልእክቶች የሰፈሩ ሲሆኑ 
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ከነዚህ መልእክቶች ብዙዎቹ በዚያን ጊዜ ለነበሩት የዓለም ነገሥታትና 

ገዥዎች የተጻፉ ናቸው። 

በመጠኑና በዓላማው ወደር የሌለው መልእክቱ በሚያስገርም 
አኳኋን ከዘመኑ ምልክትና ፍላጎት ጋር የተስማማ ነው። አዲሶቹ ችግሮች 
እንደአሁኑ እጅግ የጎሉና የተወሳሰቡ ሆነው ሰውን ከዚህ በፊት ከቶ 
አልገጠሙትም።  ለእነዚህ  ችግሮች  ማሸነፊያ  እንዲሆኑ  የቀረቡት 
አስተያየቶች እንደዚህ ጊዜ በዝተውና ተፋላሽ ሆነው አያውቁም። የአንድ 
ታላቅ የዓለም መምህር አስፈላጊነት እንደዚህ ጊዜ ጠንክሮ አያውቅም። 
ምናልባትም ይህን የመሰለው መምህር የመምጣት ምኞት እንደአሁን ጊዜ 

የተጋነነና የተረጋገጠ ሆኖ ከቶ አያውቅም። 

 

የትንቢቶች መፈጸም 

 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ሲል ጽፏል፦ 

“በወንጌል እንደተጻፈው ክርስቶስ ከሃያ ምዕተዓመት በፊት በተገለጸ ጊዜ 
ምንም  እንኳን  አይሁዶች እያለቀሱ  ‘አምላክ  ሆይ የመሢህን  መምጣት 
አፋጥንልን’ እያሉ በየዕለቱ ሲጸልዩ የነበሩ መሆናቸው ቢታወቅም የእውነቱ 
ፀሐይ በመጣ ጊዜ ታላቅ ጠላቶች ሆነው ተነስተውበት በመጨረሻውም ክፉው 
ብኤልዜቡብ በሚል መታወቂያ ጠርተውት ያን መለኮታዊ መንፈስ፤ ያን 
የእግዚአብሔር ቃል ሰቀሉት። አይሁዶች እንደሚሉት ክርስቶስን የሰቀሉበት 
ምክንያት  እንደሚከተለው  ነው፦  በኦሪት  መጻሕፍት  ትርጉም መሠረት 
የክርስቶስን መገለጽ አንዳንድ ምልክቶች እንዲያረጋግጡለት ስለሚያስፈልግ 
እነዚህ ምልክቶች ሳይፈጸሙ እኔ መሲህ ነኝ የሚል ሁሉ አታላይ ነው። 
ከምልክቶቹም አንዱ መሲህ ካልታወቀ ቦታ ይመጣል የሚል ሲሆን ይህ ሰው 
ከናዝሬት መምጣቱን ሁላችንም እናውቃለን።  ከናዝሬት ደግሞ መልካም ነገር 
ሊመጣ ይችላልን? ሦስተኛው ምልክት ደግሞ በኃይልና በሥልጣን፤ ማለት 
ሠይፍን በእጁ ጨብጦ ይገዛል የሚል ሲሆን ይህ መሢህ በትር እንኳን 
አልነበረውም።  ከሌሎች ምልክቶችና መለያዎቹ አንዱ ደግሞ በዳዊት ዙፋን ላይ 
ተቀምጦ የዳዊትን መንግሥት ያቋቁማል የሚል ነው።  ይህ ሰው እንኳንስ 
በዳዊት ዙፋን ላይ ሊቀመጥና የሚያርፍበት ምንጣፍ እንኳን አልነበረውም።  
ሌላው ምልክት ደግሞ የእግዚአብሔር መሢህ መጥቶ የኦሪትን ሕግ ያጸናል 
የሚለው ነበር።  ዳሩ ግን ነቢይም ቢሆንና ብርቱ ተአምራትም ቢሠራ 
የቀዳሚትን ቀን ከሻረ ለሞት የተገባ ነው ተብሎ ነበር። ይህ ሰው ግን በድፍረት 
በኦሪት ያለውን ቃል የቀዳሚትን ቀን ሻረ። ሌላው ምልክት ደግሞ በዚህ ሰው 
ዘመነ መንግሥት ርትዕ ከልክ ያለፈ ከመብዛቱ የተነሣ በጎ አድራጎት ከሰዎች 
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ተርፎ ወደ እንስሳትም ስለሚያልፍ እባብና አይጥ አንድ ጉድጓድ ይጋራሉ። 
ንስርና ድርጭት ባንድ ጎጆ ይተኛሉ። አንበሳና ድኩላ ባንድ ሜዳ ይሰማራሉ። 
ተኩላና የፍየል ግልገል ከአንድ ምንጭ ይጠጣሉ የሚለው ሲሆን በሱ ዘመን 
ፍርድ በመጉደሉና ጭካኔ ከመብዛቱ የተነሣ እሱን እራሱንም ሰቀሉት!   ሌላው 
ምልክት ደግሞ አይሁዶች ይበለጽጋሉ፤ የዓለምን ሕዝቦች ሁሉ ድል ይነሣሉ 
የሚለው ሲሆን በእሱ ዘመን ግን እጅግ በተዋረደ ሁኔታና በሮም ንጉሠ ነገሥት 
መንግሥት ባርነት ሥር ይኖሩ ነበር። ስለዚህ በኦሪት እንደተሰጠው ተስፋ ይህ 
መሢህ ነው ለማለት ይቻላልን? 

“ምንም እንኳን በኦሪት የተሰጠው ተስፋ ለዚህ ለእግዚአብሔር መንፈስ 
ቢሆንም በዚህ ዓይነት መንገድ የእውነትን ፀሐይ ካዱት። የእነዚህ ምልክቶች 
ሚስጢር ስላልገባቸው አይሁዶች የእግዚአብሔርን ቃል ሰቀሉት። የኦሪት ቃል 
የተነገረው በምሳሌ ስለሆነ አይሁዶች በገመቱት መንገድ ሳይሆን በክርስቶስ 
መገለጽ ምልክቶች ሁሉ ተፈጽመዋል ሲሉ በሃኢዎች  ያምናሉ። ለምሳሌ 
ከምልክቶቹ አንዱ ንጉሥነት ስለሆነ የክርስቶስን ንጉሥነት ለጥቂት ጊዜ ደምቆ 
እንደትቢያ  በኖ  እንደሚጠፋው  እንደናፖሊዎን  ያለ  ንጉሥነት  ሳይሆን 
ዘለዓለማዊና ሰማያዊ መንግሥት በመሆኑ ይህ ምልክት ተፈጽሟል ሲሉ 
በሃኢዎች ያምናሉ። የክርስቶስ መንግሥት ከተጀመረ ሁለት ሺ ዓመት ሆኗል።  
እንዲያውም ዓለም ሳይፈጠር የነበረና እስከ ዛሬ ድረስም በመንግሥቱ ላይ ያለ 
እስከ ዘለዓለምም ከዙፋኑ የሚቀመጥ ቅዱስ ስሙም ለዘለዓለም የሚኖር ነው።   
በዚሁ መንገድ ሌሎቹ ምልክቶችም ሁሉ ተፈጽመዋል። ነገር ግን አይሁዶች 
ምሥጢሩ አልገባቸውም። ምንም እንኳ ክርስቶስ መለኮታዊ ግርማን ተጎናጽፎ 
ወደዚህ ዓለም ከመጣ ሁለት ሺህ ዓመታት ያህል ቢያልፍም አይሁዶች 
የመሢህን መምጣት እስካሁን በመጠባበቅ ላይ በመሆናቸው  ራሳቸውን 
እውነተኛ፤ ክርስቶስን ሃሰተኛ አድርገው ይገምታሉ።”  (አብዱል-ባሃ ለዚህ 

ምዕራፍ ያዘጋጀው ጽሑፍ።) 
 

አይሁዶች ክርስቶስን ጠይቀውት ቢሆን ኖሮ ስለራሱ የተጻፈውን 
ትንቢት ሚስጢር ባስረዳቸው ነበር።  ስለዚህ ይህን ምሳሌ አድርገን 
በመጨረሻው ቀን ስለሚመጣው መምህር እስከፍጻሜው ዘመን ድረስ 
ሚስጢሩ የተዘጋና የታሸገ መሆኑን ተገንዝበን ‘የተዘጋውንና የታሸገውን’ 
ከፍቶ በታላቁ ሙዳይ ውስጥ ምስጢር ለማየት የሚችለው እውነተኛው 
መምህር ብቻ ስለሆነ ባሃኦላህ ራሱ ስለነዚህ ትንቢቶች ሁሉ አተረጓጎም 

የጻፈውን እንመልከት። 

ባሃኦላህ የጥንት ትንቢቶችን ትርጉም በመስጠት ብዙ ጽፏል።  
ነገር ግን በዚሁ በጻፈው ብቻ ነቢይ መሆኑ እንዲረጋገጥለት አልፈቀደም።  
የማየት ኃይል ያላቸው ሁሉ ፀሐይ ለራሷ ምስክር መሆኗን ይረዳሉ።  
ፀሐይ በወጣች ጊዜ ብርሃን ትሰጣለች የሚል ጥንታዊ ማረጋገጫ 
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አያስፈልግም። የእግዚአብሔር መልእክተኛም መገለጽ እንደዚሁ ነው።  
ጥንታዊ ትንቢቶች ሁሉ ጠፍተው ቢሆን ኖሮ መንፈሳዊ ስሜታቸው ንቁ 

ለሆኑት ሁሉ ለእርሱነቱ ራሱ ሰፊ ማስረጃ ሊሆናቸው ይችል ነበር።  

 

የነቢይነት ማስረጃዎች 

 

ማንም  ንግግሩንና  መለዮዎቹን  ሁሉ  ሳይመረምር  በጭፍን 
እንዲቀበለው  ባሃኦላህ  አላዘዘም።  እንዲያውም  ሰዎች  ትዕዛዙን 
ሳይመረምሩና እውነተኛነቱን ሳይረዱ በጭፍን እንዳይቀበሉ በጥብቅ 
ከማስገንዘቡም በላይ እያንዳንዱ ሰው እውነቱን አጣርቶ ለማወቅ 
እንዲችል፤ ጆሮዎቹን እንዲከፍትና ያለፍርሃት በነፃነት ማመዛዘኛውን 
እንዲገለገልበት ሲል ይህን ትእዛዝ በትምህርቱ መቅድም ላይ አስፍሮት 
ይገኛል። መርምሮ መረዳትን የእያንዳንዱ ሰው ግዴታ ከማድረጉም በላይ 
የነቢይነቱ ዋና ማስረጃ የሆነውን እሱ ራሱ የሰውን ልጅ ባሕርይና ኑሮ 

በመለወጥ ኃይል ያለውን ቃሉንና ሥራውን አልሸሸገም። 

ባሃኦላህ ለነቢይነቱ ማስረጃ እንዲሆኑ ሲል የሰጣቸው ምልክቶች 
ከሱ በፊት የነበሩት ታላላቅ ቀደምት ነቢያት ከሰጡዋቸው ማስረጃዎች 

ጋር አንድ ናቸው።  

ለምሳሌ ሙሴ እንዲህ ሲል ጽፏል፦ 

“ይህች ምልክት ትሁንልህ። ያ ነቢይ በእግዚአብሔር ስም በተናገረ ጊዜ 
ያው የተናገረው ባይደረግ ባይመጣም። ይህ ነው እግዚአብሔር ያልተናገረው 
ነገር። ያ ነቢይ በድፍረቱ የተናገረው እንጂ። እርሱን  አትፍራው። ”  (ኦሪት ዘዳ. 
18፡ 22) 

ክርስቶስም ማስረጃዎቹን በግልጽ አስረድቶ እነዚህ ማስረጃዎች 
የሱ የራሱ መታወቂያዎች መሆናቸውንም ሲያመለክት እንዲህ ሲል 

ጽፏል። 

“ተጠንቀቁ ከሃሰተኞች ነቢያት የበግ ለምድ ለብሰው የሚመጡባችሁ 
በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ናቸው።  ከፍሬያቸው ታውቁዋቸዋላችሁ 
ከሾህ ወይን ይለቀማልን? ከአሜኬላስ በለስ እንዲሁም መልካም ዛፍ ሁሉ 
መልካም ፍሬ ታፈራለች ክፉም ዛፍ ክፉ ፍሬ ታፈራለች።  መልካም ዛፍ ክፉ 
ፍሬ ማፍራት አይቻላትም። ... መልካም ፍሬ የማታፈራ ዛፍ ሁሉ ትቆረጣለች 
ወደሳትም ትጣላለች። ” (ማቴዎስ 7፡15-20) 
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በሚቀጥሉት ምዕራፎች ባሃኦላህ ስለነቢይነቱ የተናገረው የሚጸናና 
የማይጸና  መሆኑን፤  የተናገራቸው  ትንቢቶች  መፈጸምና 
አለመፈጸማቸውን፤ የሱ ትምህርት ያፈራቸው ፍሬዎች መልካም ወይም 
ክፉ መሆናቸውን፤ ወይንም ትንቢቶች በመፈጸም ላይ ሕግጋቱም 
መጽናትና አለመጽናታቸውን ወይንም በዚህ ዓለም  በነበረበት ጊዜ 
የፈጸመው ተግባር ለሰዎች ትምህርትና ልዕልና እንዲሁም ለሞራላቸው 

መሻሻል ምክንያት መሆን እንደቻለና እንዳልቻለ እንረዳ።  
 

የመመራመር አስቸጋሪነት 

 

አንድ ተመራማሪ ይህን ሃይማኖት ለመመርመር በሚነሳበት ጊዜ 
በመንገዱ ላይ አንዳንድ ችግር እንደሚገጥመው የታወቀ ነው። በታላላቅ 
የመንፈስና የሞራል ትምህርቶች ለውጥ ላይ እንደደረሰው ሁሉ የባሃኢ 
ሃይማኖትም እጅግ የተሳሳተ ግንዛቤ ደርሶበታል። በባሃኦላህና በተከታዮቹ 
ላይ ስለደረሰው ስቃይ ወዳጅና ጠላት ሳይለይ ሁሉም ምስክር ነው። 
ይሁን እንጂ ስለሃይማኖቱ ንቅናቄና ስለመሥራቾቹም ባሕርይ፤ አማኞችና 
ከሐዲዎች የሚሰጡት አስተያየት በጣም የተለያየ ነው። ይህን የመሰለው 
ነገር በክርስቶስም ላይ ደርሷል። ስለክርስቶስ ስቅለትና በተከታዮቱም ላይ 
ስለደረሰው ስደትና ሰማዕትነት የክርስቲያንና የአይሁድ ታሪክ ጸሐፊዎች 
አስተያየት አንድ ነው። ዳሩ ግን አማኞች ክርስቶስ የሙሴንና የነቢያትንም 
ሕግ መፈጸሙንና ማስፋፋቱንም ሲያምኑ ከሃዲዎች ግን ይህን በማፍረሱ 

ሞት ተገባው ሲሉ ይገልጻሉ። 

እንደ ሳይንስ ሁሉ በሃይማኖትም  ረገድ እውነት፤ ፍትህንና 
ሚሥጢርን የምትገልጸው፤ ማናቸውንም ጥላቻና የከንቱ እምነትን 
ለጠላና ለተወ “ትልቅ ዋጋ ያላትን ሉል” ለመግዛት ሲል ያለውን ሁሉ 
ለሸጠ ትሁት ተመራማሪ ብቻ ነው። እንደዚሁም የባሃኢን ሃይማኖት 
ሚስጢሩን አውቆ ለመረዳት፥ የምርመራ መንገድን ሳይንስና በመለኮታዊ 
መሪነት በመጽናት፥  በቅንነት ሃሣብ ሳንስትና በእውነት ለማስገዛት 
ትምህርቱን  ማጥናት  አለብን።  የሃይማኖቱ  መሥራቾች  በተውልን 
ጽሑፎች ውስጥ ለዚህ  ታላቅ የመንፈስ ንቃት ቁልፍ የሆነውንና 
የመጨረሻ ጠቃሚነቱን የማወቂያ ሚዛን እናገኝበታለን።  ዳሩ ግን 
የሃይማኖቱ ቅዱሳት መጻሕፍት የተገለጹት በፋርስና በአረብኛ ቋንቋዎች 
ስለሆነ እነዚህን ቋንቋዎች ለማያውቅ ተማሪ በምርምሩ ላይ ችግር 
ሳይገጥመው አይቀርም ምንም እንኳን ከቅዱሳት መጻሕፍት ጥቂቶቹ 
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በእንግሊዝኛ ቋንቋ ተተርጉመው የሚገኙ ቢሆኑም ባተረጓጎማቸውና 
በዓይነታቸው እምብዛም አጥጋቢ አይደሉም። ይሁን እንጂ ባተረጓጎምና 
በታሪካዊ ዜና አገላለጽ ጉድለት ቢኖርም  የሃይማኖቱ ግዙፍና ጽኑ 
መሠረቶች የቅሬታ ጉም ሳይሸፍናቸው በኩራት የቆሙ ተራሮችን 

ይመስላሉ።1 

 

የዚህ መጽሐፍ ዓላማ 

የሚቀጥሉት ምዕራፎች ዓይነተኛ ዓላማ አንባቢዎች ካነበቧቸው 
በኋላ ጠቃሚነቱን በማወቅ ቅን ፍርድ ለመስጠት ችለው ምናልባትም 
በገዛ ራሳቸው ጠልቀው ለመመርመር ይችሉ ዘንድ ግልጽ የሆኑትን ታዋቂ 
ታሪኮችን በተለይም የሃይማኖቱን ትምህርቶች በቅንነት በተቻለ መጠን 

ለማስረዳት ለመሞከር ነው። 

ምንም እንኳን እውነትን መፈለግ ጠቃሚነቱ የማይዘነጋ ቢሆንም 
የሕይወት የመጨረሻ ዓላማ አይደለም። እውነት ስትገኝ በቤተ መዘክር 
ውስጥ እንደሚቀመጥ ነገር ምልክት ተጽፎባት ተለይታ ተራ ገብታ ለሥነ 
ሥርዓት የምትደረደር፤ የደረቀችና የሞተች ነገር አይደለችም። እውነትስ 
የሰዎች የምርመራቸውን ሙሉ ዋጋ ከመሰብሰባቸው ወይም በሞት 
ከመለየታቸው በፊት በልባቸው  ውስጥ  በቅላ  ለተካይዋ ፍሬ ከማፍራት 

የማታቋርጥ ሕያው ናት። 

እንግዲህ የአንድ ነቢይ መገለጽና እውነትን የማሰራጨት ዋና 
ዓላማ፤ የእግዚአብሔር ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር 
ትሆን ዘንድ የተባረከውን ቀን መምጣት ለማፋጠን እንዲቻል፤ እውነቱን 
የተገነዘቡት ሁሉ ለሕጉ ተገዥዎች እንዲሆኑ “የእውነትን  አኗኗር” 

እንዲኖሩና ምሥራቹንም እንዲያሰሙ ለማድረግ ነው። 

 

 

 

 

 
1 በአሁኑ ጊዜ በሾጊ ኤፌንዲ ወደር የለሽ አተረጓጎም ዘይቤ የባሃኦላህና  የአብዱል-ባሃ   
የፐርሺያንና የአረብኛ ጽሑፎች ተተርጉመው ይገኛሉ። ከነዚህም በተጨማሪ ከራሱ (ከሾጊ 
ኤፌንዲ) ስለእምነቱ ታሪክ፥ መግለጫዎች። መሠረታዊ ትምህርቶችና የአስተዳደር ሥርዓቱ 
መዘርጋት ሰፊ ጽሑፎች ለዘመኑ ተመራማሪዎች ከዶ/ር ኤስልሞንት ጊዜ በበለጠ ሁኔታ 

አቃለውለታል። 
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ምዕራፍ  ፪ 

 

ባብ   አዋጅ   ነጋሪው  
  

“የእግዚአብሔርን ብርሃን ከፍጡራን መካከል አጥፍቶ፤ ሰውም  
በምህረተኛውና በረከት በተመላው አምላኩ ቀን ከሚመጣለት 
ሰማያዊ ጅረት እንዳይጠጣ ለማገድ ሲል ተቃዋሚው ዓለም 
ገደለው።”  (ባሃኦላህ ለራኤስ በጻፈው መልእክት) 

 

የአዲሱ ግልጸት ትውልድ ቦታ 
 

የባሃኢ ግልጸት የተወለደባት ኢራን በዓለም ታሪክ ውስጥ ልዩ ቦታ 
ይዛ የምትገኝ አገር ናት። በጥንታዊ ዘመን በታላቅነቷ ጊዜ በሥልጣኔ፤ 
በኃይልና በክብር ተወዳዳሪ ያልነበራት የመንግሥታት ንግሥት ነበረች። 
ታላላቅ ነገሥታትንና የመንግሥት ባለሥልጣኖችን ነቢያትንና ባለቅኔዎችን 
ፈላስፎችንና አርቲስቶችን ለዓለም አበርክታለች።  ዞራስተር፣  ቂሮስ፣ 
ዳርዮስ፣ ሀፌዝ፣ ፊርዳዌስ፣ ሳአዲ፣ እና ኦመር ካያም ከብዙዎቹ ከታወቁት 
ታላላቅ ልጆቿ ጥቂቶቹ ናቸው። ሙያተኞቿን በጥበብ የሚቀድማቸው 
አልነበረም። የብረት ምላጮቿን የሚደርስባቸው አልነበረም። ሥጋጃዎቿ 
ተወዳዳሪ  አልነበራቸውም።  የብረት  ምላጮቿን  የሚደርስባቸው 
አልነበረም። የሸክላ እቃዎቿ በዓለም የታወቁ ነበሩ። በመካከለኛውና 
በቅርብ ምሥራቅ የጥንታዊ ታላቅነትዋን ምልክቶች በየቦታው ትታለች። 

ዳሩ ግን በአሥራ ስምንተኛውና በአሥራ ዘጠነኛው ክፍለ ዘመን በጣም 
ዝቅ ባለ ወደኋላ በሚያስቀር አሳዛኝ አዘቅት ውስጥ ገብታ ነበር። የቀድሞ 
ታላቅነትዋ በማይመለስ ሁኔታ ጠፍቶ ነበር። መንግሥቷም የተበላሸና 
በብርቱ የገንዘብ ችግር ላይ ወድቆ ነበር። አንዳንድ ገዥዎችዋ ደካሞች 
ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ ጭካኔያቸው ወሰን አልነበረውም። ካህኖቿ 
አክራሪዎችና የማይታ ገሱዋቸው ዓይነት ነበሩ። ሕዝቦችዋም በድንቁርናና 
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በከንቱ እምነት የተመሉ ነበሩ። ከሕዝቦቿ አብዛኞቹ ሺአይ1 በተባለው 
የእስላም ቅርንጫፍ የሚያምኑ ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ ዞሮአስተራዊያን፤ 
አሁዶችና ክርስቲያኖች በልዩ ልዩ እምነት ተከፋፍለው የሚያምኑና 

ተጻራሪዎች ነበሩ። 

ምንም እንኳን ሁሉም በታላላቅ መምህራኖች የምናምን ነን ቢሉና 
እነዚህም ታላላቅ መምህራን በእግዚአብሔር እንዲያምኑና በሰላምም 
እንዲኖሩ ያስተማሯቸው መሆናቸው ባይካድም፤ አንዱ ክፍል ሌላውን 
ክፍል እንደውሻ ወይም እንደ አሕዛብ በመቁጠር ይጠላው ያስወግደውና 
ይንቀው ነበር። ዘለፋና እርግማን በሚያሰቀቅ አኳኋን በርክቶ ነበር። 
የአንድ አይሁድ ሆነ ዞሮአስተራዊ ልብስ በዝናብ ቀን ያንዱን እስላም 
ልብስ የነካው እንደሆነ ይህ እስላም ይህን ርኩሰት በነፍስ መበቀል 
ስለአለበት  በዝናብ  ቀን  ወደውጭ  መውጣት  ለአይሁዶች  ሆነ 
ለዞሮአስተራዊያን በጣም አደገኛ ነበር። አንድ እስላም ከአንድ አይሁድ፤ 
ዞሮአስተራዊ ወይም ክርስቲያን ገንዘብ ቢወስድ ገንዘቡን በኪሱ ከማድረጉ 
በፊት ማጠብ አለበት። አንድ አይሁድ ልጁ ለአንድ  እስላም ለማኝ አንድ 
ብርጭቆ ውሃ ሲሰጠው ቢያይ ለተሳሳቾች ከርህራሄ ይልቅ እርግማን 
ይገባቸዋል በማለት ብርጭቆውን ከልጁ እጅ ነጥቆ ውሃውን ያፈሰው 
ነበር!  እስላሞቹ  ራሳቸው  በብዙ  ልዩ  ልዩ  ክፍሎች  ተከፍለው 
በመካከላቸው የነበረው ጠብና ክርክር የመረረና የሚያስፈራ ነበር። 
ዞሮአስተራውያን ግን በእንደዚህ ያለው የእርስ በርስ መካሰስ ውስጥ 
እምብዛም ሳይገቡ በገለልተኝነት ይኖሩ ነበር። ዳሩ ግን ሌላ እምነት 
ካላቸው ያገራቸው ሰዎች ጋር አንቀላቀልም በማለት ተለይተው ይኖሩ 

ነበር። 

የማህበራዊና የሃይማኖት ጉዳዮች ተስፋ በሌለው ሁኔታ ዘቅጠው 
ነበር። ትምህርት የተረሳ ነበር። የምዕራብ ሳይንስና ጥበብ የረከሰና 
የሃይማኖት ተቃዋሚ ነገር ተብሎ ይገመት ነበር። ፍርድ ጎደለ። ሌብነትና 
ውንብድና ተናኙ። ጎዳናዎች አስጊዎችና አስፈሪ ነበሩ። መጸዳጃዎችም 

በሚያሰቅቁ ሁኔታ ብልሹ ነበሩ። 

ዳሩ ግን እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ቢኖሩም የመንፈሳዊ ኑሮ 
ብርሃን ከኢራን አልተሰወረባትም ነበር። ዓለማዊነትና ከንቱ አምልኮት 
በተስፋፋበት ወቅት አልፎ አልፎ መንፈሳዊያን ሰዎች ሲገኙ፤ ኢየሱስ 
ከመምጣቱ በፊት ሐናና ስምዖን ከልባቸው እግዚአብሔርን ሲሹት 

1. ሙሐመድ ከሞተ በኋላ ሃይማኖቱ ሺያና ሱኒ በተባሉት ሁለት ክፍሎች ተከፈለ። ሺያዎች 
እንደሚሉት አሊ የሙሐመድ አማች የነቢዩ ሙሐመድ ሕጋዊ ወራሽ ሲሆን ካልፍ ለመሆን 

የተፈቀደ መብት ያላቸውም የሱ ተወላጆች ብቻ ናቸው። 
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እንደነበረ ሁሉ በብዙዎቹ ልብ የእግዚአብሔር መገለጽ በናፍቆት ይጠበቅ 
ነበር። የእግዚአብሔርን መልእክተኛ መምጣት በናፍቆት የሚጠባበቁና 
የመምጫውም ጊዜ የተቃረበ መሆኑን ያመኑ ብዙ ነበሩ። አዋጅ ነጋሪው 
ባብ ለአዲሱ ዘመን ያመጣው የምሥራች መልእክት የሕዝቡን መንፈሳዊ 

ስሜት በቀሰቀሰ ጊዜ ኢራን (ፋርስ) በእንደዚህ ያለ ሁኔታ ላይ ነበረች። 

 

በወጣትነቱ ዘመን 
 

ሚርዛ አሊ ሙሐመድ በኋላ ባብ (በር) ተብሎ የተሰየመው 
በደቡብ ኢራን ሺራዝ በምትባለው ከተማ   እ. ኤ. አ. ጥቅምት 20 ቀን 
1819 ዓ.ም.1  ተወለደ።  እርሱም ሰዓኢድ ነበር።  ይኸውም የነቢዩ 
የሙሐመድ ዘር ማለት ነው። አባቱም በጣም የታወቀ ነጋዴ ነበር። ይሁን 
እንጂ እንደተወለደ አባቱ ስለሞተ ባብ ሺራዝ ከምትባለው ከተማ ነጋዴ 
ከነበረው አጎቱ፤ (የእናቱ ወገን) ዘንድ እንዲያድግ ሆነ። እንደአገሩም 
ባሕል ሕፃናት ማወቅ የሚገባቸውን ያህል ባብ በልጅነቱ የአንደኛን ደረጃ 
ትምህርት ተሰጥቶት ለማንበብ ቻለ።2  በአሥራ አምስት ዓመቱም  
መጀመሪያ  ከአሳዳጊው  ጋር  በኋላም  ከፋርስባሕረ ሰላጤ ከምትገኘው 
ቡሺር በምትባል ከተማ ይኖር ከነበረው ከሌላ አጎቱ ጋር ሆኖ የንግድ 

ሥራ ጀመረ። 

በወጣትነቱ ጊዜ በመልኩና በጠባዩ ውበት፤ በጨዋነቱና ተወዳዳሪ 
በሌለው እምነቱ በጣም የታወቀ ነበር። ሙሐመድ ያዘዘውን ጸሎትና 

1.  እንደ እስላም ሃይማኖት አቆጣጠር ሙሃራም 1 ቀን 1235 ከሂጅራ ስደት በኋላ። 

2. ስለዚህ ነገር አንድ የታሪክ ጸሐፊ እንዲህ ሲል ይተርካል፦ 

“ምሥራቃውያን በተለይም የባብ ተከታዮች (አሁን በሃኢዎች) ባብ አልተማረም ብለው 
ያምናሉ። ነገር ግን ሙላዎች ባብን በሰው ዘንድ ዝቅ ለማድረግ ሲሉ ይህ ሁሉ ዕውቀቱ ከመማር 
የተገኘ ነው ይላሉ። ከብዙ ጥረትና ምርመራ በኋላ በተገኘው ማስረጃ ባብ በልጅነቱ ጊዜ ሼክ 
ሙሐመድ (አቢድ) ዘንድ ለአጭር ጊዜ እየተመላለሰ በፋርስ ቋንቋ ማንበብንና መጻፍን ብቻ 
እንደተማረ ደርሰንበታል። ባብም ባያን በተባለው መጽሐፉ ውስጥ ‘ ሙሐመድ ሆይ፣ መምህሬ 

ሆይ ...’  ብሎ ሲጽፍ ለእርሱ መሆኑን ያመለክታል።  

 “የሆነ ሆኖ ይህ መምህሩ የነበረው ሼክ በኋላ የገዛ ራሱ ተማሪ ፍጹም ታማኝ ደቀመዝሙር 
መሆኑና እንዲሁም እንደ አባቱ የነበረው አጎቱ ሃጂ ሰዒድ አሊ ታማኝ ባቢ ሆኖ በሰማዕትነት 

መሰዋቱ ያስደንቃል። 

 “ይህን ምሥጢራዊ ነገር ለመረዳት እውነትን ለሚሹ ሁሉ እንተወዋለን። ይሁን እንጂ 
እንደምናውቀው ባብ ያገኘው ትምህርት ዝቅተኛ ሲሆን ይህ ተወዳዳሪ የሌለው ታላቅነቱና 

ዕውቀቱ የተፈጥሮና ከእግዚአብሔር ያገኘው መሆኑ ግልጽ ነው።” 
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አጽዋማት እንዲሁም ሌሎች ትእዛዞች በደንብ ከመከተሉም በላይ ነቢዩ 
ያስተማረውን መንፈሳዊ እምነት ሁሉ በፍጹም ኑሮው ይገልጸው ነበር። 
በሃያ ሁለት ዓመቱ ሚስት አገባ። ከዚያም ጋብቻ ተወልዶ የነበረው ልጅ 

በጨቅላነቱ ባብ መልእክቱን ባወጀበት በመጀመሪያው  ዓመት ሞተ። 

 

እወጃ 

  
ባብ  በሃያ  አምስት ዓመቱ  መለኮታዊ ትዕዛዝን  በመከተል 

‘እግዚአብሔር ለአዋጅ ነጋሪነት እንደመረጠው’ ገለጸ።  ‘ትራቭለርስ 

ናራቲቭ’ ከተባለው መጽሐፍ እንዲህ የሚል ጽሑፍ እናነባለን፦ 

“ባብ ማለት ከእርሱ በኋላ ከሚመጣ ገና ካልተገለጸ ታላቅ ሰው 
ለሚጎርፈው ጸጋ መውረጃ ቦይ ማለት ነው። ይህም ከእርሱ በኋላ የሚመጣው 
ቁጥር ስፍርና ወሰን የሌለው ንጽህናን የተጎናጸፈ ሲሆን፤ ባብም በእርሱ ፍቅር 

የታሠረና በእርሱም ፈቃድ የሚንቀሳቀስ ነው።”   (ኤፒሶድ ኦፍ ዘ ባብ ገጽ 3) 

አንድ ታላቅ የእግዚአብሔር መልእክተኛ እንደሚመጣ በዚያን ጊዜ 
በተለይ ሼኪስ በሚባል የእስላም ሃይማኖት ክፍል የታመነ እንደነበረና 
ባብም ለመጀመሪያ ጊዜ መልእክቱን የገለጸው ከዚሁ ክፍል ተከታዮች 
አንዱ ለሆነው ሙላ ሁሴን ቡሽሪይ ለተባለው የታወቀ ደግ ሰው ነበር። 
ባያን በተባለው ከባብ ጽሑፎች አንዱ በሆነው መጽሐፍ እንደተጻፈው 
ባብ መልእክተኝነቱን ያበሰረው በእስላም አቆጣጠር ጀማዲዮል አቫል 4 
ቀን 12601  ወይንም እ.ኤ.አ. (ግንቦት 22 ቀን 1844 ዓ.ም.) ከምሽቱ 
በሁለት ሰዓት ከአሥራ አንድ ደቂቃ ላይ ነው ይላል። የባበሃኢ የቀን 
አቆጣጠር የሚጀምረው እንደ ምዕራባዊያን ከእኩለ ሌሊት ሳይሆን 
ከጀንበር መጥለቅ በኋላ ስለሆነ ይህ የአዋጅ ቀን የሚከበረው በጀማዲዮል 
አቫል 5 ቀን ነው። ይኸውም እ.ኤ.አ. ግንቦት 23 ቀን ነው። አብዱል-ባሃ 
የተወለደው በዚያው እለት ሌሊት ነበር። ይሁን እንጂ ትክክለኛው ሰዓት 
አልታወቀም። ሙላ ሁሴን ለጥቂት ቀኖች ያህል በናፍቆት ሲመራመርና 
ሲያጠና ከቆየ በኋላ፤ ሺአይዎች ሲጠባበቁ የኖሩት መልእክተኛ እንደመጣ 
በሙሉ ልቡ አመነ ደስታውንም ብዙዎቹ ጓደኞቹ ወዱያውኑ ለመካፈል 
ቻሉ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሼኪዎች በብዛት የባብ ተከታዮች በመሆን 
ባቢዎች በመባል ታወቁ። ወድያውም የዚሁ የወጣቱ ነቢይ ዝና እንደ 

እሳተ ነበልባል በፍጥነት በሀገሩ ተሰራጨ። 

1  የእስላም ሃይማኖት አቆጣጠር የሚጀምረው ሙሐመድ ከመካ ወደ መዲና ከተሰደዱበት ከ622 

ዓ.ም. ጀምሮ ነው። 
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የባቢ ትምህርት መስፋፋት 
፣  

የመጀመሪያዎቹ የባብ 18 ደቀመዛሙርት (ከእርሱ ጋር 19) ሆነው 
“የሕያው ፊደላት” ተብለው ተጠሩ። ደቀ መዝሙሮቹንም ወደ ኢራንና 
(ፋርስ)፣ ቱርኪስታን ክፍላተ ሀገር ላሉት ሕዝቦች ሁሉ የእርሱን መገለጽ 
እንዲያስተምሩ ከላካቸው በኋላ እርሱም መንፈሳዊ ጉብኝት ለማድረግ 
ወደ መካ ተጉዞ  እ.ኤ.አ. ታሕሣሥ ወር 1844 ዓ.ም. ደረሰ። ... እዚያም 
በብዛት ተሰብስበው ለነበሩት መልእክቱን በይፋ ገለጸ። ወደ ቡሺይር 
ከተመለሰም በኋላ “ባብ” ነኝ ብሎ በማስታወቁ ትልቅ መደናገጥና መሸበር 
ሆነ። ሕሊናን የሚመስጥ ንግግሩ፥ ፈጣንና በመንፈስ የተገለጹ ጽሑፎቹ፥ 
የላቀ ጥበቡና ዕውቀቱ፥ ለለውጥ የነበረው ጽኑ ፍላጎቱ በተከታዮቹ ዘንድ 
ታላቅ አድናቆትን ሲፈጥር፥ በኦርቶዶክስ እስላሞች ዘንድ ግን ተመሳሳይ 
ድንጋጤንና ጥላቻን  አስነሳ።  ከሺአይዎች ወገን በምቀኝነት የባብን 
እውነተኛ ቃል ኃጢአት አድርገው ሁሴን ካን ለተባለው ጨካኝና አረመኔ 
ለነበረው የፋርስ አገረ ገዥ ነግረው ካስጠኑት በኋላ ባብን ስለከሰሱት ይህ 
አገረ ገዥ አዲሱ ሃይማኖት ሳይስፋፋ እንዲጠፋ ለማድረግ ሲል ባብን 
እንዲታሠር  አድርጎ  በየፍርድ  ቤቱ እየተጎተተ  ግርፋትና  ውርደት 
እየደረሰበት ችግርን በመቀበል በሰማዕትነት ሕይወቱ እስካለፈችበት ቀን 

እ.ኤ.አ. እስከ 1850 ዓ.ም. ድረስ ቆየ። 

 

የባብ  ማንነት 

 

ባብ ባብነቱን (በርነቱን) በገለጸበት ጊዜ ተቀስቅሶ የነበረው የጥላቻ 
መንፈስ እንደገና በጭማሪ ሙሐመድ የተነበየለት ሚህዲ (ማህዲ) 
መሆኑን በገለጸ ጊዜ ይህ የጥላቻ መንፈስ እየዳበረ ሄደ። ይህንንም ሚህዲ 
ሺአይዎች ከአንድ ሺ ዓመት በፊት ከሰዎች ፊት በተሰወረው በአሥራ 
ሁለተኛው ኢማም1 ይመስሉታል። እርሱም በሕይወቱ ያለና በነበረበትም 
ሁኔታ ተመልሶ የሚመጣ ነው ብለው ያምናሉ። ስለመሲህ መምጣት 
የተነገሩትን  ትንቢቶች  በክርስቶስ  ጊዜ  አይሁዶች  ቃል  በቃል 

1. የሺአይዎች ኢማም ምዕመናኑ ሁሉ ሊታዘዙት የሚገባው የነቢዩ መለኮታዊ ወራሽ ነው። 12 

ኢማሞች በተከታታይነት ይህንኑ ሥልጣን ሲይዙ የመጀመሪያው ኢማም አሊ የተባለው የነቢዩ 

የሙሐመድ የአጎቱ ልጅና አማቹ ነበር። አብዛኛዎቹ ሺአይዎች 12ኛውንም ኢማም ሚህዲ 

ይሉታል።  እነርሱም ይህ ሚህዲ እንዳልሞተና በሕይወተ ሥጋው እንደ እስላም አቆጣጠር በ329 

መሠወሩንና ጊዜው ሲደርስ ተመልሶ መጥቶ ከሃዲዎችን አጥፍቶ የሠላም ዘመን ይመሠርታል 

ብለው ያምናሉ። 
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እንደተረጎሙት  ሁሉ፥  እነዚህም  ስለመንግሥቱ፥  ስለጸጋው፥ 
ስለሚያስገኘው ድልና እንደዚሁም ስለአመጣጡ የተሰጡትን “ምልክቶች” 
በምድራዊ መንገድ ተረጎሙት። በምድራዊ ገዥነት፥ ቁጥራቸው እጅግ 
በጣም በበዛ የጦር ሠራዊቶች ታጅቦ በመገለጽ ትምህርቱን የሚያውጅ፤ 
በሞቱትም ሰዎች አስከሬን ነፍስ የሚዘራና ይህንንም የመሳሰሉ ተአምራት 
የሚያደርግ ይሆናል ብለው ይጠባበቁት ነበር። በዚህ ሁኔታ ምልክቶቹ 
ስላልተፈጸሙ ባብን ሺአይዎች ከመቃወማቸውም በላይ አይሁዶች 
በክርስቶስ እንዳፌዙበት፥ እነዚህም ባብን ንቀው በማቃለል ተሳለቁበት። 
ባቢዎች ግን ትንቢቶቹን በመንፈሳዊ መንገድ ተረጎሙአቸው። እንደ 
ገሊላው “የስቃይ ሰው” መንግሥቱ ስውር፥ ጸጋው መንፈሳዊ እንጂ ሥጋዊ 
እንዳይደለ፥ ድል አድራጊነቱም በሰው ልጆች ልብ ከተማ ላይ መሆኑን 
አመኑ። አዋጁ ትክክለኛ ለመሆኑ በአኗኗሩ፥ በትምህርቱ፥ በማያውላውል 
እምነቱ፥ በማይሸነፍ ዓላማውና ሰዎችን ከስህተትና ከድንቁርና መቃብር 
በማስነሳት በአዲስ መንፈሳዊ ሕይወት እንዲኖሩ ለማድረግ በሚያስችል 

ኃይሉ ብዙ ማስረጃዎችን አግኝተዋል። 

ባብ ሚህዲ መሆኑን ብቻ በመግለጽ አዋጁን አልገታም። ነገር ግን 
“ኑኩቲይኡላ” ወይም “ቀዳማዊው ነቁጥ” (ፕራይማል ፖይንት) በሚል 
የተቀደሰ ማዕረግ እንዲጠራ ፈቀደ። ይህም ማዕረግ ለነቢዩ ለሞሐመድ 
በተከታዮቹ  የተሰጠው  መጠሪያው  ነበር።  ኢማሞች  እንኳን 
ሥልጣናቸውንና  መንፈሳዊ  ኃይላቸውን  የሚያገኙት ከዚህ ስለሆነ 
ከቀዳማዊው ነቁጥ ያነሱ ናቸው። ይህንን ማዕረግ ሲይዝ ባብ ከታላላቅ 
ነቢያቶች አንዱ ከሆነው ከሞሐመድ ጋር ራሱን ማወዳደር ስለሆነ ከእርሱ  
በፊት የነበሩት ሙሴ  እና ክርስቶስ ሃሰተኞች እንደተባሉት  ሁሉ 
ሺአይዎችም ባብን ሃሰተኛ አሉት። ይልቁንም ይሠራበት የነበረውን 
የጨረቃ ዘመን አቆጣጠር ሠርዞ የፀሐይን የዘመን አቆጣጠር እንደገና 
መሠረት በማድረግ ትምህርቱን ካወጀበት ዕለት የሚጀምር አዲስ ዘመን 

አቆጣጠር መሠረተ። 

 

የመከራና  ስቃይ  መብዛት  
 

በባብ እወጃ ምክንያት የሁሉም መደብ ሕዝቦች፥ ድሀና ባለጸጋ፥ 
የተማረና ያልተማረውም የባብን አዋጅና ትምህርት ከፍ ባለ ፍጥነት 
ከመቀበሉና ከማመኑ የተነሳ፥ እነርሱን ለማጥፊያ በየጊዜው የሚደረገው 
የጭቆናና የአረመኔ ሥራ እጅግ እየባሰ ሄደ። ቤቶች ተዘረፉ። ሴቶችም 
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እየተያዙ ተወሰዱ። በቴህራን፥ 23/7/2006  በፋርስ፥ በማዚንድራንና 
እንዲሁም በሌሎች ቦታዎች ቁጥራቸው ከፍ ያሉ አማኞች ተገደሉ። 
ብዙዎችም አንገታቸው ተቀላ፥ ተሰቀሉ፥ በመድፍ አፈ ሙዝም እንደትቢያ 
በነኑ። እንዲቃጠሉና እንዲቀረ ጣጠፉም ተደረገ፥ ይሁን እንጂ በዚሁ 
አሰቃቂ ሁኔታ የተነሣ ትምህርቱ ከመድከም ይልቅ ዝናው እየገነነ፥ 
እንቅስቃሴውም እየበረታና አማኖቹም ጭቆናው ሳይገታቸው ቁጥራቸው 
እያደገና እየዳበረ በመሄዱ ስለሚህዲ መምጣት ይነገር የነበረው ትንቢት 
ቃል በቃል ፍጻሜ አገኘ። ይኸውም በልምድ ሲተረክ የነበረውንና 
ሺአይስም ትክክለኛ ነው ብለው እንደሚሉት ከጀቢር ጽሑፍ ውስጥ 

የሚከተለውን እናነባለን፦ 

“እርሱም  ፍጹም  የሙሴ  ምሉዕነት፥  የኢየሱስ  መድኃኒትነትና፥ 
የኢዮብም ትእግሥት ይኖረዋል። ቅዱሳኑም በዘመኑ የተዋረዱ ይሆናሉ። 
በቱርክና በደይላማይት ይደረግ እንደነበረው ሁሉ እራሳቸው ተቆርጦ ለስጦታ 
ይለዋወጡታል። ይሰየፋሉ፥ ይቃጠላሉ፥ ይፈራሉ፥ ይሰጋሉ፤ ተስፋ ይቆርጣሉ፥ 
መሬትም በደማቸው ትቀልማለች። ሃዝንና ትካዜ በሴቶቻቸው ላይ የበዛ 

ይሆናል። በርግጥም እኒህ የኔ ቅዱሳን ናቸው።”  (ፕሮፌሰር ኢ. ጂ. ብራውን 
ከተረጎሙት ኒው ሂስትሪ ኦፍ ዘ ባብ ገጽ 132።) 

 

የባብ  ሰማዕትነት  
 

እ.ኤ.አ. ሐምሌ 9 ቀን 1850 ዓ.ም. (እንደ እስላም አቆጣጠር ዓርብ 
ሻባን 28 ቀን 1266) የሰላሳ አንድ ዓመት ጎልማሳ የነበረው  ባብ 
በጨቋኞችና  በግል  እምነታቸው  በተመኩ  ጠላቶቹ  እጅ  ወደቀ። 
ሰማዕትነቱን ለመካፈል በጣም ከፈለገው አቃ ሙሐመድ አሊ ከሚባለው 
ወጣት ምዕመኑ ጋር በታብሪዝ በሚገኘው የወታደሮች መኖሪያ አደባባይ 
ውስጥ ለአመፀኞች መግደያ ወደ ተዘጋጀው ቦታ ተወሰደ። ከጠዋቱ አራት 
ሰዓት ገደማ የሙሐመድ አሊ ራስ ከተወዳጁ መምህሩ ደረት ላይ 
እንዲያርፍ  ሆኖ  ሁለቱንም  በብብታቸው  ሥር  በታሠረው  ገመድ 
አንጠለጠሏቸው።  አንድ የአርመን  ወታደሮች ረጅመንት   በሰልፍ 
ከተዘጋጀ በኋላ እንዲተኩሱባቸው ታዘዘ። ወዲያውም ተኩሱ አስተጋባ።  
ነገር ግን የተኩሱ ጢስ ከጠፋ በኋላ ጥይቶቹ የታሠሩባቸውን ገመዶች 
ብቻ ሲበጣጥሱ እነርሱ ግን ምንም ሳይጎዱ መሬት ላይ ወደቁ። ባብም  
አቅራቢያው ወደሚገኘው ክፍል ገብቶ ከወዳጆቹ መካከል ከአንዱ ወጣት 
ጋር ሲነጋገር ተገኘ።  ቀትር ላይ እንደገና ተይዘው እንደመጀመሪያው 
ከተንጠለጠሉ  በኋላ  እንዲተኩሱባቸው  ቢታዘዙ  የመጀምሪያውን 
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ተኩሳቸውን ውጤት እንደተአምር የቆጠሩት እነዚህ የአርመን ወታደሮች 
ፍቃደኞች አለመሆናቸውን ገለጹ።  ስለዚህ ሌላ ረጅመት ወደ ሥፍራው 
ተጠርቶ ትዕዛዝ ከተሰጠ በኋላ ተኮሱባቸው።  በዚህ ጊዜ ተኩሱ 
የታቀደለትን ዓላማ ከግቡ አደረሰው።  ምንም እንኳን የሁለቱ ሰማእታት 

ፊት ባይነካም የቀረው ገላቸው በሚያሰቅቅ ሁኔታ በጥይቶቹ ተበሳሰከ። 

በእንደዚህ ያለው አሳዛኝ ሁኔታ የታብሪዙ የወታደሮች መኖሪያ  
ሁለተኛው  ቀራኒዮ  ሆነ።  የዕውነት  ዛፍ  በዓለማዊ ፋስ  ሊቆረጥ 
አለመቻሉን ያልገባቸው የባብ ጠላቶች ይህ የባብ የእምነት ዛፍ ከነሥሩ 
የተነቀለና ከነጭራሹ መደምሰሱም ቀላል መስሏቸው የጥፋት ስሜት 
የተቀላቀለበት ደስታ ተሰማቸው! ግን በዚህ ያገኙት ድል ባጭር ተቀጨ!  
ቢያውቁት ኖሮ ይህ የሠሩት ግፍ ለሃይማኖቱ የበለጠ ኃይል የሰጠው 
መሆኑ በገባቸው ነበር። የባብ መስዋዕትነት በተስፋና በናፍቆት ሲጠባበቅ 
የነበረውን ምኞቱን ከመፈጸሙም በላይ የከታዮቹ ለሃይማኖቱ በበለጠ 
እንዲሠሩ አነቃቃቸው።  መንፈሳዊ እምነታቸው በጣም ጠንካራ ከመሆኑ 
የተነሳ ኃይለኛው የሥቃይ ነፋስ የእምነታቸውን እሳት እንዲንበላበል 
አደረገው። ሃይማኖቱንም የመደምሰስ ሙከራ በጨመረ ቁጥር የእሳቱ 

ወላፈን እየጠነከረ ሄደ።  

 

የቄርሜሎስ ተራራ መካነ መቃብር 
 

ባብ በሰማዕትነት ከተሰዋ በኋላ አስከሬኑ ከታማኝ ጓደኛው 
አስከሬን ጋር ከከተማው ግንብ ውጭ ወደሚገኘው የከተማው የውሃ 
አጥር ዳር ተጣለ።  በሁለተኛው ቀን እኩለ ሌሊት ላይ በጥቂት ባቢዎች 
ተወሰደ።  ለብዙ ዓመታት በኢራን ውስጥ በድብቅ ቦታዎች ከቆየ በኋላ 
በመጨረሻው  በብዙ ችግር ወደ ቅድስት አገር ተወሰደ።  ባሃኦላህ 
የመጨረሻ ጥቂት ዓመታት ኖሮበት፥ በአሁኑ ወቅት  መካነ መቃብሩም 
ከሚገኝበት ሥፍራ ጥቂት ራቅ ብሎ ቄርሜሎስ ተራራ ላይ በጣም አምሮ 
በተሰራው መካነ መቃብር ውስጥ ይገኛል። የተቀደሰውን የባሃኦላህን 
መካነ መቃብር ለመጎብኘት ከመላው ዓለም ከሚመጡት በብዙ ሺ 
ከሞቆጠሩት ምዕመናን መሐከል በታማኙ፥ በተወዳጁና ባዋጅ ነጋሪው 

በባብ መካነ መቃብር ጸሎት ሳያደርስ የሚመለስ የለም።  
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የባብ ጽሑፎች 
 

የባብ ጽሑፎች በጣም የበዙ ገጾችን የያዙ ሲሆኑ፥ ቀድሞ ሳያጠናና 
ሳያስብ፥ በቅልጥፍና ስለቅዱሳን መጻሕፍት በዝርዝር የጻፈው ማስረጃና 
የገለጻቸው ጥልቅ ሚስጢርን የያዙ ጸሎቶች ከእግዚአብሔር የተሰጠው 

መንፈሳዊ መነቃቃት ማረጋገጫዎች ናቸው።  

የጽሑፎቹም ዋና ዋና ሃሳቦች በሚከተለው አጭር መግለጫ 

ተገልጸዋል፦ 

“ከእነዚህም ጥቂቶቹ ከቁርአን ውስጥ ስለአንዳንድ አንቀጾች ማስረጃ 
ወይም ትርጉም፥ ስለ ጸሎቶች፥ ስል እግዚአብሔር ትምህርቶችና ስለአንዳንድ 
ጽሑፎች ትክክለኛ ፍቺ መሪ ቃላትን ሲሰጡ፥ ሌሎች ደግሞ ስለመለኮታዊ 
ትምህርት ልዩ ልዩ ክፍሎች የተሰጡ፥ ረዘም ያሉ የሞራልና የግረ ገብ 
ትምህርቶች ሲሆኑ በተጨማሪ ሰዎች ጨርሶ ዓለማዊ እንዳይሆኑና እግዚአብሔር 
የሚመራቸው መሆኑን እንዲያውቁ  የሚያሳስቡ ጽሑፎች ነበሩ። የጽሑፎቹ 
ዋናው ውሳጣዊ ሃሳቡ ግን የዚያ በቅርብ ጊዜ ይገለጻል ብሎ የሚጠብቀው 
ብቸኛ እሾቱና ዓላማው፥ እንዲሁም ተወዳጁና የልቡ እሾት የሆነው “ እውነታ” 
ምስጋናና መግለጫ መስጠት ነበር።  ባብ ራሱን የምሥራች ነጋሪ በማድረግ 
የራሱንም መገለጽ  ከርሱ  በኋላ  ለሚመጣው ሰው ፍጹምነት  መገለጫ 
ስለሚያደርገው፥ የጽሑፎቹ ዓላማና ፍቺ እርሱን የማመስገንና  የመግለጽ 
ድርሰቶች ነበሩ።  ሌት ተቀን ያለማቋረጥ ያመሰግነውና፥ ስለመምጣቱም 
ለተከታዮቹ ደጋግሞ ያሳስብ ነበር።  ስለዚህም እንዲህ ሲል ተናግሯል፦ “እኔ 
ከዚያ ከታላቁ መጽሐፍ እንደ አንድ ፊደል ነኝ፥ እርሱም በሚገለጽበት ጊዜ 
እኔነቴ፥ ሚስጥሬ፥ ጥያቄዎቼና ሃሳቤ ግልጽ ይሆናሉ።” ሃይማኖቱም ደረጃ 
በደረጃ እያደገ ‘እጅግ በጣም ውብ መልክ፣’ ይይዝና እግዚአብሔር ስሙ 
ይቀደስና ከፍጥረት ሁሉ በላይ በሆነ ልብስ ያጌጣል።  በእርሱም ፍቅር 
ስለተቃጠለ እርሱን የማሰብ ነበልባል በማኩ ምሽግ የጨለማው ሌሊት የሻማ 
ብርሃኑ ሲሆን፥ የእርሱም ትዝታ በቺርክ እስር ቤት ጎዳና ዋና  ጓደኛው ነበር።  
በዚህም መሠረት የመንፈሳዊ ጽናት አገኘ፥ በመንፈሳዊ ወይኑ ሠከረ፥ እርሱንም 
በማሰብ ተደሰተ።”   (ኤፒሶድ ኦፍ ዘ ባብ ገጽ 56) 

 

እርሱ እግዚአብሔር የሚገለፀው   
 

ባብ የሚነጻጸረው ከመጥምቁ ዮሐንስ ሲሆን ክብሩ በብሥራት 
ነጋሪነትና ወይም በመንገድ ከፋችነት ሳይወሰን ራሱ የእግዚአብሔር 
ክስተትና፤ ምንም እንኳን ሃይማኖቱ በጥቂት ዓመታት የተወሰነ ቢሆንም 
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አንድ ራሱን የቻለ ሃይማኖት መሥራች ነው። ባሃኢዎች ባብና ባሃኦላህ 
ተባባሪ የሃይማኖታቸው መሥራቾች ናቸው ብለው ያምናሉ። ቀጥለው 
የተጻፉትም የባሃኦላህ ቃላት ስለዚህ እውነት ይመሰክራሉ።  “ይህ በጣም 
ኃያልና አስደናቂ መገለጽ ከኔ ከራሴ ክስተት ጋር እንደዚህ በጣም ባጠረ 
ጊዜ መለያየቱ ማንም ሰው ሊያውቀው የማይችል ምስጢርና ምንም 
ዓይነት አእምሮ ጠልቆ ሊደርስበት የማይችል ረቂቅ ነገር ነው።  ይህ ጊዜ 
አስቀድሞ  የተወሰነ  ስለሆነ   በኅቡዕ መጽሐፌ ውስጥ የተጻፈው 
እስኪገለጽለትና እስኪረዳ ድረስ ማንም ሰው ይህንን ሊረዳና ሊደርስበት 
አይችልም።” የሆነ ሆኖ ባብ ስለ ባሃኦላህ ሲጠቅስ ስለ እራሱ ትንሽ ግምት 
በመስጠት በዚያን ጊዜ “እርሱ እግዚአብሔር የሚከስተው” እንዲህ 

ይናገራል፦ 

“ከእርሱ ከሚነገረው አንዲት ጥቅስ መደጋገም ባያንን [የባብ ቅዱስ 
መጽሀፍ] ሺ ጊዜ ከማነብነብ ይበልጣል።”  (ኤፕሶድ ኦፍ ዘ ባብገጽ 349)   

ለእርሱ እግዚአብሔር ለሚከስተው ዋናው የመንፈሱ ምንጭና 
የፍቅሩ ባለቤት ለሆነው መንገዱን በትንሽ እንኳን ለማቃናት የሚረዳ 

ከሆነ የደረሰበትን ችግርና ጭንቅ ከደስታ ይቆጥረዋል።  
 

ትንሳኤ፥ ገነት፥ እና ሲኦል  
 

ከባብ ትምህርቶች ዋንኛው ክፍል ስለ ትንሣኤ፥ ስለ ፍርድ ቀን፥ 
ስለገነትና ስለ ሲኦል የሰጠው መግለጫ ነው።  ትንሣኤ ሲባል አዲስ 
የእግዚአብሔር መገለጫ፥ የእውነት ፀሐይ መገለጽ ማለት ነው ይላል።  
ትንሣኤ ሙታን ማለት ካለማወቅ መቃብር ውስጥ በግዴለሽነት ወይም 
በከንቱ ምኞት ውስጥ ለሚያንቀላፋ መንፈሳዊ መንቃት ማለት ነው።  
የፍርድ ቀን ማለት አዲስ የእግዚአብሔር መገለጫ ቀን ማለት ነው።  
ይህንንም በመቀበል ወይም በላመቀበል በጎቹ ከፍየሎቹ ይለዩበታል፤ 
ይህም የሚሆነው በጎቹ  ‘የመልካሙን እረኛ ድምጽ’ ስለሚያውቁና 
እርሱንም ስለሚከተሉ ነው። ገነት እግዚአብሔርን በማወቅና በመውደድ 
በእግዚአብሔር መልእክተኛ በኩል የሚገኝ ደስታ ነው።  በዚህም ሰው 
ሊደርስበት የሚችለውን የመጨረሻውን ፍጹምነት ለመድረስና ከምድራዊ 
ሕይወትም በኋላ የእግዚአብሔርን መንግሥት ለመውረስ፥ ዘለዓለማዊ 
ሕይወትን ለመጎናጸፍ የሚያስችል ነው።  ሲኦል በቀላሉ እግዚአብሔርን 
ያለማወቅ መጋረጃ ማለት ሲሆን የሚያስከትለውም የፍጹምነትን ጸጋ 
መነፈግና ከዘለዓለማዊ ፍቅር መሠረዝን ነው።  ስለእነዚህ ሁኔታዎች 
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ከዚህ  ከተሰጠው  ትርጉም  በቀር  ሌላ  እንደሌላቸው  አውጇል።  
በተጨማሪም በአካል ስለመነሳት፥ ስለቁሳዊ ገነት፥ ሲኦልና የመሳሰሉት፤ 
አሁን ያለው ምናባዊ አስተሳሰቦች ናቸው።  ሰው ከሞተ በኋላ ሕይወት 
እንዳለው ሲያስተምር ከዚህ ዓለምም በኋላ ወደ ፍጹምነት ያለው ሂደት 

ወሰን እንደሌለው ያስረዳል።  
 

ማህበራዊና ሥነ ምግባራዊ ትምህርቶች  

 

 ባብ  በጽሑፎቹ  ተከታዮቹን  በወንድማማችነት  ፍቅራቸውና 
በመከባበራቸው ከሌሎቹ ተለይተው እንዲታወቁ አዟል። ጠቃሚ ኪነ 
ጥበብና ተግባረ ዕድ መዳበር አለባቸው። መሠረተ ትምህርት ለጠቅላላው 
ሕዝብ መዳረስ አለበት። በዚህ አሁን በተጀመረው አዲስና ግሩም 
መልእክት ሴቶች የተሟላ ነፃነት ይኖራቸዋል።  ድሆች ከጠቅላላው 
ማህበራዊ ግምጃ ቤት ተፈላጊው ነገር ይታደላቸዋል። ልመና ግን እንደ 

አስካሪ መጠጦችና አልኮሎች ሁሉ በጥብቅ የተከለከለ ነው።  

የአንድ እውነተኛ ባቢ ቋሚ መለዮ ያለአንዳች ዋጋና ያለ ምንም 
የቅጣት ፍራቻ (ለእግዚአብሔር) ንጹሕ ፍቅርን ማሳየት ነው። ስለዚህ 

“ባያን” በሚባለው መጽሐፉ እንዲህ ይላል፦ 

“እግዚአሔርን አምልኩ፤ የአምልኳችሁም ዋጋ እሳት እንኳ ቢሆን፤ 
ለእርሱ  አምልኮ  ከቶ  ምንም  ለውጥ  አያመጣምና።  ከፍርሃት  የተነሳ 
እግዚአብሔርን ብታመልኩ ይህ አምልኮት በእግዚአብሔር ቅዱስ  መድረክ ዋጋ 
የለውም ... እንዲሁም ወደገነት ብታተኩሩ  በእርሷም ተስፋ ብታመልኩ 
የእግዚአብሔርን ፍጡር ከራሱ አስተካከላችሁ ማለት ነው።” (ባቢስ ኦፍ ፐርሺያ 
II በፕሮፌሰር ኤ. ጂ. ብራውን ጄ. አር. ኤ.ኤስ. ቮልዩም 21 ገጽ 931)  

 

ስቃይና ድል   

 

የባብ ሙሉ መንፈሳዊ ሕይወት የተመሠረተው ከላይኛው ጥቅስ 
ላይ መሆኑን ለመረዳት ይቻላል። እግዚአብሔርን ማወቅና መውደድ፥ 
አምላካዊ  ተግባራትን  ለፍጡራን  ማብራትና  ለሚመጣውም 
የእግዚአብሔር ግልጸት (ክስተት) መንገዱን መጥረግ፦ እነዚህ  ቁም 
ነገሮች ብቻ ዋና ዓላማና ግቦቹ ነበሩ። ፍቅር ፍርሃትን ስላስወገደለት 
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ለእርሱ፥ ኑሮ ሽብር፥ ሞትም ጥፍር አልነበረውም። መስዋዕትነትም ራሱ 
ለ እርሱ መላ ሰውነቱን በሚወደው እግር ሥር በታላቅ ደስታ መጣል 

ነበር። 

አስገራሚ  ነው! ይህ ንጹሕ ነፍስ፤ ይህ መንፈስን የተመላ 
የመለኮታዊ እውነት መምህር፤ ይህ ጠንካራ የሰብዓዊ ፍጡሮች ወዳጅ 
በዘመኑ በነበሩት የሃይማኖት መሪዎች መጠላትና ወደ ሞትም መድረሱ 
በእውነት ካለማሰብና በግዴለሽነት በተመሠረተ ከንቱ ጥላቻ የሰዎች ዓይን 
ከመጋረዱ በስተቀር የእግዚአብሔር ነቢይና ቅዱስ መልእክተኛ እዚህ 
ነበር። ዓለማዊ ትልቅነትና ዝና ከቶ አልነበርውም።  ግን እንዴት 
መንፈሳዊ ኃይልና ግዛት ምድራዊ ተቃውሞን ኃያላንና መርዛም ከሆኑት 
ጋር ተቋቁሞ ድልን ተቀዳጅቶ ሊሰፍን ቻለ? እንዴት ነው መለኮታዊ 
ፍቅር ለማያምነው ዓለም ማሳየት የሚቻለው፦ በችግር፥ በጦርና በአደጋ  
ሰው  በየጊዜው  ሲፈተንና  እነዚህንም  መሰናክሎች  በትዕግሥት 
በመራመድ፥ የጠላቶቹን ጥላቻና ዘመድ መስለው ተተናኳዮቹን፣ ከእነዚህ 
ሁሉ በላይ በመሆን፥ በመታገሥና ባለመበሳጨት፥ ይቅርታ በማድረግና 

በመመረቅ ካልሆነ በስተቀር! 

ባብ ተጎሳቁሏል፥ ባብ ድል ነስቷል።  በሺ የሚቆጠሩ መላ 
ሰውነታቸውን  ስለፍቅሩና  ስለ  እርሱ  አገልግሎት  እውነተኛነት 
ሕይወታቸውን  አሳልፈው  በመስጠት መስክረዋል።  በሰዎች  ልብና 
ሕይወት  ላይ  ስለአለው  ኃይል  ነገሥታት  ሊቀኑበት  ይገባል።  
በተጨማሪም ‘እርሱ ጌታ የሚከሰተው’ መጥቷል፤ የአዋጅ   ነጋሪውንም 

ግልጋሎት አረጋግጦ በመቀበል የክብሩ ተካፋይ አድርጎታል። 
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ምዕራፍ   3 

 

ባሃኦላህ (ክብረ-አምላክ)  
 

“አንተ ይመጣል ብለህ በተስፋ የምትጠባበቅ ሆይ! አትዘግይ፤ 
የምትጠባበቀው መጥቷልና።  እነሆ ክብሩ በመንበሩ ተገልጿል።  
እርሱ  በአዲሱ  መገለጽ  የመጣ  ጥንታዊው  ክብር 
ነው።”  (ባሃኦላህ) 

  

ልደቱና የወጣትነቱ ዘመን   
 

ሚርዛ ሁሴን አሊ በኋላ ባሃኦላህ ወይም ክብረ-አምላክ በሚል 
ስያሜ የታወቀው ቫዚር ወይም ሚንስትር ደ ኤታ የነበረው የኑር ሚርዛ 
አባስ የበኩር ልጅ ነበር። ቤተ ሰቡ ሀብታምና የታወቀ ከመሆኑም በላይ 
ብዙዎቹ ዘመዶቹ በኢራን መንግሥት ውስጥ ብዙ ከፍተኛ የሲቪልና  
የወታደር  ማዕረግ ተሰጥቷቸው መንግሥቱን አገልግለዋል።  ባሃኦላህ 
እ.ኤ.አ. ኅዳር 12 ቀን 1817 ዓ.ም. (እንደ እስላም አቆጣጠር ሞሐራም 2 
ቀን 1233) ጎህ ሲቀድ በኢራን ዋና ከተማ በቴህራን ተወለደ። እርሱም 
ትምህርት ቤት ወይም ኮሌጅ ገብቶ አልተማረም። ነገር ግን እቤት ውስጥ 
ትንሽ ትምህርት ተሰጥቶታል። እንደዚሁም ሆኖ ገና ከልጅነቱ ታላቅ 
ጥበብና ዕውቀት ይታይበት ነበር። ገና ወጣት ሳለ አባቱ ስላረፈ የታናሽ 
ወንድሞቹና እህቶቹ ጥበቃና ሰፊው የቤተ ሰብ ንብረት አስተዳደር በርሱ 

ትከሻ ላይ ወደቀ። 

እንደ አጋጣሚ አንድ ጊዜ የባሃኦላህ የበኩር ልጅ የሆነው አብዱል-

ባሃ የአባቱን የወጣትነት ዘመን ለደራሲው ሲያስረዳ እንዲህ አለ፦ 

“ከልጅነቱ ጀምሮ እጅግ በጣም ደግና ለጋስ ነበር። አብዛኛውን ጊዜውን 
በየመስኩና በአትክልት ሥፍራ ማሳለፍ ይወድ ነበር። ለሁሉም የሚሰማ ሰውን 
ወደርሱ በጣም የመሳብ ኃይል ነበረው። ሁልጊዜ ብዙ ሰዎች ወደርሱ ይሰበሰቡ 
ነበር። ሚኒስትሮችና የአደባባይ ሰዎች ሲከቡት ሕፃናትም በጣም ይወዱት ነበር። 
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ገና የአሥራ ሦስትና የአሥራ አራት ዓመት ወጣት ሳለ በዕውቀቱ በጣም የታወቀ 
ነበር። በማንኛውም ጉዳይ ላይ ለመነጋገርና ለቀረበለት ለማንኛውም ጥያቄ 
መልስ ለመስጠት ችሎታ ነበረው። በትልልቅ ስብሰባዎች ላይ ከኡላማዎች 
(የእስላም ሃይማኖት ሊቃውንት) ጋር እየተነጋገረ ብዙ የተወሳሰቡ ሃይማኖት ነክ 
የሆኑትን ጥያቄዎች ያብራራላቸው ስለነበረ ሁሉም በታላቅ አድናቆት ያዳምጡት 
ነበር። 

“ባሃኦላህ ሃያ ሁለት ዓመት ሲሆነው አባቱ ስላረፈ ምንም እንኳንም 
በዚያን ጊዜ በኢራን እንደተለመደው መንግሥቱ የአባቱን ቦታ ቢሰጠውም 
ባሃኦላህ ሹመቱን አልተቀበለም። ይህን በሰማ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚህ 
አለ።  ‘ተውት! ይህ ማዕረግ ለእርሱ ያነሰ ነው። ከዚህ የበለጠ ታላቅ ዓላማ 
አለው። ምንም እንኳን ልረዳው ባልችል ከዚህ እጅግ በጣም ከፍ ላለ ሥራ 
የታጨ ለመሆኑ እርግጠኛ ነኝ። ሃሣቡ ከኛ የተለየ ነውና ተውት!’” 

 

ባቢ በመሆኑ እንደታሠረ 

 

እ.ኤ.አ. በ1844 ዓ.ም. ባብ መልእክቱን ሲያውጅ የሃያ ሰባት 
ዓመት ጎልማሳ የነበረው ባሃኦላህ ያለፍርሃት በድፍረት ሃይማኖቱን 
ሲያስፉፉ ከነበሩት ምዕመናን እንደ አንዱ ሆኖ አዲሱን ሃይማኖት 

በቆራጥነት ደገፈ። 

በዚሁም እምነት ምክንያት ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ በእሥራት 
ከመቀጣቱም በላይ አንድ ጊዜ የውስጥ እግሩን  በመገረፍ ስቃይ 
ደርሶበታል። ይህም የሆነበት ምክንያት እ.ኤ.አ. በነሐሴ ወር 1852 ዓ.ም. 
በደረሰው በባቢዎች ላይ ታላቅ ሥቃይን ያስከተለው አሳዛኝ ሁኔታ ነው። 
ሣዲቅ የሚባል አንድ ወጣት የባብ ተከታይ፥ የተወዳጁ መመህር 
አሟሟት የዓይን ምስክር ስለነበር በዚህ አሳዛኝ ሁኔታ አዕምሮው ተነክቶ 
ሻህ (የኢራን ንጉሥ) በመንገድ ሲያልፍ ጠብቆ ተኮሰበት። ነገር ግን 
ሽጉጡ የማይጎዳ ጥይት ስለነበረ (የወፍ መግደያ ዓይነት) ምንም እንኳን 
ጥቂት ፍንጣሪዎች ሻሁን ቢነኩትም ጉዳት አልደረሰበትም። ወጣቱም 
ንጉሡን ከፈረሱ ጎተተው። ነገር ግን ወዲያው የንጉሡ አጃቢዎች ይዘው 
እዚያው ገደሉት። በዚህ የተነሣ ባቢዎች በሙሉ ለወንጀሉ እንደ ኃላፊ 
ስለተቆጠሩ በአሰቃቂ ሁኔታ እየተጨፈጨፉ ይገደሉ ጀመር። ሰማንያ 
የሚሆኑ ቴህራን ከተማ ውስጥ እጅግ በጣም በሚዘገንን ሁኔታ ተገደሉ። 
ብዙዎቹም ተይዘው ታሠሩ። ባሃኦላህም ከእሥረኞቹ መሐከል አንዱ 

ነበር። በኋላ ባሃኦላህ ስለዚህ ሁኔታ የሚከተለውን ጽፏል፦ 
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“ፍርድ በማያዛባው አምላክ! ከዚያ ከተፈጸመው መጥፎ ግብር ጋር 
ምንም ግንኙነት አልነበረንም። ከወንጀሉ ነፃ መሆናችንም በማያከራክር ሁኔታ 
በፍርድ ቤቶች ተመስክሮልናል። ነገር ግን ያለምክንያት አሰሩን። በዚያን ጊዜ 
የግርማዊነታቸው መኖሪያ ከሆነው ከኒያቫራን ወደ ቴህራን ወህኒ ቤት በሰንሰለት 
አስረው ወሰዱን።  በፈረስ አጅበውን የነበሩት መኮንኖችና ወታደሮች ቶሎ ቶሎ 
እንድንሄድ ሲያጣድፉን፥ ከመሀከላቸው አንዱ ጨካኝ ሰው ከራሳችን ላይ 
ቆባችንን ነጠቀን።  ለአራት ወራት ለግማቱ ወደር በሌለው ቦታ ቆየን። ይህ ግፍ 
የተዋለበትና ሌሎችም እንደዚሁ ግፍ የተዋለባቸው የታሰሩበት ወህኒ ቤት 
ከጨለማና ከጠባብ ጉድጓድ አይሻልም ነበር። ወህኒ ቤቱ እንደ ደረስን፥ 
በመጀመሪያ በጣም ጨለማ ወደሆነው መተላለፊያ ተመራን። ከዚያም ሦስት 
ቀጥ ያሉ ደረጃዎችን ወርደን፥ ለእሥራት ወደ ተዘጋጀልን ቦታ ተወሰድን።  
የታሰርንበት ክፍል በጣም ጨለማ ከመሆኑም በላይ፥ በውስጡ መቶ ሃምሳ 
የሚሆኑ ወንበዴዎች ፥ ነፍሰ ገዳዮችና ሽፍቶች አብረውን ነበሩ።  ምንም እንኳን 
ብንታፈግም ከገባንበት መግቢያ በስተቀር ሌላ መውጫ አልነበረውም። ያንን 
ሥፍራ በጽሑፍ የሚገልጽ ብዕርና የሽታውንም ሁኔታ የሚያብራራ አንደበት 
አይገኝለትም። ከእሥረኞቹ መሀከል አብዛኛዎቹ የሚለብሱት ልብስና መኝታ 
አልነበራቸውም።  እዚያ በጣም የከረፋና አሳዛኝ በሆነ ሥፍራ የደረሰብንን ስቃይ 
የሚያውቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው!  

“እነዚህ ከፍተኛ አስተያየት  ያላቸው አዋቂዎችና ጨዋዎች በምን 
ምክንያት በንጉሡ እንደተነሱበት በእስር ቤቱ ሆነን ስለ ባቢዎቹ ተግባርና ሁኔታ 
ሌት ተቀን እናሰላስል ነበር።  ከዚህ የተነሳ ይህ ግፍ የተዋለበት ወዲያው 
ከእስራት እንደተለቀቀ የባቢዎችን አስተሳሰብ ለማሻሻል ወሰነ። 

“አንድ ሌሊት በሕልማችን እነዚህ የተከበሩና የሚያስደስቱ ቃላት 
ከየአቅጣጫው ተሰሙን፤ ‘በእርግጥ በራስህና በብዕርህ ድልን እንድትጎናጸፍ 
እናደርግሃለን። ከጥቂት ጊዜ በኋላ እግዚአብሔር የምድርን ኃይል ያስነሳል፤ 
እነዚህም  በራስህና  በስምህ  የሚረዱህ  ሰዎች  ይሆናሉ፤  እግዚአብሔር 
የተቀበሉትን ሰዎች ልብ  አድሷልና።’”  (ኤፒስል ቱ ዘ ሰን ኦፍ ዘ ውልፍ ገጽ 20
-21) 

ወደ  ባግዳድ  መጋዝ 
 

ባሃኦላህና ጓደኞቹ ከዚህ እሥር ቤት በአሰቃቂ ሁኔታ ለአራት 
ወራት ቢቆዩም ከፍ ያለ የመንፈስ ብርታትና ደስታ ነበራቸው።  በየቀኑ 
አንድ ወይም ይበልጥ ከመሃከላቸው ተወስዶ ይሰቃያል ወይም ይገደላል።  
የቀሩት ደግሞ ቀጥሎ የእነሱ ተራ መሆኑ ይታወሳቸዋል። ከመካከላቸው 
አንዱ ሊገደል ሲጠራ ያ ስሙ የተጠራው በደስታ ብዛት ይጨፍራል፥ 
የባሃኦላህን እጆች ይስማል፤ ሌሎቹንም ምዕመናን ያቅፋል። ከዚያም 

ለመገደያ ወደተዘጋጀው ሥፍራ በደስታ ይሮጣል። 
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በኋላ ግን ባሃኦላህ ሻሁን ለመግደል በተደረገው ሙከራ ፈጽሞ 
እንዳልነበረበት ተረጋገጠ።  የሩሲያውም አምባሳደር ስለጠባዩ ንጽሕና 
መሠከረለት።  ይልቁንም በጣም ታሞ ስለነበረ ይሞታል ተብሎ ይጠበቅ 
ነበር። ስለዚህ ሻሁ፥ በሞት ፍርድ በመቅጣት ፋንታ ሜሶፖታሚያ ውስጥ 
ወደሚገኘው ወደ ኢራቅ-አረቢያ እንዲጋዝ አዘዘ። በዚህ መሠረት ከሁለት 
ሳምንት በኋላ  ባሃኦላህ ከቤተሰቡና ከሌሎች ቁጥራቸው በርከት ካለ 
ምዕመናን ጋር ሆኖ ጉዞውን ቀጠለ። በዚያ በክረምት ጉዞ፤ በብርድና 
በሌሎችም ብዙ ችግሮች ከተሰቃየ በኋላ በመጨረሻው በብዙ ድካም 

ባግዳድ ደረሰ። 

ጤንነቱ ትንሽ መለስ እንዳለለት ባሃኦላህ እውነት ፈላጊዎችን 
ማስተማርና ምዕመናኑንም ማጽናናትና ማበረታታት ስለጀመረ በጥቂት 
ጊዜ ውስጥ በባቢዎች መካከል ሰላምና ደስታ እየተስፋፋ ሄደ1። ሆኖም 
ይህ ሁኔታ ለብዙ ጊዜ አልቆየም። ምክንያቱም ሚርዛ ያህያ ወይም ሱብሂ 
አዛል በሚል ስያሜ የታወቀው ባሃኦላህን ባባቱ የሚገናኝ ወንድሙ 
ባግዳድ እንደደረሰ በሚስጢር ይሰብካቸው ስለነበረ ልክ በክርስቶስ 
ደቀመዝሙሮች መካከል ልዩነት ተፈጥሮ እንደነበረ እንደዚሁም በባቢዎች 
መካከል ያለመግባባት እየበዛ ሄደ። እነዚህ ልዩነቶች (በኋላ በአድሪያኖፕል 
እየከፉና በግልጽ እየሆኑ ሄደው) ዋናው ዓላማው የዓለም ሕዝቦች 

አንድነት መስፋፋት የነበረውን ባሃኦላህን በጣም አሳዘኑት።  

 

ሁለት ዓመት በምድረ በዳ 
 

ባግዳድ ገብተው አንድ ዓመት ብቻ ከቆዩ በኋላ ብቻውን አንድ 
ቅያሪ ልብስ ብቻ ይዞ ወደ ሱሌማንየህ ምድረ በዳ ተሰደደ። ስለዚህ ጊዜ 

‘ኢቃን’ በሚባለው መጽሐፍ የሚከተለውን ጽፏል፦ 

“እዚህ አገር ገብተን ጥቂት እንደቆየን ሊደረጉ ስለታቀዱት ነገሮች 
አንዳንድ ምልክቶች እንዳገኘን እነዚህ ነገሮች ከመሆናቸው በፊት ገለል ለማለት 
ወሰንን። ወደ ምድረ በዳ ተሰደን እዚያ ከሰው ተለይተን ብቻችንን ለሁለት 
ዓመት ፍጹም የብቸኝነት ኖሮ ኖርን። ከዓይናችን የሥቃይ እንባ ይዘንብ ነበር፥ 
በቆሰለው ልባችንም ውስጥ አሰቃቂ የጭንቅ ውቅያኖስ ተንቀሳቀሰ። ብዙ ጊዜ 
የዕለት እራት አጥተን ተራብን፥  ለብዙ ቀናትም ሰውነታችን ዕረፍት አላገኘም። 
ነገር ግን ምንም እንኳን የሰቀቀን ወጨፎ ቢገርፈንና ያለማቋረጥ ጭንቅ 
ቢደርስብንም ነፍሳችን በፍጹም ደስታ ተሞላች። ሰውነታችን በሙሉ በቃላት 

1. ይህ የሆነው እ.ኤ.አ. በ1853 ዓ.ም. ወይም ባብ ትምህርቱን ካወጀበት ከዘጠኝ ዓመት በኋላ ስለነበረ ስለ 

‘ዘጠነኛው ዓመት’ ባብ የተነበየውን ትንቢት ፈጽሞታል።  
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ሊገለጽ የማይቻል ደስታ ታየበት። ለዚህም መላ ሰውነቴ በእጁ ውስጥ የሆነው 
አምላክ ምስክሬ ነው! በብቸኝነታችን የማንም ሰው ጉዳት ወይም ጥቅም 
እንዲሁም ጤንነት ወይም ሕመም አይታወቀንም ነበር። ስለዚህች ዓለምና 
በውስጧም ስላሉት ነገሮች ሁሉ ረስተን ብቻችንን ከመንፈሳችን ጋር እንወያይ 
ነበር። ሆኖም መለኮታዊ ዓላማ የማንም አዕምሮ ሊረዳው ከሚችለው በላይ 
መሆኑና የትዕዛዙም ኃያልነት ከደፋር ሰብአዊ ሴራ የበለጠ መሆኑ አልገባንም 
ነበር። ከርሱ ወጥመድ ማንም ሊያመልጥ አይችልም፥  ለፈቃዱም ያልታዘዘች 
ነፍስ መድህን ልታገኝ አትችልም። ስደታችን መመለስን፥  መለያየታችን ተመልሶ 
መገናኘትን ያላሰበና ያልተመኘ ለመሆኑ ቀጥተኛው አምላክ ምስክር ነው! 
የስደታችን  ዋናው  ዓላማ  በምዕመናኑ  መካከል  የመለያየት  ምክንያት፥  
ለወዳጆቻችን የጸብ ምንጭ፥ የማንም ሰው የጉዳት መሣሪያና የኃዘን ምክንያት 
እንዳንሆን ነበር። ከዚህ የተለየ ሌላ ዓላማ፥  ከዚህ የተለየ ምኞት አልነበረንም። 
ነገር ግን ከረቂቅ ምንጭ ታዘን የመመለሻችን ሰዓት እስከደረሰ ድረስ እያንዳንዱ 
ሰው በራሱ መንገድ ብቻ እየተመራ አጉል ምኞቱን ይከተል ነበር። እኛም 
በፈቃዱ ተመርተን ትዕዛዙን ፈጸምን። 

“ተመልሰን ያየነውን ነገር ለመጻፍ የሚችል ብዕር አይገኝም! በምድረ በዳ 
በቆየንበት በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ጠላቶቻችን ያለማቋረጥና ያለአንዳች ፋታ 
ሊያጠፉን ሞከሩ። ለዚህም ሁሉም ምስክር ነው።” (ኢቃን ገጽ 251) 

 

የሙላዎች መቃወም  
 

ከስደቱ ከተመለሰ በኋላ ዝናው በጣም ስለገነነ ሰዎች እርሱን 
ለማየትና ትምህርቱንም ለማዳመጥ ከያለበት ወደ ባግዳድ ይጎርፉ ነበር። 
አይሁዶች፥  ክርስቲያኖች፥  ዞሮአስተሪያኖችና  እንዲሁም  እስላሞች  
ስለአዲሱ መልእክት ለማወቅ ፍላጎት አደረባቸው። ሙላዎች (የእስላም 
ሃይማኖት ሊቆች) ግን የጥላቻ መንፈስ ስለአደረባቸው እርሱን ለማጥፋት 
ያለማቋረጥ ሴራ ያደርጉ ነበር። ከዕለታት አንድ ቀን ከመካከላቸው አንዱ 
እርሱ ዘንድ ሄዶ እንዲያነጋግረውና አንዳንድ ጥያቄዎች እንዲያቀርብለት 
ላኩት።  መልእክተኛው ባሃኦላህ ለጥያቄዎቹ የሰጠው መልስ ትክክለኛና 
ምንም እንኳን በትምህርት ያልተገኙ ቢሆንም እውቀቱ በጣም አስገራሚ 
በመሆኑ በእውቀትና በማስተዋል ባሃኦላህን የሚስተካከለው እንደሌለ 
መመስከር ግድ ሆነበት። ነገር ግን ስለትንቢቱ እውነተኝነት የላኩት 
ሙላዎች አጥጋቢ ማስረጃ እንዲያገኙ ባሃኦላህ አንዳንድ ተአምራቶችን 
እንዲያሳይ  ጠየቀ።  ባሃኦላህም  ሙላዎቹ  የፈለግቱን  ተአምር 
ተስማምተውበት፣ ተአምሩም ከተደረገ በኋላ መቃወማቸውን ትተው 
ስለመልእክቱ እውነተኝነት የሚያረጋግጥ በጽሑፍ የሆነ ውል ካቀረቡለት 
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የጠየቁትን ተአምር የሚያሳይ መሆኑንና ተአምሩም ካልተፈጸመ ግን 
በሐሰተኛነት እንዲፈረድበት የፈቀደ መሆኑን ገለጸለት።  ሙላዎቹ እውነት 
ፈላጊዎች ቢሆኑ ኖሮ ዕድላቸው አሁን ነበር። ነገር ግን ሐሳባቸው ከዚህ 
የተለየ ነበር።  በእውነትም ሆነ በሐሰት መንገድ ለእነርሱ የሚያደላ ውሳኔ 
ለማግኘት  ፈለጉ።  እውነትን  በመፍራት  ከእርሱ  ጋር  ለመቋቋም 
አልፈቀዱም።  ሆኖም እንደዚህ ያለው ድፍረት ይህ የተጨቆነ የሃይማኖት 
ክፍል የሚደመስስ አዳዲስ ብልሃት እንዲፈጥሩ አነቃቃቸው። በባግዳድ 
ውስጥ ይኖር የነበረው የኢራኑ ዋና ቆንሲል እነርሱን በመርዳት ባሃኦላህ 
የእስላምን ሃይማኖት ከመቼውም ይበልጥ በመጉዳት ላይ መሆኑንና 
በኢራን ውስጥ ጉዳትን ለማስከተል የሚችል ስለሆነ አሁንም ራቅ ወዳለ 

ቦታ እንዲጋዝ አስፈላጊ ነው የሚል መልእክት እየደጋገመ ለሻሁ ላከ።  

በእስላም ሙላዎች አነሳሽነት የኢራንና የቱርክ መንግሥታት 
እንቅስቃሴውን ለመደምሰስ ጥረታቸውን አንድ ላይ ባደረጉበት በዚህ 
በአደገኛ  ጊዜ  ባሃኦላህ  ለተከታዮቹ  ማጽናኛ  መመሪያ  በመጻፍና 
በማነቃቃት ሳይሸበር መኖር ልማዱ ነበር። አብዱል-ባሃ “ኅቡአተ  ቃላት” 
የሚባለው መጽሐፍ በዚህ ጊዜ መጻፉን ይናገራል። ባሃኦላህ ብዙ ጊዜ 
በጤግሮስ ወንዝ ዳር ይንሸራሸር ነበር።  ከዚያም በደስታ ተሞልቶ 
ሲመለስ በኃዘንና በችግር ለተሞሉት ለብዙ ሺ ለሚቆጠሩት ልቦች 
መድኅን የሚያስገኙትንና መንፈስን የሚማርኩትን ቅኔዎች ይጽፍ ነበር።  
ለብዙ ዓመታት በእጅ የተጻፉ ጥቂት የኅቡአተ-ቃላት ቅጂዎች ብቻ ሲገኙ 
እነዚህ ሃይማኖቱን በሚቃረኑት ሰዎች እጅ እንዳይወድቁ ይጠበቁ ነበር።  
አሁን ግን ይህ አነስተኛ መጽሐፍ ከባሃኦላህ ጽሑፎች ሁሉ በጣም 
የታወቀና በመላ ዓለም የሚነበብ ነው።  ከታወቁት የባሃኦላህ ጽሑፎች 
አንዱ የሆነው ደግሞ “ዘ ቡክ ኦፍ ኢቃን” (የእርግጠኝነት መጽሐፍ) 
የተባለው ነው።  ይህም መጽሐፍ የተጻፈው የባሃኦላህ በባግዳድ ኑሮ 

ወደማለቁ በተቃረበበት ወቅት (እ.ኤ.አ. 1862-1863 ዓ.ም.) ነበር።  

 

በባግዳድ፥  ሪዝቫን 

በተባለው ቦታ መልእክቱን እንዳወጀ 

 

ከብዙ ድርድር በኋላ የቱርክ መንግሥት በኢራን መንግሥት 
ጠያቂነት  ባሃኦላህን  ወደ  ኮንስታንቲኖፕል  የሚጠራ  መልእክት 
አስተላለፈ።  ይህ  ዜና  እንደደረሳቸው  ተከታዮቹ  በጣም  ስጋት 
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አደረባቸው። ለረጅሙ ጉዞ ዝግጅት በመደረግ ላይ ሳለ ምዕመናኖቹ ወደ 
ተወዳጁ መሪያቸው ቤት ይጎርፉ ስለነበር ቤተሰቡ ለአሥራ ሁለት ቀን 
ከከተማው ውጭ ወደሚገኘው ወደ ናጂቭ ፓሻ የአትክልት ቦታ ሄደው 
ሰነበቱ።  ከእነዚህ ከአሥራ ሁለቱ ቀኖች በመጀመሪያው (እ. ኤ. አ. 
በሚያዝያ 21 ቀን እስከ ግንቦት 3 ቀን በ1863 አ.ም. ባብ፥  መልእክቱን 
ካወጀበት ከአሥራ ዘጠኝ ዓመት በኋላ) ባብ ስለመምጣቱ የተነበየለት - 
በእግዚአብሔር የተመረጠና ነቢያት ሁሉ የተነበዩለት - እርሱ መሆኑን 
የሚያበስር አስደሳች ዜና ለአብዛኛዎቹ ተከታዮቹ ገለጸላቸው።  ይህን 
የማይረሳ አዋጅ የታወጀበትን ሥፍራ ባሃኢዎች “የሪዝቫን የአትክልት 
ቦታ” ብለው ሰየሙት።  ባሃኦላህም እዚህ የሰነበተባቸው አሥራ ሁለት 
ቀናት “የሪዝቫን ክብረ በዓል” ተብለው እየተጠሩ ባሃኢዎች በየዓመቱ 
ያከብሩዋቸዋል።  ባሃኦላህ እዚያ በሰነበተባቸው ቀናት በማዘን ወይም 
በመበሳጨት ፈንታ በጣም ትልቅ ደስታ፥ ክብርና ኃያልነት ይሰማው 
ነበር።  ተከታዮቹም በጣም በመደሰት የመንፈስ ንቃት ተሰማቸው። ብዙ 
ሕዝብ ወደእርሱ ተሰብስቦ አክብሮቱን ገለጸለት። የባግዳድ አገረ ገዥና 
በከተማው የሚኖሩ ታላላቅ ሰዎች መንገደኛውን እስረኛ በአክብሮት 

ሊሰናበቱ መጡ።  

 

ኮንስታንቲኖፕልና ኤድሪያኖፕል   
 

ወደ ኮንስታንቲኖፕል የተደረገው ጉዞ ከሦስት እስከ አራት ወራት 
ፈጀ። ባሃኦላህ ቤተሰቦቹና ሃያ ስድስት ደቀ መዝሙሮቹ አብረውት ነበር። 
ኮንስታንቲኖፕልም ከደረሱ በኋላ በአንዲት ትንሽ ቤት ውስጥ በመታጎር 
ታሠሩ። ጥቂት እንደቆዩ የተሻለ መኖሪያ አገኙ። ነገር ግን ከአራት ወራት 
በኋላ እንደገና ወደ ኤድሪያኖፕል ተጋዙ። ወደ ኤድሪያኖፕል ያደረጉት 
ጉዞ ምንም እንኳን ጥቂት ቀናት ቢፈጅም እስካሁን ድረስ ከአደረጉት ጉዞ 
ሁሉ በጣም አስቸጋሪ ነበር። ከባድ በረዶ ይጥል ስለነበርና ለዚሁም 
የሚረዳቸው ልብስና ምግብ ስላልነበራቸው ሥቃያቸው እጅግ የበዛ 
ነበር። በኤድሪያኖፕል ባሳለፉት በመጀመሪያው ክረምት ባሃኦላህና አሥራ 
ሁለት የቤተሰቡ አባላት ምንም ምቾት በሌለባት በተባይ በተሞላች 
አንዲት ትንሽ ባለሦስት ክፍል ቤት ውስጥ ኖሩ። በጸደይ ወራት ግን ትንሽ 
ሻል ያለ መኖሪያ ተሰጣቸው። ኤድሪያኖፕል ውስጥ ከአራት ዓመት ተኩል 
በላይ ኖሩ። እዚያም ባሃኦላህ ማስተመሩን ቀጥሎ የምዕመናን ቁጥር 
እየበዛ  ሄደ። መልእክቱን በይፋ ካወጀ በኋላ አብዛኞዎቹ ባቢዎች 
ተቀብለውት ‘ባቢዎች’ በመባል ፈንታ ‘ባሃኢዎች’ ይባሉ ጀመር።  ጥቂቶች 
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ግን በባሃኦላህ ወንድም በሚርዛ ያህያ መሪነት እርሱን አጥብቀው 
በመቃወምና ከቀድሞ ጠላቶቻቸው ከሺአይዎች ጋር እንደገና በማበር 
ሴራ እያደረጉ እርሱን ለማጥፋት ይሞክሩ ጀመር። በዚህም ምክንያት 
ታላቅ ብጥብጥ ስለተነሳ የቱርክ መንግሥት ባሃኢዎችን ባቢዎችንም 
ከአድሪያኖፕል እንዲወጡ አዞ ባሃኦላህን በፓለስቲን ውስጥ ወደሚገኘው 
ወደ አቆር ሲያግዝ ሚርዛ ያህያንና ተከታዮቹን ደግሞ ወደ ሳይፕረስ 
(ቆጵሮስ) ሰደደ። በናቢል1 ጽሑፍ እንደተገለጸው ባሃኦላህ አቆር የደረሰው 

እ. ኤ. አ. ነሐሴ 31 ቀን 1868 ዓ.ም. ነበር። 

 

ለነገሥታት የተላኩ መልእክቶች 
 

በዚህ ጊዜ ባሃኦላህ ለቱርክ  ሱልጣን፥ ለብዙዎቹ ለታላላቅ 
የአውሮፓ ነገሥታት፥ ለሮማው ሊቀ ጳጳስ፣ እና ለኢራኑ ሻህ ታዋቂ 
መልእክተቶቹን አስተላለፈ። ቀጥሎም “ኪታቢ አቅዳስ”2 (እጅግ  ታላቁ 
መጽሐፍ) ውስጥ ለሌሎች ነገሥታት፥ ለአሜሪካ ገዢዎችና ፕሬዚዳንቶች፥ 
በአጠቃላይ ለሃይማኖት መሪዎች እና ለሰው ልጅ በሙሉ፥ መልእክቶቹን 
ላከ።  በእነዚህ  መልእክቶቹ  ስለእውነተኛ  ሃይማኖት፥  ስለትክክለኛ 
መንግሥትና ስለኢንተርናሽናል ሰላም መመስረት በጣም እንዲደክሙ 
የታወቁትን ደብዳቤዎቹን ጻፈላቸው። ለሻሁ የጻፈው ደብዳቤ ስለባቢዎች 
መበደልና የስቃያቸውም መነሻ የሆኑትን ሁሉ ፊት ለፊት ለመቋቋም 
ፈቃደኛ መሆኑን በአጽንኦት የሚገልጽ ነበር። ሆኖም ይህ አቤቱታ 
አድማጭ አላገኘም።  ይህን የባሃኦላህን መልእክት (ደብዳቤ) ያደረሰው 
ባዲ የተባለው ወጣትና ታማኝ ባሃኢ ተይዞ በጋለ ሸክላ እየተተኮሰ 

ባሰቃቂ ሁኔታ ከተሰቃየ በኋላ ተሰዋ!  

በዚሁ መልእክት ውስጥ ባሃኦላህ በራሱ ላይ ስለደረሰበት ሥቃይና 

ስለምኞቱ በጣም ልብ የሚነካ ማብራሪያ እንደሚከተለው ጽፎአል፦ 

“ንጉሥ ሆይ! በእግዚአብሔር መንገድ ስጓዝ ዓይን ያላየውና ጆሮ 
ያልሰማው ሥቃይ ደርሶብኛል። ወዳጆች ከድተውኛል፤ መንገዶች አስቸጋሪ 
ሆነውብኛል፤  የደኅንነት  ምንጭ  ደርቆብኛል፥  የምቾትም  ሜዳም 

1. ናቢል፥ የእምነቱን አጀማመር የሚተርከው “ዶን ብሬከርስ” የተባለው መጽሐፍ ደራሲና፥ ራሱም 
በተረከው ታሪክ ውስጥ ተሳታፊና ከብዙዎቹ ቀደምት ምዕመናን ጋር የቅርብ ትውውቅ የነበረው 

አማኝ ነበር።  

2. አቅዳስ፥ ኪታቢ አቅዳስ፥ ዘቡክ ኦፍ አቅዳስ እና ዘሞስት ሆሊ ቡክ የአንድ መጽሐፍ ስያሜዎች 

ናቸው። 
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ተለብልቦብኛል። ስንት ሥቃይ ደርሶብኛል! ለወደፊትስ ስንት ይደርስብኝ ይሆን! 
ወደ ኃያሉና ወደ ለጋሱ ሳመራ ከኋላዬ እባብ ይከተለኛል።  ከዓይኖቼ 
በሚዘንበው እንባ መኝታዬ ራሰ። ግን ሃዘኔ ለራሴ አይደለም። በእውነት 
እላችኋላሁ! ለአምላክ ፍቅር ራሴን ለጦር አሳልፌ ለመስጠት እፈቅዳለሁ። በዛፍ 
አጠገብ በማልፍበት ጊዜ በልቤ “አንተ ዛፍ! በስሜ በተቆረጥክና በጌታዬ ስም 
ሰውነቴ አንተ ላይ በተሰቀለ!”  ብዬ ሳላዋየው ያለፍኩበት ዛፍ የለም። አዎን! 
ምክንያቱም የሰው ልጆች በስካራቸው ወደ ጥፋት ጎዳና ሲያመሩ እያየሁና 
ይህንንም ሳያውቁ በመቅረታቸው ነው። አምላካቸውን ረስተው ምኞታቸውን 
ብቻ ከፍ ከፍ በማድረግ የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ እንደፌዝ፥ እንደጨዋታና 
እንደቀልድ የወሰዱት ይመስላል።  ይህንንም በማድረጋቸው ደህና የሠሩና 
በደህንነት ምሽግ ውስጥ የተጠለሉ መስሏቸዋል። ነገሩ እነሱ እንደሚያስቡት 
አይደለም፤ ዛሬ የካዱትን ነገ ሲፈጸም ያዩታልና። 

“ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከተጋዝንበት ከኤድሪያኖፕል ወደ አቆር ወህኒ ቤት 
መዛወራችን ነው። በዝና እንደሚሰማው ይህ ከተማ ከዓለም ከተሞች ሁሉ 
የተወረረ  በሚመስል፥  ለማየት  በጣም  የሚቀፍ፥  የአየሩ  ሁናቴ  ለሰው 
የማይስማማና ውሃውም በጣም የገማ ነው። ለጉጉቶች የተሠራ ከተማ ይመስል 
ከእነርሱ ጩኸት በስተቀር ሌላ ድምጽ አይሰማበትም። በዚህ ውስጥ ይህን 
አገልጋይ ለማሠር አስበዋል።  የደግነትንም በሮች በፊታችን ላይ ዘግተው በዚህች 
ዓለም ላይ በቀሩን ቀናት ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች ሊነፍጉን ፈለጉ። 
በድካም ብዛት አቅመ ቢስ ብሆንና ረሃብ ቢያጠቃኝ፥ መኝታዬ አለት ድንጋይ 
ቢሆንና ደባሎቼም የበረሃ አውሬዎች ቢሆኑ እንኳን ወደኋላ አላፈገፍግም። ነገር 
ግን እኔም በእምቅድመ ዓለሙ ንጉሥ በዓለሞች ፈጣሪና ኃያል በሆነው አምላክ 
ስም  እንደታጋሾቹና  እንደማያወላውሉ  መንፈሰ  ጠንካራ  እሆናለሁ። 
በማንኛቸውም ሁኔታ ለአምላክ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እርሱ ኃያሉና ቸሩ፥ 
ሰዎች ፊታቸውን በፍቅር ወደርሱ እንዲመልሱ እንዲያደርጋቸው ለጸጋው ተስፋ 
እናደርጋለን። (እርሱ ነውና ከሁሉ የላቀ!) ... በዕውነቱ እርሱ የለመነውን 
የሚሰማና ስሙንም ለሚጠራው ቅርብ ነው። እኛም ይህን የሥቃይ ጨለማ 
ለቅዱሳት ገላ ጋሻ አድርጎ ከሹሉ ሰይፍና ከሰላው ጎራዴ እንዲጠብቃቸው 
እንለምነዋለን። ብርሃኑ የበራውና ምስጋናውም ሳያቋርጥ ሲያበራ የኖረው 
በመከራ ብዛት ነው። ይህም ከጥንት ጀምሮ ባለፉት ዘመናት የርሱ ዘዴ 
ነው።” (ኤፕሰል ኦፍ ዘ ባብ ገጽ 145-147) 

 

በአቆር እስር ቤት  
 

አቆር በዚያን ጊዜ ከቱርክ ግዛት ውስጥ ከያለበት ከባድ ወንጀል 
የሠሩ ሰዎች የሚላኩበት የእሥረኞች ከተማ ነበረች። ባሃኦላህ ከሰማንያ 
እስከ ሰማንያ አራት ከሚሆኑ ሴቶችና ሕፃናት ካሉበት ተከታዮቹ ጋር 
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በጣም አስቸጋሪ ከሆነው ከባሕር ጉዞ በኋላ እዚያ እንደደረሰ በወታደሮቹ 
ሠፈር ውስጥ ታሠረ።  ቦታውም በጣም ቆሻሻና ተስፋ የሚያስቆርጥ 
ከመሆኑም  በላይ መኝታ ወይም ለምቾት የሚሆን  አንዳች  ነገር 
አልነበረም። የሚታደለውም ምግብ አነስተኛና በጣም የተበላሸ ስለነበረ 
ከጊዜ በኋላ እሥረኞቹ የራሳቸውን ምግብ እንዲገዙ ፈቃድ ለመኑ።  
ለመጀመሪያው ጥቂት ቀናት ሕፃናት ያለማቋረጥ ያለቅሱ ስለነበረ 
ለመተኛት አይቻልም ነበር።  ወባ፤ ተቅማጥና እንዲሁም ሌላ ዓይነት 
በሽታዎች ስለተነሱ ከመካከላቸው ሁለት ሰዎች ብቻ ሲቀሩ (እነሱም 
በኋላ ታመሙ) የቀሩት በሙሉ ታመሙ።  ሶስቱ በበሽታ ሲሞቱ 

በተረፉትም ላይ የደረሰውን ሥቃይ ለመግለጽ ቃላት አይገኝለትም። 1   

ይህ ጽኑ እሥራት ለሁለት ዓመት ቆየ።  በዚህ ጊዜ እየተጠበቁ 
በየቀኑ ምግብ ለመግዛት ከሚሄዱት ከአራት በሃኢዎች በስተቀር ሌሎቹ 

ከእሥር ቤት ደጃፍ እንዲወጡ አይፈቀድላቸውም ነበር።  

በወታደሮቹ ሠፈር በታሠሩበት ጊዜ ጠያቂዎች በጥብቅ ይከለከሉ 
ነበር።  ብዙዎች  የኢራን  በሃኢዎች  ተወዳጅ  መሪያቸውን ለማየት 
ከአገራቸው ድረስ በእግራቸው ሲመጡ በከተማው ክልል ውስጥ እንኳን 
እንዳይገቡ ተከለከሉ። እነርሱም ባሃኦላህ የታሰረበትን ክፍሎች መስኮቶች 
ሊያዩ ወደሚችሉበት እሥር ቤቱን ከብበው ከሥስተኛው ሰው ሰራሽ 
ወንዝ ባሻገር ወደሚገኘው ገላጣ ሥፍራ እየሄዱ ይመለከቱት ነበር።  
እርሱም ባንድ መስኮት በኩል ብቅ ብሎ ሲታያቸው በሩቅ አተኩረው 
ካዩት  በኋላ  እያለቀሱና  በአዲስ  የመስዋዕትና  የማገልገል  ስሜት   

ተሞልተው   ወደ   የአገራቸው ይመለሱ ነበር።  

 

የእሥር  መላላት   
 

በመጨረሻው እሥሩ ተቃለለላቸው። የቱርክ ወታደሮች ንቅናቄ 
ስለተደረገ እነርሱ የታሰሩበት ሠፈር ለወታደሮች ተፈለገ። ባሃኦላህና 
ቤተሰቦቹ ለብቻቸው ወደ አንድ ቤት ሲዛወሩ የቀሩት ከተማው ውስጥ 
በሚገኘው ወደ አንድ የመንገደኞች መጠለያ ተወሰዱ።  ባሃኦላህ በዚያች 
ቤት ውስጥ ለሰባት ዓመታት በእስረኝነት ቆየ።  አሥራ ሥስት የቤተሰቡ 

1. “ከሞቱት ለሁለቱ ለቀብር የሚውል ወጭ ለመክፈል ባሃኦላህ የራሱን ምንጣፍ እንዲሸጥ 
አደረገ።  ነገር ግን ወታደሮቹ ገንዘቡን ለተፈለገው ጉዳይ በማዋል ፈንታ አስከሬኖቹን አንድ 
ጉድጓድ ውስጥ ሸጉጠው ለራሳቸው  ጥቅምአዋሉት።” አብዱል ሁሴን አቫሪ ታፍቲ (የፋርስ ታሪክ 

ፀሐፊ) 
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አባላት ጾታ ሳይለይ እርሱ ከታሠረበት ክፍል አጠገብ በምትገኘው 
በአንዲት ጠባብ ክፍል ውስጥ ታጉረው ኖሩ። በዚች ቤት በመጀመሪያ 
የቆይታ ጊዜያቸው በመጣበብ፥ በቂ ምግብ በማጣትና ለኑሮ አስፈላጊ 
የሆኑትን ነገሮች ባለማግኘት በጣም ተቸገሩ። ከዚህ በኋላ ግን ጥቂት 
ክፍሎች ስለተጨመሩላቸው ኑሮአቸው በመጠኑ ሊሻሻልላቸው ቻለ።  
ባሃኦላህና ተከታዮቹ የወታደሮቹን ሠፈር እንዲለቁ ከተደረጉበት ጊዜ 
ጀምሮ ጠያቂዎች እንዲጎበኙአቸው ተፈቀደ። በመንግሥቱም የተፈረደው 
ጽኑ  ቁጥጥር ምንም እንኳን አልፎ አልፎ ቢጠብቅም ቀስ በቀስ 

እየተሻሻለላቸው ሄደ።  

 

የወህኒ ቤት በሮች ተከፈቱ   
 

እሥራቱ እንኳን በጠናበት ወቅት በሃኢዎች ተስፋ አልቆረጡም። 
ጽኑ እምነታቸውም አልተናወጠም።  አቆር (አካ) በሚገኘው የወታደሮች 
መኖሪያ ውስጥ በነበረ ጊዜ ባሃኦላህ ለአንዳንድ ምዕመናን እንዲህ ሲል 
ጽፏል፦ “አትፍሩ፥ እነዚህ በሮች ይከፈታሉ። ድንኳኔም በቀርሜሎስ 
ተራራ ላይ ይተከላል። ፍጹም ደስታም ይሆናል።” ይህ አዋጅ ለተከታዮቹ 
በጣም ትልቅ መጽናኛ ነበር።  ጊዜውም ሲደርስ ትንቢቱ ቃል በቃል 
ተፈጸመ።  የወህኒ ቤቶች በሮች አከፋፈት ታሪክ በልጅ ልጁ በሾጊ 

ኤፌንዲ እንደተተረጎመው በአብዱል-ባሃ ቃላት ቢነገር ይበልጣል፦ 

“ባሃኦላህ የገጠርን ውበትና ልምላሜ ይወድ ነበር። አንድ  ቀን እንዲህ 
ሲል ተናገረ፦ ‘ዓይኖቼ ልምላሜን ካዩ ዘጠኝ ዓመት ሆናቸው። ገጠር የነፍስ 
ዓለም ሲሆን ከተማ የአካል ዓለም ነው።’ እነዚህን ቃላት እንደሰማሁ የገጠርን 
ኑሮ በጣም መፈለጉ ገባኝ።  ይህንንም ፍላጎቱን ከግቡ ለማድረስ የማደርገው 
ጥረት ሁሉ ፍጻሜ እንደሚያገኝ እርግጠኛ ሆንኩ። በዚያን ጊዜ የኛ ተቃዋሚ 
የሆነ ሞሐመድ ፓሻ ሳፍዋት የሚባል ሰው አካ ውስጥ ይኖር ነበር። እርሱም 
ከከተማው በስተ ሰሜን አራት ማይልስ ራቅ ብሎ በጣም በተዋበ ባትክልት 
ቦታዎች የተከበበና ወራጅ ምንጭ ያለበት ማዝራዬ የሚባል ሰፊና ትልቅ መኖሪያ 
ቤት ነበረው።  ይህንን ፓሻ ቤቱ ድረስ ሄጄ ‘ፓሻ አንተ የምትኖረው አካ ከተማ 
ውስጥ በመሆኑ ቤትህ ወና ሆኗል’ ስል ጠየቅሁት። እርሱም እንዲህ ሲል 
መለሰልኝ ‘እኔ በሽተኛ በመሆኔ ከከተማ ልወጣ አልችልም።  ወደዚያ ብሄድ  
ብቸኛ ከመሆኔም በላይ ከወዳጆቼ እለያለሁ።’ እኔም ‘አንተ እዚያ ካልኖርክበት 
ባዶውን ከሚሆን አክራየን’ አልኩት። በዚህ ኃሳብ በጣም ተገረመ።  ይሁን 
እንጂ ወዲያው ተስማማበት። ቤቱንም በአነስተኛ ዋጋ በመከራየት በአመት 
አምስት ፓውንድ ለመክፈል  ለአምስት ዓመት ውል ተዋዋልን።  ቤቱን 
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የሚያድሱና የአትክልት  ቦታውንም የሚያጸዱ ሠራተኞች ወደዚያ ላክሁ።  
መታጠቢያ ቤትም እንዲሠራለት አዘዝሁ። ከዚህም በላይ “የተባረከው ውበት” 1 
ወደ ቢታው የሚሄድበት ሠረገላ እንዲዘጋጅ አደረግሁ። አንድ ቀን እኔው እራሴ 
ቦታውን ሄጄ ለማየት ቁርጥ ሐሳብ አደረግሁ። ምንም እንኳን በተከታታይ 
ማዘዣ ከከተማ ግንብ እንዳናልፍ በጥብቅ ብንከለከልም በከተማው በር 
ወጣሁ።  ወታደሮች ዘብ ላይ ነበሩ፤ ነገር ግን ምንም ስለአልተቃወሙኝ በቀጥታ 
ወጥቼ ወደ ተባለው ቤት ሄድኩ። በነጋታውም ምንም እንኳን ዘበኞች በሁለቱም 
በኩል በከተማው በር ላይ ቢቆሙም ከጥቂት ምእመናንና ባለሥልጣኖች ጋር 
ያለአንዳች ጉዳትና ተቃውሞ ወጥቼ ሄድኩ። በሌላ ቀን ደግሞ በባህጂ በሚገኙት 
አርዘሊባኖስ ዛፎች ሥር ግብዣ  አዘጋጅቼ የከተማውን ታላላቅ ሰዎችና 
ባለሥልጣኖች ጋበዝኩ። ሲመሽ ሁላችንም አብረን ወደ ከተማ ተመለስን።  

“አንድ ቀን ወደ ‘ተባረከው ውበት’ 1 ቅዱስ ፊት ቀርቤ እንዲህ አልኩ።  
‘ማዝራዬ የሚገኘው መኖሪያ ቤት ተዘጋጅቶልሃል።  ወደዚያም የሚወስድህ 
ሠረገላ ቀርቧል።’ (በዚያን ጊዜ አካ ወይም ሃይፋ ውስጥ ሠረገላ አልነበረም) 
እርሱም ‘እስረኛ ነኝና አልሄድም’ ሲል መለሰ። ደግሜም ብጠይቀው ይህንኑ 
መለሰልኝ። ለሦስተኛ ጊዜ ብጠይቀው ‘አልሄድም’ ብሎ መለሰልኝ። ደጋግሜ 
ለመጠየቅ አልደፈርኩም። የሆነ ሆኖ በአካ ውስጥ ባሃኦላህን በጣም የሚወድና 
በእርሱም ተወዳጅ የሆነ በጣም ዝነኛና የታወቀ አንድ የእስላም ሼክ ስለነበረ 
እርሱን ጠርቼው ሁናቴውን እንዲህ ስል አብራራሁለት። ‘አንተ ደፋር ነህ፥ ዘሬ 
ማታ ከተቀደሰው ፊት ቀርበህ ተንበርክከህ እጆቹን ያዝና ከከተማው ለመውጣት 
ቃል እስኪገባልህ ድረስ ለምነው’።  ይህም ዓረብ በቀጥታ ወደ ባሃኦላህ ሄደና 
ጉልበቱ ሥር ተቀመጠ። የተበረከውን ውበት እጆች ይዞ በመሳም እንዲህ ሲል 
ጠየቀው። ‘ለምን ከተማውን አትለቅም?’ አለው እርሱም ‘እስረኛ ነኝ’ ብሎ 
መለሰለት።  ሽይኩም  መልሶ  ‘እግዚአብሔር  አይበለው!  አንተን  እሥረኛ  
ለማድረግ  ሥልጣን  ያለው  ማነው?  ራስህን  እሥር  ቤት ያቆየኸው አንተ 
ነህ።  የታሠርከው በራስህ ፈቃድ ነው።  አሁንም ከእሥር   ቤት  ወጥተህ    
ወደ ቤተ መንግሥቱ እንድትሄድ እለምንሃለሁ።  ቦታው  በጣም  ውብና  
ለምለም ነው። ዛፎቹ በጣም  ቆንጆ ሲሆኑ ብርቱካኖቹም የእሳት አለሎ 
ይመስላሉ!’ የተበዘረከው ውበት ‘እስረኛ ነኝ፥ ሊሆን አይችልም’ ባለ ቁጥር 
ሼይኩ እጆቹን እየያዘ ይስም ነበር። አንድ ሰዓት ሙሉ ሲለምነው ቆየ።  
በመጨረሻው ባሃኦላህ ‘ኬሊኩብ’ (እሺ) ስላለ የሼይኩ ትዕግሥትና አጥብቆ 
መለመን ዋጋውን አገኘ። ... ሸይኩ በታላቅ ደስታ ተመልቶ ወደኔ በመምጣት 
የቅዱስነቱን (የብጽዕነቱን) የመስማማት ምሥራች አበሰረኝ። ምንም እንኳን 
ከተቀደሰው ውበት ጋር እንዳንተያይና ምንም ዓይነት ግንኙነት እንዳናደርግ 
የሚከለክል የአብዱል አዚዝ ጥብቅ ትእዛዝ ቢኖርም በነጋታው ሠረገላውን 
አምጥቼ ወደ መኖሪያ ቤቱ አብረን ሄድን።  ማንም የተቃወመን አልነበረም። 
እሱን እዚያው ትቼ እኔ ወደ ከተማው ተመለስኩ።  

1.  ጀማል-ኢ-ሙባረክ (ቃል በቃል ሲተረጎም ‘የተባረከው ውበት’ ማለት ነው) ተከታዮቹና 

ወዳጆቹ ባሃኦላህን የሚጠሩበት ማዕረግ ነበር።  
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“ለሁለት ዓመት በዚያ ውብና በጣም ባማረ ሥፍራ ኖረ።  ከዚያ በኋላ 
ወደሌላ ቦታ እንዲዛወር ተወስኖ ወደ ባህጂ ሄደ። እንደአጋጣሚ ባህጂ ተላላፊ 
በሽታ ገብቶ ስለነበርና አንድ ባለንብረት ሳይወድ ቤተሰቡን ይዞ ለመሸሽ ስለፈለገ 
ቤቱን ሊኖሩበት ለሚፈልጉ ሁሉ በነፃ ለመስጠት ዝግጁ ነበር። እኛም ቤቱን 
በትንሽ ዋጋ ተከራየነው። በዚያም የግርማና የእውነተኛ መንግሥት በሮች 
በሰፊው ተከፈቱ። ምንም እንኳን ለደንቡ ባሃኦላህ እስረኛ ቢሆንም (የሱልጣን 
አብዱል አዚዝ ጥብቅ ትእዛዝ ያልተሰረዘ ስለሆነ) እንደእውነቱ ከሆነ በአኗኗሩ 
በአኳኋኑ የታላቅነትና የክብር ግርማ የሚያይበትና በሁሉም ዘንድ የተከበረ 
ስለነበረ የፓለስታይን ገዥዎች በችሎታውና በክብሩ ይቀኑበት ነበር። ምንም 
እንኳን ጥያቄአቸውን ብዙ ጊዜ ባይቀበለውም አገረ ገዥዎችና ሙታሳሪፎች፥ 
ጀኔራሎችና የአካባቢ ባለሥልጣኖች እርሱ ፊት ለመቅረብ ዕድል ለማግኘት 
በትህትና ይጠይቁ ነበር።  

“ከእለታት አንድ ቀን የከተማው ገዥ ከከፍተኛ ባለሥልጣን በታዘዘው 
መሠረት ከአንድ ጄኔራል ጋር ‘የተባረከውን ውበት’ ለመጎብኘት ፍቃድ ለመነ።  
ልመናው ከተፈቀደ በኋላ በጣም ግዙፍ የነበረው አውሮፓዊ ጄኔራል በግርማ 
በተሞላው በባሃኦላህ ገጽ በጣም በመደነቅ በደጃፉ ላይ ተንበርክኮ ብዙ ጊዜ 
ቆየ።  የሁለቱም ጎብኚዎች ፍርሃት በጣም የበዛ ከመሆኑ የተነሣ የቀረበላቸውን 
ናርግዌሌ (ጋያ) እንኳን ለመቀበል የቻሉት ባሃኦላህ እየደጋገመ ከጋበዛቸው በኋላ 
ነበር።  ቢሆንም ጋያውን ጥቂት በመቅመስ ብቻ ተወስነው እዚያ ተሰብስበው 
የነበሩት እስኪያደንቁ ድረስ ትህትና በተሞላበት አክብሮት እጃቸውን አጣምረው 
ተቀመጡ። 

“ፍቅር የተሞላበት የወዳጆች አክብሮት፥ በባለሥልጣኖችና በታላላቅ 
ሰዎች ይሰጠው የነበረው የአክብሮት ግምት፥ የጎብኝዎችና የእውነት ፈላጊዎች 
መጉረፍ፤ በግልጽ ይታይ የነበረው የእምነትና የአገልግሎት መንፈስ፤ ግርማዊና 
ንጉሣዊ የሆነው ‘የብሩክ ፍጹምነት’ ገጽ፥ የትእዛዞቹ ተፈጻሚነት፥ ከልባቸው 
የሚያፈቅሩት የምእመናን ብዛት፤ እነዚህ ሁሉ ባሃኦላህ የነገሥታት ንጉሥ እንጂ 
በርግጥ እሥረኛ እንዳልነበረ ይመሰክራሉ።  ኃያላንና ያልተወሰነ ሥልጣን 
የነበራቸው ሁለት ጨቋኝ ነገሥታት ተቃዋሚዎቹ ነበሩ፤ ሆኖም በገዛ ወህኒ 
ቤታቸው ውስጥ እንኳን ታስሮ ተገዥዎቹን እንደሚያነጋግር ንጉሥ ኃይለኛ 
ቃላት የተሞላበት ደብዳቤ ይጽፍላቸው ነበር። በኋላም ምንም እንኳን ጥብቅ 
ትእዛዞች  ቢኖሩም እንደ አንድ ልል ሆኖ በባህጂ ኖረ። ብዙ ጊዜ ‘እውነት፣ 
እውነት እላችኋለሁ፤ በጣም የከፋው ወህኒ ቤት ወደ ኤደን ገነት ተለውጧል’ 
ይል ነበር። 

“በእርግጥ  ዓለም ከተፈጠረ  ጀምሮ እንደዚህ  ያለ  ነገር  ታይቶ 
አይታወቅም!” 
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የባህጂ ኑሮ 

 

ባሃኦላህ በመጀመሪያዎቹ የችግር ዓመታት በችግርና በውርደት 
እየኖረ እግዚአብሔርን  ያወድስ እንደነበረ  ሁሉ እንዲሁም ደግሞ 
በሚቀጥሉት ዓመታት በክብርና በብልጽግና በባህጂ በኖረበት ወቅት 
እግዚአብሔርን የማመስገን አርአያ አሳይቷል። በብዙ መቶ ሺ የሚቆጠሩ 
ታማኝ ተከታዮች፥ እንዲጠቀምበት ብዙ መዋጮ አድርገው በእርሱ 
አስተዳደር ሥር እንዲሆን ጠየቁት። ምንም እንኳን የባህጂ ኑሮው 
በርግጥ የንጉሣዊ ኑሮ ቢሆንም፤ ይህ ኑሮው በዓለማዊ ክብር ወይም 
ሀብት መልክ አልነበረም። ባሃኦላህና ቤተ ሰቦቹ መጠነኛ ኑሮ ቢኖሩም 
በራስ ወዳድነት ለድሎት ወጭ ማውጣት በዚያ ቤተሰብ ያልተለመደ 
ነበር።  ምእመናኑ በቤቱ አቅራቢያ ሪዝቫን የሚባል የተዋበ ያትክልት 
ቦታ ሠርተውለት ስለነበር  ተከታታይ ቀኖችን  ወይም  ሳምንቶችን 
አትክልቱ ቦታ ውስጥ ከሚገኘው ትንሽ ጎጆ ውስጥ ያሣልፍ ነበር።  
አንዳንድ ጊዜም ራቅ ብሎ ወደመስክ ይሄድ ነበር።  አካንና ሀይፋን ብዙ 
ጊዜ ጎብኝቷል።  እንደዚሁም በአካ በወታደሮች መኖሪያ ውስጥ ታሥሮ 
በነበረ ጊዜ ተንብይቶት እንደነበረው ከአንድ ጊዜ ይበልጥ በቀርሜሎስ 
ተራራ ላይ ድንኳኑን ተክሏል። ባሃኦላህ አብዛኛውን ጊዜውን በጸሎት፥ 
በሱባኤ፥ ቅዱሳት መጻሕፍትን  በመጻፍ፥ መልእክቶችን  በመግለጽና 
ለምዕመናኑ መንፈሳዊ ትምህርትን በመስጠት ያሳልፍ ነበር።  ለዚህ 
ታላቅ  ሥራ  ሙሉ  ነጻነት  እንዲያገኝ፥  አብዱል-ባሃ  ሙላዎችን፥ 
ባለቅኔዎችንና  የመንግሥቱን  ባለሥልጣኖች  ተቀብሎ  በማነጋገርና 
እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮችን በማከናውን ይረዳ ነበር። እነዚህ ሁሉ 
አብዱል-ባሃን በመገናኘት ሲደሰቱ በማብራሪያውና በንግግሩ አጥጋቢ 
መልስ ስለሚያገኙ ምንም እንኳን ባሃኦላህን ራሱን ባያነጋግሩትም ከልጁ 
በሚያገኙት አጥጋቢ ማብራሪያ ባሃኦላህን ይወዱት ነበር። እንደዚሁም 

የአብዱል-ባሃ አኳኋን ያባቱን ደረጃ እንዲረዱት ያደርጋቸው ነበር።  
በጣም  የታወቀው  የምሥራቅ  ታሪክ  ተመራማሪ  የነበረው 

የከምብሪጅ ዩኒቨርስቲው ፕሮፌሰር ኤድዋርድ ጂ. ብራውን እ. ኤ. አ. 
1890  ዓ.ም.  ባሃኦላህን  በባህጂ  ባገኘ  ጊዜ  ያደረበትን  ስሜት 

እንደሚከተለው ጽፏል፦ 

“ጫማዬን እስካወልቅ ድረስ አስተናባሪዬ ለጥቂት ጊዜ ቆሞ ጠበቀኝ። 
በተለመደው የአቀባበል ባህል ካስገባኝ በኋላ መጋረጃውን ዘግቶ ተመለሰ።   
እኔም ባንድ በኩል በአጭር ሶፋ ተከቦ፥ ከመዝጊያው ፊት ለፊት ካለው ወገን 
ደግሞ ሁለት ወይም ሦስት ወንበሮች የተደርደሩበት ሠፊ ክፍል ውስጥ ገብቼ 
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ቆምኩ።  ምንም እንኳን የት እንደምሄድና ማንን እንደማይ ትንሽ ብጠራጠርም 
(በቅድሚያ የተሰጠኝ ማብራርያ ስላልነበረ) በአድናቆትና በድንጋጤ በክፍሉ 
ውስጥ ማንም ሰው መኖሩን ሳልረዳ አንድ ወይም ሁለት ሴኮንዶች ያህል አለፉ።  
ወደግድግዳው በሚጠጋ ከአጭሩ ሶፋ ላይ ጠርዙን በነጭ መጠምጠሚያ 
የተከበበና ታጅ የሚሉትን (ነገር ግን በጣም ረዥም የሆነ ከማቅ የተሠራ) ቆብ 
የደፋ በጣም ግሩምና የተከበረ ሰው ተቀምጦ ነበር። ያንን ያየሁትን ገጽ ምንም 
እንኳን ልገልጸው ባልችል ፍጹም ከአእምሮዬ አይጠፋም።  እነዚያ አተኩረው 
የሚመለከቱ ዓይኖቹ የሰውን ነፍስ ጠልቀው የሚያዩ ይመስላሉ፤ ኃይልና 
ሥልጣን በሠፈው ሽፋሉ ላይ ሲታይበት፥ በግንባሩና በፊቱ ላይ ያሉት ጥልቅ 
መሥመሮች እስከወገቡ ተንጣሎ የተኛው ጥቁር ሐር የመሰለው ፀጉሩና ጺሙ 
ሊደብቁ የሞከሩትን እድሜ ያሳዩ ነበር። ነገስታት ቢቀኑበት፥ ንጉሠ ነገሥቶች 
ቢሹት ሊያገኙት የማይችሉትን የታማኝነትና የፍቅር ባለቤት ከሆነው ፊት 
አጎንብሼ ቀና እንዳልኩ ከማን ፊት እንደቆምኩ መጠየቅ አላሻኝም።  

“ለዘብ ባለና አክብሮት በተሞላበት ድምጽ እንድቀመጥ ከጋበዘኝ በኋላ 
ንግግሩን ቀጠል በማድረግ፦ ‘ፍላጎትህ በመሟላቱ ለእግዚአብሔር ምስጋና 
ይድረሰው!...  እሥረኛና ስደተኛ ለማየት መጥተሃል...  ፍላጎታችን ለዓለም 
ደህንነትና  ለአገሮች ደስታ ብቻ ነው፤  ግን  እሥራትና  ከአገር  መባረር 
እንደሚገባው የጠብ ቆስቋሽና አነሳሽ እንደሆነ ሰው አድርገው ገመቱን... አገሮች 
ሁሉ በእምነት አንድ እንዲሆኑና በሰዎች ዘንድ ወንድማማችነት እንዲፈጠር፥ 
የፍቅር ሰንሰለትና አንድነት በሰው ልጆች መካከል እንዲጠነክር፥ የሃይማኖት 
መከፋፈል እንዲወገድና የዘር ልዩነት ፈጽሞ እንዲጠፋ ዓላማችን ነው።  ይህ 
ምን ጉዳት አለው? ... ሆኖም ይህ ሁሉ ይፈጸማል፤ እነዚህ ፍሬቢስ ብጥብጦችና 
አጥፊ ጦርነቶች አልፈው ‘ታላቁ ሰላም’ ይመሠረታል ... እናንተስ በአውሮፓ ይህ 
አያስፈልጋችሁምን? ክርስቶስ የተነበየለት ይህ አይደለምን? ... ይሁን እንጂ 
ነገሥታቶቻችሁና ገዥዎቻችሁ ሀብታቸውን ለሰው ልጅ ደስታን ለሚጨምሩ 
ነገሮች በማዋል ፋንታ የሰው ልጅ ማጥፊያ በሚሆን ነገር ላይ ሲያባክኑ 
እናያቸዋለን።  …  እነዚህ  ብጥብጦች፥  አለመግባባቶችና  ደም  መፋሰስ 
ይወገድ፥ሰዎችም አንድ ወገንና አንድ ቤተሰብ ይሁኑ። … አንድ ሰው አገሩን 
በመውደድ ብቻ አይመካ ፥ የሰውን ልጅ በመውደድ እንጂ።  

“ከባሃ የሰማኋቸው ቃላት ከብዙ በጥቂቱ እንደማስታውሰው እነዚህ 
ናቸው። ይህ ትምህርት ሞትንና  እስራትን የሚያስከትል ወይም በዓለም 
ተሰራጭቶ  ዓለምን  የሚጠቅም  ወይም  የሚጎዳ  እንደሆነ  አንባቢ 
ያመዛዝን።” (የ‘ትራቭለርስ ናሬቲቭ’ መቅድም፤ ኤፒሶድ ኦፍ ዘ ባብ ገጽ 39)  

. 

ዕ ር ገ ት   

 

ባሃኦላህ የመጨረሻ ምድራዊ ዘመኑን በሰላም በማሳለፍ ላይ ሳለ 
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እ.ኤ.አ. ግንቦት 29 ቀን 1892 ዓ.ም. ሕመም ባስከተለ ትኩሳት ምክንያት 
በተወለደ  በሰባ  አምስት  ዓመቱ  አረፈ።  ከገለጻቸው  የመጨረሻ 
መልእክቶቹ መካከል በእጁ ጽፎ የፈረመበትና በማህተሙ ያሸገው ቃለ 
ኑዛዜው ይገኝበታል። በሞተ በዘጠነኛው ቀን ቤተሰቡና ጥቂት ምዕመናን 
ባሉበት ታሽጎ የነበረውን ቃለ ኑዛዜ የበኩር ልጁ ከፍቶ በተነበበ ጊዜ 
አጭር ሆኖ በውስጡ ግሩምና አስደናቂ ቃላት የሠፈሩበት ቃለ ኑዛዜው 

ታወቀ። 

በኑዛዜው መሠረት አብዱል-ባሃ የአባቱ እንደራሴና የትምህርቱ 
አስፋፊ  እንዲሆን  ሥልጣን  ስለተሰጠው  የባሃኦላህ  ቤተሰብ፥ 
ቤተዘመዶቹና ምእመናኑ በሙሉ እንዲከተሉትና እንዲታዘዙት አደረገ። 
በዚህም  ሁናቴ  በሃይማኖቱ  መከፋፈልና  መለያየት  እንዳይኖርና 

የሃይማኖቱም አንድነት ማረጋገጫ መድህን ሆነ። 

 

የባሃኦላህ ነቢይነት 

 

ባሃኦላህ  ነቢይ  ለመሆኑ  ግልጽና  የተስተካከለ  አስተያየት 
እንዲኖረን ያስፈልጋል። ቃላቱ እንደሌሎቹ መለኮታዊ ‘መገለጦች’ በሁለት 
ሊከፈሉ ይችላሉ። ይኸውም በአንደኛው በእግዚአብሔር ታዞ ለወገኖቹ 
መልእክት እንደሚያስተላልፍ ሰው ሲናገር በሁለተኛው ደግሞ ቃላቱን 

በቀጥታ እግዚአብሔር ራሱ የሚናገራቸው ይመስላል። 

‘ኢቃን’ በተባለው መጽሐፉ ውስጥ እንዲህ ሲል ጽፏል፦ 

“ቀደም ብለን ባለፉት ገጾች እንደገለጽነው ከዘለዓለማዊ ቅድስና የቀን 
ጮራ  የሚያበሩት  ለእያንዳንዱ  የብርሃን  ምንጮች  ሁለት  ደረጃዎችን 
ሰጥተናቸዋል። ከነዚህም አንዱ የሆነውን መሠረታዊ የአንድነታቸውን ደረጃ 
ቀደም ብለን አብራርተናል። ‘አንዱን ከሌላው የማንለይ’ (ቆርአን 2፤ 136) 
ሁለተኛው ደግሞ የመለያ ደረጃ ሲሆን ይህም በፍጥረት ዓለሙ ሁኔታና 
በውስጧም የሚገኝ ውሱንነት ነው።  በዚህም  ረገድ እያንዳንዱ ክስተት 
ከእግዚአብሔር  ተለይቶ  የሚታወቅበት  የግል  መለያ፥  ተመጥኖ  የታዘዘ 
መልእክት፥ በቅድሚያ የታዘዘ ራዕይ በተለይ ለእርሱ የተሰጠ ውሱንነት አለው። 
እያንዳንዱ በልዩ ስም ይታወቃል፤ በተለየ ጠባይ ይለያል፤ የተወሰነ መልእክት 
ይፈጽማል፤ እንደዚሁም ለተለየ ራዕይ ባለአደራ ነው። እርሱም እንደዚህ ብሏል   
‘እነዚህን መልእክተኞች ከፊላቸውን በከፊሉ ላይ አስበለጥን፥ ከእነርሱ ውስጥ 
አላህ ያነጋገረው አለ፥ ከፊሎቻቸውንም በደረጃቸው ከፍ አደረገ፥ የማርያምን 
ልጅ  ኢሳንም  ግልጽ  ተዓምራቶችን  ሰጠነው፥  በቅዱስ  መንፈስም 
አበረታነው’ (ቱርአን ም. 2፤  አልቀበራህ 253) 
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“በዚህ መሠረት ከአንድነታቸውና  ከፍጹምነታቸው ደረጃ ሲታይ 
በመለኮታዊ ምሥጢር ላይ የተመሠረቱና በመለኮታዊ ግልጽነት ዙፋን ላይ 
የተቀመጡ፦ የአምላክነት፥ የመለኮታዊነት፥ የከፍተኛው አንድነትና የጥልቅ 
ባሕርይ ለእነዚህ የሕይወት መሠረት ለሆኑት ተሰጥቶ የነበረና የሚሰጥም ነው።  
የእግዚአብሔር ክስተት ይገለጣል። በእነርሱም ገጽ የእግዚአብሔር ውበት 
ይታያል። ስለዚህ በእነዚህ ክስተቶች የተነገረውን ሁሉ ከእግዚአብሔር ከራሱ 
እንደተነገረ ለመቁጠር ይቻላል። 

“በሁለተኛው ደረጃቸው ማለት ከመበላለጥ፥  ከልዩነት፥  ከዚህም 
ምድራዊ ኑሮ ውስንነታቸው ከባህርያቸውና ከኑሮ ደረጃቸው መጠን ሲታዩ 
ፍጹም አገልጋይነት፥ እጅግ በጣም  መቸገርና የፍጹም ዝቅተኝነት ጠባይ 
ይታይባቸዋል። እርሱ ‘እኔ የእዚአብሔር አገልጋይ ነኝ እንደናንተም ሰው ነኝ’ 
ይላል፦ 

“ሁሉን  አቀፍ  ከሆኑት  ከእግዚአብሔር  ክስተቶች  አንዱ  ‘እኔ 
እግዚአብሔር ነኝ!’ ቢል እርሱ በርግጥ፥ እውነት ተናገረ፥ ጥርጣሬም የለውም።  
ምክንያቱም በእነርሱ መገለጽ፥  በባህርያቸውና በስማቸው የእግዛኢብሔር 
መገለጽ፥ ስሙና ባህርይው ለዓለም የሚገለጽ መሆኑ ተደጋግሞ ታይቷል።  
እርሱ እንደዚህ ሲል ገልጿል፦ ‘እነዚህ ፍላጻታች የእግዚአብሔር እንጂ ያንተ 
አልነበሩም።’ (ቆርአን 8. 17) ደግሞም እንደዚህ ብሏል፦ ‘በእውነት ላንተ 
ታማኝነታቸውን የገለጡ ሁሉ  በእርግጥ  ለእግዚአብሔር  ታማኝነታቸውን 
ገለጡ።’ (ቆርአን 48፤ 10) እንደዚሁም ማንኛቸውም ‘እኔ የእግዚአብሔር 
መልእክተኛ ነኝ’ ብሎ ቢናገር እርሱም የማያጠራጥር እውነት ተናገረ።  እርሱ 
እንደተናገረው  ‘ሞሐመድ  ከእናንተ  መካከል  የማንም  አባት  አይደለም፥  
የእግዚአብሔር መልእክተኛ እንጂ።’ በዚህ ሁኔታ ሲታዩ ሁሉም የዚያ የፍጹም 
ንጉሥ የማይለወጥ ባህርይ መልእክተኞች ብቻ ናቸው።  እንደዚሁም ደግሞ 
ሁሉም ‘እኔ የነቢያቶች መጨረሻ ነኝ፤’ ብለው ሲያውጁ በርግጥ ጥርጥር 
የሌለበት እውነት ተናገሩ።  ምክንያቱም ሁላቸውም አንድ ሰው፥ አንድ ነፍስ፥  
አንድ መንፈስ፥  አንድ ፍጥረት፥  አንድ ክስተት ናቸው። ሁሉም የመንፈሶች 
ውስጣዊ መንፈስና የባሕርይዎች ዘለዓለማዊ ባሕርይ የሆነው የርሱ ‘አልፋና 
ኦሜጋ’ የመጀመሪያውና የመጨረሻው የሚታየውና ስውር የሆነው ክስተት 
ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ ‘የእግዚአብሔር አገልጋዮች ነን’ (ቆርአን 33፤40) 
ቢሉ ይህም ግልጽ የሆነና የማያጠራጥር እውነት ነው።  ምክንያቱም የማንም 
ሰው ግልጋሎት ሊወዳደረው በማይችል በፍጹም አገልጋይነት ደረጃ የተገለጹ 
ስለሆነ ነው።  በዚህ መሠረት እነዚህ የፍጥረት ባህርያት በጥንታዊውና 
በዘለዓለማዊው  ቅድስና  ውቅያኖስ  ውስጥ  ጠልቀው  ሲመስጡ  ወይም 
በመለኮታዊ ሚስጢር ከፍተኛ አምባ ላይ ሲንሳፈፉ የእግዚአብሔር የራሱ ጥሪ 
የሆነው መለኮታዊ ድምጽ መሆናቸውን በቃላቸው ያውጃሉ።  የማስተዋል ዓይን 
ቢከፈት በዚህ ሁኔታቸው ሁሉን ቻይና የማይበላሽ በሆነው በርሱ ፊት ጭራሽ 
እንዳሌሉና ራሳቸውን ኢምንት አድርገው መገመታቸውን ለመረዳት ይቻል 
ነበር። እንደማስበው ራሳቸውን ፈጽሞ ከምንም  አልቆጠሩትም፤ በዚያም 
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አደባባይ የስማቸውን መነሳት እንደ ኃጢአት ቆጠሩት።  ምክንያቱም በዚህ 
አደባባይ ስለራስ መጥቀስ እንኳን የትምክህትና ተለይቶ በነፃ የመኖር ፍላጎት 
ምስክር ነው።  ወደዚያ ለመድረስ በቻሉት ሰዎች ዘንድ እንደዚህ ያለው ኃሣብ 
አሳዛኝ ጥፋት ነው።  ከእርሱ ውበት በስተቀር ሌላ ገጽታ ሲመለከት፥  የሰው 
ልብ፥ አንደበትና አዕምሮው ወይም ነፍሱ በጣም ተወዳጅ ከሆነው ጋር ሳይሆን 
ቢቀር ዓይኖቹ ከርሱ ውበት በስተቀር ሌላ ገጽ ቢመለከቱ፤ ጆሮው ከርሱ ድምጽ 
በቀር ወደ ሌላ ዜማ ቢያዘነብል፤ ጫማውም የርሱን መንገድ እንጂ ሌላ መንገድ 
ቢረግጥ ጥፋቱ የቱን ያህል በበለጠ አሳዛኝ በሆነ ነበር። 

“በዚህ ዘመን የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነፍሷል።  መንፈሱም በሁሉም 
ላይ ተሰራጭቷል።  የጸጋው መጉረፍ በጣም ታላቅ ከመሆኑ የተነሣ የሚጽፈው 
ብዕር መንቀሳቀሱን ያቆማል።  ስለርሱም የሚናገር አንደበት ንግግር ይሳነዋል።  

“በዚህ ደረጃ ለራሳቸው የመለኮት ድምጽንና የመሰሉን ማዕረግ ሲሰጡ 
በመልእክተኝነት ደረጃቸው ደግሞ ራሳቸውን የእግዚአብሔር መልእክተኞች 
አድርገው አውጀዋል። በየጊዜው ለዘመኑ ሁኔታ ተስማሚ የሚሆን ድምጽ 
አሰምተዋል። እነዚህም ከመለኮታዊ መገለጽ እስከ ፍጥረተ ዓለምና ከመለኮታዊ 
ግዛት እስከ ምድራዊ ኑሮ ግዛት ድረስ ላሉት አዋጆች ምክንያቶች ሆነዋል። በዚህ 
መሠረት ስለመለኮታዊነት፥  ስለጌትነት፥ ስለነቢይነት፥  ስለመል እክተኛነት፥  
ስለጠባቂነት ስለሐዋርያነት ሆነ ስለአገልጋይነት ግዛት የሚናገሩት ቃላት ሁሉ 
ያላንዳች ጥርጥር እውነት ነው። ስለዚህ የማይታየውና የቅድስናው የብርሃን 
ምንጭ ክስተቶች ልዮ ልዩ ቃላቶች ነፍስን እንዳያውኩና አእምሮን እንዳያናውጡ 
ከዚህ በላይ አስትያየቶቻችንን እንዲደግፉ ያቀረብናቸውን እነዚህን ቃላቶች 
ተመራምሮ ማወቅ ይጠቅማል።” (ኪታብ-ኢቃን 176-181) 

ባሃኦላህ እንደሰው ሆኖ ሲናገር ለራሱ የሚሰጠው ደረጃ በጣም 
ዝቅተኛ የሆነና በእግዚአብሔር ዘንድ እራሱን ፈጽሞ እንደሌለ አድርጎ 
ይቆጥረዋል። በሰብአዊ ተፈጥሮ አንድ ክስተት ከሌላው ሰው የሚለይበት 
በኃይሉ  ፍጹምነትና  ራሱን  ፈጽሞ  በመናቅ  ነው።  ምንም  ነገር 
ቢያጋጥመው፥ ኢየሱስ በጌተሰማኔ የአትክልት ቦታ ውስጥ ‘የሆነ ሆኖ የኔ 

ፈቃድ ሳይሆን ያንተ ፈቃድ ይፈጸም’ እንዳለው ለማለት በመቻሉ 

ባሃኦላህ ለሻሁ በጻፈው መልእክት ውስጥ እንዲህ ይላል፦ 
“ንጉሥ ሆይ! በእውነት እንደማንኛውም ሰው አንቀላፋ ነበር።  የኃያሉ 

እግዚአብሔር መንፈስ ባጠገቤ ነፍሶ ፈቃዱ የሆነውን እውቀት ሁሉ ገለጸልኝ።  
ይህ ሁሉ ከኃያሉና ሁሉን አዋቂ ከሆነው እንጂ ከራሴ አይደለም።  እርሱ 
በምድርና በሰማይ መሀከል እንዳውጅ አዘዘኝ።  በዚህም ምክንያት የሚገባቸው 
ሁሉ ዓይናቸው እንባ እስኪያጎርፍ ድረስ የሚያስለቅስ መከራ ደረሰብኝ። ሰዎች 
በትምህርት ያገኙትን  የሥነ  ፍጥረት ትምህርት አላጠናሁም፤  ትምህርት 
ቤቶቻችሁም አልገባሁም። ... ይህች የኃያሉ ከሁሉ በላይ የተመሰገነው የጌታህ 
ፈቃድ ያንቀሳቀሳት ቅጠል ናት።  ኃይለኛ ነፋስ ሲነፍስ ሳትንቀሳቀስ ትቀራለችን? 



49 

አትቀርም፤ በስመ አምላክና በባሕርይዎች ጌታ እላችኋላሁ! ይልቅስ ከእምቅድመ 
ዓለም ጀምሮ ከነበረው ፊት ፍጡር በእምቢተኛነት ሊኖር ስለማይችል 
እንዳፈቀደው ያንቀሳቅሳታል።  ስለክብሩም ከዓለማት መካከል  እንድናገር 
የማያወላውለው ትእዛዝ ደረሰኝ። ጌታህ መሐሪውና ደጉ አምላክህ እያንቀሳቀሰኝ 
ነው እንጂ እንደሞተ ሰው ነበርኩ።  አንድ ሰው በራሱ ፈቃድ ትንሽም ሆነ ትልቅ 
እንዲያሳድዱት የሚያደርገውን ትምህርት ሊሰጥ ፈቃደኛ ነውን? አይደለም! 
ብዕሩ ከኪምቅድመ ዓለም ጀምሮ ያሉትን ሚስጥር ባስተማረው ስም ሁሉን 
ቻዩና በሥልጣን ሁሉ ጌታ ጸጋ ካላበረታው በስተቀር ማንም አይችልም።” (ዘ  
ፕሮሚስድ ዴይ ኢዝ ካም ገጽ 40-41) 

ኢየሱስ የደቀመዛሙርቱን እግር  እንዳጠበ ሁሉ ባሃኦላህም 
አንዳንዴ ለተከታዮቹ ምግብ ማብሰልና ሌላም ዝቅተኛ ሥራዎችን 
ይፈጽምላቸው ነበር። የአገልጋዮች አገልጋይ ሲሆን ክብሩ በአገልግሎት 
ላይ ብቻ የተመሠረተ፥ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ደረቅ መሬት ላይ 
በመተኛት የሚደሰት፥ በደረቀ ዳቦና በውሃ ብቻ ለመኖር የሚችልና 
እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ በረሃብ (በባሃኦላህም ስያሜ) “በመለኮታዊ 
ምግብ” ለመኖር ይችል ነበር። ፍጹም ትህትናው ይታይ የነበረው 
ለፍጥረት፥ ለሰው ልጅና በተለይም ለቅዱሳን፥ ለነቢያትና ለሰማዕታት 
በነበረው ጥልቅ አክብሮት ነው። ለእርሱ ከኢምንት እስከ ግዙፍ ያሉት 

ነገሮች ሁሉ ስለእግዚአብሔር ይነግሩት ነበር። 

ሰብአዊ ህልውናው መለኮታዊ ብዕር እና እንደራሴ እንዲሆን 
በእግዚአብሔር ተመርጧል። ይህን ተወዳዳሪ የሌለውን ችግርና መከራን 
የሚያስከትል ሁኔታ በፈቃዱ አልመረጠውም። ኢየሱስ “አባቴ ሆይ፥  
ይቻል እንደሆነስ ይህች ጽዋ ከኔ ትለፍ” እንዳለው እንደዚሁም ባሃኦላህ 
“የእግዚአብሔርን ቃል የሚያብራራ ወይም የሚናገር ሌላ ቢገኝ ኖሮ 
ራሳችንን በሰዎች ዘንድ የወቀሳ፥ የመሣለቂያና የፌዝ መሣሪያ ባላደረግን 
ነበር” ብሏል። (ታብሌት ኦፍ ኢሽራቃት) ነገር ገን መለኮታዊ ጥሪ ግልጽና 
አዛዥ ስለነበር፥ ታዘዘው። የእግዚአብሔር ፈቃድና የእግዚአብሕር ደስታ 

ደስታው ስለሆነ  ‘በብሩህ ፈቃደኛነት’ እንዲህ ሲል አወጀ፦ 

“እውነት  እላችኋለሁ፥ በእግዚአብሔር መንገድ የሚደርስ ማንኛውም 
መሰናክል ሁሉ የነፍሴ ተወዳጅና የልቤ ፍላጎት ነው።  ፍጹም ኃይለኛው 
መርዝ በርሱ መንገድ ንጹህ ማር ሲሆን ማንኛውም ጭንቅና መከራ በጥም ጊዜ 

ከንጹሕ ውሃ እንደ መጎንጨት ያህል ነው።” (በሾጊ ኤፌንዲ ከተተረጎመው 
ኤፒሲል ቱ ዘ ሳን ኦፍ ዘ ውልፍ ገጽ 17) 

ቀደም  ብለን  እንደገለጽነው  ባሃኦላህ  አንዳንዴ  ሲናገር 
‘በአምላክነት ደረጃ’ ነው። በዚህም ደረጃ ሲናገር ሰብአዊ ባህርይው 
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በፍጹም ታዛዥነቱ ስለሚሸፈን ከግምት አይገባም። እግዚአብሔርም 
በርሱ አድሮ ፍጡሮቹን በማነጋገር፥ ፍቅሩን በመግለጽ፥ ባህርይውን 
በማስተማር፥ ፍቃዱን በማስታወቅ፥ እንዲመሩበት ሕጉን በማወጅ፥ 

ፍቅራቸውን፥ ታማኝነታቸውንና አገልግሎታቸውን አጥብቆ ይጠይቃል።  

በባሃኦላህ ጽሑፎች ውስጥ አነጋገሩ ብዙውን ጊዜ ከአንዱ ቅርጽ 
ወደ ሌላው ይለዋወጣል። ስለዚህም አንዳንድ ጊዜ የሚነጋገረው በሰባዊ 
ሁኔታ ሲሆን ወዲያው ጽሑፉን ሳያቋርጥ በአምላካዊ አነጋገር ይቀጥላል። 
በሰብአዊነቱ  ሲነጋገርም  እንኳን  ባሃኦላህ  እንደ  እግዚአብሔር 
መልእክተኛና ለእግዚአብሔር ፍቃድ ባለው ፍጹም ፍቅር አርአያ በመሆን 
ነው። ህይወቱ በሙሉ የሚንቀሳቀሰው በመንፈስ ቅዱስ ነው። ስለሆነም  
በሕይወቱም ሆነ  በትምህርቱ በሰብአዊነቱና  በመለኮታዊነቱ  ጎልቶ 
የሚታይ ልዩነት የለውም።  (ለመለየት አይቻልም) እግዚአብሔር እንዲህ 

ይለዋል፦ 

“‘ገጼ ከእግዚአብሔር ገጽ ሌላ ውበቴም ከእርሱ ውበት በቀር፥ 
ሕያውነቴ ከእርሱ ሕያውነት ሌላ፥ እኔነቴ ከእርሱነቱ በስተቀር፥እንቅስቃሴዬ 
ከርሱ እንቅስቃሴ ሌላ፥ ፈቃደኝነቴ ከርሱ ፈቃድ ሌላ፥ ብዕሬም በጣም 
ከተከበረውና ከተመሰገነው ከእርሱ ብዕር ሌላ ምንም አይታይባቸውም። 

“‘በመንፈሴ ከዕውነት በስተቀር ሌላ የለም፥ በእኔም ከእግዚአብሔር 
በስተቀር ሌላ አይታይም።” (ሱራቱል ሐይቃል ገጽ 30) 

 

ተልዕኮው 

 

ባሃኦላህ ለዓለም ያመጣው መልእክት አንድነትን ለማስገኘት ነው። 
ይህም ሲባል በእግዚአብሔር እምነት ከእግዚአብሔር የሚመጣ የሰው 

ልጅ አንድነት ማለት ነው። እንዲህ ይላል፦ 

“ከእውቀት  ዛፍ  የተገኘው፤  ከሁሉ  ይልቅ  ድንቅ  የሆነው  ፍሬ 
የሚከተለው ከፍተኛ ቃል ነው፤ ሁላችሁም የአንድ ዛፍ ፍሬ፥ የአንድ ቅርንጫፍ 
ቅጠል ናችሁ። ማንም አገሩን በመውደድ አይመካ፥ መሰሉን የሰውን ዘር እንጂ” 

የቀድሞ ነቢያት በምድር ላይ ስለሚመሠረተው የሰላም ዘመን፥ 
በሰዎች ዘንድ ስለሚገኘው በጎ ፍቃድ ከማብሠራቸውም በላይ ይህ ዘመን 
ቶሎ እንዲደርስ ሕይወታቸውን ሰውተዋል። ሆኖም እያንዳንዳቸው ይህ 
የተባረከው ዘመን የሚደርሰው በኋለኛው ዘመን ‘ጌታ መጥቶ’ ኃጥአን 
ሲፈረድባቸውና ጻድቃንም ወሮታቸውን ካገኙ በኋላ ነው ብለው በግልጽ 
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አውጀዋል። 

ዞራስተር የዓለም መድህን የሆነው ሸህ ባህራም መጥቶ የክፋት 
መንፈስ የሆነውን አህሬማንን ድል ነስቶ የጽድቅና የሰላም ዘመን 
ከመመሥረቱ በፊት ሦስት ሺህ  የብጥብጥ ዘመናት እንደሚያልፉ 

አስቀድሞ ተናግሮአል። 

‘የሠራዊት ጌታ’ መጥቶ የእሥራኤልን ልጆች ከመላው ዓለም 
ሰብስቦና ጨቋኞቹን አጥፍቶ መንግሥቱ በምድር ላይ ከመመሥረቱ በፊት 
ረጅም የመሰደድ የመሰቃየትና የመጨቆን ዘመን በእሥራኤል ልጆች 

እንደሚደርስባቸው ሙሴ አስቀድሞ ተናግሮአል። 

ክርስቶስ እንዲህ አለ፦ “በምድር ላይ ሰላም ለማምጣት የመጣሁ 
አይምሰላችሁ። ሰይፍን እንጂ ሰላም ለማምጣት አልመጣሁም” (ማቴ. 10-
34)  እንደዚሁም የሰው  ልጅ  ‘በአባቱ ክብር’  እስኪመለስ  ድረስ 
ስለሚሆነው ጦርነትና የጦርነት ወሬዎች፥ የመጨነቅና የመሰቃየት ዘመን 

ትንቢት ተናግሯል። 

‘አይሁድና ክርስቲያኖች ከክፉ ሥራቸው የተነሣ በትንሣኤ ሙታን 
ፍርዳቸውን እስኪቀበሉ ድረስ፥ አላህ  በመካከላቸው ባላጋራነትንና 

ጥላቻን ፈጥሯል’ ሲል ሞሐመድ ተናግሯል። 

በሌላ በኩል ባሃኦላህ በእነዚህ ነቢያት የተተነበየለትና በዘመኑም 
ሰላም በርግጥ የሚመሠርት መለኮታዊ ክስተት እርሱ መሆኑን ያውጃል። 
ይህ ከዛሬ በፊት ያልተደረገና ተወዳዳሪ የሌለው ነው። ከጊዜውም 
ምልክቶችና ከታላላቆቹ ነቢያት ትንቢት ጋር በሚያስደንቅ አኳኋን 
ይስማማል። ባሃኦላህ በሰው ዘር መካከል ሰላምንና አንድነትን የሚያስገኝ 

መፍትሔ ግልጽና ወደር በሌለው መንገድ ገልጾአል። 

በእርግጥ ከባሃኦላህ መገለጽ ወዲህና እስካሁንም ድረስ ጦርነትና 
መተላለቅ ከመቼውም በበለጠ አኳኋን ተደርገዋል፤ በመደረግም ላይ 
ነው። ስለዚህም ይህ ነቢያቶች ሁሉ ‘በታላቁና ባስፈሪው የጌታ ቀን’ 
መጀመሪያ ላይ ይፈጸማል ብለው የተነበዩለት ስለሆነ ‘የጌታ መምጫ’ 

መቃረቡ ብቻ ሳይሆን የተፈጸመ እውን መሆኑን ያረጋግጣል። 

ክርስቶስ በምሳሌ እንደተናገረው የወይኑ ባለቤት የወይኑን ሥፍራ 
በጊዜው ፍሬውን ሰብስበው ለሚሰጡት ለሌሎች ከመስጠቱ በፊት 
ክፉዎቹን የወይን ጠባቂዎች ጨርሶ ማጥፋት አለበት። ከብዙ መቶ 
ዓመታት ጀምሮ እንደክፉዎች የወይን ጠባቂዎች ዓለምን ያለአግባብ 
ሲገዙና ፍሬዋንም ለራሳቸው ጥቅም ብቻ ያዋሉትን እነዚያን ጨቋኝ 
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መንግሥታት ስግብግቦችና የማይቻሉትን (የኃሳብ ነፃነት የማይሰጡትን) 
ቀሳውስትና ሙላዎች ወይም ጨካኝ መሪዎች ጌታ ሲመጣ አሰቃቂ ጥፋት 

እንደሚጠብቃቸው ይህ አያስረዳምን? 

ምናልባት በጣም የከፋ ድርጊትና ወደር የሌለው ጥፋት ለጥቂት 
ጊዜ በምድር ላይ ይቀጥል ይሆናል። ግን ባሃኦላህ ‘ከጥቂት ጊዜ በኋላ 
እነዚህ ፍሬቢስ ብጥብጦችና አጥፊ ጦርነቶች አልፈው ታላቁ ሰላም 
ይተካል’ ሲል ያረጋግጥልናል። ጦርነትና ብጥብጥ ሊታገሱት በማይቻል 
አስጊ ሁኔታ ላይ ስለደረሱ የሰው ዘር ጨርሶ ከመጥፋቱ በፊት መድኅን 

መፈለግ አለበት። 

“የፍጻሜው ዘመን መጥቷል፤ እንዲሁም የተጠበቀው መድኅን!” 

 

የባሃኦላህ ጽሑፎች 

 

የባሃኦላህ ጽሑፎች ብዙ ነገሮችን ያዘሉ ሲሆኑ በውስጣቸው 
በግልም ሆነ በማኅበራዊ ስለማንኛውም ሰብአዊ ኑሮ፥ ስለምድራዊና 
ስለመንፈሳዊ ነገሮች፥ ስለዘመናዊውና ስለቀድሞው ቅዱሳት መጻሕፍት 
ትርጉምና በቅርብም ሆነ በሩቅ ለወደፊቱ ስለሚሆኑት ነገሮች ትንቢት 

ይገኝባቸዋል። 

የዕውቀቱ ጥልቀትና ትክክለኛነት የሚያስደንቅ ነበር። ምንም 
እንኳን ስለብዙዎቹ ቅዱሳት መጻሕፍት በተለመደው ሁኔታ ተመራምሮ 
የገበየው ዕውቀት ባይኖረውም ለሚጽፉለትም ሆነ በቃል ለሚጠይቁት 
ለልዩ ልዩ ሃይማኖት ተከታዮች በሚታመንና ሥልጣን በተሞላበት 
መንገድ ከየመጽሐፋቸው ለመጥቀስና ለማብራራት ችሎታ ነበረው። 
“እፒስል  ቱ ዘ ሰን ኦፍ ዘ ውልፍ” በተባለው መጽሐፍ ውስጥ 
እንደተገለጸው ምንም እንኳን በራሱ ጽሑፎች ውስጥ ስለባብ መገለጽ 
ፍጹም ትክክል የሆነ ዕውቀት ቢታይበትም (የባብን ጽሑፎች ለማንበብ 
እንኳን  ጊዜና  ዕድል  እንዳልነበረው  ተናግሯል።  ቀደም  ብለን 
እንደተረዳነው ባብ የገለጸው ባያን የተባለው ቅዱስ መጽሐፍ ‘እርሱ 
እግዚአብሔር  የሚገልጸው’  ያነቃቃውና  ከእርሱ የመነጨ መሆኑን 
ገልጾአል!) በ1890 ዓ.ም. እያንዳንዳቸው ከሃያ እስከ ሠላሳ ደቂቃ የሚፈጅ 
አራት ቃለ መጠይቅ ከፕሮፌሰር ብራውን ካደረገው በስተቀር ከሌሎች 
ምዕራባዊያን  አዋቂዎች  ጋር  ለመገናኘት  ዕድል  ባያጋጥመውም 
ስለምዕራባዊያን ዓለም የማኅበራዊ፥ የፖለቲካና የሃይማኖት ችግሮች 
በደንብ የሚያውቅ መሆኑን ጽሑፎቹ ይገልጻሉ። ጠላቶቹ እንኳን ጥበብና 
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ዕውቀቱ ወደር የሌለው መሆኑን ማመን ግድ ሆኖባቸዋል። በጽሑፎቹ 
ውስጥ የተገለጸው የዕውቀት ሃብት ከመንፈሳዊ ምንጭ እንጂ በተለምዶ 
ጥናትና መማር ያልተገኙና ያለመጻሕፍትና ያለመምህር1 ዕርዳታ የተገኙ 
መሆናቸውን  በጣም  የታወቀው  የረጅም  ዘመን  እሥራቱ  ሁኔታ 

እንዳንጠራጠር ሊያደርገን ይችላል። 

አንዳንዴ በሀገሩ ተወላጆች ዘንድ በሚሠራበትና ከአረብኛ ጋር 
በተቀየጠ በዘመናዊው በፋርስ (በኢራን) ቋንቋ ሲጽፍ በሌላ ጊዜ ደግሞ 
ለተማሩት ዞራስትራያኖች በጠራው በጥንት የፋርስ ቋንቋ ይጽፍ ነበር። 
በዓረብኛም ሲጽፍ ክፋርስኛ (ኢራንኛ) ቋንቋ ባላነሰ ሁኔታ ሲሆን 
አንዳንዴ ቀለል ባለ ቋንቋ፥ እንዳንዴም ደግሞ ከቁርዓን በተመሳሰለ 
ጥንታዊ ስነጽሑፍ ይጽፍ ነበር።  የሥነ ጽሑፍ ትምህርት ጨርሶ 
ስላልነበረው የነዚህ የልዩ ልዩ ቋንቋዎች ዕውቀትና ያጻጻፍ ፍጹም 

ችሎታው በጣም ይደነቅ ነበር። 

በአንዳንድ  ጽሑፎቹ  የቅድስና  መንገዶች  በቀላል  አነጋገር 
ስለተገለጹ  ‘መንገደኛው እንኳን  ቢሆን  አይሳሳትበትም’ ሲል በኢሳያስ 
35፤ 8 ተገልጿል። በአንዳንዶቹ ደግሞ የቅኔ አጣጣል ኃብት፥ ጥልቅ 
ፍልስፍና፥ ባለቅኔዎች፥ ፈላስፎች ወይም በጣም የተማሩ ሰዎች በደንብ 
የሚረዱት የእስላምን፥ የዞራስትሪያኖችንና የሌሎችንም ቅዱሳን መጻሕፍት 
ወይም የፋርሶችንና የአረቦችን ሥነ ጽሑፍና ተረቶችን የሚመለከት 
ጽሑፍ ይገኝበታል። እንዲሁም ሌሎች በከፈተኛ ደረጃ ስላሉት መንፈሳዊ 
ሕይወት ሲሆን እነዚህንም ለመረዳት የሚችሉት የመጀመሪያዎቹን ፈረጃ 
ያለፉት ብቻ ናቸው። ትምህርቱ የዕውቀት ፈላጊዎችን ሁሉ ፍላጎትና 
ጣዕም ለማርካት በየዓይነቱ ጣፋጭ ምግብ በተደረደረበት ጠረጴዛ 

ይመሰላል። 

ሃይማኖቱ በተማሩትና  በሠለጠኑት  በመንፈሳዊ  ባለቅኔዎችና 
በታወቁት ጸሐፊዎች ዘንድ ተወዳጅነትን ያገኘው ለዚህ ነው። ጽሑፎቹ 
በጣዕማቸውና በመንፈሳዊ ትርጉም ጥልቀታቸው ከሌሎች ጸሐፊዎች ሁሉ 
ስለላቁ የሱፊዎችና የሌሎችም የእስላም ሃይማኖት ክፍል መሪዎች 
እንደዚሁም ደራሲዎች የነበሩት አንዳንድ የፖለቲካ ሚኒስትሮች እንኳን 

በትምህርቱ በጣም ይደነቁ ነበር። 

1. አብዱል-ባሃ፥ ባሃኦላህ ስለምዕራባውያን ጽሑፎች የተለይ ጥናት ያደረገ መሆኑንና ጽሑፎቹንም 

በእነርሱ ላይ መሥርቶ እንደሆነ በተጠየቀ ጊዜ፣ ‘የባሃኦላህ ብዙዎቹ መጻሕፍት የተጻፉትና 

የታተሙ  ከእ.ኤ.አ. በ1870ዎቹ በፊት ባሉ ብዙ ዓመታት ነው። ጽሑፎቹ ባሁኑ ዘመን 

በምዕራባውያን ዘንድ የተለመዱትን ሃሳቦች ያዘሉ ቢሆንም እነዚህ ሃሳቦች በዚያን ጊዜ እንኳን 

መጻፍ እንዲያውም አልታሰቡም፤’ ሲል መልሷል ። 
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የባሃኢ  መንፈስ 

 

ባሃኦላህ ሩቅ ከሆነው ከአቆር እስር ቤት ትውልድ አገሩን ኢራንን 
ለመቀስቀስ ችሏል። እንዲያውም ኢራንን ብቻ ሳይሆን ዓለምን በሙሉ 
ቀስቅሷል፤ በመቀስቀስም ላይ ነው። እርሱንና ተከታዮቹን ያበረታታቸው 
የነበረው  መንፈስ  ምን  ጊዜም  ገራም፥  ትሁትና  ታጋሽ  ቢሆንም 
የሚያስገርምና ከሁሉም በላይ የሆነ ሥልጣን ያለው ኃይል ነበር።  
ይቻላል ተብሎ ያልታሰበውን ፈጽሟል። የሰውን አኗኗር ለውጧል። 
በእርሱ የተማረኩ ሰዎች አዳዲስ ፍጥረታት ሆነዋል። በፍቅር፥ በእምነትና 
በልባዊ ስሜት የተሞሉ በመሆናቸው ይህ ከዓለማዊ ደስታና ኃዘን ጋር 
ሲመዛዘን  በሚዛን  ላይ  እንደወደቀ  ብናኝ  አፈር  ይገመታል። 
ሕይወታቸውን ሙሉ ለመሰቃየትና አሰቃቂ ሞትን በፍጹም ትዕግሥት፥ 
እንዲያውም ያለ ፍርሃት እግዚአብሔርን በመተማመን በተገኘው ኃይል 

በደስታ ለመቀበል ዝግጁ ነበሩ።  

ከሁሉም ይበልጥ የሚያስገርመው ልባቸው በአዲስ ሕይወት 
ደስታ ከመሞላቱ የተነሣ በጨቋኞቻቸው የመመረርን ወይም የመበቀልን 
ሃሳብ የሚያኖሩበት ሥፍራ አልነበራቸውም። ራሳቸውን ለመከላከል 
በኃይል መጠቀምን ፈጽመው ተውት። በደረሰባቸው በደል በመላቀስ 
ፈንታ ይህን አዲስና ክብር ያለው መገለጽ በመቀበልና እውነተኛነቱን 
በመመስከር ሕይወታቸውን አሳልፈው ለመስጠትና ደማቸውን ለማፍሰስ 
በመቻላቸው  እራሳቸውን  እንደዕድለኞች  ቆጠሩ።  ከፍተኛው፥ 
ዘለዓለማዊና  ተወዳጁ  አምላክ  በሰው  አንደበት  እንዳነጋገራቸው 
ስለአመኑ፥  አግልጋዩና ወዳኑ  እንዲሆኑ ስለጠራቸው፥ መንግሥቱን 
በምድር ላይ ለማቋቋም ስለመጣና በጦርነት ለደከመችውና በችግር 
ለተጠቃችው  ዓለም  ዋጋው  ሊገመት  የማይችል  የሰላም  ስጦታ 

ስለአመጣላቸው በርግጥ ልባቸው በደስታ ሊዘምር ይገባዋል። 

ይህ ነው ባሃኦላህ የገለጸው እምነት፦ በባብ እንደተተነበየለት ሁሉ 
ባሃኦላህ መልእክቱን አወጀ። ታላቁ አዋጅ ነጋሪ ስለፍጹም ሥራው 
ምሥጋና ይድረሰውና፥ መምጣቱን በደስታ ለመቀበል የተዘጋጁና ከንቱ 
አምልኮንና ጥላቻን አስወግደው በንጹህ ልቦናና በተከፈተ አዕምሮ 
(ህሊና) ተስፋ የተጣለበትን የእግዚአብሔርን ክብር መገለጽ ይጠብቁ 
የነበሩ በብዙ ሺ ይቆጠሩ ነበር። ድህነትና እሥራት፥ አሠቃቂ ሁኔታና 
ውርደት  የጌታቸውን  መንፈሳዊ  ክብር  ሊደብቅባቸው  አልቻለም። 
እንዲያውም እነዚህ ጨለማ ምድራዊ አካባቢዎች እውነተኛ ክብሩን 

በይበልጥ ለማንጸባረቅ ረዱ። 
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ምዕራፍ  4 

 

አብዱል-ባሃ የባሃ አገልጋይ 

 

“የመገኘቴ  ውቅያኖስ  ሲጎድልና  የመገለጼም  መጽሐፍ  
ሲፈጸም  እግዚአብሔር  መጀመሪያውኑ  ይሆን  ዘንድ 
ወደአዘዘውና  ከጥንታዊው ዛፍ ስር ወደተገኘው ቅርንጫፍ 

ፊታችሁን መልሱ።” ባሃኦላህ-ኪታቢ አቅዳስ) 

 

ልደትና የሕፃንነት ዘመን  
 

አባስ ኤፌንዲ፥ በኋላም አብዱል-ባሃ (የበሃ አገልጋይ) የመባልን 
ማዕረግ የወሰደው የባሃኦላህ የበኩር ልጅ ነበር። እርሱም እ.ኤ.አ. ግንቦት 
23 ቀን 1844 ዓ.ም.1 ከእኩለ ሌሊት በኋላ በቴህራን የተወለደ ሲሆን፥ ይህ 

ሰዓት ባብ መልእክቱን ያወጀበት ምሽት ነበር። 

የዘጠኝ ዓመት ልጅ እንደነበር ይወደውና ይታዘዘው የነበረው 
አባቱ ባሃኦላህ በቴህራን ወደሚገኘው እሥር ቤት (ዳንጀን) ተወረወረ። 
በአመጸኛ ሕዝብ ቤታቸው ተበረበረ፥ የቤተሰቡ ሀብት በሙሉ ተዘረፈ፥ 
ወደድኅነትና ረሃብ ወደቁ። አብዱል-ባሃ አንድ ቀን እሥር ቤት ገብቶ 
አባቱን በእስረኞች መናፈሻ ሰዓት እንዲጎበኝ ተፈቅዶለት ያየውን የአባቱን 
ሁኔታ  ሲናገር፥  ‘ባሃኦላህ  በአሰቃቂ  ሁኔታ  ተለውጧል፥  በጣም 
ከመታመሙ የተነሣ የሚራመደው በችግር ነበርእጅግ አሰቃቂ  ፀጉሩና 
ጺሙ ያጎፈረእጅግ አሰቃቂ አንገቱ በተሸከመው ከባድ የብረት ማነቆ 
የተነሳ ያበጠና የቆሰለ፤ ከተሸከመው ከባድ የብረት ሰንሰለት የተነሳ 
ሰውነቱ በሙሉ ጎብጦ ነበር’ አለ። 

የእዚህ  እጅግ አሰቃቂ ሁኔታ ትርኢት ከርኅሩሁ ልጅ አእምሮ 

1. ሐሙስ ጀማጁል አቫል 5 ቀን 1260 እንደ እስላም አቆጣጠር 
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ምንጊዜም  ሊፋቅና  ሊጠፋ  የማይችል  ነበር።  ባግዳድ  በኖሩበት 
በመጀመሪያው ዓመት ባሃኦላህ መልእክቱን በይፋ ከመግለጡ አሥር 
ዓመት በፊት አብዱል-ባሃ ገና ዘጠኝ ዓመት እያለ አባቱ የተተነበየለትና 
መገለጹንም ባቢዎች በሙሉ የሚጠባበቁት እርሱ መሆኑን አስተዋይ የሆነ 
ውስጣዊ ልቦናው ይነግረው ነበር። ከስድሳ ዓመት በኋላም ይህ እምነቱ 
እንዴት በድንገተኛ ሁኔታ ሁለመናውን ለውጦት እንደነበር እንዲህ ሲል 

ይናገራል፦ 

“የተባረከው ፍጹምነት አገልጋይ ነኝ። በባግዳድ ሕፃን ነበርኩ። በዚያን 
ጊዜና  በዚያ  ሥፍራ  ቃሉን  ገለጸልኝ፥  በእርሱም  አመንኩ።  ቃሉንም 
እንደአወጀልኝ ወዲያውኑ በተቀደሰው እግሩ ላይ ተደፋሁ። ደሜም በጎዳናው 
ላይ መስዋዕት ሆኖ እንዲፈስ ይፈቅድልኝ ዘንድ በትህትና ለመንኩት። መስዋዕት! 
እንዴት ልብ የሚነካ ቃል ነው! ለእኔ ከዚህ የበለጠ ጸጋ ሊገኝ አይችልም! አንገቴ 
ለእርሱ ሲል በሰንሰለት ታስሮ፥ እግሮቼ ለፍቅሩ ተሰንክለው፥ ሰውነቴም 
ለሃይማኖቱ ሲል ተቸፍችፎ ወይም በጥልቅ ባሕር ተጥሎ ከማየት ሌላ የበለጠ 
ምን ከፍተኛ ክብር ለማሰብ እችላለሁ! በእርግጥ የእርሱ ታማኝ አፍቃሪዎች 
ከሆንን፥ በእርግጥ የእርሱ ታማኝ አገልጋይ ከሆንኩ ሕይወቴን ለእርሱ መስዋዕት 
ሁለመናዬንም በተባረከው ደጃፉ ማኖር አለብኝ።” (ዲያሪ ኦፍ ሚርዛ አህመድ 
ሶሕራብ ጥር 1914 እ.ኤ.አ.) 

 

በዚህን ጊዜ ጓደኞቹ “ምሥጢረ አምላክ” ይሉት ጀመር። ይህ 
ማዕረግ ከባሃኦላህ የተሰጠው ሲሆን በባግዳድ በኖሩበት ወቅት በጣም 

የታወቀው መጠሪያ ስሙ ነበር። 

አባቱ ለሁለት ዓመት ወደ ምድረ በዳ በሄደ ጊዜ አባስ በኅዘን 
ተዋጠ። በዚህም ጊዜ ዋና መጽናኛው የባብን ጽሑፎች (ታብሌቶች) 
ማራባትና በቃል ማጥናት ሲሆን እንዲሁም ብዙ ጊዜውን በብቸኝነት 
ሱባኤ ያሳልፍ ነበር። በመጨረሻም አባቱ ተመልሶ ሲመጣ ከፍ ባለ ደስታ 

ተመሰጠ። 

 

ወጣትነት 
 

ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የአባቱ የቅርብ ጓደኛ እንዲሁም ጠባቂው 
ሆነ።  ምንም እንኳን  በዕድሜው ለጋ  ወጣት ቢሆንም አስደናቂ 
አስተዋይነትና  ከፍተኛ  አመዛዛኝነት  ይታይበትና  አባቱንም  ለማየት 
የሚመጡትን በብዙ የሚቆጠሩ ጎብኝዎችን ያነጋግርና ያስተናግድ ነበር። 
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ከጎበኚዎቹም መካከል ቅን፥ እውነተኛና በቅን  ልብ ተመራማሪዎችን ብቻ 
ወደ አባቱ እንዲቀርቡ  ሲፈቅድ የቀሩትን በውጭ ይመልሳቸዋል። 
ብዙውን ጊዜ ለጎብኚዎች ጥያቄዎቻቸውን በመመለስና ችግራቸውን 
በመፍታት አባቱን ይረዳ ነበር። ለምሳሌ፥ አንድ ቀን ከሃይማኖት መሪዎች 
አንዱ አሊ ሻውካት ፓሻ የሚባለው በእስላም ልማድ1 ‘የታወቀውን 
የተሰወርኩ ምሥጢር ነበርኩ’ ለሚለው መግለጫ በጠየቀ ጊዜ ባሃኦላህ 
ወደ ‘ምስጢረ አምላክ’ (አባስ) ተመልክቶ መግለጫውን እንዲጽፍ 
ጠየቀው። እርሱም ገና የአሥራ አምስት ወይም የአሥራ ስድስት ዓመት 
ልጅ የነበረ ቢሆንም ፓሻውን እጅግ ሊያስደንቀው የቻለ ጉልህ መግለጫ 
በመስጠት ተወዳዳሪ የሌለው መልእክት ወዲያውኑ ጻፈ። ይህ መልእክት 
አሁን በባሃኢዎች ዘንድ በሰፊው ተሰራጭቷል። ባሃኢ ባልሆኑትም ዘንድ 

በሰፊው የታወቀ ሆኖአል። 

በዚህን  ጊዜ  አባስ  መስጊዶችን  አዘውታሪ ጎብኚ  በመሆን 
ከዶክተሮችና ከአዋቂ ሰዎች ጋር ስለ መንፈሳዊ ትምህርት (ቴዎሎጂ)   
ይነጋገር ነበር። ትምህርት ቤት ያልሄደ፥ የኮሌጅ ደጃፍ ያልረገጠ ሲሆን፥ 
መምህሩ አባቱ ብቻ ነበር። ፈረስ መጋለብን አሳምሮ በማወቁ የመደሰቻ 

ጊዜውን ማሳለፊያ ፈረስ ግልቢያ ሲሆን በዚሁም እጅግ ይደሰት ነበር። 

ባሃኦላህ  ከባግዳድ  ውጭ  በሚገኘው  አትክልት  ሥፍራ 
መልእክቱን በይፋ ከገለጸ በኋላ አብዱል-ባሃ ለአባቱ ያለው ፍጹም 
ታዛዥነት እያደገ ሄደ። ረጅም ወደ ነበረው  የኮንስታንቲኖፕል ጉዞ አባቱን 
ሌትና ቀን በሠረገላው ጎን ለጎን በመሄድና በድንኳኑ አጠገብ በመተኛት 
ይጠብቀው ነበር። በተቻለው መጠን የቤተ ሰብ አስተዳደርንና ኃላፊነትን 
በመውሰድ አባቱን ይረዳ ነበር፤ የቤተ ሰቡም ሙሉ ደጋፊና መጽናኛ 

ነበር። 

በአድሪያኖፕል በነበሩበት ዓመታት አብዱል-ባሃ በሁሉ ዘንድ 
ተወዳጅ ሆነ። ብዙ ያስተምርም ስለነበር ‘ጌታ’ ወይም ‘መምህር’ ይባል 
ነበር። በአካ ሁሉም ግዞተኞች በተስቦ በሽታ፥ በወባና በተቅማጥ ታመው 
ያለአንዳች  እረፍት  በስተኞቹን  ሲያጥብ፥  ሲያክም፥  ሲመግብ፥ 
ሲያስታምም ቆይቶ በመጨረሻ በድካም ብዛት እሱም በተቅማጥ በሽታ 
በአስጊ ሁኔታ ታሞ አንድ ወር ሙሉ በአልጋ ቆየ። በአካ፥ በአድሪያኖፕል 
እንደነበረው ሁሉ ማናቸውም ሰው ከአገር ገዢው እስከ ዝቅተኛው ድሃ 

ለማኝም ሳይቀር ይወዱትና ያከብሩት ነበር። 

 

1. ይህ ልማድ በባሃኦላህ መልእክት (ታብሌት) ተገልጿል። በዚሁ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ተመልከት። 
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ጋብቻ 

 

ደራሲው  ከዚህ  ቀጥለው  የአብዱል-ባሃን  የጋብቻ  ሁኔታ 
የሚገልጹትን ጽሑፎች ያገኘው ከአንድ ኢራንያን የባሃኢ ሃይማኖት ታሪክ 

ጸሐፊ ነው።  

“አብዱል-ባሃ ወጣት ሳለ ለእርሱ ተስማሚ ጋብቻ ለማስገኘት የሁሉ 
ምዕመናን ሃሳብና ምኞት ነበር። በዚሁም መሠረት ብዙ ሰዎች ይህን የመሰለውን 
የክብር ዘውድ ለየግል ቤተሰባቸው ለማቀዳጀት በየበኩላቸው ከመሞከር 
አልቦዘኑም።  ቢሆንም አብዱል-ባሃ ለብዙ ጊዜ ለጋብቻ ምንም ዝንባሌ 
አላሳየም።  የዚህን ጥበብ ትርጉም ማንም ሊረዳው አልቻለም።  በኋላም 
የአብዱል-ባሃ ባለቤት ለመሆን አስቀድማ የተመረጠች አንዲት ልጃገረድ መኖሯ 
ታወቀ። ይህችም ልጅ የተወለደችው ባብ በኢስፋሃን ለወላጆችዋ በሰጣቸው 
ቡራኬ ነው።  አባቷ ሚርዛ ሙሐመድ አሊ ነበር እርሱም ‘የሰማዕታት ንጉሥ’ 
እና ‘የሰማዕታት ተወዳጅ’ ለሆኑት አጎት እንደ መሆኑ እርሷ በኢስፋሃን በጣም 
ከታወቁት ትልቅና ጨዋ ቤተሰቦች የአንዱ ወገን ነበረች።  ባብ በኢስፋሃን 
በነበረበት ጊዜ ሚርዛ ሙሐመድ አሊ ልጅ አልነበረውም፥ ባለቤቱ ግን ልጅ 
ለማግኘት ብዙ ትመኝ ነበር።  ባብ ይህን በሰማ ጊዜ ከምግቡ ቆርሶ ለሚርዛ 
ሙሐመድ በመስጠት ከባለቤቱ ጋር ተጋርቶ እንዲበላ አዘዘው። ያንንም ምግብ 
ከበሉ በኋላ ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ይመኙትና በተስፋ ይጠብቁት የነበረው 
የባለልጅነት ፍላጎት በቅርብ ጊዜ ውስጥ የሚፈጸም መሆኑ ግልጽ ሆነ።  በዚሁም 
መሠረት አንዲት ሴት ልጅ ወለዱ። ስሟም ሙኒሪ ካኑም1 ተባለ። በኋላም  
ወንድ  ልጅ ወለዱ። ስሙም ሰይድ  ያህያ ተባለ። ቀጥሎም ሌሎች ልጆች 
ወለዱ። ከጊዜ በኋላ የሙኒሪ አባት ሞተ። የአክስቷና የአጎቷ ልጆች በዚሉስ 
ሱልጥኣንና በሙላዎች አማካይነት በሰማዕትነት አለፉ፤ ቤተሰባቸውም በሙሉ 
ባሃኢ በመሆናቸው ታላቅ ችግርና አሰቃቂ ስደት ደረሰባቸው። በዚህን ጊዜ 
ባሃኦላህ ጉዳት እንዳይደርስባቸው በማለት ሙኒሪና ወንድሟ ሰይድ ያህያ ወደ 
አካ እንዲመጡ ፈቀደ። ባሃኦላህና ባለቤቱ ናቫብ፤ (የአብዱል-ባሃ እናት) 
ለሙኒሪ ከፍ ያለ ርህራሄንና ፍቅርን በማሳየታቸው ሌሎች የአብዱል-ባሃ ባለቤት 
እንድትሆን ምኞታቸው መሆኑን ተገነዘቡ። የእናትና  የአባቱ  ምኞት የአብዱል-
ባሃም ምኞት ሆነ። እርሱ ለእርሷ በጣም የጋለ የፍቅር ስሜት እንደነበረው ሁሉ 
እርሷም ለእርሱ ተመጣጣኝ የሆነ ፍቅር ነበራት። ወዲያውም በአጭር ጊዜ 
ውስጥ በጋብቻ አንድ ሆኑ።” 1 

ጋብቻው  ወሰን  የሌለው  ደስታንና  ስምምነትን  መሠረተ።  
ከወለዷቸውም ልጆች አራቱ ልጃገረዶች በእሥር ቤት የደረሰባቸውን 
ጉስቁልና ለመቋቋም ችለው ውበት በተመላበት የአገልግሎት ኑሮ 

1. ይህን ታሪክ ከዮሐንስ መጥምቁ ልደት ጋር ማነፃፀሩ ይጠቅማል። የሉቃስ ወንጌል ም. 1 

ይመልከቱ።   
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ሊያውቋቸው ዕድል በገጠማቸው ሰዎች ሁሉ  ዘንድ ተወዳጅነትን 

መስርተዋል። 

 

የቃል ኪዳን ማዕከል 

 

ባሃኦላህ ከአረገ በኋላ አብዱል-ባሃ የሃይማኖቱ መሪ እንዲሆን 
በብዙ ዓይነት መንገድ ባሃኦላህ ገልጿል። ይህንንም ከመሞቱ ከብዙ 
ዓመታት በፊት በምስጢራዊ ሁኔታ ኪታብ-ኢካን በሚባለው መጽሐፉ 
ጽፎአል። አብዱል-ባሃን በብዙ አጋጣሚዎች ‘የቃልኪዳኔ ማዕከል’ ‘እጅግ 
በጣም ታላቁ ቅርንጫፍ’ ‘የጥንታዊው ሥር ቅርንጫፍ’ እያለ ይጠራው 
ነበር። ‘ባሃኦላህ ጌታ ወይም መምህር’ እያለ መጥራት ልምድ ከማድረጉም 
በላይ ቤተሰቡ ልዩ  ዓይነት የአክብሮት አስተያየት እንዲሰጡት ፈቃዱ 
ሲሆን በመጨረሻም ‘ኑዛዜው’ ግልጽ የሆነ ድንጋጌ በመስጠት ሁሉም 

ፊታቸውን ወደእርሱ እንዲመልሱና እንዲታዘዙት አድርጓል። 

‘የተባረከ ውበት’ (ቤተሰቡና ምዕመናን ባሃኦላህን የሚጠሩበት 
ስም) በሥጋዊ ሞት ከዚህ ዓለም ከተለየ በኋላ አብዱል-ባሃ በአባቱ ቃለ 
ኑዛዜ መሠረት የሃይማኖቱ መሪነትንና ባለሙሉ ሥልጣን ተርጓሚነትን 
ተቀዳጀ። ነገር ግን አንዳንድ የቅርብ ዘመዶቹ እንዲሁም ሌሎች  ሱቢሂ 
አዛል ለባሃኦላህ እንደሆነው ሁሉ እነዚህም ለአብዱል-ባሃ ሥልጣን 
መራራ ተቃዋሚዎች ሆኑ። በምዕመናኑ መካከል መለያየትን ለመፍጠር 
ሞክረው ምኞታቸው ውጤት ባለማግኘቱ ብዙ ዓይነት የሐሰት ክስ 

በአብዱል-ባሃ ላይ በመፍጠር በቱርክ መንግሥት ይከሱት ጀመር። 

ከአባቱ በተቀበለው መመሪያ መሠረት አብዱል-ባሃ ከሃይፋ ከፍ 
ብሎ ከሚገኘው ሥፍራ በቄርሜሎስ ተራራ የባብን አጽም ማሳረፊያና 
እንዲሁም ለስብሰባና ለማናቸውም አገልግሎት ሊሆኑ የሚችሉ ጥቂት 
ክፍሎች የሚኖሩት ሕንፃ ማሠራት ጀመረ። በዚህን ጊዜ የአብዱል-ባሃ 
ተቃዋሚዎች  ይህን  የሚሠራውን  ሕንፃ  የጦር  ምሽግ  አሰኝተው 
በማስወራት አብዱል-ባሃና ተከታዮቹ በዚህ ምሽግ በመከለል መንግሥቱን 
ላለመታዘዝና ተዋሳኝ የሆነውን የጎረቤት ሐገር ሶርያን ለመንጠቅ አስበዋል 

ብለው ለመንግሥት ባለሥልጣኖች አቀረቡ። 
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የጥብቅ እሥራት መታደስ 

 

ከዚህ በላይ እንደተጠቀሰው እንዲሁም ይህንኑ በመሳሰሉ የሐሰት 
ክስ በ1901 ኤ.አ.አ. አብዱል-ባሃና ቤተሰቡ ከሃያ ዓመታት በላይ ከአካ  
ጥቂት ማይልስ ያህል ርቆ በሚገኘው አካባቢ በሙሉ  ነፃነት የመዘዋወር 
መብት አግኝተው የነበሩት እንደገና ለሰባት ዓመታት ያህል በእሥራት 
በከተማ ቅጥር እንዲወሰኑ ተደረገ። ቢሆንም ይህ ሁኔታ የባሃኢን 
መልእክት በእስያ፥ በአውሮፓ፥ እንዲሁም በአሜሪካ በደንብ ከማስፋፋት 

ሊያግደው አልቻለም። ስለዚህ ጊዜም ሆራስ ሆሊ እንዲህ ሲል ጽፎአል፦ 

“መምህርና ወዳጅ ወደሆነው አብዱል-ባሃ ዘንድ ሴቶችም ወንዶችም 
ከማናቸውም ዘር፥ ሃይማኖት፥ ዜጋ ሳይቀር ለጉብኝት በመምጣት እንደ ተወዳጅ 
እንግዳም  በምግብ  ጠረጴዛው  ተካፋይ  በመሆን  እያንዳንዱ  ለየእራሱ 
የሚያሰኘውን ስለ ማኅበራዊ፥ መንፈሳዊ ወይም ሞራል ፕሮግራም ጥያቄ 
እያቀረበ ከጥቂት ሰዓታት እስከ ብዙ ወራቶች በሚቆይበት ወቅት በመንፈስ 
ታድሶ ረክቶና ተቀስቅሶ ወደ ቤቱ ይመለሳል። ዓለም በእውነት ይህን የመሰለ 
እንግዳ ተቀባይ ቤት ምን ጊዜም አላፈራችም። 

“የቤቱ በር እንደተገባም መራራው የሕንድ የመደብ ልዩነት ይጠፋል። 
የአይሁዶች፥ የክርስቲያንና የእስላም የዘር ጥላቻ አይታወስም። ከተፈላጊው የጋለ 
ፍቅርና  ከተነቃቃው  አዕምሮ  በስተቀር  ማናቸውም  መጥፎ  ልማድ 
በአስተባባሪውና ርኅራኄ ባለው በቤቱ ጌጣ ዘንድ የተከለከለ ነበር። ይህ ሁኔታ 
የንጉሥ አርተርንና የክብ ጠረጴዛውን ታሪክ ይመስላል ... ነገር ግን ይህ አርተር 
ወንዶችንም ሴቶችንም የሚሾምና ሴይፍ አስይዞ የሚልክ ሳይሆን ቃል አስጠንቶ 
የሚልክ ነው።” (ዘ ሞደርን ሶሻል ሬሊጅን፥ ሆራስ ሆሊ ገጽ 171) 

በእነዚህ ዓመታት ውስጥ አብዱል-ባሃ በሁሉም ክፍላተ ዓለም 
ለሚገኙ ለብዙ ምዕመናንና ጥያቄ አቅራቢዎች ሰፊ ደብዳቤዎች ጽፎአል። 
ይህን ሥራ ለማከናወን ሴት ልጆቹ እንዲሁም ብዙ አስተርጓሚዎችና 

ጸሐፊዎች ይረዱት ነበር። 

አብዱል-ባሃ  ብዙ  ጊዜውን  የሚያሳልፈው  ሕመምተኞችንና 
የተጎሳቆሉትን በየቤታቸው እየሄደ በመጎብኘት ሲሆን፥ በአካ በጣም ድሃ 
በሆነው ሥፍራ የ‘ጌታ’ ወይም ‘መምህር’ ጉብኝት በሁሉ ዘንድ የሚናፈቅ 
ነበር። በዚህን ጊዜ አካን የጎበኘ አንድ ምዕመን ይህን ሁኔታ ሲገልጽ 

እንዲህ ሲል ጽፎአል፦ 

“በየሳምንቱ ዓርብ ጧት አብዱል-ባሃ ለድሆች ምጽዋት መስጠት ልምዱ 
ነበር። ከአነስተኛ ንብረቱ ዕርዳታ ለማግኘት ለመጡት ሁሉ ለእያንዳንዱ 
የሚደርሰውን ያህል ይሰጣል። በዛሬው ጧት መቶ የሚሆኑ ከአብዱል-ባሃ 
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መኖሪያ ፊት ለፊት በአለው ሜዳ ላይ ተኮልኩለው ይታዩ ነበር። እነዚህም 
ድሆች በሁኔታቸውና በችግራቸው የተለያዩ ወንዶች፥ ሴቶችና ሕፃናት፥ ድሀ፥  
ጎስቋሳ፥ ተስፋ ቢስ፥ የታረዙ ብዙዎች ሺባና ዓይነ ስውር የሆኑ በእርግጥ 
ለማኞች ድህነታቸው ወሰን የሌለው፥ በተስፋ ሲጠባበቁ፥ አብዱል-ባሃ ከቤቱ 
ደጃፍ ብቅ አለ ... ከአንዱ ወደ ሌላው በማለፍ ቆም እያለም አጽናኝ ቃል 
በማሰማት ጥቂት ሣንቲሞችም በተስፋ ተሞልቶ ወደ እርሱ ወደ ተዘረጋው እጅ 
እየጣለ፥ የሕህፃናትን ፊት እየዳበሰ፥ ሲያልፍ ልብሱን የሚጎትቱ የአሮጊቶች እጅ 
ይዞ በማጽናናት ለአረጁና ዓይነ ስውር ለሆኑ ሽማግሌዎች የብርሃን ቃል 
በማሰማት፥ ለተጎሳቆሉትና በድካም ብዛት እቤት የዋሉትን ሁኔታ በመጠየቅና 
ድርሻቸውን ፍቅር ከተሞላው ሰላምታው አጽናን ቃሉ ጋር ይልክላቸው 
ነበር።” (ግሊምፕስ ኦፍ አብዱል-ባሃ ኤም. ጄ. ኤም-ገጽ 13) 

አብዱል-ባሃ ለእራሱ የነበረው የኑሮ ምቾት ፍላጎት ጥቂት ነበር። 
እስከ ውድቅት ሌሊት ሲሠራ ቆይቶ በማለዳም ተነስቶ ይሠራ ነበር። 
ምግቡ በቀን ሁለት ጊዜ ብቻ ሲሆን የነበሩት ጥቂት ልብሶች፥  ውድ 
ካልሆነ ጨርቅ የተሠሩ ነበሩ።  ሌሎች በፍላጎትና በችግር ሲጎሳቆሉ እርሱ 

በድሎት ለመኖር አይመኝም ነበር። 

ለሕፃናት፥ ለአበቦች እንዲሁም ለተፈጥሮ ውበት ከፍተኛ ፍቅር 
ነበረው። በየዕለቱ ጥዋት ከንጋቱ በአሥራ ሁለት ሰዓት ወይም በአንድ 
ሰዓት የቤተሰብ አባላት ለጥዋት ሻይ በተሰበሰቡበት አብዱል-ባሃ ሻዩን 
ሲጠጣ የቤተሰቡ ሕፃናት ጸሎት በቃል ይደግማሉ። ስለእነዚህ ሕፃናት 

ሚስተር ቶርተን ቼዝ ሲጽፍ እንዲህ ይላል፦ 

“እኝህን የመሰሉ ሕፃናት ምንጊዜም አይቼ አላውቅም። ትሁት፥ ራስ 
ወዳድ ያልሆኑና ለሌሎች የሚያስቡ ብሩኽ አስተዋይና በሕጻናት ሊወደዱ 
ለሚችሉ ጥቃቅን ነገሮች ፍጹም ደንታ የሌላቸው ናቸው። ...” (ኢን ጋሊሊ ገጽ 51) 

የአካን ኑሮ ከሁሉ የበለጠ መልክ ሰጥቶት የነበረው የአትክልት 
ሥፍራው ሲሆን ማናቸውም በዚያ ያለፈ ምዕመን መንገደኛ የማይረሳ 
ትዝታ ይዞ ይመለስ ነበር። ሚሥ ሉካስ ስለዚህ ሁኔታ ስትጽፍ እንድህ 

ትላለች፦ 

“ጌታ (መምህር) አበቦችን ሲያሸት መመልከት በጣም የሚያስደንቅ 
ነው። አጎንብሶ ፊቱን በአበቦች ላይ ሲጥል የአበቦቹ ጠረን፥ አንድ ነገር 
የሚነግረው ይመስላል። አበቦችን ሲያሸት የጥሩን ሙዚቃ ድምጽ በተሰበሰበ 
ሃሳብ ለመስማት እንደሚጣጣር ጆሮ ይመስላል።” (ኤ በሪፍ አካውንት ኦፍ ማይ 
ቪዚት ቱ አካ ገጽ  25 -26) 

መልካምና ጥሩ መዓዛ ያላቸው አበቦች ለብዙ ጎብኝዎች ማበርከት 
ይወድ ነበር። ሚስተር ቶርተን ቼስ ስለ አካ እሥር ቤት ኖሮ ያለውን 
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ስሜት በአጭሩ ሲገልጽ እንዲህ ይላል፦ 

“በዚያ የእስር አጥር-ግንብ፥ ‘እጅግ በጣም ከፍተኛ እስር ቤት’ውስጥ 
ከሚኖረው ጋር እስርኞች ሆነን አምስት ቀኖች አሳለፍን። የሰላም፥ የፍቅርና 
የአገልግሎት እስር ቤት ነው።  በዚያ ለሰዎች ደኅነነት፥ ለዓለም ሰላም፤ 
የአምልክን አባትነት፥ ለሰዎች የተሰጠ የፍጡርና የልጅነት መብት ማረጋገጥ 
እንጂ ሌላ ሃሳብና ምኞት የለም። በእርግጥ፥ እንደ እውነተኛ እስር ቤት 
የመታገድ ሁኔታ፥ ልብ ከሚመኛቸው ሁሉ የመለየት ፀፀት፥ የዓለም ሁኔታ 
ግዳጅ ከእነዚያ የድንጋይ አጥሮች ውጭ ሲሆን፥ በውስጡ ግን የነፃነትና ፍጹም 
የእግዚአብሔር መንፈስ መቀዳጃ ስፍራ ነው። ማናቸውም በዓለማዊ ሁኔታ 
ሊኖር የሚችል ችግር፥ ብጥብጥ፥ ጭንቅና በሃሳብ መሸበር ከዚያ ፍጹም 
የተወገደ ነው።” (ኢን ጋሊሊ ገጽ 24) 

ለብዙ ሰዎች የወህኒ ቤት ኑሮ አሳዛኝና አሰቃይ ይመስላል። 
ለአብዱል-ባሃ ግን ምንም አሰቃቂ አልነበረም። በወህኒ ቤት እያለ እንዲህ 

ሲል ጽፏል፦ 
“በእሥራቴና በችግሬ አትዘኑ። ይህ ወህኒ ቤት መልካም የአትክልት 

ቦታዬ፥ ገነት የሆነ መኖሪያዬና በሰዎች መሀከል የግዛቴ ዙፋኔ ነውና። የወህኒ 
ቤት ችግሬም በየዋሃን መሀከል የክብር ዘውዴ ነው። 

 “ማናቸውም ሰው ሲመቸው፥ ሲደላው ሃሳቡ ሲሟላ ጤናማ ሲሆንና 
በደስታ ሲኖር መደሰት የተለመደ ነው። ነገር ግን በችግር፥ በመከራና በደዌ 
በሚሰቃይበት ወቅት ሊደሰት ቢችል የታላቅነት ምስክር ነው። (ታብሌት ኦፍ 
አብዱል-ባሃ ቮልዩም 2 ገጽ 258- 263) 

 

የቱርክ  የምርመራ  ኮሚሽኖች  
 

እ.ኤ.አ. በ1904 እና 1907 ዓ.ም. አብዱል-ባሃ ተከሶ የነበረበትን 
ሁኔታ ለመመርመር ከቱርክ መንግሥት የምርመራ ኮሚሽኖች ተሰይመው 
ነበር። በዚህም ወቅት ሐሰተኛ ምስክሮች የሐሰት ማስረጃ አቅርበውበት 
ነበር። አብዱል-ባሃ የተከሰሰበትን ክስ ካስተባበለ በኋላ ፍርድ ቤቱ 
የሚወስንበትን ቅጣት ለመቀበል ዝግጁ መሆኑን ገለጸ። ወደ ወህኒ ቤት 
ቢወረውሩት፥  ቢተፉበት፥ቢወግሩት  ማናቸውንም  ዓይነት  ውርደት 
ቢቆልሉበት ቢስቁበት ወይም ቢረሽኑት የሚደሰት መሆኑን ገለጸላቸው። 
በሁለቱ የምርመራ ኮሚሽኖች ስብሰባ መካከል የፍራፍሬ ተክሎችን 
እየተከለ በጋብቻ በዓል ግርማ ሞገስ በተጎናጸፈ መንፈሳዊ ነፃነት እየተገኘ 
በፍጹም ፀጥታ የእለት ኑሮውን ያከናውን ነበር። የእስፓኝ ቆንሲል 
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አብዱል-ባሃ  ወደ ሌላ ሐገር ለመሄድ ቢፈልግ ሊረዳው ዝግጁ መሆኑን 
ቢገልጽለት፥ አብዱል-ባሃ ምስጋናና ቆራጥነት በተሞላ መልስ እርዳታውን 
ለመቀበል የማይፈቅድ መሆኑን ሲገልጽ ምንጊዜም እራሳቸውን ለማዳን 
ወይም ከጠላቶቻቸው ለመሸሽ ያልሞከሩትን  ‘የባብን እና የተባረከውን 
ውበት አርአያ’ መከተል እንዳለበት ገለጠ። ቢሆንም ብዙዎችን ባሃኢዎች 
በአካ አካባቢ መገኘት አደገኛ በመሆኑ ለቅቀው ወደ ሌላ ሥፍራ 
እንዲሄዱ መክሮአቸው እርሱ ብቻውን ከጥቂት ምዕመናን ጋር በመሆን 

ወደፊት የሚደርስበትን ይጠባበቅ ነበር። 

በሙስና የተዘፈቁ አራቱ የመጨረሻው የምርመራ ኮሚሽን አባላት 
እ. ኤ. አ. በ1907 አ.ም. በክረምቱ ወቅት መጀመሪያ ላይ አካ በመድረስ 
አንድ ወር ከቆዩ በኋላ ‘ምርመራ’ የተባለውን ሥራ ፈጽመው በእነርሱ 
አስተያየት አብዱል-ባሃ የተመሠረተበት ክስ እውነትን የተመረኮዘ መሆኑን 
ለማረጋገጥና በዚሁም ምክንያት እንዲገደል ወይም እንዲጋዝ ሃሳብ 
ለማቅረብ ወደ ኮንስታንቂኖፕል ተመለሱ። ነገር ግን ቱርክ እንደደረሱ 
ሐገሪቱ  ውስጥ በተነሳው  ሁከት ምክንያት  እነዚህ  አራት ሰዎች 
የቀድሞውን መንግሥት አበር በመሆናቸው  ሕይወታቸውን ለማዳን 
መሸሽ ግድ ሆነባቸው። “ወጣት ቱርክ” የተባለው ንቅናቄ ሥልጣኑን 
እንደያዘ በኦቶማን መንግሥት ግዛት የፖለቲካና የሃይማኖት እስረኞች 
የነበሩት ሁሉ በነፃ ተለቀቁ። እ. ኤ. አ. በ1908 ዓ.ም. በመስከረም ወር 
አብዱል-ባሃ ከእስር ቤት ሲለቀቅ፥ በሚቀጥለውም ዓመት ሱልጣን 

አብዱል-ሐሚድ ራሱ እስረኛ ሆነ። 

 

ወደ ምዕራብ አገሮች ጉዞ 

 

አብዱል-ባሃ ከእስር ቤት ከወጣ በኋላ ቀድሞ ይኖር እንደነበረው 
የማያቋርጥ የማስተማርን፥ የመጻፍን ድሆችንና የታመሙትን የማገልገልን 
ተግባር በመቀጠል ከአካ ወደ ሃይፋ፥ ከሃይፋ ወደ አሌክሳንደሪያ 
ሲዘዋወር ቆይቶ እ.ኤ.አ. በነሐሴ ወር በ1911 ዓ.ም. የመጀመሪያ ምዕራባዊ 
ጉብኝቱን  ጀመረ። አብዱል-ባሃ በምዕራባዊ ጉብኝቱ ብዙ በሃሳብ 
ከተለያዩ ሰዎች ጋር በመገናኘት ‘ከሁሉም ሰዎች ጋር በደስታና በፈገግታ 
ስምም ሁን’ የሚለውን የባሃኦላህ ትእዛዝ በሙሉ ፈጽሟል። እ.ኤ.አ. 
በመስከረም 1911 ዓ.ም. ሎንደን ደርሶ አንድ ወር ያህል በቀየበት ወቅት 
በየዕለቱ ጥያቄ ለሚጠይቁት ሰዎች መልስ ከመስጠቱና ብዙ ዓይነት 
ሥራዎችን ከማከናወኑም በላይ ሲቲ ቴምፕል በሚባለው በሬቨረንድ አር. 
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ጄ. ካምፕቤል ደብር እንዲሁም ዌስትሚኒስተር በሚገኘው ቅዱስ 
ዮሐንስ በሚባለው በአርሽዲከን ዌልበርፎርስ ደብር ንግግር አድርጓል። 
ከክቡር ከንቲባው ጋርም ቁርስ ተጋብዟል።  ከዚያ በኋላ ጉዞውን ወደ 
ፓሪስ በመቀጠል በየዕለቱ ከልዩ ልዩ ዜጋና እንዲሁም የልዩ ልዩ ሃሳብ 
ማኅበርተኞች  ለሆኑና  ለመስማት  ለተዝጋዝጁ  አድማጮች  ንግግር 
አድርጓል። በታኅሣስ ወር ወደ ግብጽ ተመልሶ በአሜሪካ የሚገኙትን 
ምዕመናን ፍላጎት ለመፈጸም ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ጉዞውን 
ቀጥሎ እ.ኤ.አ. በሚያዝያ ወር 1912 ዓ.ም. ኒውዮርክ ከተማ ገባ። 
በሚቀጥሉት ዘጠኝ ወራት በሙሉ የአሜሪካንን ሃገር ከጠረፍ እስከ 
ጠረፍ በመጓዝና  በልዩ  ልዩ  ማኅበሮች አበር  ለሆኑ  የዩኒቨርሲቲ 
ተማሪዎች፥  ሶሽያሊስቶች፥  ሞርምኖች  አይሁዶች፥  ክርስቲያኖች፥ 
አግኖስቲኮች፥ ኤስፕራንቲስቶች፥ የሰላም ማኅበሮች፥ የአዳዲስ ሃሳብ 
ክበቦች፥  የሴቶች  መብት  ማኅበሮችና፥  እንዲሁም  በማናቸውም 
የክርስቲያን ሃይማኖት የጸሎት ሥፍራዎች በመገኘት ለአድማጮቹና 
ለጊዜው ተስማሚ የሆኑ ንግግሮች አድርጓል። እንደ ኤውሮፓ አቆጣጠር 
በዚያው ዓመት በታሕሣስ ወር ወደ ታላቋ ብሪታንያ በመርከብ ተጉዞ 
ስድስት ሳምንታት በመቆየት ሊቨርፑልን፥  ሎንደንን፥  ብራስቶልንና 
ኤድምብራን ጎብኝቷል። በኤደንብራ ለኤስፕራንቶ ቋንቋ ማኅበር ግሩም 
ንግግር በማድረግ በምዕራብና በምሥራቅ ሕዝብ መካከል ከፍ ያለ 
መግባባት ለማስገኘት የምሥራቅን በሃኢዎች ኤስፕራንቶ እንዲያጠኑ 
ማበረታታቱን በይፋ ገልጾአል። በፓሪስ እንደቀድሞው ጉብኝቱ ዕለታዊ 
ንግግርና ውይይት በማድረግ ሁለት ወር ካሳለፈ በኋላ ወደ ስቱትጋርት 
ጉዞውን በመቀጠል ከጀርመን ባሃኢዎች ጋር ተከታታይ በሆኑ ስብሰባዎች 
ንግግር አድርጎአል። ከዚያም ወደ ቡዳፔስትና ወደ ቪየና ሄዶ አዳዲስ 
ምዕመናን አስገኝቶ እ.ኤ.አ. በግንቦት ወር 1913 ዓ.ም. ወደ ግብጽ 

በመመለስ በዚሁ ዓመት በታኅሣስ ወር ወደ ሀይፋ ተመለሰ። 
 

ወደ  ቅድስት  ሐገር  መመለስ 

 

በዚህን ጊዜ ሰባኛው ዓመቱን የያዘ ሲሆን ይህ ረጅምና የማያቋርጥ 
ሥራው፥ እረፍት ባልሰጠው የምዕራብ አገሮች ጉዞው ላይ በመጨመር 
ሥጋዊ አቋሙን አደከመው። ከጉዞው ከተመለሰ በኋላ ከዚህ ቀጥሎ 

የተጻፈውን አሳዛኝ መልእክት ለምስራቅና ለምእራብ ምዕመናን ጻፈ፦ 

“ወዳጆቼ! አብሬአችሁ ለመቆየት የማልችልበት ጊዜ ተቃርቧል። ሊደረጉ 
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የሚችሉትን ሁሉ አድርጌአለሁ። የባሃኦላህን ሃይማኖት አቅሜ የሚችለውን ያህል 
አገልግያለሁ። ዕድሜዬን ሙሉ ሌሊትና ቀን ሠርቻለሁ። 

“አቤት! ምዕመናን የሃይማኖቱን ኃላፊነት ሲሸከሙ ለማየት የቱን ያህል 
እሻለሁ! የአብሃን (ትርጉሙም የከፍተኛው ከፍተኛ) መንፈሳዊ መንግሥት 
ማወጅ አሁን ነው። የመግባባትና የአንድነትም ሰዓት አሁን ነው! አሁን 
የኢግዚአብሔር ወዳጆች ለሆኑ ሁሉ የመንፈስ ስምምነት ቀን ነው!... 

“አሁን በምዕመናን ስብሰባዎች የፍቅርና የአንድነት የደስታ መዝሙር 
እሰማ ዘንድ ውደ ምእራብና ወደ ምሥራቅ፥ ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ ጆሮየን 
አንቅቻለሁ። ቀኖቼ የተቆጠሩ ናቸው። ይህን ከማየት ሌላ ደስታ የሚሰጠኝ 
የለም። 

“አቤቱ!  የምዕመናንን  አንድነት  እንደሚያበራ  የዕንቁ  ድሪ፥ 
እንደሚያንፀባርቅ ፕሌያዲስ እንደ ፀሐይ ጨረር እንደ አንድ መስክ የሜዳ 
ፍየሎች መስለው ለማየት ምንኛ እናፍቃለሁ! 

“ምሥጢራዊዋ ወፍ ትዘምርላቸዋለች አያዳምጡምን? የገነት ወፎች 
ያዜማሉ አይሰሙ ይሆን? የአብሃ መንግሥት መልአክ እየጠራቸው ነው 
አይሰሙትምን? የቃል ኪዳን መልእክተኛ ይማጠናቸዋል፥ ደንታ አይኖራቸው 
ይሆን? 

“እዩ! እጠብቃለሁ! ምዕመናን በታማኝነትና በአገልጋይነት ተዋህደው 
የፍቅርና የወዳጅነት እንደገና መፈጠርና የአንድነት፥ የስምምነት መገለጫ ሆነዋል 
የሚለውን አስደሳች ዜና ለመስማት እጠብቃለሁ! 

“ልቤን አይሥደስቱት ይሆን? ምኞቴን አያረኩት ይሆን? ለልመናዬ ቁብ 
አይኖራቸው ይሆን? ተስፋዬን አይፈጽሙት ይሆን? ለጥሪዬ መልስ አይሰጡ 
ይሆን? 

“እጠብቃለሁ፥ በትእግሥት እጠብቃለሁ!” 

 

ባብ በጥላቻቸው ወጥመድ ሲወድቅ ባሃኦላህ ከትውልድ ሃገሩ 
ተሰዶ የእድሜ ይፍታህ እስር ሲታሰርና እንደዚሁም ከዚህ ዓለም በተለየ 
ጊዜ ተስፋቸው ተነሳስቶ የነበሩትና ያልተፈጸመላቸው የባሃኢ ሃይማኖት 
ጠላቶች እንደገና አብዱል-ባሃን ከምዕራብ ጉዞው ሲመለስ የደረሰበትን 
ሽምግልና እንደዚሁም ድካም በመመልከት ተስፋቸው አንሰራራ። ነገር 
ግን ምኞታቸው አሁንም ከንቱ ሆኖ ቀረ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ አብዱል-

ባሃ እንዲህ ሲል ለመጻፍ ችሎአል፦ 
“ያለጥርጥር ይህ ሥጋዊ አካልና ሰብአዊ ጉልበት ይህን ተከታታይ 

ትግልና ልፋት ሊቋቋመው ባልቻለ ነበር። ... ነገር ግን የእግዚአብሔር እርዳታና 
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ድጋፍ  የደካማውንና የትሁቱ አብዱል-ባሃ ጠባቂና ተገኑ ሆኑት ... ጥቂቶች 
አብዱል-ባሃ ለዓለም የመጨረሻ ስንብቱን በሚሰጥበት ዋዜማ ላይ ነው፤ ሥጋዊ 
ጉልበቱም በሙሉ የተጨመቀና የተጠነፈፈ ከብዙ ጊዜም በፊት ይህ ሁኔታ 
የህይወቱን ፍጻሜ ያቀርባል ብለው አረጋግጠዋል። ይህ ከእውነት የራቀ ነው። 
ምንም እንኳን በቃል ኪዳን ሰባሪዎች በአእምሮ ስንኩሎች ያልጠለቀ አስተያየት 
የሰብአዊ አካል ‘በተባረከው ፍጹምነት’ አገልግሎት ደክሟል ብለው ቢገምቱም 
ለእግዚአብሔር ምስጋና ይግባውና ‘በተባረከው ፍጹምነት’ ቡራኬ መንፈሳዊ 
ኃይል በይበልጥ ታድሷል። እግዚአብሔር ይመስገን በባሃኦላህ ጸጋና ቡራኬ 
አሁን የሰውነት ኃይል ታድሷል፥ መለኮታዊ ደስታ ተገኝቷል፥ ከፍተኛው 
የምሥራች ድምጽ አሸብርቋል፥ ፍጹም ደስታም ተትረፍርፏል።” (ስታር ኦፍ ዘ 
ዌስት ቮልዩም 5 ቁ. 14 ገጽ 213) 

በኤውሮፓ ጦርነት ጊዜ እንዲሁም ከጦርነቱ በኋላ አብዱል-ባሃ 
ከብዙ ድርጊቶች መሀከል ተከታታይ የሆኑ ደብዳቤዎችን በመጻፍ፥ 
ግንኙነት በተከፈተ ጊዜ በዓለም በሙሉ ብዙ ምዕመናንን ከፍ ላለ ሥራና 
ግልጋሎት እንዲነሳሱ በማድረግ ረድቷል።  በእነኚህም ደብዳቤዎች 
አነቃቂነት ሃይማኖቱ እንደሰደድ እሳት በመስፋፋት በማናቸውም ሥፍራ 

አዲስ ሕይወትንና ኃይልን አሳየ። 

 

ሃይፋ በጦርነቱ ወቅት 

 

የአብዱል-ባሃን አስደናቂ አርቆ አስተዋይነት ሊመሰክር የሚችለው 
ጦርነቱ ከመጀመሩ ከጥቂት ወራት በፊት ያሳየው ከፍተኛ ድርጊት ነው። 
በሰላም ጊዜ ከኢራንና እንዲሁም ከሌላው ክፍለ ዓለም ወደ ሃይፋ 
የሚመጡ ምዕመናን በብዛት ነበሩ። ጦርነቱ ከመጀመሩ ከስድስት ወር 
በፊት በሃይፋ ከሚኖሩት ምዕመናን አንዱ በብዙ የኢራን ምዕመናን 
የቀረበውን  አብዱል-ባሃን  ለመጎብኘት  ያላቸውን  ፍላጎት  ጥያቄ 
አቀረበለት። አብዱል-ባሃ ግን ይህን ፈቃድ ከለከለ። ከዚያም ጊዜ ጀምሮ 
በሃይፋ የነበሩትን ምዕመናን ቀስ በቀስ አሰናብቶ እ.ኤ.አ. በሐምሌ 1914 
ዓ.ም. መጨረሻ ሁሉም ጨርሰው ወጡ። በሚቀጥለው በነሐሴ ወር 
መጀመሪያዎቹ ቀናት ላይ ዓለምን ያሸበረው ትልቁ  ጦርነት ድንገት 

በመጀመሩ የአብዱል-ባሃ የከፍተኛ ጥንቃቄው ጥበብ ግልጽ ሆኖ ታየ። 

ጦርነቱ  ሲጀመር  ከሕይወቱ ሃምሣ  አምስት ዓመት ሙሉ 
በእስራትና በስደት የኖረው አብዱል-ባሃ እንደገና የቱርክ መንግሥት ልክ 
እንደ እስረኛ ሆነ። ከሶሪያ ውጭ ከሚገኑ ወዳጆቹና ምዕመናን ጋር 
የነበረው ግንኙነት በፍጹም ተቋርጦ እሱና ከእርሱ ጋር የነበሩት ጥቂት 
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ተከታዮቹ ለሕይወት አስጊ የሆነና የምግብ እጥረት እንዲሁም አደጋ 

የተመላበት ችግር ገጠማቸው።  

በጦርነቱ ጊዜ አብዱል-ባሃ አካባቢው የሚገኙትን ሰዎች ቁሳዊና 
መንፈሳዊ ዕርዳታ በማድረግ ላይ ነበር። እርሱ እራሱ በቲቤሪያስ የተሟላ 
የእርሻ ድርጅት  በማደራጀት ለባሃኢዎች ብቻ ሳይሆን በሃይፋና በአካ 
አካባቢ ለሚገኙ ለማንኛውም የሃይማኖት ክፍል ምዕመናን ለሆኑ ሁሉ 
ድሆች የምግብ ችግር ለማቃለል ችሏል። በተቻለ መጠን ሁሉንም 
በማገልገል ስቃያቸውን ያቃልል ነበር። በብዙ መቶ ለሚቆጠሩ ድሆች 
በየዕለቱ አነስተኛ ገንዘብ፥ ዳቦ ወይም ቴምር ይሰጥ ነበር። በየጊዜው ወደ 
አካ በመሄድ እዚያ ይገኙ የነበሩትን ምዕመናንና ድሆች በመጎብኘት 
ያጽናናቸው ነበር። በጦርነቱ ወቅት በየዕለቱ ከምዕመናን ጋር ግንኙነትና 
ስብሰባ ያደርግ ስለነበር በእርሱ እርዳታ ምክንያት ባሃኢዎች በሙሉ 

እነዚያን የጭንቅ ዓመታት በደስታና በእረፍት ለማሳለፍ ችለዋል። 

 

ሰር  አብዱል-ባሃ  አባስ  ኬ ቢ ኢ1 

 

እ.ኤ.አ. በመስከረም 23 ቀን 1918 ዓ.ም. ከቀኑ በዘጠኝ ሰዓት 
ከሃያ አራት ሰዓት ውጊያ በኋላ ከተማይቱ በእንግሊዝና በሕንድ 
ወታደሮች ተይዛ በቱርክ አገዛዝ ሥር የነበረው አሰቃቂው የጦርነት ጊዜ 

ሁኔታ በመፈጸሙ በሃይፋ ትልቅ ደስታ ሆነ። 

የእንግሊዝ አገዛዝ እንደተጀመረ በብዙ የሚቆጠሩ በልዩ ልዩ 
ደረጃ የሚገኙ ወታደሮችና የመንግሥት ከፍተኛ ባለሥልጣኖች ገዥውም 
እንኳን ሳይቀሩ በንግግሩ፥ በጥልቅ በአስደሳችና በሰፊ አስተዋይነቱ፥ 
ትህትና በተሞላበት አክብሮቱና በእንግዳ ተቀባይነቱ በመደነቅ አብዱል-
ባሃን ለማነጋገር ፍላጎት ነበራቸው።  የመንግሥቱም ወኪሎች በመልካም 
ጠባዩና፥  ሰላምንና  እውነተኛ  የሕዝብ  ብልጽግናን  ለማስገኘት 
የሚያደርገውን ጥረት በመገንዘብ የመንግሥቱ እንደራሴዎች በጥልቅ 
በመነካታቸው  የእንግሊዝን መንግሥት የናይትሁድ ማዕረግ እ.ኤ.አ. 
ሚያዚያ 27 ቀን 1920 ዓ.ም. ሃይፋ በሚገኘው በወታደራዊው አገር ገዥ 

ግቢ ውስጥ በታላቅ ሥነ ሥርዓት ሰጡት። 

 

 

 

1.  ኬ.ቢ.ኢ. ናየት ኦፍ ዘ ብሪቲሽ ኢምፓዬር (የክብር ማዕረግ) 
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የመጨረሻ  ዓመታት   
 

ከ1919 -20 ዓ.ም. በሞላው የክረምት ወራት ጸሐፊው በሃይፋ 
የአብዱል-ባሃ እንግዳ በመሆን ሁለት ወር ተኩል ለማሳለፍ ዕድል 
በማግኘቱ የአብዱል-ባሃን የየዕለት ኑሮ በቅርብ ለመመልከት ችሏል። 
በዚያን ጊዜ፥ ምንም  እንኳን  ዕድሜው  ሰባ   ስድስት  ዓመት  ያህል 
ቢሆንም አስደናቂ በሆነ ብርታት በየዕለቱ ከግምት በላይ የሆነ ሥራ 
ያከናውን ነበር። ምንም እንኳን ብዙውን ጊዜ ድካም የሚሰማው ቢሆንም 
አስደናቂ  የሆነ  ፈጥኖ የመበርታት ኃይል ስለነበረው አገልግሎቱን 
ለማግኘት ለሚፈልጉ ሁሉ ግልጋሎት ለመስጠት ሁልጊዜ ዝግጁ ነበር። 
ወሰን የሌለው ትእግሥቱ፥ ጨዋነቱ፥ ርህራሄውና አቀራረቡ በእርሱ 
አካባቢ ለሚገኙት ሁሉ እንደ ቡራኬ ነበር። ረዘም ያለ የሌሊት ጊዜውን 
በጸሎትና በሱባኤ ማሳለፍ ልማዱ ነበር። ጧት ከማለዳ አንስቶ እስከ 
ማታ ድረስ ቀን ከምሳው በኋላ ጥቂት የእንቅልፍ ሽልብታ ከማድረጉ 
በቀር ቀኑን ሙሉ ከብዙ ሃገሮች የሚጻፉለትን ደብዳቤዎች ማንበብና 
መልስ መጻፍ፥ ሰፊ የሆነውን የቤተሰብ የኑሮ ውዝግብና እንዲሁም 
የሃይማኖቱን ሥራ ሲያከናውን ይውላል። ከሰዓት በኋላ በእግር ወይም 
በተሽከርካሪ ነፋስ ለመቀበል ያህል ሲወጣ ብዙውን ጊዜ በአንድ ወይም 
በሁለት  ወይንም  ከሩቅ የመጡ የምዕመናን  ቡድን ስለሚታጀብ 
ከእነርሱ ጋር ስለመንፈሳዊ ጉዳዮች ውይይት ያደርግ ነበር። በዚህም ጊዜ 
ድሆችን ለማየት ምቹ ጊዜ ስለሚገጥመው እነርሱን ያገለግል ነበር። 
ከዚያም ሲመለስ ወዳጆቹን ሁሉ በእንግዳ መቀበያው ለተለመደው 
የምሽት ስብሰባ ይጋብዛል። በምሳ እንዲሁም በእራት ጊዜ ቁጥራቸው 
የበዛ ምዕመናንና ወዳጆቹን በማስተናገድ አስደሳችና አስቂኝ ተረቶች 
በማጫወት እንዲሁም ጠቃሚ በሆኑ ልይ ልዩ አርእስተ ነገሮች ላይ 

በመናገር ያስደስታቸው ነበር። 

“ቤቴ የሳቅና የደስታ ቤት ነው” እንዳለው እርግጥም ነበር። ልዩ 
ልዩ ጎሳ፤ ቀለም፤ ነገድና ሃይማኖት ያላቸውን ሰዎች በቸር ገበታው ዙሪያ 
ክብር በተሞላው  የወዳጅነት መንፈስ በአንድነት መሰብሰብ ደስታ 
ይሰጠው ነበር። እርሱ በእርግጥም በሃይፋ ለነበሩት ምዕመናን ብቻ 

ሳይሆን በዓለም በሙሉ ላሉት የባሃኢዎች አፍቃሪ አባት ነበር። 
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የአብዱል-ባሃ እረፍት 

 

አብዱል-ባሃ  ሰውነቱ  በጣም  እየደከመና  እየዛለ  ቢሄድም 
የሕይወቱ ፍጻሜ ሊቃረብ አንድ ሁለት ቀን እስኪቀረው  ድረስ በድካም  
ተግባሩን  ያከናውን ነበር። እ.ኤ.አ. ኅዳር 25 ቀን 1921 ዓ.ም. ዓርብ እለት 
የእኩለ ቀን ጸሎቱን በሃይፋ መስጊድ ከአደረገ በኋላ እንደ ወትሮው ሁሉ 
በገዛ እጁ ለድሆች ምጽዋት ሰጠ። ከምሳ በኋላ ጥቂት ደብዳቤዎችን 
አጽፎ  እረፍት  ካደረገ  በኋላ  በአትክልት  ውስጥ  በመንሸርሸር 
ከአትክልተኛው ጋር ተነጋገረ። ማታም በዚያን ቀን ለተዳረ የቤተሰብ 
ተወዳጅና ታማኝ ለነበረ አንድ አገልጋይ ምክሩንና ቡራኬውን ሰጥቶ 
የተለመደውን የወዳጆች ስብሰባ በገዛ እራሱ እንግዳ መቀበያ አዳራሽ 
አደረገ። ከሦስት ቀን ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ሰኞ ኅዳር 28 ቀን 1921 ዓ.ም. 
ከሌሊቱ ሰባት ሰዓት ተኩል በአልጋው እራስጌ ቆመው ለነበሩት ሁለት 
ሴት ልጆቹ እንኳ እንቅልፍ የወሰደው በመምሰል ሰላምና ጸጥታ በተመላ 

ሁኔታ አረፈ።  

ይህ አሳዛኝ ዜና በከተማው  በአጭር ጊዜ ውስጥ ተሰማ።  
በሬድዮና በስልክ ለዓለም በሙሉ ተሰራጨ።  በማግሥቱ (ማክሰኞ ኅዳር 

29 ቀን 1921 ዓ.ም. ) የቀብሩ ሥነ ሥርዓት ተፈጸመ።  

“...ሃይፋ፥  ፓለስቲን  እራሷ  እንኳን!  በእርግጥ  መሰሉን  አይታ 
የማታውቀው ቀብር ሆነ... በኅዘኑ ስሜት እጅግ በጣም የተነኩ ስለነበረ የልዩ ልዩ 
ሃይማኖት ዘርና ቋንቋ አባል የሆኑ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ኃዘነተኞች በአንድነት 
ተሰበሰቡ። ጠቅላይ ገዥው ሰር ሄርበርት ሳሙኤል፥ የኢየሩሳሌም አገረ ገዥ፥ 
የፎኒሺያ አገረ ገዥ፥ ታላላቅ የመንግሥት ባለሥልጣኖች፥ በሃይፋ ነዋሪ የሆኑ 
የብዙ ሀገሮች ቆንሲሎች፥ የልዩ ልዩ ሃይማኖት መሪዎችና የፓለስቲን መኳንንት፥ 
አይሁዶች፥ ክርስቲያኖች፥ እስላሞች፥ ድሩሶች፥ ግብጾች፥ ግሪኮች፥ ቱርኮች፥ 
ኩርዶችና በብዙ የሚቆጠሩ የአሜሪካን የአውሮፓ እንዲሁም የሃገሬው ወዳጆቹ 
ወንድ፥ ሴት፥ ልጅ፥ ከፍተኛና ዝቅተኛ ሳይለይ ... በአስር ሺህ የሚቆጠሩ 
የተወዳጃቸውን መለየት  ...  አምላክ አምላኬ ሆይ! በማለት በአንድነትም  
‘አባታችን ተለየን፤ አባታችን ተለየን’ እያሉ በለቅሶ ተንሰፈሰፉ።  

“...የወይን ተክል ወደ ሆነችው ወደ ካርሜል ተራራ በዝግታ ጉዞአቸውን 
አመሩ... ከሁለት ሰዓት ጉዞ በኋላ ወደ ባብ መካነ መቃብር አቅራቢያ ደረሱ.... 
በብዛት የነበረው ሕዝብም፥ በአንድ ላይ በመሰብሰብ የልዩ ልዩ እምነት አባሎች፥ 
እስላሞች፥ አይሁዶች፥ ክርስቲያኖች የሁሉን ልብ ባጋለው በአብዱል-ባሃ ፍቅር 
በመንደድ ግማሾቹ በዝያኑ ጊዜ ድርጊት በመነካት፥ ግማሾቹም ቀደም ብለው 
በመዘጋጀት በአንድነት ኃዘናቸውን በከፍተኛ ድምጽ በመግለጽ የመጨረሻ 
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የስንብት አክብሮታቸውን ለተወዳጃቸው አበረከቱ። 

“በዚህ በተመሳቃቀለና ኃዘን በተሞላ ዘመን የሰው ልጅ በሙሉ 
አስታራቂና አዋቂ መምህር እንደነበረ ሁሉም በአንድነት በማረጋገጣቸው 
ባሃኢዎች ሊናገሩት የሚችሉት ምንም ነገር የቀረ አይመስልም ነበር።” (ዘ 
ፓሲንግ ኦፍ አብዱል-ባሃ ከሌዲ ብሎም ፊልድና ሾጊ ኤፌንዲ ገጽ 11፡12 )  

ዘጠኝ ታላላቅ የክርስቲያን  የእስልምና የአይሁድ ሃይማኖት 
መሪዎች ስለንጹሕ አኗኗሩና ሕይወቱ ያላችውን አድናቆት እንዲሁም 
ለእርሱ የነበራቸውን ጥልቅ ፍቅር የሚገልጽ ስሜትን የሚቀሰቅስ ንግግር 
አደረጉ።  ከዚያም አስከሬኑን  የያዘው ሳጥን በተዘጋጀለት መጠነኛ 

የመቃብር ሥፍራ በዝግታ አኖሩት። 

በእውነቱ ይህ ሥነ ሥርዓት የሃይማኖትን፥ የዘርንና የቋንቋን 
አንድነት ለመመሥረት ሕይወቱን በሞላ ያሳለፈበትና የደከመበት ሥራ 
ከንቱ ላለመሆኑ በቂ መታሰቢያ ከመሆኑም በላይ እሱን ያነሳሳውና 
የሕይወቱ  ዓላማ  የሆነው  የባሃኦላህ  ትምህርት  ለብዙ  ዘመናት 
በክርስቲያኖች፥ በአይሁዶችና በእስላሞች፥ በጠቅላላው በሰው ልጆች 
መካከል ተፈጥረው  የነበሩትን  አለመግባባት  ማስወገድ  ለመጀመሩ 

ማስረጃና ለድካሙም ተገቢ መታሰቢያ ነው።  

 

ጽሑፎቹና  መልእክቶቹ  
 

የአብዱል-ባሃ ጽሑፎች አያሌ  ሲሆኑ የተጻፉትም አብዛኞቹ 
ለምእመናንና  ለጠያቂዎች  በደብዳቤ  መልክ  ነው።  ከንግግሮቹና 
ከመልእክቶቹ ብዙዎቹ በጽሑፍ ሰፍረውና ታትመው ይገኛሉ። በአካ 
እርሱን ከጎበኙት በብዙ ሺህ ከሚቆጠሩት ምዕመናን መካከል ቁጥራቸው 
በርከት ያለ ሰዎች በጽሑፍ የገለጹት ስእለርሱ ያላቸው አስተያየትና ስሜት 

ታትሞ ይገኛል። 

በዚህም መሠረት ብዙ አርእስተ ነገሮችን ያጠቃለሉ ትምህርቶቹ 
በሚገባ ተጠብቀው ይገኛሉ። የምሥራቃውያንንም ሆነ የምዕራባውያንን 
ችግር ለማቃለል ከአባቱ (ባሃኦላህ) በበለጠ በመድከምና በባሃኦላህም 
የተደነገጉትን ህጎች በአገልግሎት ላይ እንዲውሉ የበለጠ ማብራሪያ 
ሰጥቶአል። ምንም እንኳን ከጽሑፎቹ በርከት ያሉት ወደ ምዕራባውያን 
ቋንቋዎች ባይተረጎሙም መሠረተ ትምህርቶቹን በሚገባ ለመረዳት 

የሚበቃ ተተርጉሞ ይገኛል።  
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አብዱል-ባሃ የፋርስን፥ የአረብን እንዲሁም የቱርክን ቋንቋ መናገር 
ይችል ነበር።  በምዕራብ ሀገሮች እየተዘዋወረ በሚያስተምርበት ጊዜ 
ምንም እንኳን በአስተርጓሚ አማካይነት ሆኖ ንግግሮቹ ትክክለኛውን 
ጣዕምና ለዛቸውን  ቢቀንሱም ቃላቶቹ በከፍተኛ የመንፈሳዊ ኃይል 

የተሞሉ ስለነበሩ የሰሚዎችን ልብ ለመማረክ ኃይል ነበራቸው።  

 

የአብዱል- ባሃ ደረጃ  
  

ለአብዱል-ባሃ የተሰጠው ልዩ የመንፈሳዊ ደረጃ ከዚህ በታች 

በባሃኦላህ እንደተገለጸው ነው፦ 

“በዚህ ዓለም የመገኘቴ ውቅያኖስ ሲጎድልና የመገለጼም መጽሐፍ 
ሲፈጸም እግዚአብሔር መጀመሪያውኑ ይሆን ዘንድ ወዳዘዘውና ከጥንታዊዊ ዛፍ 
ሥር ወደተገኘው ቅርንጫፍ ፊታችሁን መልሱ።” 

እንደገናም፦  

“... ከመጽሐፌም ውስጥ ልትረዱት ያልቻላችሁት ነገር ሲኖር ከዚህ 
ታላቅ ዛፍ ከተገኘው ቅርንጫፍ መረጃን ጠይቁ።” 

አብዱል-ባሃም ራሱ የሚከተለውን ጽፏል፦ 

“በኪታቢ አቅዳስ በግልጽ እንደተሰጠው ባሃኦላህ የቃል ኪዳኑ ዋልታ 
የሆነውን የትምህርቱ ተርጓሚ አድርጎታል። ይህ ቃል ኪዳን ዘመን ከተቆጠረ 
ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ በታላቅነቱና በጥብቅነቱ ተወዳዳሪ የሌለውና ባለፉት 
ኃይማኖትች ያልተገለጸ ነው።” 

የባሃኦላህን እምነት በምሥራቅና በምዕራብ በማስፋፋት ረገድ 
የሰጠው  ፍጹም  አገልግሎት  አንዳንድ  ጊዜ  በምዕመናኑ  መካከል 
ስለአብዱል-ባሃ መንፈሳዊ ደረጃ የእምነት ጥርጣሬን አሳድሮ ነበር። 
የቃሉንና የግብሩን ንጽሕና በመመልከትና እንዲሁም የጥንቱን ሃይማኖት 
ሥርዓት በመለወጥ ረገድ ያለውን እምነት በማየት ብዙዎች በሃኢዎች 
እንደአንድ ክስተት ወይንም “እንደ ክርስቶስ መመለስ” በመቁጠር አብዱል
-ባሃን ያከብሩትና ያሞግሱት ነበር። አብዱል-ባሃን እጅግ በጣም ያሳዝነው 
የነበረው ባሃኦላህን የማገልገል ችሎታው የተገኘው በቀጥታ ከፀሐዩ 
ሳይሆን ፊቱን ወደ እውነት ፀሐይ ካቀናው ንጹሕ መስታወት መሆኑን 

ብዙዎቹ ሊረዱት ባለመቻላቸው ነው። 

ይልቁንም ከበፊቶቹ ግልጸቶች ትምህርቶች በመለየት የባሃኦላህ 
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እምነት የጠቅላላውን ዓለም ኅብረተሰብ የማስተባበር ኃይል አለው። 
እ.ኤ.አ. ከ1892-1921 ዓ.ም. ማለት አብዱል-ባሃ የማስተማር ኃላፊነትን 
ወስዶ መሥራት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ የባሃኦላህ እምነት ልዩ ልዩ 
ደረጃዎችን በማለፍ ወደ ትክክለኛው የዓለም አስተዳደር ሥነ ሥርዓት 
አምርቷል። ዕድገቱም በዚህ ዘመን የመጣውን የኃያሉን መንፈስ ሙሉነት 
የሚያውቀውን የአብዱል-ባሃን የማያቋርጥ አመራርና ግልጽ የሆነ ትእዛዝ 
የሚጠይቅ ነበር። አብዱል-ባሃ አርፎ ቃለ ኑዛዜው እስከተገለጸበትና 
የመጀመሪያው የባሃኢ ሃይማኖት ሞግዚት የነበረው ሾጊ ኤፌንዲ አቋሙን 
እስከ አብራራበት ጊዜ ድረስ፥ ባሃኢዎች  የተወዳጁ መምህራቸውን 
መንፈሳዊ ሥልጣንና አመራር ከአንድ ክስተት እንደተሰጠ አድርገው 

ያምኑት ነበር። 

አሁን ግን እንደዚህ ያለ ከንቱ ስሜት በባሃኢዎች መካከል 
ባለመኖሩ ወደር የሌለው የታማኝነቱና የአገልግሎቱ ሚስጢር መሠረት 
በደንብ ስለገባቸው በአሁኑ ጊዜ ባሃኢዎች አብዱል-ባሃ የፈጸመውን ወደር 
የሌለውን ተግባር በይበልጥ ተረድተውታል። እ.ኤ.አ. በ1892 ዓ.ም. 
በሃይማኖቱ  ፍጹም አርአያና   ተርጓሚ፥ ሥጋዊ መጋዝና መታሰር 
ምክንያት ደካማና ረዳት የሌለው ይመስል የነበረው ሃይማኖት ዛሬ 
ሊታገድ በማይቻል ኃይል እ.ኤ.አ. 1993 በ188 ነጻ አገሮችና 45 ጥገኛ 
ግዛቶች ወይም የባሕር ማዶ መምሪያዎች ተዳርሷል። በብዙ አገሮች 
ምዕመናን ከማስገኘቱም በላይ በመውደቅ ላይ ያለውን ደካማ ሥልጣኔ 
ተስፋቢስ ሆኖ የሚገኘውን የሰውን ልጅ የወደፊት ተስፋ ሊገልጹ 

በሚችሉ ትምህርቶች ይፋለመዋል።  

የአብዱል-ባሃ  ቃለ  ኑዛዜ  የባብን፤  የባሃኦላህንና  የእራሱን 

የመንፈሳዊ ደረጃ ሚስጢር ፍጹም ግልጽ በሆነ መንገድ አብራርቶታል። 

“የባሃ ሕዝቦች (ሕይወቴ ይሰዋላቸውና) የዕምነት መሥረቱ ይህ ነው 
‘ብጹዕነቱ ባብ የአንድ አምላክ ክስተትና የጥንታዊው ውበት አዋጅ ነጋሪ ነው። 
ብጹዕነቱ ባሃኦላህ (ሕይወቴ ለታማኝ ወዳጆቹ መስዋዕት ይሁን) እጅግ ታላቁ 
የእግዚአብሔር ክስተትና የመለኮታዊ ሕያውነቱም ጎህ ነው። የቀሩት በሙሉ 
አገልጋዮቹና ትዕዛዙንም ፈጻሚዎች ናቸው።’” 

ከዚህ በላይ እንደተገለጸውና ይህንንም በመሳሰሉት መልእክቶች 
አብዱል-ባሃ የራሱን ዕውቀት ‘በጠቅላላ መልዕክቶቹ’ ላይ መመሥረት 
አስፈላጊ መሆኑን አጥብቆ በማሳሰቡ የእምነት አንድነት ተመሥርቶ የግል 
ጥያቄዎችን ለመመለስ ለአንዳንድ ሰዎች በጻፈው መልእክት ምክንያት 
ተፈጥሮ የነበረው ያለመግባባት በፍጥነት ተወገደ።  ከሁሉም በላይ 
በሃይማኖቱ ሞግዚት የሚመራ ግልጽ የሆነ  የአስተዳደር  ሥርዓት 
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በመመሥረቱ ቀድሞ በየአካባቢው አንዳንድ ባሃኢዎች ይዘውት የነበረው 

ሥልጣን ወደ አስተዳደር ተቋማት ተዛወረ። 

 

የባሃኢ  አኗኗር  አርአያ 

 

ባሃኦላህ ከሁሉም በላይ ሆኖ የመልእክቱ ገላጭ ነበር። የአርባ 
ዓመታት እሥራቱ ከሰዎች ጋር እንዲገናኝ እምብዛም ዕድል አልሰጠውም። 
በዚህም ምክንያት ከዛሬው ዓለም ጋር በመገናኘት እጅግ በጣም ብዙና 
የተለያዩ ሁኔታዎች መካከል የመልዕክቱ ተርጓሚ፥ የቃሉ ፈጻሚና የባሃኢ 
አኗኗር አርአያ የመሆን ከፍተኛ ተግባር አብዱል-ባሃ ላይ ወደቀ። በዚህ 
መባከን በበዛበት፥  ራስ ወዳድነትና ቁሳዊ ብልጽግና የመሻት ትግል 
በአለበት ዘመናዊው ዓለም፥ ክርስቶስ፥ ባሃኦላህና የቀሩትም ነቢያት 
እንዳስተማሩት ለእግዚአብሔርና ለሰው ልጅ በማገልገል ፍጹም የታመነ 
ኑሮ ለመኖር የሚቻል መሆኑን አሳየ። በአንድ በኩል ፈተናና ችግር፥ 
ስቃይና ተንኮል፥ በሌላ በኩል ደግሞ በፍቅርና በምስጋና፤ በታማኝነትና 
በአክብሮት መካከል ዙሪያውን የክረምት ሞገዶችና የበጋ ውቅያኖስ 
እንደሚያንገላታው በባሕር ዳር በአለት ላይ እንደተመሠረተ የብርሃን 
ማማ በታማኝነትና በማያወላውል ፍጹም ግርማና ጸጥታ የዕምነት ኑሮ 
ኖረ። ተከታዮቹም አሁኑኑ ይህንኑ ምሳሌ እንዲከተሉ ያሳስባቸዋል። 
በዚህ ጦርነት በሰፈነበት ዓለም የአዲሱ ዘመን ዓላማ የሆነውን የአንድነት 
ሰንደቅ አነሳ። ሊደግፉት ፈቃደኛ የሆኑትንም በአዲሱ ዘመን መንፈስ 
እንደሚነቃቁ አረጋገጠላቸው።  ይህም ቅዱስ መንፈስ የቀድሞዎቹን 
ነቢያትና ቅዱሳንን ያነሳሳ  ነው። ነገር ግን ለአዲሱ ዘመን ፍላጎት 

እንዲስማማ እንደገና የተላከ አዲስ መንፈስ ነው። 
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ምዕራፍ   5 

 

ባሃኢ  ምንድን  ነው? 

 

“ሰው ፍሬ ማሳየት አለበት፤ ፍሬ የማይሰጥ ሰው በብጹኡ መንፈስ 
(ክርስቶስ) ቃላት ፍሬ እንደሌለው ዛፍ ነው፤ ፍሬ የሌለው ዛፍ 
ለእሳት ይገባል።” (ባሃኦላህ በወርድስ ኦፍ ፓራዳይስ)  

 

ኽርበርት ስፔንሰር አንድ ጊዜ፥ በምንም ዓይነት ቅመም ከእርሳስ 
ባሕርይ ወርቅ ጠባይ ለማግኘት አይቻልም። እንዲሁም በምንም የፓለቲካ 
ቅመም እያንዳንዱን የእርሳስነት ባሕርይ ያለውን ግለሰብ ወደ ወርቅ 
ኅብረተሰብ  መለወጥ አስቸጋሪ  ነው  ሲል ተናግሯል።  ባሃኦላህም 
እንደሁሉም ቀደምት ነቢያት ይህንኑ እውነት በማወጅ የእግዚአብሔን 
መንግሥት  በዓለም  ላይ  ለመመሥረት  በቅድሚያ  በሰዎች  ልብ 
መመሥረት እንዳለበት አስተምሯል። ስለዚህ የባሃኦላህን ትምህርቶች 
ስንመራመር ባሃኦላህ ስለእያንዳንዱ ጠባይ በሰጠው መመሪያ በመጀመር 

ባሃኢ መሆን ምን እንደሆነ በግልጽ ለማስረዳት እንሞክራለን። 

 

ኑሮውን መኖር 

 

አንድ ጊዜ ‘ባሃኢ ምንድነው?’ ተብሎ ሲጠየቅ አብዱል-ባሃ 
እንዲህ ሲል መለሰ፦ ‘ባሃኢ በቀላሉ ዓለምን በሙሉ መውደድ ማለት 
ነው፥ ሰውን መውደድና ለማገልገል መሞከር፥ ለዓለም ሰላምና ለዓለም 
ወንድማማችነት መሥራት ማለትም ነው።’ ሌላ ጊዜ ደግሞ ባሃኢን 
ሲገልጽ ‘አንድ በማንኛውም ሰብዓዊ ሥራው ምንም ዓይነት ጉድለት 
የሌለበት ሰው ማለት ነው።’ ሎንዶን ባደረጋቸው ንግግሮቹ ውስጥ አንዴ፣ 
ምንም እንኳን አንድ ሰው ስለ ባሃኦላህ ባይሰማም ባሃኢ ሊሆን ይችላል፤ 
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ሲል ተናግሯል። ከዚህም በመቀጠል፦  

“ማንም ሰው በባሃኦላህ ትምህርት መሠረት የሚኖር በቅድሚያ ባሃኢ 
ነው። በአንድ በኩል ደግሞ አንድ ሰው ለሃምሣ ዓመት ባሃኢ ነኝ ብሎ ብቻ 
ኑሮውን ባይኖር እርሱ ባሃኢ አይደለም። መልከ ጥፉ ሰው እራሱን መልከ 
መልካም ነኝ ይል ይሆናል። ግን ማንንም አያታልልም፤ እንዲሁም አንድ ጥቁር 
ሰው ነጭ ነኝ ቢል ማንንም አያታልልም፥ እራሱንም እንኳን ቢሆን።” (አብዱል-
ባሃ ኢን ሎንዶን ገጽ 109) 

ሆኖም፥ አንድ የእግዚአብሔርን መልእክተኛ የማያውቅ ሰው 
በጥላ ውስጥ እንደሚያድግ ተክል ነው። ፀሐይን ምንም እንኳ ባያውቅ 
እድገቱ በፍጹም በፀሐይ ላይ የተመሠረተ ነው። ታላላቆቹ ነቢያት 
የመንፈስ ፀሐዮች ናቸው። ባሃኦላህም የዚህ እኛ የምንኖርበት ዘመን 
ፀሐይ ነው። በቀደምት የነበሩት ፀሐዮች ዓለምን አሙቀዋል ሕይወትም 
ሰጥተዋል። እነዚያ ፀሐዮች ባይወጡ ኖሮ መሬት ይሄኔ ቀቃዛና በድን 
ነበረች፤ ግን በቀደምት ፀሐዮች ሕይወት የተሰጣቸው ፍሬዎች ሊበስሉ 

የሚችሉት በአሁኑ የፀሐይ ብርሃን ብቻ ነው። 

 

ለእግዚአብሔር ማደር  
 

የባሃኢን ያልተጓደለ ኑሮ ለመኖር ለመስክ አበባና ለጽጌረዳ 
መፈንዳት የፀሐይ ብርሃን ተፈላጊነቱን ያህል ከባሃኦላህም ጋር ቀጥታ 
የመንፈስ  ግንኙነት  ማድረግ  ያስፈልጋል።  ባሃኢ  የሚያመልከው 
የባሃኦላህን ሥጋዊ አቋም ሳይሆን በእርሱ ያደረውን የእግዚአብሔርን ጸጋ 
ነው። ክርስቶስን፤ ሙሐመድንና ሌሎችንም የቀድሞዎችን መልእክተኞች 
ያከብራል፤ ባሃኦላህ ግን እኛ የምንኖርበት ዘመን የእግዚአብሐርን 
መልእክት  አድራሻና  የቀደምት  መሰሎቹን  ትምህርት  ለመቀጠልና 
በተግባርም ላይ ለማዋል የመጣ ታላቅ የዓለም መምህር ነው ሲል 

ይቀበላል። 

በእምነት ዕውቀት መምጠቅ ወይንም ላይ ላዩን በዓመል ቀጥተኛ 
መምሰል አንድን ሰው በሃኢ አያደርገውም። ባሃኦላህ ከተከታዮቹ በሙሉ 
ልብ ፍጹም ለእርሱ ማደርን ይሻል። ምንም እንኳን እንደዚህ ያለውን 
የሚጠይቅ እግዚአብሔር ብቻ ቢሆንም ባሃኦላህ ይህን የሚናገረው፥ 
ክስተተ እግዚአብሔር በመሆኑና የፈቃዱም ገላጭ ስለሆነ ነው። የቀደምት 
ነቢያትም ስለዚህ ጉዳይ ግልጽ አድርገው ተናግረዋል። ክርስቶስ ‘አንድ 
ሰው እኔን መከተል ቢሻ እራሱን ረስቶ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ፥ 



76 

ማንም ሕይወቱን ቢያድን ያጠፋታል፥ ማንም ሕይወቱን ስለእኔ የሚሰጥ 
ግን ያገኛታል’ ብሏል። በልዩ ልዩ ቃላት ሁሉም መለኮታዊ ክስተቶች 
ከተከታዮቻቸው ይህንን መሰል ሁኔታዎች ጠይቀዋል። ይህንን ፍላጎት 
ወይንም ጥያቄ ከልብ ከአወቁትና ከተቀበሉት ዘንድ ሃይማኖት ምድራዊ 
ተቃውሞንና ጭቆናን፥ መገፋትን፥ እንዲሁም የምዕመናንን መስዋዕትነትን 
ቢያስከትልም  እንኳን  እንደሚስፋፋ  የሃይማኖት  ታሪክ  በግልጽ 
ይነግረናል። በሌላ በኩል ደግሞ የሃይማኖት ፍጹምነት ሃይማኖትን 
ተደግፎ በሚገኝ ክብር ሲተካ ያን ጊዜ ሃይማኖት ረክሷል ማለት ነው። 
በዚህም ጊዜ ሃይማኖት ባህል እንጂ ለማዳንና ለመለወጥ፥ ተዓምር 
ለመሥራት ያለውን ኃይል አጥቷል። እውነተኛ ሃይማኖት ግን ባህል ሆኖ 
አያውቅም።  የእግዚአብሔር  ፈቃዱ  ሆኖ  አንድ  ቀን  ሃይማኖት 
ትክክለኛውን ቦታ ይዞ ይሰፍን ይሆናል። በክርስቶስ ጊዜ “ወደ ሕይወት 
የሚመራው መንገድ ጠባብ፤ በሩ ቀጥተኛ፥ የሚያገኙትም ጥቂቶች 
ናቸው” ተብሎ የተነገረው አሁንም እርግጥ ነው። እንደሥጋዊ ልደት በር 
ሁሉ የመንፈስ ልደትም በር የሚያስተላልፈው አንድ በአንድ ያለጓዝም 
ነው።  ምናልባት ወደፊት ከበፊተኞቹ የበዙ ሰዎች በዚያ መንገድ 
ለመግባት ቢችሉ በሩ ሰፍቶላቸው ሳይሆን ረጅምና አሰቃቂ የዘመን 
ልምድ የራሳቸውን መንገድ ከመምረጥ ይልቅ የእግዚአብሔርን መንገድ 
እንዲያዩ ስለአደረጋቸውና እግዚአብሔር  የሚፈልግባቸውን “ፍጹም 

መንበርከክን” ስለፈጸሙ ነው። 

 

እውነትን መሻት  
 

ባሃኦላህ  ተከታዮቹን  ፍትህን  አጥብቀው  እንዲይዙ  ሲያዝ 

እንደሚከተለው ያስረዳል፦ 

“የእግዚአብሔርን ክስተቶች ሁሉ በእኩልነት ለማየትና ሁሉንም ነገሮች 
በብሩህ ሕሊና ለማመዛዘን የሰው ልጅ ከከንቱ እምነትና በጭፍን ከመከትል ነፃ 
መሆን አለበት።” (ዎርድስ ኦፍ ዊዝደም) 

እያንዳንዱ ሰው የእግዚአብሔር ጸጋ በባሃኦላህ ሰብዓዊ አካል 
መከሰቱን ማየትና መገንዘብ ይኖርበታል። ይህንን ካልተገነዘብን ግን 
የባሃኢ እምነት ለማንም ትርጉም የሌለው ባዶ ስም ነው። ነብያት ሁልጊዜ 
ሰውን አጥብቀው የሚያስተምሩት ሰው ዓይኑን እንዲከፍት እንጂ 
እንዲጨፍርን፥ ማመዛዘኛውን እንዲጠቀምበት እንጂ እንዳይጨቁኑት 
ነው። የከንቱ ጥላቻን ደመና ለመግፈፍና በጭፍን የመከተልን ሰንሰለት 



77 

በመበጣጠስ የአዲስ እምነትን እውነታ ለመቀበል የሚያስችላቸው ግልጽ 

አመለካከትና ነፃ አስተሳሰብ እንጂ በግድ ማሳመን አይደለም። 

እርሱ ባሃኢ የሚሆን የማይፈራና እውነትን ፈላጊ መሆን አለበት፥ 
ግን ፍለጋውን በቁስ ዓለም ብቻ   መወሰን የለበትም። መንፈሳዊ 
የማስተዋል ኃይልና የሥጋዊ ንቃት ሊኖረው ይገባል። እውነትን ያለ 
ተገቢና በቂ ምክንያት ላለመቀበል እግዚአብሔር የሰጠውን ህዋሳት ሁሉ 
መጠቀም ያስፈልጋል። ልቡ ንጹህ፥ አእምሮው ከከንቱ ጥላቻ የነጻ፥ ቅን 
ተመራማሪ የእግዚአብሔር ጸጋ በማንም አካል ቢገለጥ ለመቀበል 

አያዳግተውም። ባሃኦላህ በተጨማሪ እንዲህ ይላል፦ 

“ሰው እራሱን ማወቅ አለበት፥ እንዲሁም ወደ ከፍተኝነት ወይንም 
ወደዝቅተኝነት፥ ወደ ሃፍረት ወይም ወደ ክብር፥ ወደ ሀብት ወይም ወደ ድኅነት 
የሚመሩትን ነገሮች ማመዛዘን አለበት።” (ታብሌት ኦፍ ታራዛት) 

“የእግዚአብሔር ስሙ ይቀደስ! የትምህርት ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔርን 
ማወቅ ነው። ይህም ሊደረስበት የሚችለው በእርሱ መለኮታዊ ክስተቶች በኩል 
ነው።” (ወርድስ ኦፍ ዊዝደም) 

 

የእግዚአብሔር ክስተት ፍጹም ሰው፥ ታላቅ የሰው ልጅ አርአያና 
የሰብዓዊነት ተክል የመጀመሪያ ፍሬ ነው። ክስተትን እስክናውቀው ድረስ 
በውስጣችን ያለውን ድብቅ ኃይል ልንገነዘብ አንችልም። ክርስቶስ የመስክ 
አበቦች እንዴት እንደሚያድጉ እንድናስብ ሲያስታውሰን ሰሎሞን በዚያ 
ሁሉ ክብሩ ከእነርሱ እንደ አንዷ እንኳ እንዳልፈካ ይነግረናል። የመስክ 
አበባ ከአንድ ውብት አልባ እምቡጥ ውስጥ ታድጋለች። የመስክ አበባ 
ፈንድታ ተወዳዳሪ የሌለውን አበባዋንና ግርማ ሞገስዋን ተጎናጽፋ ካላየን 
በዚያች ውበት አልባ እምቡጥ ውስጥ ያለውን እውነት እንዴት ልናውቅ 
እንችላለን? ያንን እምቡጥ ለመመርመር ልንቆራርጠው፥ ልንከፋፍለው 
በጥንቃቄም በረቀቀ ሁኔታ ልንመረምረው ብንችልም ያንን በውስጡ 
የተደበቀ  ውበት  ለመቀስቀስ  የሚችል  አትክልተኛው  ብቻ  ሆኖ 
እናገኘዋለን። በተመሳሳይ ሁኔታ የእግዚአብሔርን ጸጋ በክስተቱ ላይ 
እንደተገለጸ ካላስተዋልን በእራሳችን ተፈጥሮና በመሰሎቻችን ውስጥ 
ስለአለው ድብቅ መንፈሳዊ  ውበት ምንም ዓይነት ግምት ሊኖረን 
አይችልም። የእግዚአብሔርን ክስተት በማወቅና በመውደድ ትምህርቱንም 
በመከተል ቀስ በቀስ በውስጣችን ያለውን ድብቅ ፍፁምነት ልንገነዘበው 
እንችላለን። የዚያን ጊዜ ነው የሕይወት ትርጉምና ዓላማ፥ የሁለንተን 

ዓለምም ሚስጢር ግልጽ የሚሆንልን። እስከዚያ ድረስ ግን አይደለም። 
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እግዚአብሔርን  መውደድ  
 

የእግዚአብሔርን ክስተት ማወቅ ማለት፥ እርሱንም መውደድ 
ነው። አንዱ ያለሌላው ሊሆን አይችልም። እንደ ባሃኦላህ አነጋገር ሰው 

የተፈጠረበት ምክንያት እግዚአብሔርን ያውቅና ይወደውም ዘንድ ነው።  

ከመልእክቶቹ በአንዱ እንዲህ ይላል፦ 

“ለሁሉም ፍጥረት የመፈጠር ምክንያት ፍቅር ነው፥ በታወቀው ባህላዊ 
አነጋገር ‘ድብቅ ዕንቁ ነበርሁ ለመታወቅም ወደድሁ፤ ስለዚህ እታወቅ ዘንድ 
ፍጥረትን ፈጠርኩ’ ይላል።” 

በኅቡአተ ቃላት እንዲህ ይላል፦ 

“የሕያው ልጅ ሆይ! 

“አፍቅረኝ አፈቅርህ ዘንድ፥ ባታፈቅረኝ ግን የእኔም ፍቅር በምንም 
ዓይነት ሊደርስህ አይችልም። ይህንን እወቅ አገልጋይ ሆይ!” 

“የአስናባቂ ራዕይ ልጅ ሆይ! 

“በውስጥህ የእኔን የራሴን መንፈስ እስትንፋስ ተንፍሼአለሁ፥ አፍቃሪዬ 
ትሆን ዘንድ፥ ለምን እኔን ትተህ ሌላ ወዳጅ ፈለግህ?” 

የእግዚአብሔር አፍቃሪ መሆን! ይህ ብቻ ነው የባሃኢ ዋና 
የሕይወቱ  መሠረተ  ዓላማ።  ፍጹም  የደስታ  ምንጭ  የሆነው 
እግዚአብሔርን እንደዋና ቅርብ ጓደኛና ዘመድ፥ አቻ እንደሌለው ወዳጅ 
መውሰድ! እግዚአብሔርን መውደድ ማለት ማንንም፥ ሁሉንም መውደድ 
ማለት ነው። ሁሉም የእግዚአብሔር ናቸውና። እውነተኛ ባሃኢ ፍጹም 
አፍቃሪ ይሆናል። በንጹህ ልብ ሁሉንም ከልብ ይወዳል። ማንንም 
አይጠላም።  የታላቁ ወዳጁን መልክ በእያንዳንዱ ፊት ማየት ስለሚችልና 
ምልክቱንም  በያለበት  ስለሚያገኘው  ማንንም  አይንቅም።  ፍቅሩ 

የሃይማኖት፥ የሀገር፥ የነገድ፥ የጎሳ ወሰን አያውቅም። 

ባሃኦላህ እንዲህ ይላል፦ 
“በቀድሞ ዘመን እንዲህ ተብሏል፥ ‘የአንድን ትውልድ አገር ማፍቀር 

ሃይማኖት ነው።’  የታላቁ ሥልጣን አንደበት ግን በዚህ ክስተቱ ዘመን እንዲህ 
ይላል፦ ‘መመካት የእርሱ ሐገሩን የሚወድ አይደለም፥ መመካት ግን ለእርሱ 
የሰውን ዘር ለሚወድ እንጂ’” (ታብሌት ኦፍ ዘወርልድ) 

 “እርሱ ወንድሙን ከእራሱ የማያስቀድም የተባረከ ነው። እንዲህም ያደረገ 
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ከባሃ ሕዝብ እንደ አንዱ ነው።” (ወርድስ ኦፍ ፓራዳይስ) 

አብዱል-ባሃ  ‘በብዙ ሰውነቶች እንደተዋሃደች እንደ አንዲት ነፍስ 
መሆን እንዳለብንና በበለጠም እርስ ብርስ ስንፋቀር ወደ እግዚአብሔር 
እንደምንቀርብ’’ ይነግረናል። 

በአንድ የአሜሪካኖች ስብሰባ ላይ እንዲህ ሲል ተናገረ፦ 

“እንዲሁም የእግዚአብሔር ክስተቶች መለኮታዊ ሃይማኖቶች ምንም 
በስም ቢለያዩ በመሠረቱ አንድ ናቸው። ብርሃን ከማንኛቸውም በኩል ይምጣ፥ 
ሰው ብርሃንን አፍቃሪ መሆን አለበት። ከየትኛውም አፈር ላይ ትብቀል ሰው 
የጽጌረዳ ወዳጅ መሆን አለበት። ምንጩ ከየትም ይሁን ሰው የእውነት ፈላጊ 
መሆን አለበት። ፋኖሱን መውደድ ብርሃኑን መውደድ አይደለም። መሬትንም 
ማፍቀር አይገባም፥ የሚያበቅላትን ጽጌረዳ እንጂ። ዛፉን ብቻ መውደድ ትርፍ 
የለውም። ከፍሬው መቋደስ ግን ጠቃሚ ነው ። ጣፋጭ ፍሬዎች በማንኛውም 
ዛፍ ይብቀሉ ከየትኛውም ቦታ ይገኙ መወደድ አለባቸው። የእውነት ቃል 
በማንም አንደበት ይነገር መከበር አለበት። ፍጹም እውነቶች በማንኛውም 
መጽሐፍ ይመዝገቡ መቀበል አለብን። ምክንያት ለሌለው ጥላቻ ማኅደር መሆን 
ድንቁርናንና ውርደትን ያስከትላል። በሃይማኖቶች፥ በሀገሮችና በነገዶች መካከል 
ግጭት  የሚነሳው  ከአለመግባባት  ነው።  ሃይማኖቶችን  ዓላማቸውንና 
በመሠረታቸው ያለውን ቁም ነገር  ለማግኘት ብንመረምር  አንድ ሆነው 
እናገኛቸዋለን።  ምክንያቱም  መሠረታዊ  እውነታቸው  አንድ  እንጂ  ብዙ 
ስለአልሆነ ነው። ይህም ከሆነ የዓለም ሃይማኖት ተመራማሪዎች አንድ የአንድነት 
የመግባቢያ ነጥብ ላይ ይደርሳሉ ማለት ነው።” 

እንደገናም እንዲህ ይላል፦ 

“ይህ ጮራ በአድማስ ተዘርግቶ፥ ይህ ዜማ ሰዎችን ሁሉ አስደስቶ፥ ይህ 
መለኮታዊ ፈውስ ለማንኛውም በሽታ መድኃኒት ሆኖ፥ ይህ የእውነት መንፈስ 
ለእያንዳንዱ ነፍስ የሕይወት ምክንያት ይሆን ዘንድ እያንዳንዱ ምዕመን ሌሎችን 
መውደድ አለበት። ንብረቱንና ሕይወቱንም ከነርሱ መሰወር አይገባውም። 
እንዲያውም ለሌሎች ደስታና ሐሴት ምክንያት ለመሆን መጣር ይኖርበታል። 
ሌሎች ደግሞ የግል ዝንባሌ የሌላቸውና ራሳቸውን መስዋዕት አድራጊ መሆን 
አለባቸው”  (ታብሌት ኦፍ አብዱል-ባሃ ቮሊዩም 1 ገጽ 147) 

 

መወሰን 
 

ለእግዚአብሔር ማደር የእግዚአብሔር ካልሆኑት ነገሮች ሁሉ 
መወሰንና  ከግለኝነትና  ከዓለማዊ፥  ከሌሎችም  አስፈላጊ  መስለው 
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ከሚታዩት ፍላጎቶች መታቀብን ይጠይቃል። የእግዚአብሔር መንገድ 
የሚገኘው በሀብት ወይም በድህነት፥ በጤንነት ወይም በሕመምተኝነት፥ 
በቤተ መንግሥት ወይም በወህኒ፤ በአበባ አትክልት ሥፍራ ወይም 
በመሰቃያ ክፍል ሊሆን ይችላል። በየትኛውም መንገድ ቢሆን ባሃኢ 
“በብሩህ ተቀባይነት” እጣውን እንዲረከብ ይማራል። መወሰን፥ ከተንኮል 
ሁኔታዎች እንዲሁ መነጠል ወይንም ለአካባቢው ቁብ ማጣት ማለት 
አይደለም። ወይንም እግዚአብሔር የፈጠራቸውን መልካም ነገሮች መናቅ 
አይደለም። እውነተኛ ባሃኢ ልበ ደንዳና፥ ግድየለሽ ወይም ባህታዊ 
አይሆንም። በእግዚአብሔር መንገድ የብዙ ቁም ነገሮች፥ የበዙ ሥራዎች፥ 
የበዛም ደስታ ያገኛል። ግን የግል ፍላጎቱን ለማርካትና እግዚአብሔር 
ያልፈቀደለትን ለመፈለግ የአንዲት ፀጉር ስፋት እንኳን ያህል ከመንገዱ 
አይወጣም። አንድ ሰው ባሃኢ ሲሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ  የእርሱም 
ፈቃድ ይሆናል፥ ከእግዚአብሔር ፈቃድ መውጣት እርሱ ሊሸከመው 
የማይችለው ታላቅ ሸክም ነው። በእግዚአብሔር መንገድ ሲጓዝ አንዳች 
ስህተት ወይም ችገር አያሰጋውም፥ ተስፋም አያስቆርጠውም። የፍቅር 
ውጋገን  የጨለማ  ቀኖቹን  ያበራለታል፥  ጭንቅን  ወደ  ፍጽሐ፥ 
ሰማዕትነትንም ስሜቱ ከፍ ወደአለ ደስታ ይለውጥለታል። ሕይወት 

ከፍርሃት ወደጀግንነት ደረጃ ከፍ ሲል ሞት የደስታ ጉዞ ይሆናል። 

ባሃኦላህ እንዲህ ይላል፦ 

“እርሱ በልቡ ከሰናፍጭ ቅንጣት እንኳን የምታንስ ፍቅር ከእኔ በቀር 
ለሌላው ያለው በእውነት እርሱ መንግሥቴን አይወርስም።” (ሱራታል ኃይካል) 

“የሰው ልጅ ሆይ! 

“እኔን ካፈቀርከኝ ከእራስህ ፊትህን አዙር፥ የእኔንም ደስታ ከፈለግህ 
የራስህን አትሻ፥ አንተ በእኔ ውስጥ ስትሞትና እኔ በአንተ ውስጥ ለዘለዓለም 
እኖር ዘንድ።” (ኅቡአተ ቃላት ቁጥር 7 አረብኛ) 

“አገልጋይ ሆይ! 

“እራስህን ከዚህ ዓለም ሰንሰለት ነፃ አውጣ፥ ነፍስህንም ከእኔነት እሥር 
ቤት አላቅቅ። ዕድልህን አጥብቀህ ያዝ፥ ተመልሶ አይመጣልህምና” (ኅቡአተ 
ቃላት ቁጥር 40 ፋርስኛ) 

 

ታዛዥነት 

 

ለእግዚአብሔር ማደር፥ በመልእክቱ የታዘዙት ትእዛዛት ምክንያቱ 
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ባይገባም  እንኳ  አለጥርጣሬ መፈጸምን ያጠቃልላል።  መርከበኛው 
የአለቃውን ትእዛዝ ምክንያቱ  ባይገባውም ያለጥርጣሬ ይፈጽማል። 
ትእዛዙን ሲቀበል ግን በጭፍን አይደለም። ምክንያቱም አለቃው በጥብቅ 
ቁጥጥር  ውስጥ  በማገልገል  መርከብ  በመምራት በቂ  ችሎታውን 
እንዳስመሰከረ በደንብ ስለሚያውቅ ነው። እንዲህ ካልሆነ ግን በእርሱ ስር 
ማገልገሉ ከሞኝ ያስቆጥረዋል። እንዲሁም ባሃኢው የደኅንነቱ አለቃ 
ያለአንዳች መጠራጠር መታዘዝ አለበት፤ ግን መጀመሪያ ይህ አለቃ 
ለታማኝነቱ በቂ መረጃ መስጠቱን ካላረጋገጠ እርሱም በእውነት እንደሞኝ 
ይቆጠራል።  እንዲህ  ያሉትን  ምልክቶች  ከአገኘን  ዘንዳ  ትእዛዙን 
አለመፈጸመ ታላቅ ስህተት ይሆናል። በብሩህና ዓይንን በከፈተ ታዛዥነት 
ነው ከጠቢብ ጌታ ጥበብ ልናተርፍና ይህንንም ጥበብ የየራሳችን ልናደርግ 
የምንችለው። አለቃው እንዲህ ብልህ ካልሆነና ከተከታዮቹ ማንም 
ትእዛዙን  ካልፈጸማ መርከቡ እንዴት  ከወደቡ  ሊደርስ  ይችላል? 
መርከበኞቹስ የመርከብ መምራት ጥበብ እንዴት ሊያጠኑ ይቻላቸዋል? 
ክርስቶስ በግልጽ፥ መታዘዝ የጥበብ ጎዳና መሆኑን አመልክቷል። እንዲህ 

ይላል፦ 

“ትምህርቴስ ከላከኝ ነው እንጂ ከእኔ አይደለም፤ ፈቃዱን ሊያደርግ 
የሚወድ ቢኖር እርሱ ይህ ትምህርት ከራሴ ወይንም ከእግዚአብሔር መሆኑን 
ያውቃል።” ዮሐ. 7 ቁ.16-17 

ባሃኦላህም እንዲህ ይላል፦ 
“በፀጋው ብዕር በመጽሐፉ የተገለጡትንና ያዘዛቸውንም ትእዛዛት ሁሉ 

በሥራ ላይ ካላዋልን በስተቀር እግዚአብሔርን ከልብ ማመንና እርሱንም ማወቅ 
አይቻልምና።” (ታብሌት ኦፍ ታጃልያት) 

 

ያለጥርጣሬ መታዘዝ በዚህ የዲሞክራሲ ዘመን ጠቅላላው ሕዝብ 
የሚቀበለው መንፈስ አይደለም። በእርግጥም ለአንድ ተራ ሰው ፈቃድ፥ 
መንገድ መስጠት ወደ ውድቀት ይወስዳል።  የሰው ልጅ አንድነት 
ሊደረስበት የሚችለው ግን እያንዳንዱና ሁሉም ከመለኮታዊው ፈቃድ 
ጋር በፍጹም ሲተባበር ብቻ ነው። ይህ በጎ ፈቃድ በግልጽ ካልታየና 
ሰዎችም ስሕተተኛ መሪዎቻቸውን እየተው የመለኮታዊ ክስተትን ብቻ 
ካልታዘዙ ግጭትና ጭቅጭቅ ይቀጥላል።  ሰዎች እርስ በእርሳቸው 
ይነታረካሉ። ለእግዚአብሔር ጸጋና ለመዳን በሕብረት በመሥራት ፈንታ 

በዙውን ጉልበታቸውን የወንድሞቻቸውን ተስፋ ለማስቆረጥ ያውሉታል። 
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ግልጋሎት 

 

ለእግዚአብሔር ማደር ለመሰል ፍጡራን ማገልገል ማለት ነው። 
ከዚህ በስተቀር በምንም መንገድ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ልንሆን 
አንችልም። ለመሰል ወንድሞቻችን ጀርባችንን ብንሰጥ ለእግዚአብሔርም 
እንዲሁ ማድረግችን ነው። ክርስቶስ “ከኒህ ከታናናሾቹ ለአንዱ ምንም 
ያላደረገ ለእኔ ከቶ ምንም አላደረገም።” ይላል። 

ባሃኦላህም እንዲህ ይላል፦ 

“የሰው ልጅ ሆይ! ምህረትን ብትሻ እራስህን የሚጠቅምህን አትፈልግ፥ 
ግን መሰል ወንድሞችህን የሚጠቅመውን እንጂ። ዓይንህን ወደ ፍትህ የምታዞር 
ከሆነ ለራስህ የምትመርጠውን ለጎረቤትህ ምረጥ።” (ወርድስ ኦፍ ፓራዳይዝ) 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“በባሃኢ መልእክት ኪነጥበብ፥  ሥነ ጥበብ፥ ሌሎችም ሙያዎች 
እንደስግደት ይቆጠራሉ። አንዲት ቁራጭ የማስታወሻ ወረቀት ለማዘጋጀት 
የመጨረሻ ችሎታው በሚፈቅደው መጠን አመዛዝኖ መላ ጉልበቱን እርሷን 
ለማሻሻል ያዋለ ለእግዚአብሔር ምስጋና ማቅረቡ ነው። በአጭሩ ለሰው ልጅ 
ግልጋሎት ባለው  ታላቅ ዓላማ ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ሰው ከልቡ 
የሚያውለው ማንኛውም ሙከራና ለሥራ መታጠቅ ስግደት ነው። ስግደት 
የሰውን ልጅ ማገልገልና የሰውንም ፍላጎት ማርካት ነው። ግልጋሎት ጸሎት 
ነው። በሽተኛውን በጥንቃቄ፥ በርህራሄ አለአንዳች ጥላቻ የሚያስታምምና 
በሰዎች ዘር አንድነት የሚያምን ሐኪም ምስጋና ማቅረቡ ነው።” (ዊዝደም ኦፍ 
አብዱል-ባሃ) 

 

ማስተማር  

 

እውነተኛ ባሃኢ በባሃኦላህ  ትምህርት አማኝ ብቻ ሳይሆን 
በእነርሱ፥ የሕይወት መርሕና ንቃተ ኅሊና በማግኘት በደስታ የተፈጥሮው 
ምክንያት የሆነውን ዕውቀት ለሌሎች ያካፍላል። የኃይልና የማረጋገጫ 
መንፈስ በተሟላ ሁኔታ የሚያገኘው ይህ ሲሆን ብቻ ነው። ሁሉም ጥሩ 
ተናጋሪዎች ወይም ብቁእ ደራሲዎች ሊሆኑ አይችሉም። ግን ሁሉም  

‘ኑሮውን በመኖር’ ሊያስተምሩ ይችላሉ።  

ባሃኦላህ እንዲህ ይላል፦ 
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“የባሃ  ሰዎች  አምላክን  በዘዴ  ማገልገል  አለባቸው፥  ሌሎችን 
በአኗኗራቸው ማስተማርና የእግዚአብሔርን ብርሃን በተግባራቸው መግለጽ 
አለባቸው። በተግባር መግለጽ በእውነት ከቃላት ይልቅ የላቀ ኃይል አለው። 
በመምህሩ የተነገሩት ቃላት ተደማጭነት እንደዓላማው ጥራትና እንደጨዋነቱ 
መጠን ነው። ጥቂቶች በቃላት ይረካሉ፥ ግን የቃላት እውነትነት የሚፈተነው 
በተግባርና በአኗኗር ላይ የተመሠረተ እንደሆነ ነው። ምግባር የሰውየውን አቋም 
ይገልጻል። ቃላቱም በእግዚአብሔር ፈቃድ አንደበት እንደተነገሩትና በቅዱስ 
መጻሕፍትም እንደተጻፉት መሆን አለባቸው።” (ወርድስ ኦፍ ዊዝደም) 

የሆነ  ሆኖ  አንድ  ባሃኢ  በምንም  ዓይነት  ሃሳቡን  በግድ 
እንዲቀበሉት  ማድረግና  ለመስማት  የማይፈል  ጉትንም  ማስቸገር 
የለበትም። ሰዎችንም ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ይመራል እንጂ 
አያስገድ  ዳቸውም።  በጎቹን  እንደሚያሰማራውና  በሙዚቃውም 
እንደሚያስደስታቸው መልካሙ እረኛ ይሆናል እንጂ ከኋላ በበትርና 

በውሻ እንደሚያሳድድ እረኛ መሆን የለበትም። 

ባሃኦላህ እንዲህ ይላል፦ 

“የትቢያ ልጅ ሆይ! 

“አሳላፊ የያዘውን ዋንጫ ፈላጊ እስኪያገኝ እንደማያቀርብና፥ አንድ 
ፍቅረኛም የወዳጁን ውበት ሳያፑ  ከአንጀቱ እንደማያለቅስ ሁሉ፥ ሰሚ ካላገኙ 
የማይናገሩ ብልሆች ናቸው። ስለዚህ የመለኮታዊ ጥበብ ልዩ መዓዛ ያላቸው 
አበቦች ከማጥና ከሸክላ አፈር ላይ ሳይሆን፥ ከልብ ላይ እስኪያብቡ ድረስ፥ 
የጥበብንና  የዕውቀትን  ዘር  በንጹሕ  የልብ  ማሣ  ላይ  ዝራቸውና 
ሸፍናቸው።” (ኅቡአተ ቃላት ቁጥር 36 ፋርስኛ) 

እንደገናም እንዲህ ይላል፦ 
“የባሃ ሕዝብ ሆይ! እናንተ  የእግዚአብሔር የፍቅሩ ጎህ መነሻና 

የመውደዱም ጮራዎች ናችሁ። ማንንም በመርገምና በማንኳሰስ አንደበታችሁን 
አታርክሱ፥  ዓይናችሁንም  ዋጋ  የሌለውን  ነገር  ከመመልከት  ጠብቁት። 
ይዞታችሁን አሳዩ (እውነትን)። ተቀባይነትን ካገኘ ዓላማው ሰመረ። ባይሆን ግን 
የማይቀበለውን ሰው  መገሰጽና መነትረክ ከንቱ ነው። እርሱን ለራሱ ትታችሁ 
ወደጠባቂውና ወደምሉዕ አምላክ አምሩ። የኅዘን ምክንያት አትሁኑ። ከአመጽና 
ከአምባጓሮማ ምንኛ መራቅ ይገባችኋል! በመለኮት ቸርነት ዛፍ ጥላ ሥር 
አድጋችሁ በእግዚአብሔር ፈቃድ እንድትመሩ ተስፋ ይደረጋል። እናንት ሁላችሁ 
የአንድ ዛፍ ቅጠሎች የአንድም ውቅያኖስ ጠብታዎች ናችሁ።” (ታብሌት ኦፍ 
ኤሽራካት) 
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ትህትናና ውዳሴ  
 

ባሃኦላህ እንዲህ ይላል፦ 

“የእግዚአብሔር  ሰዎች  ሆይ!  ትህትናን  ታደርጉ  ዘንድ  በጥብቅ 
አሳስባችኋለሁ። ትህትና በእውነት ... የጥሩ ምግባር ሁሉ በላይ ነው። እርሱ 
በቀጥተኛነት አልባስ የተጎናጸፈና በትህትናም ብርሃን ያንጸባረቀ የተባረከ  ነው። 
በትህትናና በውዳሴ የተለገሠ ትልቅ ደረጃ ታድሏል።  ይህ ግፍ የተዋለበትና 
ሌሎች ሁሉ እንዲደርሱበት፥ እንዲይዙትና እንዲፈጽሙት ተስፋ ያደረጋል። ይህ 
ነው ከእጅግ ታላቁ ስም ብዕር የፈለቀውና የማይጣሰው ትእዛዝ።” (ታብሌት ኦፍ 
ዘወርልድስ) 

በመደጋገም እንዲህ ይላል፦ 
“የዓለም ሕዝቦች ሁሉ እርስ በእርስ በደስታና በሐሴት በአንድነት 

ይሥሩ። እናንተ ሕዝቦች ሆይ! ከማናቸውም ሕዝቦችና ሃይማኖቶች ጋር ሁሉ 
በፍስሃና በሐሴት ተሳሰሩ። ” 

አብዱል-ባሃ ለአሜሪካ ባሃኢዎች በጻፈው መልእክት እንዲህ 

ይላል፦ 

“ተአቀቡ! ተአቀቡ! የማንንም ልብ አታሳዝኑ ዘንድ! 

“ተአቀቡ!  ተአቀቡ! ማንንም አትጎዱ ዘንድ! 

“ተአቀቡ! ተአቀቡ! በማንም ላይ ርህራሄ የሌለው ተግባር አትፈጽሙ 
ዘንድ! 

“ተአቀቡ! ተአቀቡ! የምንም ፍጡር ተስፋ መቁረጥ ምክንያት አትሆኑ 
ዘንድ! 

“ማንም የአንድ ሰው ልብ ሃዘን ወይም የአንዲት ነፍስ ተስፋ መቁረጥ 
ምክንያት ሆኖ በመሬት ላይ ከሚራመድ እራሱን መቀመቅ ቢያስገባ ይሻለዋል።” 

እንዲህም  ሲል  ያስተምራል፦  አበባ  በእምቡጥ  ውስጥ 
እንደምትደበቅ ሁሉ ሰውም ውጫዊ አካሉ ሻካራና አስቀያሚ ቢመስልም 

የእግዚአብሔር መንፈስ በእያንዳንዱ ልብ ውስጥ ያድራል። 

ስለዚህም እውነተኛ ባሃኢ እያንዳንዱን ሰው እንደ አንድ ውድና 
መልካም አበባ ተንከባካቢ አትክልተኛ ይይዛል። የአትክልተኛው ምንም 
ዓይነት  መገፋፋት  ቢያደርግም  እምቡጡን  ያለጊዜው  ሊያፈነዳው 
እንደማይችል ያውቃል። የእግዚአብሔር የፀሐይ ብርሃን ብቻ ነው ይህንን 
ሊያደርግ የሚችል። ስለዚህም ዓላማው ይህን ሕይወት ሰጭ የፀሐይ 
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ብርሃን ወደ እያንዳንዱ የጨለመ ልብና ቤት ውስጥ ማምጣት ነው። 

እንደገናም አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“ከባሃኦላህ ትምህርቶች መካከል አንዱ፥ ሰው በማንኛውም ጊዜና ሁኔታ 
ይቅርባይ እንዲሆን፥ ጠላቶቹን እንዲወድና ምቀኛውንም እንደጥሩ ተመኝ 
እንዲመለከት የሚጠይቅ ነው። ክፉን በክፉ አትቃወም... በመቻል መልክም 
ማሳለፍ ተገቢ አይደለም። ይህ ግብዝነት እንጂ እውነተኛ ፍቅር አይደለምና። 
ይልቁንስ ጠላቶቻችሁን እንደወዳጅ፥ ምቀኞቻችሁን እንደበጎ ተመኝ አድርጋችሁ 
ያዙ። ፍቅራችሁና ችሮታችሁ እውነተኛ መሆን አለበት... ትዕግሥት ብቻ በቂ 
አይደለም። በይቅርታ ላይ ያልተመሠረተ ትዕግሥት ግብዝነት ነው።” (ስታር ኦፍ 
ዘ ዌስት ቮል. 4 ገጽ 191) 

እንዲህ ያለው ምክር ሰው፥ በሥጋዊ ስብእናው ምቀኛና የጥላቻ 
ምንጭ ሊሆንም ቢችል፥  እውነተኛና ሰው የሚያሰኘው ውስጣዊ 
መንፈሳዊ ባሕርይው የሚያመነጫቸው መልካም ምኞትና ፍቅር እንዳለ 
እስክንገነዘብ ድረስ ተቃራኒና ከንቱ ይመስላል። ወደዚህ ወደዋናው 
ውስጣዊ ሰው ነው ሃሳባችንንና ፍቅራችንን ወደ ጎርቤቶቻችን ልንመራ 
የሚገባን።  ውስጣዊው ሰው  ሲንቀሳቀስ ሥጋዊው ሰውነት ታድሶ 

ይለወጣል። 

 

ኃጢአትን  ሸፋኝ  ዓይን  
 

ከባሃኦላህ ትምህርቶች ሁሉ ተወዳዳሪ የሌለው ትእዛዝ ከሰው 
ላይ ስህተት ከመፈለግ መቆጠብ ነው። ክርስቶስ በዚህ አርዕስት ላይ 
አስተንክሮ ተናግሯል፥ ግን  አሁን የተራራው ስብከት ማንም ተራ 
ክርስቲያን  ሊፈጽመው  የማይችለው  “የፍጹምነት  ትምህርት”  ሆኖ 
ተቆጥሯል። ሁለቱም፥ ማለት ባሃኦላህና አብዱል-ባሃ በዚህ አርእስት ላይ 
የሚሰጡት ሁሉ ሊፈጽመው የሚገባውን ትምህርት እንጂ ለከንቱ 
አለመሆኑን ለመግለጥ ብዙ ደክመውበታል። ኅቡአተ ቃላት - በተባለው 

መጽሐፍ እንደሚከተለው እናነባለን፦ 

“የሰው ልጅ ሆይ! 

“አንተው ራስህ ኃጢአተኛ ስለሆንክ የሌሎችን ኃጢአት አታውሳ። 
ይህን  ትዕዛዝ  ከተላለፍክ  የተረገህምክ  ትሆናለህ፥  ስለዚህም  እኔ 
እመሰክራለሁ።”  (ኅቡአተ ቃላት ቁጥር 27 አረብኛ) 

“የሕያው ልጅ ሆይ! 
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“በራስህ  ላይ  ለመጫን  የማትሻውን  በሌላው  ላይ  አትጫን፥ 
የማትፈጽመውንም አትናገር። ይህ ላንተ ትእዛዜ ነው።” (ኅቡአተ ቃላት ቁጥር 
29 አረብኛ) 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ሲል ይነግረናል 

“ስለሌሎች ስህተት አለማነገር፥ ይልቁንም ለእነርሱ መጸለይ፥ መርዳት፥ 
ርህራሄና ደግነት ማሳየት፥ ስህተታቸውን ለማረም ይረዳል። ሁልጊዜ ጥሩውን 
እንጂ ክፉውን አለመመልከት። አንድ ሰው አሥር መልካም ጠባዮችና አንድ 
መጥፎ ባሕርይ ቢኖረው አሥሩን ተመልክቶ አንዱን መርሳት፥ ሌላው ደግሞ 
አሥር መጥፎ ጠባዮች ኖሮት አንድ ጥሩ ባሕርይ ቢኖረው አንዱን ተመልክቶ 
አሥሩን ማለፍ። ስለሌላው ሰው፥ ጠላታችንም እንኳን ቢሆን ከቶ ምንም ክፉ 
አለመናገር።” 

ለአንድ አሜሪካዊ ምእመን ሲጽፍ፦ 

“የሰዎች የመጨረሻው አጸያፊ ጠባይና በጣምም ትልቁ ኃጢአት ሐሜት 
ነው። በይበልጥም ከእግዚአብሔር ምዕመናን አንደበት ሲወጣ። የሐሜት በሮች 
ለዘለዓለም  ይዘጉ  ዘንድ  አንድ  ዓይነት  መንገድ  ቢፈጠር፥ 
እያንዳንዳቸውምዕመናንም ሌሎችን ለማሞገስ አንደበታቸውን ቢፈቱ የብጹዕነቱ 
የባሃኦላህ ትምህርት ይስፋፋ፥ ልብም ይበራ፥ መንፈስም ይደሰት፥ ሰብአዊው 
ዓለምም ዘለዓለማዊ ደስታ ይጎናጸፍ ነበር።” (ስታር ኦፍ ዘዌስት ቮ-4፤ ገጽ 192) 

 

ትሕትና  
 

የሰዎችን  ስህተት  እንዳንመለከት  በጎ  ሥራዎችን  እንድናይ 
ስንታዘዝ በሌላ መንገድ ደግሞ የራሳችንን  ጉድለት እንድናውቅና በበጎ 
ሥራችንም እንዳንመካ ታዘናል። ባሃኦላህ ኅቡአተ ቃላት .... በተባለው 

መጽሕድፉ እንዲህ ይላል፦ 

“የሕያው ልጅ ሆይ! 

“እንዴት የራስህን ጉድለት ዘንግተህ በሌሎች ጉድለት ላይ ታተኩራለህ? 
እንዲህ የሚያደርግ ሁሉ በእኔ ዘንድ የተረገመ ነው ።” (ኅቡአተ ቃላት ቁጥር 26 
አረብኛ) 

“ስደተኞች ሆይ! 

“እኔን ታነሱበት ዘንድ የፈጠርኩትን አንደበት በዘለፋ አታርክሱት። 
የእኔነት እሳት ቢያሸንፋችሁ፥ እያንዳንዳችሁ ከሌላው ይልቅ ራሳችሁን በተሻለ 
እንደማወቃችሁ መጠን፥ የራሳችሁን ጉድለት እንጂ የፍጡራኔን ስህተት 
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አታውሱ።” (ኅቡአተ ቃላት ቁጥር 66 ፋርስኛ) 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 
“ሕይወታችሁ የክርስቶስ መንግሥት መገለጫ ይሁን።  እርሱ የመጣው 

ሌሎችን ሊያገለግል እንጂ ሊገለገል አይደለም... በባሃኦላህ ሃይማኖት ሁሉም 
ሴትና  ወንዶች፥  አገልጋዮች፥ወንድማማችና  እህትማማቾች ናቸው።  አንዱ 
ከሌሎቹ ትንሽ የመሻል ወይም የመብለጥ ስሜት ሲሰማው በአደገኛ ሁኔታ ላይ 
መሆኑን ይገንዘብ። እንዲህ ያለውን የእርኩስ መንፈስ ጽንስ ከሃሳቡ አውጥቶ 
ካልጣለ ለእግዚአብሔር መንግሥት አገልግሎት በቂ መሣሪያ አይደለም። 

“በራስህ ሁኔታ አለመርካት የመሻሻል ምልክት ነው። ብቁዕ ነኝ ባይ 
ነፍስ የሴይጣን መከሰቻ ናት፤ በብቃቱ የማይመካ ግን የይቅር ባዩ መገለጫ 
ነው። ሰው ሺህ ጥሩ ጠባዮች ቢኖሩት እነርሱን መመልከት የለበትም። 
ይልቁንም ጉድለቶችና ያልተሟሉ ጠባዮቹን ለማወቅ መጣር አለበት ... የቱንም 
ያህል ሰው ቢሻሻል ፍጹም አይደለም፤ ፍጹምነት ወሰን የለውምና የደረሰበትን 
የፍጹምነት ደረጃ ቢመለከት ወዲያው በአሁኑ  ሁኔታው መደሰቱ ቀርቶ 
ወደሚቀጥለው ደረጃ ለመድረስ ይነሳሳል። እራስን ማሞገስ የእራስ ወዳድነት 
ምልክት ነው።” (ዳየሪ ኦፍ ሚርዛ አሕመድ ሾራብ 1914 እ.ኤ.አ.)  

ምንም እንኳ ኃጢአታችንን  እንድናውቅና ከልብ እንድናዝን 
ብንታዘዝም ለቄስ ወይም ለሌላ የመናዘዝ ልምድ በጥብቅ የተከለከለ 

ነው። ባሃኦላህ “ግላድ ታይዲንግስ” በተባለው መጽሐፉ እንዲህ ይላል፦ 

“ሐጢአተኛ ልቡ ሲነፃና እግዚአብሔርን ብቻ ሲያስብ ከእግዚአብሔር 
ብቻ ይቅርታ መጠየቅ አለበት። በአገልጋዮች ዘንድ (ለሰው) መናዘዝ የመለኮትን 
ይቅርታ ማግኛ መንገድ ስላልሆን አይፈቀድም።  እንዲህ ያለው በፍጡራን ፊት 
የሚደረገው ኑዛዜ ወደ ሃፍረትና ወደ ዝቅተኝነት ይመራል፤ አምላክም (ክብሩ 
ይስፋና) የአገልጋዮቹን ውርደት አይሻም። በእውነት እርሱ ርኅሩኅና ለጋስ ነው። 
ኃጢአተኛው  በእርሱና  በእግዚአብሔር  መካከል  ብቻ  ከምኅረት  ባሕር 
ምኅረትን፥ ከይቅር ባይነት ሰማይ ይቅርታን  ይጠይቅ።” 

 

እውነተኛነትና ታማኝነት  
 

ባሃኦላህ ታራዛት በተባለው መልእክቱ እንዲህ ይላል፦ 
“በእውነቱ ታማኝነት፥ በዓለም ላሉት ሁሉ የሰላም በርና በምኅረተኛው 

ፊትም ጸጋን የመታደል ምልክት ነው። ለዚህ የበቃ ሁሉ ታላቅ ሀብትና ሰፊ 
ንብረት ታድሏል። ታማኝነት ለሰው ልጅ ሰላምና ዋስትና ታላቁ በር ነው። 
የማንኛውም ነገር አቋም የተመሰረተው በመታመን ላይ ሲሆን የማዕረግ፥ 
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የክብርና የሃብትም ዓለማት የሚያንጸባርቁት በእርሱ ብርሃን ነው።...  

“የባሃ ሕዝብ ሆይ! ታማኝነት ለሰውነታችሁ የተዋበ ሸማና በጣም 
የተጌጠ ዘውድ ነው። ስለዚህ በኃያሉ አዛዥ ትእዛዝ ተመሩ።” 

እንደገናም እንዲህ ይላል፦ 

“የእምነት መሥረታዊ ዓላማ ቃላትን ማሳጠርና ድርጊትን በይበልጥ 
ማሳየት ነው። እርሱ ከሥራው ንግግሩ የሚበልጥ ከመፈጠሩ አለመፈጠሩ፥ 
ከመኖሩ አለመኖሩ እንዲሚሻል በእውነት ይወቅ።” (ወርድስ ኦፍ ዊዝደም) 

አብዱል-ባሃም እንዲህ ይላል፦ 

“እውነተኛነት ለሰው ልጅ መልካም ባህርይ ሁሉ መሠረት ነው።  
እውነተኛነት ከሌለ ነፍስ በሁሉም ዓለማት መሻሻልና መራመድ አትችልም። ይህ 
ቅዱስ ባሕርይ በሰው ውስጥ ሲሰርጽ ሌሎች መለኮታዊ ባህርያት ገሀድ 
ይሆናሉ።” (ታብሌት ኦፍ አብዱል-ባሃ ቮል.2 ገጽ 459) 

“የእውነትና የታማኝነት ብርሃን ከፊታችሁ ይብራ፤ ነገራችሁ በሥራም 
ሆነ በመዝናናት ጊዜ ታማኝነት ያለበትና እውነት ቃል መሆኑ በማንም ይታመን 
ዘንድ ግለኝነትን ረስታችሁ ለጠቅላላው ሥሩ።” (ሜሴጅ ቱ ለንደን ባሃኢስ 
ኦክቶበር 1911) 

 

እራስን  መገንዘብ  
 

ባሃኦላህ ደጋግሞ ሰዎች ውስጣቸው ያለውን ስውር ፍጹም 
ባሕርይ  እንዲገነዘቡና  በሥራም  እንዲያውሉ  ይጠይቃል፦  ይህም 
እውነተኛውን ውስጣዊ ሰው ከዓለማዊውና ውሱን፥ ብዙውንም ጊዜ 
የእውነተኛው ሰው እሥር ቤት ከሆነው መለየት ማለት ነው።ኅቡአተ 

ቃላት በተባለው መጽሐፍ እንዲህ ይላል፦ 

“የሕያው ልጅ ሆይ! 

“እኔ በሥልጣን እጅ ሥራሁህ፥ በብርቱም ጣቶች ፈጠርኩህ፥ በአንተም 
ውስጥ የብርሃኔን ሕልውና አኖርኩ። በእርሱ እርካ፤ ሌላ ምንም አትሻ፥ ሥራዬ 
ፍጹም፥ ትእዛዜም ጥብቅ ነውና። አትፈትነው፥ ጥርጣሬም አይግባህ።” (ኅቡአተ 
ቃላት ቁ. 12 አረብኛ) 

“የመንፈስ ልጅ ሆይ! 

“ሃብታም አድርጌ ፈጠርኩህ፥ ለምን እራስን ወደ ድኅነት ታወርዳለህ? 
ክቡር አደረግሁህ፥ ለምን እራስህን ታዋርዳለህ? ከእውቀት ምንጭ ሕይወት 
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ሰጠሁህ፥ ለምን ከእኔ በቀር ከሌላ የእውቀት ብርሃን ትሻለህ? ከፍቅር አፈር 
ሠራሁህ፥ እንዴት እራስህን ከሌላ ጋር ታወዳጃለህ? ዓይንህን ወደራስህ መለስ 
አድርግ።” (ኅቡአተ ቃላት ቁ. 13 አረብኛ) 

“አገልጋዬ ሆይ! 

“አንተ ልክ በአፎቱ ጨለማ ውስጥ እንደተደበቀና ዋጋው ከጠቢቡ 
ዕውቀት እንደተሰወረ፥ በጥራት እንደተሠራ ሰይፍ ነህ። ስለዚህ ዋጋህ ለዓለም 
ሁሉ  አንጸባራቂና  ግልጽ  ይደረግ  ዘንድ፥  ከእኔነትና  ከምኞት  አፎት 
ውጣ።” (ኅቡዓተ ቃላት ቁ. 72 ፋርስኛ) 

“ወዳጄ ሆይ! 

“አንተ የቅድስናዬ መንግሥተ ሰማያት የቀን ኮከብ ነህ፥የዓለም ርኩሰት 
ድምቀትህን አይጋርደው። ከደመናው በስተጀርባ አንጸባራቂ ሆነህ ትወጣ ዘንድ፥ 
ሁሉንም ነገር በሕይወት ልብስ ታለብስ ዘንድ፥ የደንታቢስነትን መጋረጃ 
ቅደድ።” (ኅቡአተ ቃላት ቁ. 73 ፋርስኛ) 

 

ባሃኦላህ ተከታዮቹን የሚጋብዛቸው ኑሮ እንዲህ የመሰለውን 
ጨዋነት ሲሆን በእውነቱ እጅግ በጣም ሰፊ በሆነው የሰው ልጆች ኑሮ 
ከዚህ የበለጠ ውብና ከፍተኛ ሰው ሊመኘውና ሊያገኘው የሚሻው ነገር 
ከቶ የለም። በውስጣችን ያለውን መንፈሳዊ ሰውነት መገንዘብ እኛ 
ከእግዚአብሔር የተገኘን ወደ እግዚአብሔርም የምንመለስ የመሆናችንን 
ፍጹም እውነት መገንዘብ ማለት ነው።  ይህ ወደ እግዚአብሔር መመለስ 
የባሃኢ ቅዱስ ግብ ነው፥ ግን ይህን ግብ ለማሟላት ያለው ጎዳና የእርሱን 
ምርጥ መልእክተኞች ፈቃድ መፈጸም በተለይም እኛ ለምንኖርበት ዘመን 
የእርሱ መልእክተኛ ለሆነው የአዲሱ ዘመን ነቢይ ለባሃኦላህ መታዘዝ ብቻ 

ነው።  
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ምዕራፍ   6 

 

ጸሎት 

 

“ጸሎት  ለማንኛውም ሰው  ወደ  መንግሥተ  ሰማያት 
የመወጣጫ መሰላል ነው።” (ሙሐመድ) 

 

ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር   

 

አብዱል-ብሃ፦ “ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው” ይላል። 
እግዚአብሔር፥  ሰዎች  ሃሳቡና  ፈቃዱ  ይገባቸው  ዘንድ፥  እነርሱ 
በሚገባቸው ቋንቋ ይናገራል። ይህንንም በቅዱሳን ነቢያት አንደበት 
ያሰማል።  እነዚህም ነቢያት በሕይወታቸው  ሳሉ በሰዎች መካከል 
ተገኘተው በቀጥታ የእግዚአብሔርን መልእክት ለሰዎች ያስተላልፋሉ። 
ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩ በኋላ ትምህርታቸው በጽሑፍ ተቀርጾ ለሰው 
ልጆች ያለማቋረጥ ይተላለፋል። ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር 
የሚነጋግርበት መንገድ ይህ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር በየትም ቦታ 
ዘርንና ቋንቋን ሳይለይ ልበ-ንጹሐን እውነት ፈላጊዎችን የሚያነጋግርበት 
ጽሕፈትና  ንግግር  የማይሻ  የመንፈስ ቋንቋ  አለ።  በዚህም  ቋንቋ 
ማንኛውም ክስተት ከምድራዊው ዓለም ከተለየ በኋላ ከምዕመናኑ ጋር 
ግንኙነቱን ይቀጥላል።  ክርስቶስ  ከስቅለቱ በኋላ ደቀ መዛሙርቱን 
እያነጋገረ የመንፈስ ብርታት ይሰጣቸው ነበር። እንዲያውም በሥጋዊ 
ሕይወት ከነበረበት ጊዜ ይልቅ በይበልጥ እምነታቸውን አጠበቀው። 
በሌሎቹም ነቢያት ዘንድ ይህን መሰል ሁኔታ ተፈጽሟል። አብዱል-ባሃ 

ብዙውን ጊዜ ስለዚህ መንፈሳዊ ቋንቋ ሲናገር እንዲህ ሲል ጽፎአል፦ 

“መንግሥተ-ሰማያዊ ቋንቋ በሆነው መንፈሳዊ ቋንቋ መነጋገር ይገባናል። 
የልብና የመንፈስ ቋንቋ አለና። የኛ ቋንቋ በጩኸትና በልዩ ልዩ ድምጽ 
ከሚነጋገሩት ከእንስሣት ቋንቋ የሚለየውን ያህል፥ እንደዚሁም መንፈሳዊ ቋንቋ 
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ከኛ ቋንቋ የተለየ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገረው መንፈሳዊ ቋንቋ ነው።  

“በምንጸልይበት ጊዜ ከማንኛውም ዓለማዊ ነገር ርቀን ሃሳባችንን ወደ 
እግዚአብሔር  ስናቀና  በዚያን  ጊዜ  የእግዚአብሔርን  ድምጽ  በልባችን 
እንደምንሰማ  ይሰማናል።  ያለቃላት  እንነጋገራለን፥  በሐሳብ  እንገንኛለን፥ 
በማነጋገርም ከእግዚአብሔ መልሱን እናገኛለን።… 

“ሁላችንም ወደ እውነተኛው መፈሳዊ ደረጃ ስንደርስ የእግዚአብሄርን 
ድምጽ ለመስማት እንችላለን።”  (ሚስ ኤቴል ጂ. ሮስንበርግ ካቀረቡት ንግግር) 

ከከፍተኛው የመንፈሳዊ እውነት ጋር ለመነጋገር የሚቻለው በዚሁ 
ቋንቋ ብቻ መሆኑን ባሃኦላህ አስረድቷል። ለጽሑፍ ወይንም ለንግር 
የምንጠቀምባቸው ቃላት በቂ አይሆኑም። ባሃኦላህ “ዘ ሰቨን ቫሊስ” 
በምትባለው ትንሽ መጽሐፉ ከምድራዊ ኑሮ ወደ መንፈሳዊ ቤታቸው 
ስለሚሔዱ  መንገደኞች  ከፍተኛ  የጉዞ  ደረጃ  ሁኔታ  ሲናገር 

እንደሚከተለው ጽፎአል።  

“አንደበት ይህን ሁኔታ ለመግለጽ ችሎታ ይሳነዋል፥ ቃላትም እጅግ 
በጣም ያጥራሉ፥ በዚህም ደረጃ ብዕር ጠቃሚ አይሆንም፥ ቀለምም ከማጥቆር 
በስተቀር ውጤት አያስገኝም። ... ይህ በቃላት ሊጠቃላል የማይችል ወይም 
የመልእክተኛ ሥራ ያልሆነ፥ ልብ ብቻ ከልብ በማነጋገር ሊገለጽ የሚቻል 
የመንፈሳዊነት ሁኔታ ነው።” 

 

የአምልኮት  ሁኔታ 

 

ከእግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር የሚያበቃንን መንፈሳዊ ደረጃ 

ለመደረስ እንችል ዘንድ አብዱል-ባሃ እንደዚህ ይላል፦ 

“ከዓለማዊ ሰዎችና ከዓለማዊ ነገሮች እየራቅን የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ 
ብቻ በማክበር  መንፈሳዊ ደረጃ ለመድረስ  መጣር አለብን። ከዚህ ደረጃ 
ለመድረስ ጥረት ይጠይቃል። ቢሆንም ሰዎች ከዚህ ግብ ለመድረስ መሥራትና 
መድከም ይኖርባቸውል። ለዓለማዊ ነገር ያለንን ፍላጎት በመጠኑ አድርገን 
ለመንፈሳዊ ነገር በበለጠ ብንደክም ልንደርስበት እንችላለን። ከአንደኛው መራቅ 
ወደ ሌላው መቅረብ ነው። ሆኖም ምርጫው የኛው ነው። የእግዚአብሔርን 
መንፈስ ምልክት በፍጡራን ላይ ለማየት እንድንችል፥ ውስጣዊ ዓይናችንን 
መክፈትና መንፈሳዊ ስሜት እንዲኖረን ይገባል። ፍጥረት ሁሉ መንፈሳዊ 
ብርሃንን ሊያሳየን ይችላል።” (ሚስ ኤስል ጄ ሮዘንበርግ ከአቀረቡት ዘገባ) 

ባሃኦላህ እንዲህ ሲል ጽፎአል፦ 
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“ያ እውነት ፈላጊ ... በየዕለቱ ጎሕ ሲቀድ ... ከእግዚአብሔር ጋር 
በጸሎት መነጋገር ይገባዋል። በሙሉ ልቡም ተውዳንጁን ለመግኘት ሳይታክት 
መጣር ያስፈልገዋል፥ ክፉ ሐሳቡንም የተወዳጁን ስም በመጥራት በሚገኘው  
የፍቅር እሳት ማቃጠል ይገባዋል።” (ግሊኒንግስ ገጽ 285) 

አብዱል-ባሃም በተመሳሳይ ሁኔታ እንዲህ ይላል፦ 

“ሰው፡ በነፍሱ አማካይነት፡ ግንዛቤውን መንፈስ እንዲያብራራለት 
ሲፈቅድ ፍጥረትን ሁሉ በውስጡ ይከስታል/ ይይዛል።  ነገር ግን በሌላ በኩል 
ደግሞ ሃሳቡንና ልቡን ከመንፈስ ቅዱስ ቡራኬ በማራቅ ዝንባሌውን ሁሉ ወደ 
ዓለማዊ ነገር  ካደረገ  ከከፍተኛ ደረጃው ወርዶ ከእንስሳት  ሁሉ ያነሰ 
ይሆናል።” (ዊዝደም ኦፍ አብዱል-ባሃ) 

ባሃኦላህ በተጨማሪ ሲጽፍ፦ 

“ሰዎች ሆይ! ራስን ከመውደድ እስረኝነት እራሳችሁን ነፃ አውጡ፤ 
ነፍሶቻችሁንም ከኔ በስተቀር ከማንኛውም ነገር ሁሉ ቁራኝነት አንጿቸው፥ 
የምትረዱስ ከሆነ እኔን ማስታወስ ሁሉንም ነገሮች ከርኩሰት ያነፃዋልና። … 

“... አገልጋይ ሆይ! የዝማሬህ ጣዕም ነፍስህን ያረካና የሰዎችንም ልብ 
ይማርክ ዘንድ ከአምላክ የተቀበልካቸውን ጥቅሶች አዚማቸው። ማንም በመንፈስ 
ቅዱስ የተገለጹትን ጥቅሶች በመድገም በብቸኝነት ቢዘምር የሰማይ መላእክት 
ይህንኑ  ከአንደበቱ  የሚፈልቁትን  የቃላት  ማዓዛ  በማስተጋባት 
ያሰራጩታል።” (ግሊኒንግስ ገጽ 294-295) 

 

የአገናኝ አስፈላጊነት 

 

አብዱል-ባሃ እንደሚያስረደው፦ 

“በሰውና በፈጣሪው መካከል አገናኝ አስፈላጊ ነው። ምድር የፀሐይን 
ጮራ  ሙቀት  ተቀብላ  እንደምታሠራጨው  ሁሉ  እርሱም  እንዲሁ 
የእግዚአብሔርን ሙሉ የጸጋ ብርሃን ተቀብሎ ለምድራዊ ዓለም የሚያሰራጭ 
ነው።” (ዲቭይን ፊሎሶፊ ገጽ 8) 

“ለመጸለይ  ስንሻ  ሃሣባችንን  የምንሰበስብበት  ዓላማ  እንዲኖረን 
ያስፈልጋል። ወደ እግዚአብሔር ፊታችንን ስንመልስ ልባችን ወደ ተወሰነ 
ማዕከል እንዲያመራ ማድረግ አለብን። ሰው በነቢያት አማካይነት ሳይሆን በሌላ 
መንገድ እግዚአብሔርን ማምለክ ቢሻ አስቀድሞ ስለአምላክ ያለውን ጽንሰ ሃሳብ 
በአዕምሮው መቅረጽ ይኖርበታል። ይሁን እንጂ ይህ በሰውዬው አእምሮ 
የተፈጠረ ነው። ውስን ፥ ወሰን አልባውን ሊገነዘበው እንደማይችል ሁሉ፥ 
እግዚአብሔርንም በዚህ ሁኔታ ልንገነዘበው አንችልም። ሰው በአእምሮው 
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ያነጸውን ለመረዳት አያዳግተውም። ይህ ስሜታዊ ጽንሰ ሃሳብ ግን እግዚአብሔር 
አይደለም። ሰው በሃሳቡ እግዚአብሔርን በማስመሰል የሚፈጥረው ስዕላዊ ቅርጽ 
እግዚአብሔር ሳይሆን አምሣልና የሐሳብ ቅዠት ነው። ስሜታዊ ጽንሰ ሃሳብ 
ከኃያሉ አምላክ ጋር ግንኙነት የለውም። 

“ሰው  እግዚአብሔርን  ለማወቅ  ቢፈልግ  በፍጹም  መስታወት 
በሚመሰሉት በክርስቶስ፤ በባሃኦላህና እንዲሁም እነርሱን በሚመስሉት በኩል 
ሊያውቅ ይገባል። በነዚህ መስተዋቶች መለኮታዊ ፀሐይ ሲያንጸባርቅ ይታየዋል። 

“ፀሐይን  በድምቀቹ፥  በብርሃኗና  በሙቀቷ እንደምንለየው ሁሉ፥ 
መንፈሳዊ ፀሕይ የሆነውን አምላክንም ለማወቅ የምንችለው በፍጹምነት፥ 
በባህርያቱ ውበትና በብርሃኑ ግርማ ከክስተቱ መቅደስ ሲያበራ ነው።” (ውድ 
ኮክ በአካ 1እ.ኤ.አ. 909  ዓ.ም. ) 

እንደገናም እንዲህ ይላል፦  

 “ያለ መንፈስ ቅዱስ አገናኝነት ሰው የእግዚአብሔርን ጸጋ በቀጥታ 
ሊያገኝ አይችልም። ልናስታውሰው የሚገባንን ግልጽ ማስረጃ ብንወስድ፡ ሕፃን 
ያለአስተማሪ  ዕውቀትን ለማግኘት አይችልም፥ ዕውቀትም ከእግዚአብሔር 
በረከት አንዱ ነው። ደመና ዝናብን ባያመጣ ምድር በዕፅዋት ባልተሸፈነች ነገር፡፤ 
ስለዚህም ደመናው የእግዚአብሔርን ጸጋ ወደ ምድር ያመጣ አገናኝ ማለት ነው። 
ብርሃን የሚፈልቅበት ምንጭ አለው፥ ይህንንም ብርሃን የሚሻ ከምንጩ እንጂ 
ከሌላ ሥፍራ ለማግኘት ፈጽሞ አይችልም... ወደ ክርስቶስ ዘመን መለስ ብላችሁ 
ብታስተውሉ፥ ጥቂት ሰዎች ያለክርስቶስ ትምህርት ራሳቸውን ወደ ዕውነተኛው 
ምንጭ እንደሚያደርሱ አምነው ነበር። ይህም እምነት ከዕውነት ለመራቅ 
ምክንያት ሆናቸው።” (ታብሌትስ ኦፍ አብዱል-ባሃ ቮል. 3 ገጽ 591-592) 

መልእክተኞቹን ሳያውቅ እግዚአብሔርን ለማምለክ የሚፈልግ 
በዋሻ ውስጥ ሆኖ በምናቡ የፀሐይን ሙሉ በረከት እያሰበ እንደሚፈነጥዝ 

ሰው ይመሰላል። 

 

ጸሎት አስፈላጊና ግዴታ ነው 
 

ጸሎት ለባሃኢዎች እንዲፈጽሙት በማያጠራጥር ሁኔታ የተሰጠ 

ግዴታ ነው። ባሃኦላህ ኪታቢ አቅዳስ በተባለው መጽሐፉ እንዲህ ይላል፦ 

“የእግዚአብሔርን ቃል በየዕለቱ ጥዋትና ማታ ድገሙ (አዚሙ)። 
ይህንን ያልፈጸመ ለእግዚአብሔር ትዕዛዝና ለፈቃዱም ታማኝ አልሆነም። 
እስከዛሬ ይህንን ያልፈጸመ ከእግዚአብሔር ከራቁት ወገን ነው። አገልጋይ 
ሰራዊቶቼ ሆይ! እግዚአብሔርን ፍሩ። 
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“ቀንም ሆነ ሌሊት በብዛት ስለምትፈጽሙት የቅዱሳን መጻሕፍት 
ንባብና ስለመልካም ተግባራቸሁም አትመኩ። በአደጋ ጊዜ ረዳቱና በገዛ ራሱ 
ፈቃድ ነዋሪው እግዚአብሔር የተገለጹትን ቅዱሳን መጻሕፍት ሁሉ ለግብር 
ይውጣ ያህል ከማንበብ ይልቅ በደስታና በአንጸባራቂ መንፈስ ጥቂት ጥቅሶችን 
መድገም የበለጠ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል በምታነቡበት ጊዜ የድካምና 
የመሰልቸት ስሜት እንዳይሰማችሁ ይሁን።  ነፍሳችሁን በድካም መንፈስ 
አታጎሳቅሉት፥ ይልቁንም በመገለጽ ክንፍ ዕውነት ወደሚመነጭበት ቦታ 
እንዲያንዣብብ አድሱት እንጂ። የምትረዱስ ከሆነ ይህ ነው ወደ እግዚአብሔር 
የሚያቀርባችሁ።”  

አብዱል-ባሃ ለአንድ ጠያቂ ሲጽፍ እንዲህ ይላል፦ 
“መንፈሳዊ ወዳጄ ሆይ! ... ጸሎት እጅግ በጣም አስፈላጊና ግዴታ 

መሆኑን እወቅ። ማንም የአእምሮ መታወክ ወይንም የማይታለፍ መሰናክል 
ካልደረሰበት  በስተቀር  በምንም  ምክንያት  ላለመጸለይ  ይቅርታ 
አይደረግለትም።” (ታብሌትስ ኦፍ አብዱል-ባሃ ቮል. 3፤ ገጽ 683) 

ከሌላ ጠያቂ ደግሞ፤ “እግዚአብሔር ሕግና ሥርዓትን በሚገባ 
መሥርቶ ሁሉም ነገር በዚያ እንዲመራ ካደረገ ለምን እንጸልያለን? 
የጸሎቱስ ሚስጢር ምን ይሆን! ለምንስ ይህንን ሰጠን! ይህንን አድርግልን! 
ብለን ፍላጎታችንን በመግለጽ መለመን አስፈለገን?” ሲል ላቀረበለት ጥያቄ 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ሲል መልሷል፦ 

“ደካማ ብርቱውን መጠጋት እንደሚገባው ሁሉ እንዲሁም ጸጋን የሚሻ 
ከለጋሱና ከኃያሉ አምላክ መማጸን ይኖርበታል። ሰው አምላኩን ሲማልድ፥ 
ከቸርነቱም ውቅያኖስ ስጦታን ሲለምን ይህ ጸሎት ለልቡ ብሩህነትን ፥ ለዓይኑ 
ብርሃንን፤ ለነፍሱ ሕይወትን፥ ለሰውነቱም ክብርን ያስገኝለታል። 

“በምትጸልዩበትና አምላክን በምትለምኑበት ጊዜ ‘ስምህ መፈወሻዬ ነው’ 
ስትሉ የቱን ያህል ልባችሁ እንደሚደሰት፥ነፍሳችሁ  በእግዚአብሔር ፍቅር 
መንፈስ እንደሚረካና አእምሮአችሁም ወደ መንግሥቱ እንደሚሳብ ተገንዘቡ! 
በዚህም ምስሐብ የአንድ ሰው ችሎታና መጠን ይጨምራል። የጽዋው መጠን 
ሲያድግ ውሃ የመያዝ ችሎታው በዚያው መጠን ይጨምራል። እንዲሁም ጥም 
ሲበዛ የደመናው በረከት ለሰው ልጅ ጣዕም ፍላጎት ተስማሚ ይሆናል። 
የጸሎትና የፍላጎት ግልጽ ሚስጢር ይህ ነው።” (ለአንድ አሜሪካዊ ምዕመን 
ከተላከው መልእክት አሊ ኩሊ ክሃን እ.ኤ.አ.በጥቅምት ወር 1908 ዓ.ም. 
እንደተተረጎመው) 

 

ባሃኦላህ ሦስት የግዴታ ጸሎቶችን ገልጿል። አማኙ ከሦስቱ 
ጸሎቶች አንዱን ሊመርጥ ይችላል። ነገር ግን በየቀኑ ባሃኦላህ በሰጠው 
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መመሪያ መሠረት ጸሎቱን የማድረሱ ግዴታ አለበት። 

 

ጸሎት የፍቅር ቋንቋ  
 

 እግዚአብሔር የሰውን ልብ ፍላጎት አስቀድሞ ስለሚያውቅ 
ጸሎት ለምን አስፈላጊ ሆነ? ብሎ ለጠየቀ አንድ ሰው ደግሞ አብዱል-ባሃ 

እንዲህ ሲል መለሰ፦ 

“አንድ ሰው ጓደኛውን ቢያፈቅር ይህን ፍቅሩን ሊገልጽ ይወዳል። 
ተወዳጁም መወደዱን ቢያውቅም ቅሉ አፍቃሪው ፍቅሩን ሊገልጽ ይፈልጋል። 
እግዚአብሔር የልቦችን ሁሉ ምኞት ያውቃል፥ የመጸላይ ፍላጎት መነሳሳት ግን 
ሰው ለእግዚአብሔር ካለው ፍቅር የሚመነጭ ተፈጥሮአዊ ባሕርይ ነው።… 

“ጸሎት በቃላት ብቻ ሳይሆን በሃሳብና በሁኔታም ጭምር መሆን 
አለበት። ይህ ፍቅርና ትላጎት ከሌለ ግን እራስን ለማስገደድ መሞከር ጥቅም 
የለውም። ቃላት ያለፍቅር ትርጉም የላቸውም። አንድ ሰው ያለፍቅርና ደስታ 
ከአንተ ጋር ሲነጋገርና እንደማያስደስት ሥራ አድርርጎ የሚቆጥረው ከሆነ ከእርሱ 
ጋር መነጋገር ትወዳለህን?”  (ከፎርትናይትሊ ሬቪው ጁን 1911 በሚስ ኤ. ኤስ 
እስቴቨንስ) 

በሌላ ጊዜ ሲናገር ደግሞ እንዲህ ይላል፦ 
“በእውነተኛ ጸሎት ሰዎች የሚጸልዩት ለእግዚአብሔር ፍቅር ብቻ እንጂ 

እርሱም ወይንም ሲኦልን በመፍራት፥ ወይም ሲሳይና በመንግሥተ ሰማያት 
ወሮታ ለማግኘት አይደለም። ... አንድ ሰው ሌላውን ሲያፈቅር የተወዳጁን ስም 
ከመጥራት ሊቆጠብ አይችልም። እግዚአብሔርን ለሚወድማ የእርሱን ስም 
ከማንሳት መታገድ ምንኛ አስቸጋሪ ነው ... መንፈሳዊ ሰው እግዚአብሔርን 
ከማሰብ በስተቀር ሌላ ደስታ የለውም።” (ፎሮም ኖትስ ኦፍ ሚስ አልማ 
ሮበርት) 

የማኅበር ጸሎት  
 

በባሃኦላህ የተገለጹት የግዴታ ጸሎቶች ግላዊ ናቸው።  

በቀብር ሥነ ሥርዓት ላይ ብቻ ከሚደረሰው ጸሎት በስተቀር 
ማንኛውንም ጸሎት እየተቀባበሉ ማድረስ የባሃኢ ትምህርት አይደለም። 
ይህም ሲሆን አንዱ አማኝ ጸሎቱን ሲደግም ሌሎች በጸጥታ ቆመው 
ያዳምጣሉ። ይህ ስነሥርዓት በእስልምና እምነት ከኢማሙ በስተጀርባ 
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በየረድፉ ቆመው ኢማሙ የሚለውን ከሚደግሙት ማህበራዊ ጸሎት 
የተለየና በባሃኦላህ የተከለከለ ነው። እነዚህ ትእዛዛት ባሃኦላህ የቅስናን 
ባለሙያነት በሻረው ሕግ መሠረት ሲሆን ፥ ለጸሎት ለሚደረግ መሰባሰብ 

ግን ዋጋ አይሰጠውም ማለት አይደለም። 

ለጸሎት  መሰባሰብ  ስለሚያስገኘው  ጥቅም  አብዱል-ባሃ  

እንደሚከተለው ተናግሯል። 

“ሰው ‘ሲያሰኘኝ፥ ልቤ ወደ እግዚአብሔር ሲመለስ በዱር፥ በከተማ፥ 
ወይንም በማንናውም ቦታ ወደ እግዚአብሔር ለመጸለይ ስችል በተለየ ቀንና 
ሰዓት ለመጸለይ ሳልፈልግ ጸሎቴን ከነርሱ ጸሎት ጋር ለማስተባበር ሌሎች 
ወደተሰበሰቡበት ቦታ ለምን መሄድ ያስፈልገኛል?’  ይል ይሆናል። 

“እንደዚህ ያለ ሃሳብ የተሳሳተ አስተያያት ነው። ብዙዎች በአንድነት 
ሲሰበሰቡ  ኃይላቸው  የበለጠ  ነውና።  የሚዋጉ  ወታደሮች  በየፊናቸው 
ተነጣጥለው በመተባበር የሚዋጉ ወታደሮችን ያህል ኃይል አይኖራቸውም። 
በዚህ መንፈሳዊ ዘመቻ ውስጥ ያሉ ወታደሮች ሁሉ በአንድነት ቢሰባሰቡ 
የተባበረው  መንፈሳዊ  ስሜታቸው  ይደጋገፍና  ጸሎታቸው  ተሰሚነት 
ይኖረዋል።” (ከሚስ ኢቴል ጄ. ሮዘንበርግ ማስታወሻ የተወሰደ) 

 

ከመዓት መሠወር   
 

ነቢያት እንደሚያስተምሩት፥ ማንኛውም ዓይነት በሽታና መዓት 
ሊደርስ የሚችለው መለኮታዊ ትዕዛዛትን ባለማክበር ነው። የጎርፍ፥ 
የአውሎ ነፋስ፥ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋዎች እንኳ የሚደርሱት በዚሁ 

ምክንያት መሆኑን አብዱል-ባሃ ይናገራል። 

በስህተት  የሚመጣ  ስቃይ  የቅጣት  ሳይሆን  ለትምህርትና 
ለመታረሚያ ነው። ይህም፥ ሰው ከትክክለኛው መንገድ መውጣቱን 
ለማስረዳት እግዚአብሔር የሚያሰማው ጥሪ ነው። ስቃዩ የበዛ የሚሆነው 

በደሉ ከባድ ቢሆን ነው፥ ‘የኃጢአት ዋጋ ሞት ነውና!’ 

መዓት ካለመታዘዝ የሚመጣ  እንደመሆኑ መጠን ከመዓት 
መሠወር ደግሞ ከመታዘዝ ሊገኝ የሚችል ነው። ይህ በዕድል ወይንም 
በአጋጣሚ ሊሆን ይሚችል አይደለም። ወደ እግዚአብሔር መመለስ 
ቡራኬን  እንደሚያስገኝ፥  ከእግዚአብሔር  መራቅ  ደግሞ  መዓትን 

ያስከትላል።  
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የሰው ልጅ በሙሉ አንድ አካል እንደመሆኑ መጠን የየአንዳንዱ 
ሰው  ደኅንነት  የተመሠረተው  በእርሱ ጠባይ  ላይ  ብቻ ሳይሆን 
በጎረቤቶቹም ጭምር ነው።  አንዱ ስሕተት ቢያደርግ ሌሎቹ መጠነኛ 
ወይንም ከፍ ያለ አደጋ ይደርስባቸዋል። እንደዚሁም ደግሞ አንዱ 
መልካም ቢሠራ ሌሎቹ ይጠቀማሉ።  ሁሉም በመጠኑ የጎረቤቱን ዕዳ 
መሸከም አለበት።  ከሰው ዘርም ታላቅ የሚባለው ይህንን ሸክም በብዛት 
የሚቀበል ነው።  ቅዱሳን ሁልጊዜ በብዙ ተሰቃይተዋል፥ ነቢያት ደግሞ 

ከነርሱ በበለጠ።  ባሃኦላህ ኢቃን በተባለው መጽሐፉ እንዲህ ይላል፦ 

“በእግዚአብሔር  ነቢያትና  በተከታዮቻቸው  የደረሰውን  መከራ፥ 
ድህነት፥ በደልና ውርደት እንደሰማችሁ አይጠረጠርም። የተከታዮቻቸውም 
የተቀሉ ጭንቅላቶች በስጦታ መልክ ወደ ልዩ ልዩ ከተሞች  እንደተላከ 
ሰምታችሁ ይሆናል።” (ኪታቢ ኢቃን ገጽ 73) 

ይህ የሆነው ቅዱሳንና ነቢያት ከሰው ሁሉ የበለጠ ቅጣት 
የሚገባቸው ሆኖ አይደለም።  ሁልጊዜ ስለሌሎች ኃጢአት ይሰቃያሉ፥ 
ስለ ሌሎችም መከራን መቀበል ይመርጣሉ።  ጥረታቸው ሁሉ ለራሳቸው 
ሳይሆን ስለዓለም ደኅንነት ነው።  ዕውነተኛ የሰውን ልጅ አፍቃሪ ጸሎቱ 
ለራሱ  ከድህነት  እንዲያመልጥ፥  ጤናው  እንዳይጓደል፥  አደጋም 
እንዳይደርስበት ሳይሆን የሰው ልጆች ከድንቁርና፥ ከስሕተትና ከእነርሱ 
ከሚፈልቀው ድካም ሁሉ ይድኑ ዘንድ እንጂ። ሁብትንና ጤንነትን ለራሱ 
ቢመኝም የእግዚአብሔርን  መንግሥት ለማገልገል  ነው።  ምድራዊ 
ሀብትንና ጤንነትን ቢነፈግ በእግዚአብሔር መንገድ የሚደርስ ነገር ሁሉ 
ምስጢር ያለበት መሆኑን በማወቅ ድርሻውን በሙሉ በትእግሥት 

ይቀበለል።  

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“ኃዘንና ትካዜ እኛን ለማስተማር ከእግዚአብሔር የተላኩ ናቸው እንጂ 
እንደአጋጣሚ የደረሱብን ነገሮች አይደሉም። ኃዘንና ትካዜ ሲደርስበት ሰው 
ከዚህ  ውርደት  ሊያድነው  የሚችለውን  ሰማያዊ  አባቱን  ያስታውሳል። 
መከራውም  ሲበዛ  የሚያሳየው  የመንፈሳዊነት  ባሕርይ  እየጨመረ 
ይሄዳል።” (ዊዝደም ኦፍ አብዱል-ባሃ ገጽ 45) 

ሰላማዊ ሰው በሌላው ጥፋት ሲቀጣ በመጀመሪያ  ትክክለኛ 
ፍርድ ባይመስልም፥ የፍርድ መጓደል ጊዜያዊ መሆኑንና ይህ አልፎ ከጊዜ 
በኋላ እውነተኛ ፍትህ እንደሚገኝ አብዱል-ባሃ ያረጋግጥልናል። እንዲህም 

ሲል ጽሮአል፦ 

“በግፈኞች እጆች... ስለሚጠቁት ሕፃናትና ልጆች እንዲሁም ደካሞች 
በሌላው ዓለም ወሮታ ይጠብቃቸዋል። ... ያ ስቃይ ታላቁ የእግዚአብሔር 
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ምህረት ነው። በዕውነቱ ያ የጌታ ምህረት ከዚህ ዓለም ከሚገኘው ኃላፊ ምቾትና 
ዕድገት በጣም የተሻለ ነው።” (ታብሌት ኦፍ አብዱል-ባሃ ቮል. 2 ገጽ 337) 

 

ጸሎትና የተፈጥሮ ሕግ 
 

ብዙዎች ከጸሎት የሚገኘው መልስ የተፈጥሮን ሕግ የሚያፈርስ 
እየመሰላቸው በጸሎት ለማመን ያዳግታቸዋል። ይህንን ችግር አንድ 
ምሳሌ ሊያስወግደው ይችላል። አንድ ማግኜት (መግነጢስ) በደቃቅ 
ብረቶች ላይ ከፍ አድርገን ብንይዘው ብረቶቹ ወደ ማግኔቱ እየተሳቡ 
ይጣበቃሉ። ሆኖም ይህ የግራቪቲን (የመሬት ስበትን) ሕግ መቃወሙ 
አይደለም። የግራቪተው ኃይል እንደቀድሞው ደቃቅ ብረቶችን መሳቡን 
አያቋርጥም። ነገር ግን ይህ የሆነበት በዚሁ አንፃር አንድ ሌላ የበለጠ 
ኃይል ስለአለ ነው። ይህም ኃይል እንደግራቪቲ የማያቋርጥ መጠኑም 
ሊታወቅ የሚችል ነው። ምንም እንኳን በሰፊው ባይታወቅም በባሃኢ 
አስተያያት ጸሎት ታላቅ ኃይልን ያስገኛል። የኃይሉም መጠን እንደሌሎቹ 
የተፈጥሮ ኃይሎች ሊታወቅ አይችልም ብሎ ለማመን በቂ ምክንያት 
የለም። ልዩነቱም እስካሁን ድረስ በቂ ጥናትና ምርምር ስላልተደረገባቸው 
ውጤታቸው ሥውርና የማይገመት ቢመስልም በእኛ አለማወቅ ምክንያት 

ነው።  

ጥቂቶች የሚደናገሩበት ሌላው ምክንያት  ደግሞ የጸሎት ውጤት 
ደካማና ተፈላጊውን ዓላማ ለማስገኘት ኃይል ያለው ስለማይመስላቸው 
ነው። ይህንንም ችግር አንድ ምሳሌ ያብራራው ይሆናል። የአንድን የውሃ 
ግድብ መዝግያና መክፈቻውን በአነስተኛ ኃይል ብናሠራው ታላቅ የውሃ 
ኃይልን ለማስገኘትና የውሃውን መጠን ለመግታት ይችላል። እንደዚሁም 
የአንድ  ታላቅ  መርከብ  መሪ  በዚሁ አነስተኛ  ኃይል ብናሠራው 
የሚሄድበትን አቅጣጫ በሚገባ ሊቆጣጠር ይችላል። በባሃኢ አስተያየት 
ለጸሎት መልስን የሚያስገኘው ኃይል የማያልቀው የእግዚአብሔር ኃይል 
ነው። የጠያቂው ፋንታ፥ እነዚያ ኃይሉን እንዴት እንደሚጠቀሙበት 
የሚያውቁትን ምን ጊዜም ለማገልገል ዝግጁ ሆኖ የሚጠባበቀውን ታላቅ 
የመለኮታዊ ጸጋ ፍሰት ወይም አቅጣጫውን ለመለወጥ በዚች ደካማ 

ኃይል ብቻ መጠቀም ነው። 
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የባሃኢ ጸሎቶች  
 

ባሃኦላህና አብዱል-ባሃ ለልዩ ልዩ ጊዜያት ለልዩ ልዩ ጉዳዮች 
እንዲገለገሉባቸው ለተከታዮቻቸው ብዙ ጸሎቶችን ገልጸውላቸዋል። 
በነዚህ ጸሎቶች የተገለጹት የሐሳብ ታላቅነትና የመንፈሳዊነት ጥልቀት 
የአስተዋይ  ተማሪን  አዕምሮ  የሚማርኩ  ናቸው።  ይሁን  እንጂ 
አገልግሎታቸው  ጎልቶ  የሚታየውና  ለጥሩ  ነገር  ያላቸው  ኃይል 
የሚታወቀው በዕለታዊ ኑሮአችን ባለማቋረጥ ስንጠቀምባቸው ነው። 
ከነዚህም  ጸሎቶች  ብዙ  ምሳሌዎችን  እንዳንሰጥ  የቦታው መጠን 
ይወስነናል። ይሁን እንጂ ተጨማሪ ማስረጃ ይገኝ ዘንድ አንባቢያንን 

ወደሌሎች የባሃኢ ጽሑፎች መምራት ያሻል። 

“አቤቱ ጌታዬ ሆይ! ውበትህ ሕብስቴ የአንተ ቀርበት ብርሃንም 
ጽዋዬ፥ የአንተም ፍላጎት ተስፋዬ፥ አንተን ማወደስም ሥራዬ፥ 
አንተን ማስታወስም ባልደረባዬ፥ የአንተ ሉዓላዊነትም እርዳታዬ፥ 
የአንተ  መኖሪያ  ሥፍራም መኖሪያ  ቦታዬ፥  ልክ  በግርዶሽ 
እንደተከለሉ  ከአንተ  ከተዘጉት  ሰዎች  ገደቦች  በላይ  ከፍ 
ያደረግኸው  መኖሪያ  ሥፍራም መኖሪያ  ቤቴ እንዲሆንልኝ 
ፈቃድህ ይሁን። 

“በእውነቱ፥ አንተ የሥልጣን፥ የብርታትና የክብር አምላክ ነህና።” 

(ባሃኦላህ) 

 

“አምላኬ  ሆይ!  አንተን  እንዳውቅና  እንድሰግድልህም  
እንደፈጠርከኝ እመሰክራለሁ። በዚህች ሰዓት የእኔን ደካማነትና 
የአንተን ኃያልነት፥ የእኔን ምስኪንነትና የአንተን ሀብታምነት 
አረጋግጣለሁ። ከአንተ በአደጋ ጊዜ ረዳት፥ በገዛ ራሱም ነዋሪ 
ከሆንከው በስተቀር ሌላ አምላክ የለም።” (አጭሩ የግዴታ ጸሎት 
- ባሃኦላህ) 

 

 “አምላኬ  ሆይ!  አምላኬ  ሆይ!  የአገልጋዮችህን  ልብ 
አስተባብር፥ታላቁን  ዓላማህንም  ግለጽላቸው።  ትእዛዝህን 
ይከተሉ፥ በሕግህም ይኖሩ ዘንድ፥ አምላክ ሆይ፥ በጥረታቸው 
እርዳቸው፥ ለአንተም እንዲያገለግሉ ኃይልን ስጣቸው። አምላክ 
ሆይ!  ራሳቸውን ለራሳቸው አትተው፥  እርምጃቸውን ሁሉ 
በዕውቀት ብርሃን ምራው፥በፍቅርህም ልባቸውን አስደስት።  
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በእውነቱ፥ አንተ ረዳታቸውና ጌታቸው  ነህና።” (ባሃኦላህ) 

  

“አቤቱ አንተ ርኅሩኅ አምላክ ሆይ! የሰውን ዘር ሁሉ ከአንድ 
ምንጭ ፈጠርህ፤ ሁሉም አንድ ቤተሰብ ይሆኑ ዘንድ አዘዝህ፤ 
በቅዱስ ቅርበትግ ሁሉም አገልጋዮችህ ናቸው፤ የሰው ልጆችም 
ሁሉ በመንበርህ ሥር ይጠለላሉ፤ ሁሉም በበረከትህ ማዕድ 
ዙሪያ  ተሰብስበዋል።  ሁሉም  በአምላካዊ  ጥበቃህ  ብርሃን 
አንጸባርቀዋል። 

 “አምላክ ሆይ! አንተ ለሁሉም ደግ ነህ፥ ለሁሉም አስፈላጊውን 
አድለሃል፥ ለሁሉም መጠለያ ትሆናለህ፤ ለሁሉም ሕይወት 
ትሰጣለህ፥ ለእያንዳንዱም ተሰጥኦንና ችሎታን ሰጥተሃል፤ ሁሉም 
በምሕረትህ ውቅያኖስ ውስጥ ሰጥመዋል። 

 “አቤቱ ቸር አምላክ ሆይ! ሁሉን አስተባብር፤ የሰው ልጆች አንድ 
ቤተሰብ እንዲሆኑና መላዋን ምድር እንደ አንድ መኖሪያቸው 
እንዲያደርጉዋት፤ ሃይማኖቶች እንዲስማሙ አድርግ፥ ሀገሮችንም 
አንድ አድርጋቸው።  ሁሉም በፍጹም አንድነትና ስምምነት 
እንዲኖሩ ፈቃድህ ይሁን። 

 “አምላክ ሆይ! የሰውን ዘር አንድነት ሰንደቅ ከፍ ብሎ እንዲታይ 
አድርገው። 

 “አምላክ ሆይ! ታላቁን ሰላም መሥርት። 

 “አምላክ ሆይ! ልቦችን በጽኑ አስተባብር። 

 “አቤቱ ቸር አባት የሆንክ  አምላክ ሆይ! በፍቅርህ መዓዛ 
ልቦቻችንን ደስ አሰኝልን።  በመርሖህም ፋና ዓይኖቻችንን 
አብራልን። 

“በቃልህ ዜማ ጆሮዎቻችንን አስደስትልን፥ በአምላካዊ ጥበቃህ 
ምሽግ ውስጥ ሁላችንንም ጠልለን። 

 “አንተ ኃያሉና ብርቱው ነህ፤ አንተ ይቅር-ባዩ ነህ፤ አንተ የሰውን 
ልጆች ጥፋት የማትከታተለው ነህና።“ (አብዱል-ባሃ) 

 

“አቤቱ አንተ ፍጹም ኃያል አምላክ  ሆይ! እኔ ኃጢአተኛ 
ነኝ፥አንተ ግን ይቅር ባይ ነህ! እኔ ጥፋቴ የበዛ ነው፥ አንተ ግን 
ሩኅሩኅ ነህ! እኔ በስህተት ጨለማ ውስጥ ነኝ፥ አንተ ግን 
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የምህረት ብርሃን ነህ!  

“አቤቱ አንተ ለጋሥ አምላክ ሆይ! ኃጢአቴን ይቅር በለኝ፤ 
በረከትህን  አውርድልኝ፤  ስሕተቴን  አትመልከት፤  መጠለያ 
ስጠኝ፤ በትዕግሥትህ ምንጭ ውስጥ አስጥመኝ፤ ከማናቸውም 
ደዌና በሽታም ፈውሰኝ። 

“አንጻኝ፥ ቀድሰኝ፥ ኃዘንና ትካዜ እንዲጠፉ፥ ፍስሐና ኃሴት 
እንዲወርዱ፥ ከሚጎርፈው ቅድስናህ አካፍለኝ። ጭንቀትና ተስፋ 
ማጣት  በደስታና  በታማኝነት  እንዲለወጡ  አድርግልኝ፥ 
በፍርሐትም ፋንታ ልበ ሙሉነት እንዳገኝ ፈቃድህ ይሁን። 

“በእውነቱ አንተ  ይቅር  ባዩ፤  ሩኅሩኁ፥  ለጋሱና  ተወዳጁ  
ነህና!“  (አብዱል-ባሃ) 

 

“አቤቱ አንተ ሩኅሩኅ አምላክ ሆይ! ስለአነቃኽኝና እንዳስተውል 
ስለአደረግኽኝ ምስጋና ለአንተ ይሁን። የሚያይ ዓይን ሰጠኸኝ፥  
የሚሰማ  ጆሮም  ለገስከኝ፥  ወደ  መንግሥትህም  እንድገባ 
አደረግኸኝ፥ ወደ መንገድህም መራኸኝ። ትክክለኛውን መንገድ 
አሳየኸኝ፥ ወደ መዳኛ መርከብም እንድገባ አደረግኸኝ። አምላክ 
ሆይ! ጽኑ፥ ጠንካራና የማልበገር እንድሆን አድርገኝ። ከኃይለኛ 
ፈተናዎች ጠብቀኝ፥  በኃይል በተጠናከረው የቃል-ኪዳንህና 
የአዲሱ ሥርዓትህ ምሽግ ውስጥ ከልለህና ጠብቀህ አኑርኝ። 
አንተ ኃይል የተመላው ነህ። አንተ የሚያየው ነህ። አንተ ሰሚው 
ነህ። 

“አቤቱ አንተ ሩኅሩኁ አምላክ ሆይ! እንደመስታወት በፍቅርህ 
ብርሃን የሚያንጸባርቅ ልብ ስጠኝ፥ ይህን ዓለም በመንፈሳዊ የጸጋ 
ጎርፎች አማካይነት ወደ ጽጌረዳ አትክልት ሥፍራ ለመለወጥ 
የሚያስችሉኝን አስተሳሰቦች ለግሰኝ። 

 “አንተ ሩኅሩኁ፥ መሐሪው ነህ። አንተ ታላቁ ቸር አምላክ ነህ። 

 

ሆኖም አስፈላጊነታቸው ከዚህ በላይ እንደተገለጸው ቢሆንም 
የባሃኢ ጸሎቶች ለተወሰነ አገልግሎት የተወሰኑ አይደሉም። ባሃኦላህ፥ 
ማናቸውንም ሥራና ሃሳብ በበጎ መንፈስ የፈጸመ -  ለእግዚአብሔር 
ክብርና  ለሰው  ልጅ  በጎነት ፍጹም ቃሉንና  ምግባሩን የሰጠ፥ በእውነት 
አምላኩን በዕለታዊ ኑሮው ማወደሱና ጸሎቱን ማድረሱ ነው ሲል 

አስተምሯል። 
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ምዕራፍ  7 

 

ጤንነትና  ፈውስ 
 

 “ፊትን ወደ እግዚአብሔር መመለስ ለሰውነት፥ 

ለአዕምሮና ለነፍስ ፈውስ ይሰጣል።”  (አብዱል-ባሃ) 

 

ነፍስና  ሥጋ  
 

በባሃኢ ትምህርት መሠረት የሰው አካሉ ለነፍሱ መደርጀት 
የተወሰነ አገልግሎትን ለመስጠት  የሚያገለግል ነው።  አገልግሎቱም 
ከተፈጸመ በኋላ ከጥቅም ውጭ ይሆናል። ይህም ማለት የእንቁላል 
ቅርፊት ጫጩት እስኪፈለፈል ድረስ ጊዜያዊ ግልጋሎት ከሰጠ በኋላ 
እንደሚሰባበርና እንደሚጣል ሁሉ ነው። አብዱል-ባሃ እንደሚያስተምረን 
የሰው አካል ከልዩ ልዩ አቶሞችና ሞሎኪውሎች የተሠራ በመሆኑ 
እንደሌሎች ተመሳሳይ ነገሮች ሁሉ ከጊዜ በኋላ ፈራሽና ወዳቂ እንጂ 

ዘለዓለማዊ አይደለም። 

ሥጋ የነፍስ አገልጋይ እንጂ ከቶውንም የነፍስ አዛዥ እንዲሆን 
አይገባውም።  ሆኖም  ፈቃደኛ፥  ታዛዥና  ብቁዕ  አገልጋይ  መሆን 
እንደሚገባው ሁሉ ለእርሱም ለአንድ ጥሩ አገልጋይ የሚደረገው ጥንቃቄ 
ሁሉ  ሊደረግለት  ይገባል።  በሚገባ  ጥንቃቄ  ካልተያዘ  ለጌታውና 

ለአገልጋዩም ጎጂ የሆነ በሽታና ሕመምን ያስከትላል።  

 

የሕይወት ሁሉ አንድነት   
 

በአእላፍ መልክና ደረጃ የሚገኙ ፍጥረታት መሠረታዊ አንድነት 
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ከባሃኦላህ  ዋና  ትምህርቶች  አንዱ  ነው።  የሰውነታችንም ጤንነት 
ከአዕምሮአችን፥ ከግብረ ገብነትና ከመንፈስ ጸጥታ ጋር የተቆራኘ ሲሆን ፥ 
በግልና በኅብረት ጤንነት ውስጥ ከሚገኙት መሰሎቻችን ጤንነት 
ጭምር፥ እንዲያውም ከእንስሣትና ከእፅዋት ህይወት ጋር የተያያዘ ሲሆን፥ 

አንዱ በአንዱ ላይ ከምንገምተው በላይ ተጽዕኖ ያለው ነው።  

ስለዚህ ነቢዩ ስለ ማንኛውም የሕይወት ዘርፍ ሲያስተምር ስለ 
አካል ጤንነት ሳይገልጽ አያልፍም።  ሆኖም አንዳንድ ትምህርቶች 
በቀጥታ ስለ ጤንነት በይበልጥ የሚናገሩ ሲሆን እነዚህንም በሚቀጥለው 

አርዕስት እንመረምራለን።  

 

ኑሮ  

 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“ኤኮኖሚ ለሰው ልጅ ብልጽግና መሠረት ነው።  ቆንቋና ሰው ከችግር 
አይርቅም።  ከመጠን በላይ አባካኝ መሆን ለማናቸውም ሰው ይቅርታ የሌለው 
ኃጢአት ነው ።  ኑሮውን በሌላ ዛፍ ላይ እንደሚመሠርት ተክል በሌሎች ላይ 
በጥገኝነት መኖር ክልክል ነው።  ማንኛውም ሰው የጽሕፈት ወይም የእጅ ሥራ 
ዕውቀት እንዲኖረው፥ በኑሮው ለሌሎች አርአያ ለመሆን የሚያበቃው ንጹሕ፥ 
በጎና ታማኝ ኑሮ ማሳየት ይገባዋል። ከሌሎች ኪስ በወጣ ገንዘብ ከተዘጋጁ 
ከብዙ ዓይነት ውድ ምግብ ከመርካት ይልቅ በራስ ገንዘብ በተገኘ ደረቅ ዳቦ 
መርካት በጣም ቅድስና ነው።  በሚያገኘው የሚደሰት ሰው አዕምሮውና ልቡ 
ሁልጊዜ ሰላምና እረፍት አለው። ”  (ባሃኢ ስክሪፕቸርስ ገጽ 453) 

 

የእንስሣትን ሥጋ መመገብ የተከለከለ አይደለም። ሆኖም አብዱል

-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“የወደፊት ምግብ ፍራፍሬና አዝርዕት ይሆናሉ። ሥጋም የማይበላበት 
ጊዜ ይመጣል።  የሕክምና ሳይንስ ገና በጨቅላነት ፈረጃ ላይ ያለ ቢሆንም 
ምርምሩ እንደሚያሳየው ጠቃሚ ምግቦችን የምናገኘው መሬት በቀል ከሆኑ 
ነገሮች መሆኑን አረጋግጧል” (ቴንደይስ ኢን ዘ ላይት ኦፍ አካ በጁልያ ኢም 
ግሩንዲ) 
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አልኮልና አደንዛዥ ዕፆች   

 

ለበሽታ ፈውስ ካልሆነ በስተቀር የአልኮል መጠጥንና በአደንዛዥ 

ዕፆች መጠቀምን ባሃኦላህ ፈጽሞ አውግዞታል።  

 

መደሰትና መዝናናት  
 

የባሃኢ ትምህርት የተመሠረተው ለማንኛውም ነገር በመጠነኛነት 
እንጂ በብሕትውና አይደለም።  መልካምና ውብ በሆኑ መንፈሳዊና ቁሳዊ 
ነገሮች መደሰት የተደገፈ ብቻ ሳይሆን የታዘዘም ነው።  ባሃኦላህ “ለእናንተ 
ሲባል በተፈጠሩ ነገሮች ከመጠቀም አትታገዱ” ይላል። 

ደግሞም እንዲህ ይላል፦ 

“ፊታችሁ በደስታና በከፍተኛ ክብር ያንጸባርቅ ዘንድ ይገባዋል።” 

 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“የተፈጠረው ሁሉ ለፍጥረታት ቁንጮ ለሆነው ለሰው ልጅ ሲሆን፥ 
እሱም ለዚህ መለኮታዊ ስጦታዎች ማመስገን አለበት።  ማንኛውም ቁሳዊ ነገር 
ሁሉ ለእኛ አገልግሎት ነው። ለዚህም በማመስገናችን፥ ሕይወት መለኮታዊ 
ስጦታ መሆኑን ለመረዳት እንችላለን። ሥጋና መንፈሳዊ ኑሮአችን የመለኮታዊ 
ትምህርት መገለጫ በመሆናቸው ሕይወትን ከጠላን ምስጋና ቢሶች መሆናችን 
ነው።  ስለዚህ በመደሰትና ሁሉንም ነገር በማድነቅ ጊዜያችንን በምስጋና ማሳለፍ 
አለብን። ” (ዲቫይን ፎሎሶፊ ገጽ 104) 

 

በባሃኢ ሃይማኖት የቁማር ጨዋታ መወገዝ ማናቸውንም ጨዋታ 

ያጠቃልል እንደሆነ አብዱል-ባሃ ተጠይቆ እንዲህ ብሏል፦ 

“አይደለም፤ አንዳንድ ጨዋታዎች ተንኮል የለባቸውም። በተለይም 
ጊዜን ለማሳለፍ ከተደረጉ ጎጅነት የላቸውም።  የሆነ ሆኖ ጊዜ ለማሳለፍ መሞከር 
የጊዜ ማባከን ጥፋት ያስከትል ይሆናል።  በእግዚአብሔር እምነት ጊዜን ማባከን 
ተገቢ አይደለም። ነገር ግን አካላዊ ኃይል ለማጎልመስና ለማጠንከር የሚደረጉ 
ልምምዶች አስፈላጊ ናቸው።” (ኤ ሄቮንሊ ቪስታ ገጽ 9)  
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ንጽህና   

 
ባሃኦላህ አቅዳስ በተባለው መጽሐፍ እንዲህ ይላል፦ 

“በሰው ልጆች መሐከል የንጽሕና ምሳሌ ሁኑ። ... በማንኛውም ሁኔታ 
መልካም ግብረገብ ይኑራችሁ። ... ልብሶቻችሁም ፍጹም ንጹሕ ይሁኑ። ... 
ሰውነታችሁን በንጹሕ ውሃ ታጠቡ፥ ሌላ በተጠቀመበት ውሃ መታጠብ ክልክል 
ነው። ... የብቁአን ልብ ከናንተ በሚፈልቀው ነገር ሁሉ ይረካ ዘንድ በምድር 
የገነት መገለጫ እንድትሆኑ በእውነት እንሻለን።” (ኪታቢ አቅዳስ) 

ሚርዛ አብዱል ፋድል ባሃኢ ፕሩፍስ በተባለው መጽሐፍ (ገጽ 
89) የዚህን ትዕዛዝ ጠቃሚነት ሲያስረዳ በብዙ የምሥራቅ አገሮች በጣም 
ቆሻሻ የሆነ ውሃ ለቤት አገልግሎትና ለንጽሕና እንዲሁም ለመጠጥ 
በማዋል ስለሚጠቀሙበት፥ በዚህ የንጽሕና ጉድለት የተነሣ በቀላሉ 
ሊወገዱ ይችሉ የነበሩ  በሽታዎች ተነዝተው ከባድ አደጋና ችግር 
እንዳስከተሉ ይገልጻል። እነዚህ ቀድሞ በነበሩት ሃይማኖቶች ተቀባይነት 
ያላቸው መስለው የሚገኙ ሁኔታዎች በምሥራቃውያን ዘንድ ሊሻሻሉ 
የሚችሉት መለኮታዊ ሥልጣን ባለው ሰው ትዕዛዝ ብቻ ነው።  በብዙ 
የምዕራባዊያን አግሮች ንጽሕና ከአምላካዊ ባሕርይ ቀጥሎ የሚገኝ ብቻ 
ሳይሆን አምላካዊ ባሕሪነት ያለውም መሆኑ ቢታወቅ ከፍተኛ ለውጥ 

ያስገኝ ነበር።  

 

የነቢያትን ሕግጋት ማክበር የሚያስገኘው ውጤት 

 

 ስለመጠነኛ  አኗኗር፥  ስለጤና  አጠባበቅ፥  ከአልኮልና  ሱስን 
ከሚያስከትሉ ዕፆች ስለመታቀብ፥ በነቢያት የተሰጡት ትዕዛዛት ለጤንነት 
የሚያተርፉት  መልካም  ውጤት  በጣም  ግልጽ  ቢሆንም  እንኳን 
ጠቃሚነታቸው ብዙውን ጊዜ ቸል ይባል ይሆናል። እነዚህ ሕግጋት 
ቢከበሩ ኖሮ ብዙዎች የተላላፊ በሽታዎችና ሌሎችም ደዌዎች ከዓለም ገጽ 
በጠፉ ነበር።  ቀላል የጤና አጠባበቅን ደንቦች ባለመከተልና በአልኮልና 
ሱስን በሚያስከትሉ ዕፆች በመጠቀም ብዙ በሽታዎችን እናስከትላለን። 
በተጨማሪም እነዚህን ትዕዛዛት መከተል ጠቃሚነቱ ለጤንነት ብቻ 
ሳይሆን በሰው ጠባይና ምግባር ለይም ይህንኑ የመሰለ ከፍተኛ ተጽዕኖ 
አለው። አልኮልና ሱስን የሚያስከትሉ ዕፆች አስቀድመው የሚያጠቁት 
የሰውን የውጭ  አካል ሳይሆን አዕምሮን  ስለሆነ ከነሱ መታቀብ 
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ለመንፈስና ለግብረ ገብነት የበለጠ ጥቅም ያስገኛል።  
ስለንጽሕና ሲናገር አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 
“ለሰውነት ንጽሕና  መጠንቀቅ  ምንም እንኳን  የውጭ የአካላችን 

ንጽሕናን የሚያሳይ ቢሆንም ወደ መንፈሳዊነት የመቅረብ ታላቅ ኃይል 
አለው። ... ፍጹም ንጹሕና አንዳችም እድፈት የሌለበት አካል በሰው መንፈስ 
ሁኔታ ላይ ኃይል አለው። ” (ታብሌት ኦፍ አብዱል-ባሃ ቮልዩም 3 ገጽ 585)  
 በነቢያት ትዕዛዝ መሠረት የሩካቤ ሥጋ ግንኙነት ንጽህና የተከበረ 
ቢሆን ኖሮ ከዋና ዋናዎቹ የደዌ ምንጮች አንዱ ክፍል ጨርሶ ጠፍቶ፥ 
የብዙዎቹን ንጹሀን ሆኑ ጥፋተኞች፥ ሕፃናትም ሆኑ ወላጆች በብዙ ሺ 
የሚቆጠሩትን ጤንነት ያቃወሰው የአባለ ዘር በሽታ በቅርቡ ፈጽሞ 

በመወግድ እንዳልነበረ በሆነም ነበር።  

ፍትሐዊነት፥  መረዳዳት፥  ጎረቤትን  እንደራስ  መውደድ፥ 
እንደነቢያት ትዕዛዛት ቢተገበሩ ኖሮ እንዴት፥ መጨናነቅ፤ የላብ አደር 
ጉልበት መርከስና ፍጹም ድህነት በአንድ በኩል ራስን ወዳድነት፥ ስንፍና፥ 
ቅጥ ያጣ መንደላቀቅ በሌላው፥ አንድ ላይ በመሆን የደህና ኑሮ 

መታወክን፥ የግብረ ገብነት የአካል ውድቀትን ያስከትሉ ነበር? 

የሙሴን፥  የቡድሃን፥  የክርስቶስን፥  የሙሐመድን  ወይም 
የባሃኦላህን የሃይጅንና የግብረ ገብነትን ትዕዛዛት መፈጸም በዓለም 
የሚገኙት  ሀኪሞችና የሕዝብ ጤና አጠባበቅ ሕግጋት በሽታዎችን 
ለማስወገድ ከሚያደርጉት ጥረት የበለጠ ውጤትን ባስገኘ ነበር። 
እንዲያውም እነዚህ ትዕዛዛት በሁሉም ዘንድ ተቀባይነትን ቢያገኑ ሁሉም 
ጤነኛ ሆኖ ዛሬ እንደሚታየው በልዩ ልዩ ተውሳክ ሕይወት ያለጊዜው 
ከመቀጨት ይልቅ እስከ ተወሰነለት ዘመን በጤንነት ይኖርና ከመርገፉ 

በፊት በሚገባ እንደሚበስል ፍሬ በሆነም ነበር።  

 

ነቢያት እንደ ሐኪም   
 

ከብዙ ዘመናት ጀምሮ የነቢያት ትዕዛዛት እንደ ሕግ ሆኖ 
በማይከበርበት፥  እግዚአብሔርን  ከማፍቀር  ይልቅ  ራስን  መውደድ 
በአየለበት፥ ለጠቅላላ የሰው ልጅ ደህንነት ቅድሚያ ከመስጠት ይልቅ 
የተወሰኑ  ክፍሎችን  ጥቅም  ማስቀደም  በሰፈነበት፥  የሰውን  ልጅ 
የመንፈሳዊና የማኅበራዊ ብልጽግና ከማደርጀት ይልቅ የግል ፍላጎትን 
በማርካትና ዓለማዊ ሀብትን መሻት በበዛበት ዓለም እንኖራለን።  ስለዚህ 
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ኃይለኛ ውድድርና ከባድ ግጭት፥ ጭቆናና ጭካኔ፥ ፍጹም ብልጽግናና 
ፍጹም ድህነት ሰፍኖ የአዕምሮና የአካል ደዌ ምንጮች እንዲስፋፉ 
ሆኗል። ከዚህም የተነሣ የሰው ዘር ግንድ ታሟል።  እያንዳንዱም የዛፉ 
ቅጠል በጠቅላላው የበሽታው ተካፋይ ሆኗል።  ንጹሃንና ቅዱሳን እንኳን 
ሳይቀሩ በሌሎች ኃጢአት መሰቃየት ይኖርባቸዋል።  ፈውስ ይፈለጋል፦ 
የሰው ዘር ጠቅላላ ፈውስ፥ የሀገርና ለእያንዳንዱ ሰው የሚሆን ፈውስ 
ይፈለጋል።  ስለዚህም ባሃኦላህ እንደቀደምት ነቢያት ሁሉ ጤንነት 
የሚጠበቅበትን ዘዴ ብቻ ሳይሆን ጤንነትም በጎደለበት ጊዜ ፈውስ 
የሚገኝበትን መንገድ አሳይቶናል።  የአእምሮንና የአካልን ሕመም ለማከም 

የሚችል ታላቅ ሐኪም ሆኖ መጥቷል።  

 

በመድኃኒት ፈውስ   
 

በአሁኑ ዘመን  በምዕራባውያን ዘንድ የአዕምሮና የመንፈሳዊ 
ፈውስ ፍቱንነት እየታመነበት ነው። እንዲሁም በ19ኛው ክፍለ ዘመን 
የነበረውን በሽታና የሕክምናውን ዘዴ በመቃወም ባደረጉት ትግል 
የመድኃኒት ፈዋሽነትና የሃይጅንን ሕግ መከተል ብዙውን የማይረዳ 
መሆኑን እስከ ማመን ደርሰዋል። ባሃኦላህ ግን የመድኃኒትና የመንፈስ 
ፈውስ የሚያስፈልግ መሆኑን አረጋግጧል። ጥበብና ሳይንስ ተሻሽሎ 
በየዘርፉ እንዲዳብርና በተገቢው ቦታ እንድንጠቀምበት ያስተምረናል። 
የባሃኦላህ ቤተሰቦች በታመሙ ጊዜ ሐኪም እንዲጠራ ይደረግ ነበር። 
ይህም  ዓይነት   ተሞክሮ ምዕመናኖቹ እንዲከተሉት ተመክረዋል። 

እንዲህም ይላል፦ 

“በታመማችሁ ጊዜ የብቁ ሐኪም ዕርዳታ ጠይቁ።”  (ቡክ ኦፍ አቅዳስ 
ይህም  ባሃኢዎች  በጠቅላላው  ስለሳይንስና  ስለኪነ  ጥበብ 

ያላቸውን አስተያየት የሚያሳይ ነው።  ሳይንስና ኪነ ጥበቦችም በዓለማዊ 
መንገድ እንኳን ቢሆን ለሰው ልጅ ጥቅም የሚውሉ ከሆኑ መከበርና 
መሻሻል አለባቸው።  በሳይንስ ዕውቀት የሰው ልጅ የምድራዊ ነገሮች ሁሉ 

አዛዥ ይሆናል።  ይህ ዕውቀት ከሌለው ግን የእነርሱ ተገዥ ይሆናል።  

ባሃኦላህ እንዲህ ሲል ጽፎአል፦ 

“በሚያስፈልግበት ጊዜ  የሕክምና  ዕርዳታ ከመውሰድ አትቦዝን፥ 
በተሻለህ ጊዜ ግን ተወው። ... በሽታን አስቀድሞ በመድኃኒት ከመከላከል ይልቅ 
በምግብ መሞከር ጠቃሚ ነው።  አስፈላጊውን ፈውስ ከአንድ ዓይነት ተክል 
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ካገኘህ የተቀላቀለ መድኃኒት አትውሰድ።  መልካም ጤንነት ሲኖርህ መድኃኒት 
ከመውሰድ ተቆጠብ። አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ግን ውሰድ።” (ታብሌት ቱ. ኤ. 
ፍዚሺያን) 

ከመልዕክቶቹ ባንዱ አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 
“ዕውነትን ፈላጊ ሆይ! በሽታን ለማዳን ሁለት መንገዶች አሉ። እነዚህም 

በመድኃኒት ሕክምናና በመንፈሳዊ መንገድ ነው። የመጀመሪያው ተስማሚውን 
መድኃኒት በማግጥኘት ነው፥ ሁለተኛው ወደ እግዚአብሔር በመጸለይ ፊትንም 
ወደርሱ በመመለስ ነው። በሁሉቱም መንገዶች መጠቀምና ልምድ ማድረግ 
ተገቢ ነው፤ ሁለቱም መንገዶች የሚለያዩ አይደሉም። እናንተም፥ የመድኃኒት 
ፈውስ የሰው ልጆች እንዲገለገሉበት እግዚአብሔር ለሐኪሞች የገለጸው በመሆኑ 
እንደ  እግዚአብሔር  ምህረት  አድርጋችሁ   ተቀበሉ።”  (ታብሌትስ  ኦፍ 
አብዱልፕባሃ ቮልዩም 3 ገጽ 587) 

የተፈጥሮ የማጣጣምና የስሜት ባሕሪይዎቻችን በማይገባ የኑሮ 
ሁኔታ ባይበላሹ ኖሮ እንደ እንስሳት ሁሉ ተገቢውን የምግብና የመድኃኒት 
ፍራፍሬዎችና ተክሎች ሌሎችንም ፈዋሽ ነገሮች እንድንመርጥ የሚረዱን 
ትክክለኛ መሪዎች ይሆኑን ነበር ሲል ያስተምረናል።  ሳም አንሰርድ 

ኩዌስሽንስ ገጽ 296 ስለፈውስ በማጠቃለል ሲናገር እንዲህ ይላል፦ 

“ስለዚህ በምግቦች፥ በምግብ ነክ  ነገሮችና በፍራፍሬዎች ማዳን 
እንደሚቻል ግልጽ ነው፤ ነገር ግን፥ የሕክምና ሳይንስ ፍጹምነት የሚጎድለው 
ስለሆነ፥ ይህ ሐቅ መሉ በሙሉ አልታወቀም።  የሕክምና ሳይንስ ወደ ፍጹምነት 
ደረጃ በሚደርስበት ጊዜ፥ ሕክምና በምግቦች፥ በምግብ ነክ ነገሮች፥ አስደሳች 
መዓዛ ባላቸው ፍራፍሬዎችና በአትክልቶች፥ እንዲሁም በተለያዩ ሙቅና ቀዝቃዛ 
ውሀዎች ይሰጣል።”  

የፈውስ  ምክንያቶች  በመድኃኒት  ኃይል  ቢሆኑም  እንኳን 
የተክሎችና የማዕድኖች የመድኃኒት ባህርያት መለኮታዊ በመሆናቸው 
“የፈውስ ምክንያት የሆነው በእውነት እግዚአብሔር ነው። የሁሉም 
ምክንያት እግዚአብሔር ነው። መድኃኒት ሰማያዊ ፈውስ የምናገኝበት 
ውጫዊ ምልክት ነው።”  

 

ያለመድኃኒት ፈውስ   
 

ሕመምተኞች የሚፈወሱበት በመድኃኒት ብቻ ሳይሆን ሌሎች ልዩ 
ልዩ መንገዶች እንዳሉ ያስተምረናል። በሽታ እንደሚተላለፈው ሁሉ 
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ጤንነትም  የሚሠራጭበት  መንገድ  አለው።  ቢሆንም  የጤንነት 
መሠራጨት በዝግታና ውጤቱም አዝጋሚ ሲሆን የበሽታ ተላላፊነት ግን 

ፈጣንና አሰቃቂ ነው።  
ከሕመምተኛው  የአእምሮ ሁኔታ የበለጠ መልካም ውጤት 

ለመገኘት ይቻላል።  በተጨማሪም  ‘መመካከር’ የበሽተኛውን  ሁኔታ 
ለማወቅ ይጠቅማል። ፍርሃት፥ ቁጣ፥ ጭንቀትና የመሳሰሉትም ሁሉ 
ለጤንነት ተቃዋሚዎች ሲሆኑ ተስፋ፥ ፍቅር፥ ደስታና የመሳሰሉት ደግሞ 

በዚሁ አንጻር ጠቃሚዎች ናቸው።  

ስለዚህም ባሃኦላህ እንዲህ ይላል፦ 
“በእውነት በማንኛውም ጊዜና ሁኔታ ታጋሽና ደስተኛ ሆኖ መገኘት 

ያስፈልጋል። እንዲህ ካደረግን ከርካሽ ሁኔታና ከደካማነት ልንጠበቅ እንችላለን። 
በሐዘንና በትካዜ አትሸነፉ፤ ከባድ ጉስቁልናን ያስከትላል፥ ቅናት ሰውነትን 
ይጨርሳል፤ ቁጣም ጉበትን ያሳርራል። እነዚህን ሁለቱን ከአንበሳ እንደምትሸሹ 
ሁሉ ራቋቸው።” (ታብሌት ቱ ኤ ፊዚሽያን) 

 

አብዱል- ባሃ እንዲህ ይላል፦ 
“ደስታ ክንፍ ያወጣልናል።  በደስተኝነት ጊዜ ኃይላችን ከፍተኛ፥ 

አዕምሮአችን  ብሩህ  ይሆናል።  ...   ሐዘን  ሲደርስብን  ግን  ኃይላችን 
ይከዳናል።” (ዊስደም ኦፍ አብዱል-ባሃ ገጽ 100) 

ስለ ሌላው ዓይነት የአእምሮ ፈውስ ደግሞ አብዱል-ባሃ ሲጽፍ 

እንዲህ ይላል፦ 

“ሕመምተኛው ከብርቱ ሰው መንፈሳዊ ኃይል ፈውስ እንደሚገኝ በጣም 
በተጠናከረ ሙሉ እምነቱ ሲጠባበቅ፥ የብርቱው ሰው አእምሮ መላ ትኩረት 
በሕመምረኛው  ላይ  በጣም  ከመነጣጠሩ  የተነሣ፥  በብርቱው  ሰውና 
በሕመምተኛው መካከል ልባዊ ግንኙነት ሲፈጠር ፈውሱ ይፈጸማል።  ብርቱው 
ሰው የታመመውን ህመምተኛ ለማዳን የተቻለውን ጥረት ሁሉ ያደርጋል፥ 
ከዚያም የታመመው ሕመምተኛ ደግሞ ፈውስን እንደሚያገኝ እርግጠኛ ነው።  
በእነዚህ የአእምሮ ስሜቶች ከሚፈጠረው ኃይል የነርቮች (የስሜት ሥሮች) 
ስሜት መቀስቀስ ይፈጠራል፥ እናም ይህ ስሜትና ይህ የነርቮች ስሜት መቀስቀስ 
የሕመምተኛው ማገገም ምክንያት ይሆናሉ። ” (ሳም አንሰርድ ኩዌሽንስ) 

ሆኖም እነዚህ  የተዘረዘሩት  ዘዴዎች  ውጤታቸው  የተወሰነ 

በመሆኑ ከባድ በሽታ የማያድኑበት ጊዜ ይኖር ይሆናል።  
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የመንፈስ ቅዱስ ኃይል  
 

ከሁሉ የበለጠ ፍቱን መድኃኒት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። 

“ይህ  በመነካካት፤  ወይም  በመተያየት፥  ወይም  አብሮ  በመሆን 
አይወሰንም፤ በምንም ዓይነት ቅድመ ሁኔታ አይወሰንም። በሽታው ቀላልም 
ይሁን ከባድ፤ በአካሎቹ መካከል መነካካት ኖረም አልኖረም፥ በሕመምተኛውና 
በፈዋሹ ሰው መካከል ሰብአዊ ግንኙነት ቢፈጠርም ባይፈጠርም፥ ይህ ፈውስ 
በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አማካይነት የሚፈጸም ነው።” (ሳም አንሰርድ ኩዌሽንስ) 

እ.ኤ.አ. በጥቅምት ወር በ1904 ዓ.ም. አብዱል-ባሃ ሚስ ኤተል 

ሮዘንበርግን ሲያነጋግር እንዲህ ብሏል፦ 

“በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሚገኘው ፈውስ የተለየ የሃሳብ መሰብሰብና 
የአካል ግንኙነት ሳያሻው በቅዱስ ሰው ምኞት ወይም ፍላጎትና ጸሎት ነው። 
ምናልባት ህመምተኛው በምሥራቅ ሲኖር ፈዋሹ በምዕራብ ይኖር ይሆናል። 
ምንም እውቂያም ላይኖራቸው ይችላል። ነገር ግን ያ ቅዱስ ሰው ወዲያውኑ 
ልቡን ወደ እግዚአብሔር አቅንቶ መጸለይ ሲጀምር ህመምተኛው ይፈወሳል።  
ይህ ለቅዱሳት ክስተቶችና ከፍተኛ መንፈሳዊ ደረጃ ላላቸው ብቻ የተሰጠ ኃይል 

ነው።” 

በክርስቶስና በሐዋርያቱ የተፈጸሙት ድርጊቶች ይህን የመሳሰሉ 
ነበሩ። ይህንንም የመሳሰሉ ፈውሶች በየዘመኑ በነበሩ ቅዱሳን ሰዎች 
ተፈጽመዋል። ባሃኦላህና አብዱል-ባሃም ይህን የመሰለ ችሎታ ነበራቸው።  

ለታማኝ ምዕመኖቻቸውም ይህን የመሰለ ተስፋ ተሰጥቶአቸዋል።  

 

ህመምተኛው ማድረግ የሚገባው   
 

የመንፈሳዊ ፈውስን ኃይል ሙሉ በሙሉ ለማግኘት ህመምተኛው፥ 
ፈዋሹ፥ የህመምተኛው ወዳጆችና በጠቅላላው ኅብረተሰቡ ሊፈጽሟቸው 

የሚገባቸው ግዴታዎች አሉ።  

ከህመመተኛው የሚፈለገው ዋናው ቁም ነገር በእግዚአብሔር 
ኃይልና፥ የሚበጀውን ነገር እንደሚያደርግለት አምኖ በሙሉ ልቡ ወደ 
እግዚአብሔር መዞር ነው።  እ.ኤ.አ. በነሐሴ በ1912 ዓ.ም. አብዱል-ባሃ 

ላንዲት አሜሪካዊት እንዲህ ብሏል፦ 
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“ይህ ሁሉ ሥቃይ ያልፋል አንቺም ሙሉ የአካልና የመንፈስ ጤንነት 
ታገኝያለሽ... በባሃኦላህ በረከት፤ በባሃኦላህ ፍቅር፥ ማንኛቸውም ነገር ይቃናልሽ 
ዘንድ ልብሽ ሙሉ እምነት ይኑረው። ... ማርያም መቅደላዊት ክርስቶስን 
እንዳመነችው ሁሉ ፍጹም እምነት ኖሮሽ መላው ሰውነትሽን ወደ አብሃ 
(እግዚአብሔር) መንግሥት ብትመለሽ የአካልና የመንፈስ ጤንነት እንደምታገኚ 
አረጋግጥልሻላሁ። የሚገባሽም ነሽ፤ የሚገባሽ መሆኑንም የማበስርሽ ልብሽ 
ንጹሕ በመሆኑ ነው። ... አትጠራጠሪ፤ ተደሰቺ፥ ሐሴት ይኑርሽ።  ሙሉ ተስፋ 
ይኑርሽ።” 

ምንም እንኳን  ከላይ  እንደተጠቀሰው  አብዱል-ባሃ  ፈውስ 
ለማግኘት መቻሉን ቢያረጋግጥም ጽኑ እምነት ላላቸውም እንኳን 
ብዙውን ጊዜ እንዲህ ያለ ተስፋ አይሰጥም። በአቆር ለአንድ ጎብኚ 

ምእመን እንዲህ አለ፦ 

“ለፈውስ የተገለጹት ጸሎቶች በመድኃኒት ለሚደረግና ያለ መድኃኒት 
ለሚገኝ ፈውስ ያገለግላሉ። ለነፍስም ሆነ ለሥጋ ፈውስ ጸሎቶቹን አድርሷቸው። 
ለበሽተኛው፥ መዳን የሚሻለው ከሆነ በርግጥ ፈውስ ይሰጠዋል። ነገር ግን 
ለአንዳንዶቹ ሕመምተኞች ደግሞ ፈውስ ማግኘት ለሌላ ሕመም ምክንያት 
ይሆንባቸዋል። ስለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ለአንዳንድ ጸሎቶች አዎንታዊ መልስ 
የማይሰጠው።  

“የእግዚአብሔር አገልጋይት ሆይ! የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለአካልና 
ለመንፈስ ህመም ፈውስ ሰጭ ነው።” (ሰለክሽንስ ፍሮም ዘ ራይቲንግስ ኦፍ 
አብዱል-ባሃ ገጽ 161-2) 

እንደዚሁም ለአንድ ሕመምተኛ ሲጽፍ፦ 
“በእውነቱ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚሠራው አንዳንዴ የሰው ልጅ 

ምክንያቱን  ሊያገኝለት  በማይችለው መንገድ ነው።  ይሁንና  መነሻዎቹና 
ምክንያቶቹ ይገለጻሉ። በእግዚአብሔር አምነህ ችግርህን አዋየው፤ ራስህንም 
ለእግዚአብሔር ፈቃድ ተገዥ አድርገው፤ በእውነቱ አምላክህ አፍቃሪ፥ አዛኝና 
ይቅር ባይ ስለሆነ ምህረቱ እንዲወርድልህ ያደርጋል።” (ስታር ኦፍ ዘ ዌስት 
ቮልዩም 8 ገጽ 232)  

የመንፈስ ጤንነት የአካልን ጤንነት እንደሚረዳ ያስተምራል። 
የአካል ጤንነት ግን መነሻው አንዳንዱ ከግለሰብ ቁጥጥር ውጭ በሆኑ 
በብዙ ምክንያቶች ላይ ነው። ስለዚህ በመንፈሳዊ ሁኔታው ምሳሌ ይሆናል 
የሚባል ግለሰብ እንኳን ለአካላዊ ጤንነቱ ሁኔታ ሁልጊዜ እርግጠኛ 
ሊሆን አይችልም። አልፎ አልፎ በጣም የተቀደሱ ሴቶችና ወንዶች 

በሕመም ይሰቃያሉ።  

ሆኖም ትክክለኛ የመንፈስ ሁናቴ በአካል ጤንነት ላይ ያለው 
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ጠቃሚ ተጽዕኖ ከሚታሰበው በላይ ኃይል ስለአለው አብዛኛውን ጊዜ 
የጤንነትን መታወክ ለማስወገድ ብቁ ነው። አብዱል-ባሃ ለአንዲት 

እንግሊዛዊት እንዲህ ሲል ጽፎአል፦ 

“ስለ አካልሽ ደካማነት ጽፈሽልኛል። በመንፈስሽ ጥንካሬ አካልሽ ፈውስ 
እንዲያገኝ ከባሃኦላህ በረከት የመንፈስ ብርታትን እለምንልሻለሁ።” 

አሁንም እንዲህ ይላል፦ 
“ከብዙ ስጦታዎች አንዱ የሆነውን ጤንነትን ሁልጊዜ ወደ ላይ 

እየተመለከተ ከመለኮታዊው ጸጋው እንዲያገኝ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ 
አስደናቂ ኃይልን አቀዳጅቶታል። ነገር ግን ያሳዝናል! ለዚህ ታላቅ ቸርነት ሰው 
ምስጋና የለውም። የግዴለሽነት እንቅልፍ ወስዶታል። እግዚአብሔር ላሳየው 
ታላቅ  ይቅርታ  ደንታ  ሳይኖረው  ፊቱን  ከብርሃን  አዙሮ  በጨላማ 
ይጓዛል።” (ዊስደም ኦፍ አብዱል-ባሃ ገጽ 16) 

 

ፈዋሹ   
 

የሰው ልጅ ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ፈውስ ለመስጠት 
በመጠኑም ቢሆን ችሎታ እንዳለው አያጠራጥርም። አንዳንድ ሰዎች 
በሂሳብ ወይም በሙዚቃ ከፍ ያለ ችሎታ እንዳላቸው ሁሉ እንደዚሁም 
ሌሎች ለመፈወስ ከፍ ያለ ተሰጥዎ አላቸው። የፈውስን ሥራ ተግባራቸው 
ማድረግ የሚገባቸው እንደነዚህ ያሉ ሰዎች ናቸው። ሆኖም በአሁኑ ዘመን 
ዓለም ወደ ቁሳዊ ፍላጎት በማዘንበሉ በመንፈስ ቅዱስ የመፈወስ ኃይል 
በጣም ተዳክሞአል። የመፈወስ ስጦታ ከፍተኛ መዳበርና ኃይል ያገኝ 
ዘንድ እንደሌሎች ተግባሮች መታወቅ፥ መጠናትና መሻሻል አለበት።  ይህ 
ከፍተኛ ዋጋ ያለው ተሰጥዎ በሥራ ላይ ሳይውል በውስጣቸው ተደብቆ 
የሚገኝ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ የመፈወስ ኃይል ያላቸው ሰዎች በዚህ ዓለም 
ላይ ይኖሩ ይሆናል። የአእምሮና የመንፈስ ፈውስ ጥቅሙ በሙሉ 
ሲታወቅ የማዳን ጥበብ ይሻሻልና ክብር አግኝቶ ከፍተኛ አገልግሎት ላይ 
ይውላል። ይህም የፈዋሹ አዲስ ዕውቀትና ኃይል ከታማሚው ሙሉ 
ዕምነትና ተስፋ ጋር ሲተባበር አስደናቂ ውጤት ለማስገኘት ተስፋ ያለው 

ይሆናል።  

“እምነታችን  በእግዚአብሔር  መሆን  አለበት።  ከርሱ  ከፈዋሹ፥ 
ከአዋቂውና ከእርዳታ ሰጪው በስተቀር ሌላ አምላክ የለም። ... በምድርም ሆነ 
በሰማይ ከእርሱ ስልጣን ውጭ የሆነ የለም። 
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“ሐኪም ሆይ! በሽተኛን ስታክም መጀመሪያ የፍርድ ቀን ባለቤት 
የሆነውን የእግዚአብሔርን ስም ጥራ። ከዚያም እግዚአብሔር ለፍጡሮቹ ፈውስ 
ይሆን ዘንድ ያቀደውን ተጠቀምበት።  በሕይወቴ! ከፍቅሬ የወይን ጽዋ የቀመሰ 
ሐኪም ጉብኝቱ ፈውስ፥ ትንፋሹም ምህረትና ተስፋ ነው።  ሕክምናው 
በእግዚአብሔር የተባረከ ስለሆነ በምክሩ ተጠቀሙ። 

“ይህ ዕውቀት (የሕክምና ጥበብ) የሕዝቦች ሰውነት ይጠበቅ ዘንድ 
ለአፈር ሕይወት ሰጭ ከሆነው አምላክ የተሰጠ ታላቅ ምክንያት ስለሆነ ከሳይንስ 
ጥበቦች ሁሉ የበለጠ ነው። እርሱም ከሳይንሶችና ከዕውቀቶች ሁሉ ቀደምትነትን 
ሰጥቶታል።  ምክንያቱም ይህ ቀን ለድል አድራጊነቴ የምትሰለፍበት ቀን ነው።  

“አምላኬ ሆይ፥ ስምህ መፈወሻዬ ነው፤ አንተንም ማስታወስ መድኃኒቴ 
ነው።  ወደ አንተም መቅረብ ተስፋዬ ነው።  ለአንተም ያለኝ ፍቅር ባልደረባዬ 
ነው፥  የአንተ ምሕረት በዚህና በሚቀጥለው ዓለም መፈወሻዬና እርዳታዬ ነው።  
በእውነቱ፥ አንተ ፍጹም ለጋሱ ሁሉን አዋቂው፥ ፍጹም ጠቢቡ ነህና።”  

አብዱል-ባሃ እንዲህ ሲል ጽፎአል፦ 
“ሁሉን ነገር ረስቶ በአብሃ ፍቅር የተመላ ፥ መንፈስ ቅዱስ ከአንደበቱ 

ይሰማል። የሕይወት መንፈስም ልቡን ይመላዋል ... አንድ ላይ እንደተያያዙ 
እንቁዎች ቃላት ከአንደበቱ የመነጫሉ።  በእጁም መዳበስ ህመምና በሽታ ሁሉ 
ይጠፋሉ።” (ስታር ኦፍ ዘ ዌስት ቮል. 8 ገጽ 233) 

“አንተ መንፈሳዊ ሐኪም ሆይ! ልብህ በፍቅሩ በመሞላት ለምስጋናው 
የታመንክ በመሆን፥ ወደ መንግሥቱ አተኩረህ፥ መመልከትና ከመንፈስ ቅዱስ 
እርዳታን በመሻት በፍጹም ሐሴት፥ፍቅር፥ ተስፋ ደስታና ጥሩ መዓዛ ተመልተህ 
ፊትህን ወደ እግዚአብሔር መልስ።  ከእርሱ በመነጨው የመንፈስ ኃይል 
ህመምና በሽታን ትፈውስ ዘንድ እግዚአብሔር ይረዳሃል። 

“ልብንና  ሰውነትን  መፈወስህን  ቀጥል፥  በታላቁ  ስም  ኃይልና 
በእግዚአብሔር ፍቅር መንፈስ፥ ፈውስ እንደሚገኝ በሙሉ ልብህ አምነህ ወደ 
ታላቁ መንግሥት ፊትህን በመመለስ ለህመምተኞች ፈውስን እሻ።” (ታብሌትስ 
ኦፍ አብዱል-ባሃ ቮል. 3 ገጽ 628 -629) 

 

ሁሉም እንዴት ሊረዱ እንደሚችሉ  
 

በሽተኛውን ከህመም የማዳን ተግባር የታማሚውና የሐኪሙ 
ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የእያንዳንዱም ሰው ጭምር ነው። ማንም ቢሆን 
በማስተዛዘን፥ በግልጋሎት፥ በቀጥተኛ ኑሮና፥ ከአስተሳሰብና በተለይም 
ከፈውስ መንገዶች ሁሉ ፍቱን በሆነው በጸሎት መርዳት ይገባዋል። 
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አብዱል-ባሃ “ስለሌሎች ጤንነት የሚደረጉ መማጸንና መጸለይ በእርግጥ 
መልካም ውጤት ይሰጣሉ”  ይላል።  የታማሚው ወዳጆች ምክርና 
አስተያየት በጎም ሆነ መጥፎ ቀጥታ ወደታማሚው የመድረስ ኃይል 
ስለአለው  ልዩ  ኃላፊነት  አለባቸው።  በብዙ  በሽታዎች  ሁኔታ 
እንደሚታየው ስንቶች ናቸው በወላጆች፥ በወዳጆችና በጎረቤቶች አያያዝና 
የማስታመም ጉድለት ወይም መሟላት ድኩማን ታማሚዎች ውጤታቸው 

ሊከፋና ሊያምር የሚችለው! 

በጠቅላላውም  የኅበረተሰቡ  አስተያየት  እንኳን  ለእያንዳንዱ 
በሽተኛ ሁኔታ ጎጂ ወይም ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። በግለሰብ ደረጃ 
የእያንዳንዱን ሁኔታ ስንወስድ ከፍ ያለ ቁምነገር ያለው አይመስል 
ይሆናል፤ በኅብረት ሲደረግ ግን ውጤቱ ከፍተኛ ነው። እያንዳንዱን ሰው 
የሚኖርበት የኅብረተሰቡ “አካባቢ”፥ በጠቅላላው የአለው እምነት ወይም 
ምድራዊ ፍላጎት፥ በጎ ባሕርይ ወይም ክፋት፥ ደስተኝነት ወይም ሀዘን 
ይመለከተዋል። እያንዳንዱም ሰው የኅብረተሰቡን ‘ሁኔታ’ ለመወሰን 
ኃላፊነት አለበት። በአሁኑ የዓለም ሁኔታ ይህን ፍጹም የጤንነት ደረጃ 
ለሁሉም ሰው የማይደረስበት ሊሆን ይችላል። የሆነ ሆኖ እያንዳንዱ 
የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ‘ፈቃደኛ መተላለፊያ’ በመሆን በእራሱና በየጊዜው 

ከሚያገኛቸው ሰዎች ላይ የፈውስ ኃይል ለመፍጠር ይችላል። 

ስለህሙማን  ፈውስ  ለባሃኢዎች  ከሌሎች  ጉዳዮች  ይልቅ 
በመደጋገምና በማጠንከር ተነግሯል፤ ስለዚህም አያሌ የፈውስ ጸሎቶች 

በባሃኦላህና በአብዱል-ባሃ ተገልጸዋል። 

 

ወርቃማው  ዘመን 

 

በታካሚዎች፤ በፈዋሾችና፥ በጠቅላላውም ሕብረተሰብ እንዲሁም 
በልዩ ልዩ የጤንነት መንገዶች ማለት በመድኃኒት፥ በአእምሮና በመንፈሳዊ 
ሐኪም ያማረ መተባበር “ሀዘን ሁሉ ወደ ደስታ፥ ማናቸውም ደዌ ወደ 
ጤንነት ተለውጦ” በእግዚአብሔር ኃይል ወርቃማው ዘመን እንደሚገለጽ 
ባሃኦላህ ያረጋግጥልናል። አብዱል-ባሃም “መለኮታዊው መልእክት ሲገባን 

ማናቸውም ችግር ሁሉ ይወገዳል” ይላል። እንደገናም እንዲህ ይላል፦ 

“ምድራዊውና መለኮታዊው ዓለም አንድ ላይ ሲጣመሩ፥ ልቦናም 
አምላካዊውን ሲያስብና ፍላጎትም ንጹህ ሲሆን ፍጹም ትክክለኛ ግንኙነት 
ይገኛል። በዚያን ጊዜ ይህ ኃይል የትክክለኛ ክስተት መገለጫ ይሆናል። አካላዊና 
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የመንፈስ ሕመም በዚያን ጊዜ ፍጹም ፈውስ ያገኛሉ።” (ታብሌትስ ኦፍ አብዱል 
-ባሃ ቮል. 2 ገጽ 309) 

 

የጤንነት ትክክለኛ አጠቃቀም 

 

ይህንን ምእራፍ ከማገባደዳችን በፊት ስለጤንነት ትክክለኛ ጥቅም 
አብዱል-ባሃ የሰጠውን ትምህርት ማስታወስ ይገባል። ለዋሽንግቶን የባሃኢ 

ምዕመናን ከአስተላለፈው መልእክቶቹ ውስጥ በአንዱ እንዲህ ይላል፦ 

“የሰው  ጤንነትና  መልካም  ሁኔታ  የእግዚአብሔርን  መንግሥት 
ለመመሥረት የሚጠቅም ከሆነ መልካምና የሚመሰገንም ነው፤ በጠቅላላውም 
ለሰው ልጅ ዓለም፥ ለምድራዊ ወይም ለአካላዊ ጥቅም ቢውል እንኳ፥ ጥሩ 
ሥራየመሥራት ምክንያት ከሆነ ይህም መልካም ነው። ግን ይህ ጤንነትና  
ደህንነት ለሰው እንደ ምድር አራዊት ስሜታዊ ፍላጎትን በማርካትና ሰይጣናዊ 
ተግባርን ብቻ ለመከታተል ከሆነ ከእንዲህ ዓይነቱ ጤንነት በሽታ፥ እንዲሁም 
ከዚህ ዓይነት ኑሮ ሞት በይበልጥ ይመረጣል። ጤንነት ብትሹ ለእግዚአብሔር 
መንግሥት አገልግሎት ታውሉት ዘንድ ተመኙ። ከዘለዓለማዊ የሕይወት ምንጭ 
ትጠጡና በመለኮትም መንፈስ አለኝታ ትረዱ ዘንድ ቀጥተኛ አስተያያት፥ የጸና 
ውሳኔ፥ ሙሉ ጤንነትና መንፈሳዊ፥ እንዲሁም አካላዊ ጥንካሬ እንድታገኙ 
እመኝላችኋላሁ።” 
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ምዕራፍ  8 

 

የሃይማኖት አንድነት   
 

“እናንተ በምድር ላይ ነዋሪዎች ሆይ! ይህን ታላቅ ግልጸት ልዩ 
የሚያደርገው ዓይነተኛ ገጽታ በአንድ በኩል የሁከት፥ የክፋት፥ 
የተንኮል ምክንያቶችን  ከእግዚአብሔር መጽሐፍ መፋቃችን 
ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የስምምነት፥ የመግባባት፥ የፍጹምና 
ዘላቂ አንድነትን መሠረታዊ ቅድመ ሁኔታዎች መደንገጋችን ነው። 
ትእዛዞችን በግብር ላይ ያዋሉ ደስተኞች ናቸው።” (ባሃኦላህ 
ታብሌት ኦፍ ዘ ዎርልድ በሚል መልእክቱ) 

 

በአሥራ ዘጠነኛው ምዕተ ዓመት  

የሃይማኖቶች መከፋፈል 

 
ከአሥራ ዘጠነኛው ምዕተ ዓመት ይበልጥ ዓለም ከሃይማኖት 

አንድነት የራቀበት ጊዜ ያለ አይመስልም።  ለብዙ ምዕተ ዓመታት 
ዞሮአስትራውያን፥ኦሪታውያን፥  ቡዲስቶች  ክርስቲያኖች፥  እስላሞች 
እንዲሁም ሌሎች የሃይማኖት ድርጅቶች ጎን ለጎን ኖሩ። ይሁን እንጂ 
ተስማምቶ አንድ በመሆን ፈንታ በማያቋርጥ ጠላትነትና ግጭት ኖሩ። 
በዚህ ብቻ ሳይወሰኑ እያንዳንዱ ሃይማኖት አንዱ ሌላውን አጥብቆ 
በሚቃወም ቁጥራቸው ብዙ በሆነ አነስተኛ ክፍሎች ተከፋፈሉ። ነገር ግን 
ክርስቶስ እንዲህ ሲል አስተምሯል፦ “እርስ በርሳችሁ ተፋቀሩ፥ ደቀ 
መዛሙርቶቼ መሆናችሁ በዚህ ይታወቅ ዘንድ”። ሙሐመድም እንዲህ 
ብሎአል፦  “ይህ  ሃይማኖታችሁ ያው  አንድ ሃይማኖት ነው፥  ... 
እግዚአብሔር  ኖህን ያዘዘው ለናንተ ለተላከ መልእክት ነው።  እኛ 
ለእናንተ ለገለጽነው እንዲህም ስንል አብርሃምን፥ ሙሴንና ክርስቶስን 
ያዘዝነው፥ ‘ይህንን እመምነት ተከተሉ፣ በሃይማኖቱም ስም ከመከፋፈል 
ተጠበቁ፤’ ስንል ነው።”  
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የእያንዳንዱ  ታላላቅ  ሃይማኖት  መሥራች  ተከታዮቹ 
እንዲስማሙ አስተምሯል። ሆኖም በሁሉም ዘንድ የመሥራቾቹ ዓላማ 
በአክራሪነት፥  በአለመቻቻል፥  በቀኖናዊነት፥  በግብዝነት፥  በኢ-
ሥነምግባራዊነት፥ በማደናገር፥ በመከፋፈልና በፉክክር ፈለጉ ጠፍቷል። 
ስምምነት የሌላቸው የሃይማኖት ክፍሎች ብዛት ከማንኛውም ጊዜ 
ይበልጥ በዓለም ላይ ገኖ የታየው በባሃኢ እምነት መገለጽ መባቻ ነበር። 
በዚያን ጊዜ የሰው ልጆች በተለያዩ ሃይማኖታዊ እምነቶች፥ በተለያዩ 
የስግደትና የአምልኮ ሥርዓቶች፥ በተቻለ መጠን በሁሉ የሞራል ሕግጋት 

ሙከራና ልምምድ የሚያደርጉ ይመስል ነበር። 

በዚያን ጊዜ የተፈጥሮን ሕግና የእምነትን መሠረታዊ አቋም 
ለማወቅ ያለፍርሃት የሚደክሙ ሰዎች ቁጥር እየበዛ ይሄድ ነበር። አዳዲስ 
የሳይንስ ጥበብ እያደገ፥ ያልተለመዱ የኑሮ ችግሮችም አዳዲስ መፍትሔ 
እየተገኘላቸው ይሄድ ጀመር። በእንፋሎት ኃይል የሚንሳፈፉ መርከቦችን፥ 
ባቡርን፥  የፓስታ  አገልግሎትን፥  ማተሚያ  ቤቶችን  የመሳሰሉ 
በመፈልሰፋቸው ጠቃሚ ሃሳቦችንና  የኑሮ  ዘዴዎችን  ለማሰራጨት 

ተችሏል። 

“የሳይንስና የሃይማኖት ያለመስማማት”   የተባለው ከፍተኛ 
የሃሳብ ግጭትን ፈጠረ። በክርስቲያን ዓለም የመጽሐፍ ቅዱስ ምርምር 
ከሳይንስ ጥናት ጋር በመተባበር ለብዙ ምዕተ ዓመታት የእምነቱ መሠረት 
የሆነውን መጽሐፍ ቅዱስን መንቀፍ፥ አንዳንዴም ጨርሶ መቃወምን 
አስከተለ። ብዛት ያላቸው የማኅበረሰብ ክፍሎች በየቤተክርስቲያኖቹ 
ስለሚሰጡ ትምህርቶች  ይጠራጠሩ ጀመር።  ቁጥራቸው  በዛ  ያለ 
የሃይማኖቱ ቀሳውስት እንኳን በስውር ሆነ በግልጽ ስለየሃይማኖታቸው 

ሕግጋት ጥርጣሬና ቅሬታቸውን ይገልጹ ጀመር። 

ከጥንት ሃይማኖትና የእምነት ባህል አለመሟላት ጋር ይህ 
ምስቅልቅልና ተለዋዋጭ የሆነ ሃሳብ በመጣመር በክርስቲያን አገሮች ብቻ 
ሳይሆን በሁሉም አገርና ሃይማኖቶች መሐከል ከሞላ ጎደል በልዩ ልዩ 

መልክ የተሟላ እውቀትንና መረጃን የመሻት እንቅስቃሴ ፈጠረ። 

 

የባሃኦላህ መልዕክት  
 

ይህ ግጭትና የምስቅልቅል ሁኔታ ከፍተኛ ደረጃ በደረሰበት ጊዜ 

ነው ባሃኦላህ ታላቁ የመልእክት ጥሪውን ለሰው ልጆች ያሰማው፦ 
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“አገሮች ሁሉ በእምነት አንድ እንዲሆኑና በሰዎች ዘንድ ወንድማማችነት 
እንዲፈጠር የፍቅር ሰንሰለትና አንድነት በሰው ልጆች መካከል እንዲጠነክር 
የሃይማኖት መከፋፈል እንዲወገድና የዘር ልዩነት ፈጽሞ እንዲጠፋ... ። እነዚህ 
ብጥብጥ፥ አለመግባባትና ደም መፋሰስ ይወገዱ ፥ ሰዎችም አንድ ወገንና አንድ 
ቤተሰብ ይሁኑ...” (ለፕሮፌሰር ብራውን ከተነገሩት ቃላት) 

መልእክቱ ከብዙ ሺህ ዘመን ጀምሮ ነቢያት የሰበኩት፥ ደራሲያን 
ያዜሙትና ቅዱሳት የጸለዩለት ታላቅ መልእክት ነው።  የሃይማኖት 
መለያየት ግን አልቀረም፥ ፀብ፥ ደም ማፋሰስና ጥላቻ አልተወገደም። 
እንደዚህ ከሆነ ይህ መልእክት እንደምን  በሥራ ላይ ለመዋል ይችል 
ይሆን? አሁን ተአምራቱ የሚፈጸም ለመሆኑ ምን መረጃ አለ? ተጨማሪ 
የሆነ አዲስ ነገር አለን? የሰው ተፈጥሮስ ጥንት እንደነበረና፥ ዓለም እስካለ 
ድረስ በተመሳሳይ ሁኔታ የሚቀጥል አይደለምን? ሁለት ሰዎች ወይንም 
ሁለት መንግሥታት አንድን ነገር የተመኙ እንደሆነ ሲደረግ እንደቆየው 
ሁሉ ያንን የተመኙትን ነገር ለማግኘት አይዋጉበትምን? ሙሴ፥ ቡድሃ፥ 
ክርስቶስና ሙሐመድ የዓለምን አንድነት ለመመሥረት ካልተቻላቸው 
ባሃኦላህ ይችል ይሆን? ያለፉት ሃይማኖቶች እንደጎደፉና እንደተከፋፈሉ 
ሁሉ የባሃኢ ሃይማኖትስ ይህ ዕድል አይገጥመው ይሆን? የባሃኢ 
ትምህርቶች  ለእነዚህና  እነዚህን  ለመሳሰሉ ጥያቄዎች  ምን  መልስ 

እንደሚሰጡ እስቲ እንመርምር። 

 

የሰው  ተፈጥሮ  ሊለወጥ  ይቻል ይሆን?  
 

ትምህርትና ሃይማኖት የሰውን ተፈጥሮ ለመለወጥ በመቻል ረገድ 
ተመሳሳይ ናቸው። ያለ መጠራጠር ልንጠቅስ የምንችለው ለመረዳት ብዙ 
ጥናት የማይጠይቀውን የሕያው ፍጥረቶችን ያለማቋረጥ መለዋወጥ ነው። 
መለዋወጥ ከሌለ ሕይወት ሊኖር አይችልም። ማዕድኖች እንኳን ከዚህ 
ሊታገዱ አይችሉም። በዚህ አንጻር ፍጥረታትን በየደረጃቸው ብንመረምር 
ለውጡ የተለያየ፥ የተወሳሰበና አስደናቂ ሆኖ እናገኘዋለን። እንደዚሁም 
በሁሉም የፍጥረት ክፍሎች ሁለት ዓይነት እድገትንና መሻሻልን እናያለን። 
አንዱ ዘገምተኛና ደረጃ በደረጃ የሚካሄድ በመሆኑ ለውጡን ለማወቅ 
ያስቸግራል። ሌላው ደግሞ ፈጣን፥ ድንገተኛና አስደናቂ ነው። ሁለተኛው 
ዓይነት “ወሳኝ” በሆነ የመለዋወጥ ደረጃ ላይ የሚፈጸም ነው። እንደዚህ 
ያለው ሁኔታ በማዕድኖች ላይ የሚፈጸመው በሚቀልጡና በሚፈሉበት 
ወቅት ነው። ለምሳሌ ጠጣር ነገር በመቅለጥ ወደ ፈሳሽነት ሲለወጥ፥ 
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ፈሳሽ ነገር ደግሞ በመቅለጥ ወደ እንፋሎት እንደሚለወጥ ዓይነት ነው። 
በአዝርእቶች ላይ ተመሳሳይ መለዋወጥን የምናየው ዘሩ ሲያጎነቁል ወይም 
ሙሽራው ፈንድቶ ወደ ቅጠልነት በሚለወጥበት ጊዜ ነው። በእንስሣት 
ዓለምም ትሉ በድንገት ወደ ቢራቢሮነት ሲለወጥ፥ ጫጩቱ ከእንቁላሉ 
ሲፈለፈል ወይንም ሕፃኑ ከእናቱ ማሕጸን ሲወለድ ተመሳሳይ መለዋወጥን 
እናያለን። በነፍስ ከፍተኛ ሕይወት ውስጥ “ሰው እንደገና ሲወለድ” 
በዓላማው፥ በጠባዩና በተግባሩ ተመሳሳይ ሥር ነቀል ለውጥ ሲያደርግ 
ብዙውን ጊዜ እናያለን። ይህንን የመሰለው ወሳኝ መለዋወጥ ብዙውን ጊዜ 
ጠቅላላውን ወይም አብዛኛውን ፍጥረት በአንድ ጊዜ ሊያዳርስ ይችላል። 
ለምሳሌ ሁሉም ዓይነት አዝእርት በፀደይ ወራት በድንገት ወደ አዲስ 

ሕይወት እንደሚዛወር ማለት ነው። 

ዝቅተኛ  ነፍሳት  የተሟላ  አዲስ  ሕይወትን  “በድንገት” 
እንደሚያገኙ ሁሉ እንደዚሁ የሰው ልጆች “እንደገና የሚወለዱበት” ወሳኝ 
ደረጃ ተቃርቧል ሲል ባሃኦላህ ያስተምረናል። ከዚያም በኋላ ታሪክ 
ከተጀመረ አንስቶ ሲያያዝ የመጣው የኑሮ እቅድ በፍጥነት እንደማይሻር 
ሆኖ ይለወጣል። ቀጥሎም ትሉ ከቢራቢሮው ወይንም ወፉ ከእንቁላሉ 
የሚለየውን ያህል የሰው ልጆች አዲስ አኗኗር ከአሮጌው የተለየ አዲስ 
አኑሮ ምእራፍን ይጀምራሉ። ከወጋገን አንድ ሰዓት ያህል ቀደም ብሎ 
ጨለማና ደብዛዛ የነበረውን ምድር የሰው ልጆች በግልጽ ሊያዩ ይችሉ 
ዘንድ ፀሐይ እንደምትወጣ ሁሉ የሰው ዘርም በጠቅላላው በአዲሱ 
ክስተት ብርሃን እኢውነተኛውን ግልጸት ያያል። አብዱል-ባሃ “ይህ የሰው 
ልጆች ኃይል አዲሱ ደት ነው።  የዓለም አድማስ ሁሉ ብርሃንን 
ለብሰዋል፥ ምድርም በዕውነት፥ የጽጌረዳ ተክል ቦታና ገነት ትሆናለች” 
ይላል። የተፈጥሮም ባህርይ ይህንን አስተሳሰብ የሚደግፍ ነው። ቀደምት 
ነቢያት ስለዚህ ታላቅ ቀን መምጣት ተመሳሳይ ትንቢት ተናግረዋል። 
በሰው ልጆች አስተሳሰብ የኑሮ እርምጃ ላይ የሚደረገው ጥልቅና ሥር 
ነቀል ለውጦች አሁንም በመቀጠል ላይ መሆናቸውን የጊዜው ምልክቶች 
በግልጽ ያሳያሉ። ሁሉም ነገር ተለዋዋጭ ሆኖ እያለ የሰው ልጅ ተፈጥሮ 
አይለወጥም ከሚለው መሠረት ከሌለው ፍሬቢስ ክርክር ሌላ ምን ከንቱ 

አስተያየት ሊኖር ይችላል? 

 

ወደ አንድነት የመጀመሪያ እርምጃ  
 

የሃይማኖት  አንድነት  ይስፋፋ  ዘንድ  ባሃኦላህ  ልግሥናንና 
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ትዕግሥትን አጥብቆ ያስተምራል። ምዕመናኑንም “ከሁሉም ሃይማኖት 
ምዕመናን  ጋር  በፍስሐና  በሐሴት  ተቀላቀሉ፤”  ሲል  ያሳስባል። 

በመጨረሻው ቃለ ኑዛዜው እንዲህ ይላል፦ 

“ፉክክርንና  ግጭትን  በመጽሐፉ  (ኪታብ-አቅዳስ)  አጥብቆ 
አውግዞታል።  በዚህ ከፍተኛ ግልጸት የተሰጠው የአምላክ ትዕዛዝ ይህ ነው። 
ይህም ትእዛዝ ምንጊዜም እንዳይሻር የመለኮታዊ ጥበቃ ያለውና በእርሱም 
የማረጋገጫ ግርማ ያጌጠ ነው።” 

“እናንት የምድር ነዋሪዎች ሆይ! የእግዚአብሔር ሃይማኖት ስለፍቅር፥ 
ስለአንድነት ነው፥ የጥላቻና የግጭት ምክንያት አታድርጉት... የባሃ ሕዝቦች 
‘በሉ፥ ማንኛውም ነገር የእግዚአብሔር ነው!’  በሚሉት የተቀደሱ ቃላት 
እንደሚመሩ ተስፋ አለን። ይህም በሰዎች ልብና በውስጣቸው የሚጨሰውን 
የጥላቻና የክፋት እሳት እንደሚያጠፋ ውሃ የተከበረ ቃል ነው።  በዚህ አንድ 
ቃል ሳቢያ ተፎካካሪ ሕዝቦችና ወገኖች ወደ እውነተኛ አንድነት ብርሃን 
ይደርሳሉ። በእውነቱ እርሱ እውነት ይናገራል፥ መንገዱንም ይመራል። እርሱ 
ኃያል፥ ከፍተኛውና ለጋሱ ነውና።” 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“ሁሉም ከንቱ ጥላቻን ማስወገድና እንዲያውም አንዱ ወደሌላው 
የእግዚአብሔር ስም ወደሚወሳበት ቤተ ክርስቲያንና መስጊድ መሄድ ይገባዋል። 
ሁሉም ለአምላክ ለመስገድ ከተሰበሰቡ ምን ልዩነት አለ? ማንኛቸውም ቢሆኑ 
ሰይጣንን አያመልኩም። እስላሞች ወደ ክርስቲያን ጸሎት ቤትና ወደ አይሁድ 
ምኩራብ መሄድ ይገባቸዋል። አይሁዶች ደግሞ ወደ መስጊድና ቤተ ክርስቲያን 
ሊሄዱ ይገባል። ተለያይተው የሚገኙት ግን መሠረት በሌለው ከንቱ ጥላቻና 
ቀኖና ብቻ ነው። በአሜሪካ በነበርኩበት ጊዜ ወደ አይሁድ ምኩራቦች ሄድኩ፥ 
የክርስቲያንንም ቤተ ክርስቲያን ይመስላሉ። በሁሉም ሥፍራ ለእግዚአብሔር 
ሲሰግዱ አየኋቸው። 

“ከእነዚህም በብዙ ሥፍራዎች  ስለሃይማኖት መሠረታዊ አንድነት 
ተናገርኩ፤  የቅዱስ  ክስተቶችንና  የነቢያትንም  ትክክለኝነት  ማስረጃ 
አብራራሁላቸው።  በጭፍን  የመከተልንም  አስተሳሰብ  እንዲተው 
አበረታታኋቸው። እንዲሁም የእያንዳንዱ ክፍል መንፈሳዊ መሪዎች ወደሌላው 
በመሄድ ስለመለኮታዊ ሃይማኖቶች መሠረታዊ ሕጎች መነጋገር ይገባቸዋል። 
የአክራሪነትን ስሜት በማስወገድ በፍጹም ስምምነትና አንድነት አንዱ በሌላው 
የጸሎት ሥፍራ ለእግዚአብሔር መስገድ ይገባቸዋል።” (ስታር ኦፍ ዘ ዌስት ቮል. 
10 ቁ. 3 ገጽ 37)  

እኒህ  የመጀመሪያዎቹ  ደረጃዎች  እንኳ  ቢደረስባቸውና 
የወዳጅነትና የመተሳሰብ መንፈስ በልዩ ልዩ የሃይማኖት ቅርንጫፍ 
መካከል ቢመሠረት በዓለም ውስጥ ምንኛ ታላቅ ለውጥ በአስከተለ ነበር! 
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የተረጋገጠ አንድነት ይገኝ ዘንድ ግን ከዚህ ከፍ ያለ ነገር ያስፈልጋል። 
መቻቻል፥ በሃይማኖት የመለያየት በሽታ ዓይነተኛ ማስታገሻ ነው እንጂ 

ቋሚ ፈውስ አይደለም። የችግሩንም ምክንያት ሊያስወግድ አይችልም። 

 

የሥልጣን  ችግር  
 

ሥልጣን ያስከተለው ችግር የተለያዩ የሃይማኖት ማኅበረሰቦች 
የራሳቸውን  ሃይማኖት  መሥራች  ብቻ  እንደባለሙሉ  ሥልጣን 
በመቁጠርና እርሱም የሰጠውን ሕግ ብቻ መለኮታዊ ሕግ በማድረጋቸው 
እኒህ ልዩ ልዩ ክፍሎች በአለፉት ጊዜ ለመተባበር አዳግቷቸዋል። በዚህም 
ምክንያት ማንኛውም  የእግዚብሔር መልእክተኛ ከዚህ የተለየ መልእክት 
በአወጀ ጊዜ እንደ ሃሳዊ ይቆጠራል። ለልዩ ልዩ ሃይማኖት ክፍሎች 
የመለያየት  ምክንያት  የሆነውም  ይህንኑ  የመሰለ  ጉዳይ  ነው። 
የእያንዳንዱም ክፍል ተከታዮች ሌላ ጥገኛ ባለሥልጣን በመፍጠርና 
የመልእክተኛውንም አንዳንድ መልእክት ልዩ ልዩ ትርጉሞችና ፍች 
በመስጠት ይህ ብቻ እውነት ሌላው ሁሉ ሃሰት እንደሆነ አድርገው 
ይቀበላሉ። ስለዚህ የዚህ ዓይነት መንፈስ እስከአለ ድረስ እውነተኛ 
አንድነት እንደማይኖር የተረጋገጠ ነው። ባሃኦላህ ግን የእግዚአብሔር 
መልእክተኞች ሁሉ የእግዚአብሔርን ፈቃድና መልእክት አስተላላፊዎች 
መሆናቸውን ያስተምራል፤ እያንዳንዱም በዘመኑ በዚያን ጊዜ ለነበሩት በቂ 
የሚሆን ታላቅ ትምህርት በመስጠት ወደፊትም በበለጠ  ትምህርት 
ለመቀበል እንዲችሉና ለተከታዩም መምህር ትምህርት ያዘጋጃቸዋል። 
የእያንዳንዱም  ክፍል  ሃይማኖት  ተከታዮች  የራሳቸውን  ነቢያት 
ከእግዚአብሔር የተላኩ ለመሆናቸው እንዳይጠራጠሩ ይልቁንም የሌሎች 
ነቢያትን  ሁሉ የእግዚአብሔር መልእክተኛነት  እንዲቀበሉና ሁሉም 
የሚሰጡት ትምህርት አንድ  መሆኑን  እንዲያውቁ  ለሰው  ልጅም 
ትምህርትና አንድነት ለመስጠት የሚያስችሉ የታላቁ  ዕቅድ ክፍል 
መሆናቸውን እንዲረዱ ባሃኦላህ ያሳስባል። የልዩ ልዩ ሃይማኖት ክፍል 
ተከታዮችንም  ህይወታቸውን ነቢዮቻቸው  ለለፉለትና  ለተሰቃዩለት 
የአንድነት ዓላማ በማዋል ለነቢያቶቻቸው ያላቸውን አክብሮት እንዲያሳዩ 
ይጠይቃል። ባሃኦላህ ለንግሥት ቪክቶሪያ በጻፈው መልእክት ሰውን 
በአንድ እውቀቱ በተመጠነ ወጌሻ እጅ በመውደቁ ህመሙ በበረታበት 
በሽተኛ ይመስለዋል፤ ፈውሱም  እንዴት እንደሚገኝ እንዲህ ሲል 

ይናገራል፦ 
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“ጌታ ከፍተኛ ፈውስና እጅግ በጣም ታላቅ መሣሪያ አድርጎ ለመላው 
ዓለም መፈወሻ  ያዘዘው የሕዝቦቿን በአንድ ዓለም አቀፋዊ ዓላማ፥ በአንድ የጋራ 
እምነት ሥር መሰባሰብ ነው። ይህም በጠቢብ፥ በፍጹም ኃያልና፥ በተገለጸለት 
መለኮታዊ ሐኪም አማካይነት በስተቀር በምንም ዓይነት ሊፈጸም አይችልም። 
በእርግጥ እውነቱ ይህ ነው፤ የቀረው ሁሉ ግን ስሕተት ነው።” (ከባሃኦላህ 

ጽሑፎች ቅስማት  ገጽ 208 ቁ. 120)  

 

ተከታታይ  ግልጸት  
 

ለብዙዎቹ ወደ ሃይማኖት አንድነት ጎዳና ለመድረስ እንቅፋት 
የሆናቸው በልዩ ልዩ ነቢያት የተሰጠው የተለያየ መልእክት ነው። በአንዱ 
የተፈቀደው በሌላው የተከለከለ ነው። ስለዚህ ሁለቱም እንዴት ትክክል 
ይሆናል? እንዴትስ ሁለቱም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ይናገራሉ ሊባል 
ይቻላል? እርግጥ ነው፤ እውነት አንድ ናት ልትለወጥም አትችልም። 
አዎን! ፍጹም እውነት አንድ ነው ሊለወጥም አይችልም፤ ግን ፍጹም 
እውነት ከሰው ልጆች ጊዜያዊ የመረዳት ችሎታ ወሰን በላይ እጅግ በጣም 
የራቀ ስለሆነ ለእርሱ ያለን ስሜትና አስተያየት በየጊዜው ያለማቋረጥ 
መለወጥ አለበት። የእግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ የቀድሞው ያልተስተካከለ 
አስተያየት ጊዜው እንደመለወጡ መጠን በበለጠና በተስተካከለ አስተያየት 
እየተተካ ይሄዳል። ባሃኦላህ ለአንድ ዞራስተራዊ በላከው መልእክቱ ላይ 

እንዲህ ይላል፦ 

“ሰዎች ሆይ! ቃላት የሚገለጹት ጀማሪዎች በመልካም ይራመዱ ዘንድ 
እንደየችሎታቸው መጠን ነው። የዓለም ህፃን ወደ ኃያሉ መንግሥት ኃብት 
በአንድነት አደባባይ ቦታውን ይይዝ ዘንድ የሚሰጠው ወተት በልኩ የተመጠነ 
መሆን አለበት።” 

ከበድ ያለ ምግብ ይዋኻደው ዘንድ መጀመሪያ ለሕፃኑ ኃይል 
የሚሰጠው ወተት ነው። አንድ ነቢይ በአንድ በተወሰነ ጊዜ የሰጠው 
የተወሰነ ትምህርት ትክክል ነው ማለትና ሌላው ነቢይ ደግሞ ሌላ 
ትምህርት በሌላ ጊዜ ቢሰጥ ሃሳዊ ነው ማለት አዲስ ለተወለደ ሕፃን 
ወተት መልካም ምግብ ስለሆነ ይህንኑ ወተት እንጂ ከቶ ሌላ ምንም 
ዓይነት ምግብ ለአደገ ሰው መስጠት የማያስፈልግና ስህተት ነው 

እንደማለት ነው!  

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 
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“እያንዳንዱ መለኮታዊ ግልጸት በሁለት ይከፈላል፦ የመጀመሪያው 
ክፍል አስፈላጊና  የዘለዓለማዊው ዓለም ነው። የመለኮታዊ እውነቶችና አስፈላጊ 
ሕግጋት መታያና የእግዚአብሔር ፍቅር መግለጫ ነው። ይህ  በሃይማኖቶች ሁሉ  
ያለ፥ የማይለወጥና የማይሻር ነው። ሁለተኛው ክፍል ዘለዓለማዊ አይደለም።  
ስለዕለት ተዕለት ኑሮ ሂደትና ሥራ ዝርዝር ነገር ስለሆነ እንደጊዜውና በነቢዩ 
ዘመን እንደሚገኘው የሰው ልጅ የማስተዋል ደረጃ መጠን ይለዋወጣል።  
ለምሳሌ ... በዘመነ ሙሴ የአንድ ሰው እጅ በትንሽ ስርቆት ምክንያት ይቆረጥ 
ነበር፤ ዓይን ያጠፋ  ዓይኑን፥ ጥርስ የሰበረ ጥርሱን ይጣ የሚል ሕግ ነበር። 
በክርስቶስ ጊዜ ግን እነዚህ ሕግጋት አስፈላጊ ስለአልነበሩ እንዲሻሩ ተደረገ። 
በተመሳሳይ ሁኔታ የጋብቻ ፍች ይበዛ ስለነበር አንዳችም የሚቆጣጠረው ሕግ 
ባለመኖሩ ቅዱሱ ክርስቶስ ፍችን ፈጽሞ ከለከለ። 

“እንደጊዜው አስፈላጊነት ቅዱስነቱ ሙሴም ለከፍተኛ  ቅጣት አሥር 
ሕግጋት አወጣ። የእሥራኤል ልጆች በታህ ምድረ በዳ ስለነበሩና በዚያም 
የተቋቋመ የፍርድ ቤትና እስር ቤቶች ስለአልነበሩ ኅብረተሰቡን ለመጠበቅና 
የጋራ ጸጥታ ለማስገኘት አስቸጋሪ ነበር፤ በእነዚህም ምክንያት ጥብቅ ትዕዛዛት 
አስፈለጉ። በክርስቶስ ጊዜ ግን የዚህ ዓይነት ሕግ አላስፈለገም። የሃይማኖት 
የሁለተኛው ክፍል ታሪክ ስለኑሮ ባህል ስነ ሥርዓት ብቻ የሚናገር ስለሆነ 
በጣም አስፈላጊ አይደለም። የእግዚአብሔር ሃይማኖት መሠረት ግን አንድ ነው። 
ቅዱስነቱ ባሃኦላህም ይህንኑ መሠረት አድሶታል።” (ዲቫይን ፊሎሶፊ)  

የእግዚአብሔር  ሃይማኖት  አንድ  ነው፤  ሁሉም  ነቢያት 
አስተምረውታል፤ ይህም ማለት ሕይወት ያለውና አዳጊ ነገር እንጂ 
ሕይወት አልባ፥ የማይለወጥ አይደለም። በሙሴ ትምህርት ሙሽራውን፥ 
በክርስቶስ ደግሞ አበባውን በባሃኦላህም ፍሬውን እናያለን። አበባው 
ሙሽራውን አያጠፋውም፤ ፍሬውም አበባውን አያበላሸውም። ማጥፋቱ 
ሳይሆን የሚቀጥለውን ደረጃ መፈጸሙ ነው። አበባው ይፈነዳ አንድ 
የሙሽራው ቅርፊት መውደቅ አለበት። ፍሬውም ያድግና ይበስል ዘንድ 
የአበባው ቅጠል መርገፍ አለበት።  ስለሆነም የሙሽራው ቅርፊትና 
የአበባው ቅጠል የረገፉት ጥቅም ስለአልሰጡ ነውን? አይደለም! ሁለቱም 
በጊዜያቸው ትክክልና አስፈላጊዎች ነበሩ፤ ያለእነሱ አንዳችም ፍሬ 
ባልተገኘ ነበር። የነቢያት ትምህርቶችም እንደዚሁ ናቸው፤ የውጭ 
አካላቸው በየጊዜውና በየዘመኑ ይለወጣል፤ ግን እያንዳንዱ መገለጥ 
የፊተኛው ፍጻሜ ነው፤ የተለያዩና የማይገናኙም አይደለም፤ ግን የአንዱ 
ሃይማኖት ታሪክ የተለያዩ ደረጃዎች ሲሆኑ እነርሱም በበኩላቸው 
እንደዘር፥ እንደሙሽራና እንደአበባ ሆነው በአሁኑ ዘመን ወደ ፍሬነት 

ደረጃ ደርሰዋል። 
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የነቢያት ስህተት-አልባነት  
 

ማንኛውም የነብይነት ደረጃ የታደለ ለመልእክቱ በቂ መረጃ 
እንደተሰጠው፥ ሰዎችም ሁሉ እንዲያዘዙለት፥ ከእርሱ በፊት የነበረውንም 
ትምህርት የመሻር፥ የመለወጥና የመጨመር ሥልጣን እንዳለው ባሃኦላህ 

ያስተምራል። ኢቃን ከተባለው መጽሐፍ የሚከተለውን እናነባለን፦ 
“ለፍጡራን መሪ ይሆን ዘንድ ከብዙዎች መካከል አንዱን መርጦ ሰፊ 

መለኮታዊ ምስጢሩን መደበቅ፥ በሌላ በኩል ደግሞ በእርሱ ለተመረጠው 
መመራት ያልፈቀዱትን  ከባድ ቅጣት ማውረድ፥ ከለጋሱ ከእግዚአብሔር 
በረከት፥ ከመውደዱና ከይቅርታውም ጸጋ ምንኛ የራቀ ነው! የፍጡራን ሁሉ 
ጌታ፥ አያሌ በረከቱ ሁልጊዜም በክስተቶች አማካይነት በመለኮታዊ ሚስጢሩ  
ምድርንና  በውስጧም ያሉትን ሁሉ አጠቃሎ ይዟል። 

“... ደግሞስ፥ የእያንዳንዱስ ክስተት ምክንያት የሰውን ልጅ ጠቅላላ 
ባህርይ ለመለወጥ፥  ይህም ለውጥ በውስጥና በውጭ የሚታይ የውስጥን 
ህይወትና የውጭውንም ሁኔታ የሚነካ እንዲሆን አይደለም? የሰው ልጅ 
ባህርይም  ካልተለወጠ  የእግዚአብሔር  ክስተቶች  ሁሉ  ከንቱነት 
ይገለጣል።” (ኪታቢ ኢቃን ገጽ 14 እና 240) 

እግዚአብሔር ብቸኛው ስሕተት አልባና የሁሉም በላይ ነው። 
ነቢያቶቹም መልእክታቸው ከእግዚአብሔር ለዓለም የተላከ ስለሆነ 
ስሕተት አልባ ናቸው። ያም መልእክት በዚያው ወይም በሌላ ነቢይ 

ካልተለወጠ በስተቀር ምንጊዜም ቋሚ ነው።  

የዓለምን በሽታ መርምሮ ትክክለኛ መድኃኒቱን ሊያዝ የሚችል 
ታላቁ ሐኪም እግዚአብሔር ብቻ ነው። ለአንድ ዘመን ታዞ የነበረው 
መድኃኒት የበሽተኛው ሁኔታ በተለወጠበት በሌላው ጊዜ ሊያገለግል 
አይችልም። ሐኪሙ ሌላ መድኃኒት ካዘዘ በኋላ አሮጌው መድኃኒት ላይ 
ሙጥኝ  ማለት  በሐኪሙ  ላይ  እምነት  ማጣትና  እንዲያውም 
አለመተማመን ነው።  ሙሴ ከሦስት ሺህ ዘመናት በፊት ለዓለም በሽታ 
ፈውስ ያዘዘው ዛሬ ያረጀና የማይስማማ ነው ተብሎ ለአንድ አይሁድ 
ቢነገረው  ያስደነግጠው  ይሆናል።  አንድ  ክርስቲያንም  ክርስቶስ 
በአዘዛቸው ትዕዛዛት ላይ ሙሐመድ የሚያክለው አስፈላጊና ጠቃሚ 
ነገሮች አሉ ቢሉት ያንኑ ያህል ይደነግጥ ይሆናል፤ እንዲሁም ደግሞ 
እስላሙ ባብ ወይም ባሃኦላህ የሙሐመድን ትዕዛዛት ለመለወጥ ሥልጣን 
እንዳላቸው ማመንና መቀበል ያዳግተዋል። ግን እንደባሃኢ አስተያየት 
በእውነት ለእግዚአብሔር መታመን ነቢያቱን ሁሉ ማክበርንና በአዲሱ 
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ነቢይ ለዘመናችን የተሰጡትን ትዕዛዛት አክብሮ መቀበልን ያጠቃልላል።  

እውነተኛ አንድነት በእንዲህ ዓይነት ቅንነት ብቻ ሊገኝ ይችላል።  

 

ታላቁ  ክስተት   
 

እንደሌሎች  ነቢያት  ሁሉ  ባሃኦላህ  መልእክቱን  ፍጹም 
በማያጠራጥር መንገድ ይገልጻል። በተለይ ለክርስቲያኖች በተላከው 

ሎውኢ-አቅዳስ በተባለው መልእክቱ እንዲህ ይላል፦ 

“በእውነቱ አብ መጥቶ በእግዚአብሔር መንግሥት የተሰጣችሁን ተስፋ 
ፈጽሟል። በአካባቢው የነበሩትን ሁሉ በዚያን ጊዜ ሊቀበሉት ከችሎታቸው 
በላይ መሆኑን ሲገለጽላቸው ወልድ የሰወረው ይህን ቃል ነው። የተወሰነው ጊዜ 
በተፈጸመና ሰዓቱም በደረሰ ጊዜ ግን ቃል ከእግዚአብሔር ፈቃድ አድማስ 
አበራ።  ተጠንቀቁ የወልድ ሠራዊት ሆይ! (ክርስቲያኖችን ሲል ነው) ወደኋላ 
ገሸሽ አታድርጉት፤ ተቀበሉት እንጂ።  በፊታችሁ ከምታዩት ሁሉ ይህ ለእናንተ 
በጣም የበለጠ ነው! ... በእርግጥ እርሱ የእውነት መንፈስ ወደ እውነት ሁሉ 
ሊመራችሁ  መጥቷል።  በእውነቱ  እርሱ  ከእራሱ  አይናገርም፤  ሁሉን 
ከሚያውቀው ከጠቢቡ ከእግዚአብሔር እንጂ፤ ወልድ ያከበረው እርሱ ነው። ... 
የዓለም ሰዎች ሆይ! ከፊት ለፊታችሁ ያለውን ነገር ተዉ፤ በእርሱ በታማኙ፥ 
በኃያሉ የታዘዛችሁትንም ተቀበሉ።” 

እ.ኤ.አ. በ1867 ዓ.ም. ከአድሪያኖፕል ለሮማው ጳጳስ በጻፈው 

መልእክት እንዲህ ይላል፦ 

“ተጠንቀቅ የክብር ስሜት  ከተከበረው፥ ስግደትም ከሚሰገድለት 
እንዳያግድህ! ኃያሉን፥ ሁሉን አዋቂውን ጌታ ተመልከት! ለዓለም ፈውስ 
ለመስጠትና በውስጧ የሚኖሩትንም ሁሉ አንድ ለማድረግ መጥቷል።  እናንት 
ሕዝቦች ሆይ! ወደ መልእክቱ ጎህ ሥፍራ ኑ! ለአንዲት ሰዓት እንኳን አትዘግዩ! 
ወንጌልን የተማራችሁ ሁናችሁ የጌታን ክብር ማየት ተሳናችሁን? 

“ይህ የሚገባችሁ አይመስልም፤ እናንት ምሁራን ሆይ! እንግዲያውስ 
ይህን ነገር ካልተቀበላችሁ በምን መረጃ እግዚአብሔርን አመናችሁ? መረጃችሁን 
አቅርቡ...” 

ለክርስቲያኖች  የወንጌልን ተስፋ መፈጸም በዚህ ዓይነት ጽሑፎች 
እንዳስታወቀ ሁሉ ለእስላሞች፥ ለአይሁዶች፥ ለዞራስቲሪያኖችና ለሌሎች 
ሃይማኖት ተከታዮች የየቅዱሳት መጻሕፍቶቻቸው ተስፋ መፈጸሙን 
አውጇል።  የሰው ልጆች ሁሉ በልዩ ልዩ ክፍሎች እንደተከፋፈሉና በልዩ 
ልዩ  ከለላዎች  እንደተጠለሉ  መንጋዎች  የእግዚአብሔር  በጎች 
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ይቆጥራቸዋል።  የእርሱም መልእክት ጊዜው በደረሰ ሰዓት “አንድ መንጋና 
አንድ እረኛ ይኖር ዘንድ” ማናቸውንም እንቅፋት አስወግዶ የተበታተኑ 
በጎችን አንድ መንጋ ይሆኑ ዘንድ የእግዚአብሔር የመልካሙ እረኛ ድምጽ 

ነው ይላል። 

 

አዲስ  ሁኔታ  
 

ባሃኦላህ በተገለጸበት ጊዜ የዓለም ሁኔታ ልዩ መልክና ተመሳሳይ 
የማይገኝለት ዘመን ስለነበረ ከነብያት መካከል የባሃኦላህም ደረጃ ቀዳሚና 
መሰል የሌለው ነው። በሃይማኖት፥ በሳይንስ፥ በኪነ ጥበብና በሥልጣኔ 
የረጅም ጊዜ የዕድገት ሂደት ምክንያት ዓለም የአንድነትን ትምህርት 
ለመቀበል ብስለት ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር።  በአለፉት ዘመናት የአንድነት 
እንቅፋት የሆኑት ምክንያቶች ሁሉ ባሃኦላህ ሲመጣ ለመውደቅ የደረሱ 
ነበሩ፤ እንዲያውም ከእርሱ ልደት ወዲህ (እ.ኤ.አ. ከ1817 ዓ.ም.)  ጀምሮና 
በተለይም ትምህርቱ ከተሰበከ ወዲህ እነዚህ እንቅፋቶች በሚያስደንቅ 
አኳኋን እየተንኮታኮቱ በመውደቅ ላይ ናቸው። አገላለጹ ምንም ይሁን 

ምን  ስለእውነትነቱ ጥርጥር ሊኖር አይችልም።  

በአለፉት ነቢያት ዘመን የመልካ ምድራዊ ገደቦች  ብቻ ለዓለም 
አንድነት አለመኖር በቂ ምክንያት ነበር።  ዛሬ ይህ ችግር ተወግዷል። 
በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ከጽንፍ እስከ አጽናፍ 
በፍጥነትና በቀላሉ ሰዎች ለመገናኘት ችለዋል። ትናንት አውሮፓ የተደረጉ 
ነገሮች ዛሬ በማንኛውም የዓለም ክፍል ይታወቃሉ፥ አሜሪካም ዛሬ 

የተደረገ ንግግር ነገ በአውሮፓ፥ በእስያና በአፍሪካ ሊነበብ ይቻላል።  

ሌላው ትልቁ እንቅፋት የቋንቋ ችግር ነበር።  በባዕድ ቋንቋዎች 
ጥናቶች መስፋፋት ምክንያት ያ ችግር በአያሌው ተወግዷል፤ ደግሞም 
ወደፊት አንድ አጋር ቋንቋ እንደሚመረጥና ለየትምህርት ቤቶችም 
እንደሚሰጥ ታላቅ እምነት አለ። የዚያን ጊዜ ይህ ችግርም ጨርሶ 

ይወገዳል።  

ሦስተኛው ትልቅ ችግር የሃይማኖት ከንቱ ጥላቻና የሃይማኖት 
መቻቻል አለመኖር ነበር። ይህም ደግሞ በመጥፋት ላይ ነው። የሰው 
አእምሮ ይበልጥ እየሰፋ በመሄድ ላይ ነው። የሰው ልጆች ትምህርት 
ከውሱን ቄሶች ይዞታ በየጊዜው እያመለጠ በመሄድ ላይ ይገኛል። አዲስና 
ሰፊ አስተያየት የተሞሉ ሃሳቦች በጣም ከተገለሉና የልማድ ኃይል 
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በአሰራቸው  አካባቢዎች  መካከል  እንኳን  ከመዝለቅ  ሊታገዱ 

አልተቻለም። 

ስለዚህ ባሃኦላህ ከሌሎች ሲነጻጸር ትምህርቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ 
በዓለም ሙሉ  የታወቀለት ከታላላቅ ነቢያት የመጀመሪያው ነው። 
በአጭር ጊዜ ውስጥ መሠረታዊ ትምህርቶቹ  ከእራሱ ጽሑፎች ተተርጉሞ 
ማንበብ ለሚችሉ ለሴት፥ ለወንድ፥ ለህፃን በቀጥታ አለችግር ሊዳረስ 

ችሏል። 

 

የባሃኢ ግልጸት ምሉዕነት  
 

 የባሃኢ ግልጸት ከዓለም ሃይማኖቶች ሁሉ በዝክረ ነገሮች 
መሟላትና  መስተካከል  መሰልና  ተወዳዳሪ  የሌለው  ነው። 
የክርስቶስ፥የሙሴ፥  የዞራስተር፥  የቡድሃ፥የክርሺና፥  እርግጠኛ  ቃላት 
ናቸው በመባል ተመዝገው የሚገኙት ቃላት ጥቂት በመሆናቸው ብዙዎች 
መሠረታዊ የሆኑት የዘመኑ ጥያቄዎች መልስ ሊገኝላቸው አይቻልም። 
ብዙዎች የነዚህ ሃይማኖት መሪዎች ትምህርቶች ናቸው የሚባሉ ሁሉ 
ትክክለኝነታቸው አጠራጣሪ ከመሆናቸውም በላይ ጥቂቶች በእርግጥ 
በኋለኛው  ዘመን  ከየትም  የተጨማመሩ  ናቸው።  ምንም እንኳን 
ሙሐመድ በእግዚአብሔር የተነሳሳ ቢሆንም እንደመጀመሪያ ተከታዮቹ 
ያልተማረ ነበር።  እስላሞች ግን በቅዱስ ቁርአንና በሌሎችም ልዩ ልዩ 
ባሕላዊ  ጽሑፎች  (ትውፊቶች/traditions)  የነቢያቸውን  ትምህርት 
የሕይወት ታሪክ ሰፋ ባለ አኳኋን መዝግበውት ይገኛል። ትምህርቱን 
ለመመዝገብና ለማስፋፋት የተወሰደው እርምጃ አጥጋቢ ባልሆነ መንገድ 
በመሆኑ የብዙዎቹ የልዩ ልዩ ባህላዊ ጽሑፎች የትርጉም ትክክለኝነት 
በጣም አጠራጣሪ ነው። በመሆኑም የትርጉምና የአስተያየት ልዩነት 
እንደሌሎች ቀደምት ሃይማኖቶች ሁሉ በእስላም ሃይማኖትም ውስጥ 

መከፋፈልንና አለመጋባብትን ፈጥሯል። 

በሌላ በኩል ደግሞ ባብና ባሃኦላህ ጥራትና ኃይል የተመላው 
አያሌ ጽሑፎች ጽፈዋል። ሁለቱም መልእክቶቻቸውን ከአወጁ በኋላ 
በግልጽ ለሕዝብ ከመናገር ስለታገዱ በእሥር ቤት በዛ ያለ ጊዜያቸውን 
በመጻፍ አውለውታል፤ ስለዚህም ከነበሩት ሃይማኖቶች በማንኛቸውም 
የማይደረስበት  ነው።  በቀድሞ  መልእክቶች  ተሸፋፍነው  የነበሩት 
እውነቶችና የቀድሞው ነቢያት የአስተማሯቸው የእውነት ዘለዓለማዊ 
መሠረቶች ግልጽና ሙሉ መግለጫ ተሰጥቷቸዋል። ዓለምን ለገጠማት 
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በቀደምት ነቢያት ጊዜ ባልነበሩ በርከት ላሉ ለተወሳሰቡ ችግሮችና 
ውጥንቅጦች  መፍትሔም  ሆነዋል።  ይህም  የተሟላ  የትክክለኛው 
መልእክት ምዝገባ  ወደፊት አለመግባባት  እንዳይፈጠርና  ቀድሞም 
ለብዙዎች መከፋፈል ምክንያቶች የሆኑትን ነገሮች ሁሉ ለማስወገድ በቂ 

ኃይል እንዳለው ግልጽ ነው። 

 

ቃል ኪዳን በባሃኢ እምነት 

 

በሌላም  በኩል  የባሃኢ  ሃይማኖት  ከቀሩት  ሃይማኖቶች 
የሚለይበትና ቀዳሚ የሚሆንበት መንገድ አለው። ባሃኦላህ ከዚህ ዓለም 
ከመለየቱ በፊት  ብዙውን ጊዜ ‘ቅርንጫፍ’  ወይንም  ‘እጅግ ታላቁ 
ቅርንጫፍ’ እያለ የሚጠራውን የበኩር ልጁን አብዱል-ባሃን በተደጋገመ 
የጽሑፍ ቃል ኪዳን የትምህርቱ ተርጓሚ አድርጎ በመሾምና በእርሱ 
የተሰጡት ማናቸውም ማብራሪያዎችና ትርጉሞች ከእራሱ ከባሃኦላህ 

ቃላት እኩል እንዲቆጠሩ አዟል። በቃለ ኑዛዜው እንዲህ ይላል፦  

“እጅግ በጣም በተቀደሰው መጽሐፋችን (አቅዳስ) ውስጥ የገለጥነውን 
አስታውሱ፤ ‘በዚህ ዓለም የመገኘቴ ውቅያኖስ ሲጎድልና የመገለጼም መጽሐፍ 
ሲፈጸም እግዚአብሔር መጀመሪያውኑ ይሆን ዘና ወዳዘዘውና ከጥንታዊው 
ትውልድ ሐረግ ወደተገኘው ቅርንጫፍ ፊታችሁን መልሱ’። ይህ የተቀደሰው 
ጥቅስ የሚመለከተው እጅግ ኃያሉን ቅርንጫፍ (አብዱል-ባሃን) ነው።” 

እንደዚሁም  የአብዱል-ባሃን  መንፈሳዊ  ደረጃ  በአብራራበት 

‘ታብሌት ኦፍ ዘ ብራንች’ በተባለው መልእክቱ እንዲህ ይላል፦ 

“ሕዝቦች  ሆይ!  ስለቅርንጫፉ መገለጽ አምላክን አመስግኑ፤ ይህ 
የተደረገላችሁ እጅግ በጣም ታላቅ ስጦታ፥ ፍጹም የሆነ በረከት ነውና። በርሱም 
ሁሉም የበሰበሰ አጥንት ይለመልማል። ወደርሱ ፊቱን የመለሰ በእውነት ፊቱን 
ወደ እግዚአብሔር መለሰ። ከእርሱም ፊቱን ያዞረ ከውበቴ ፊቱን እንዳዞረ፥ 
መገለጫየን እንደካደና ከትዕዛዜም እንዳፈነገጠ ይቆጠራል።” 

ባሃኦላህ ከዚህ ዓለም ከተለየ በኋላ አብዱል-ባሃ በራሱ ቤትና 
በረጅም ጉዞው ከዓለም ሕዝቦች ልዩ ልዩ አስተያየት ካላቸው ሰዎች ጋር 
ለመገናኘት ብዙ ዕድል አጋጥሞት ነበር። ጥያቄያቸውን፥ ችግራቸውንና 
ተቃውሞአቸውን በመስማት በጥንቃቄ በጽሑፍ ሠፍረው የሚገኙትን 
ማብራሪያዎች  ሰጥቶአል። ለብዙ ዓመታት አብዱል-ባሃ ትምህርቱን 
የማብራራቱንና  በጣም  ለተለያዩ  የዘመናዊ  ኑሮ  ችግሮች  እንዴት 
እንደምንጠቀምባቸው የማሳየቱን ተግባር ቀጠለ። በምዕመናኑ መካከል 
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ተፈጥረው የነበሩት አንዳንድ የሃሳብ ልዩነቶች ወደእርሱ  ቀርበው 
የማያወላውል  መፍትሔ  በማግኘታቸው  ለወደፊቱ  አለመጋባብት 

እንዳይኖር ረድቶአል። 

ባሃኦላህ በተጨማሪም የዓለም በሃኢዎች ወኪል የሆነ፥ የእምነቱን 
ልዩ ልዩ ጉዳዮች በኃላፊነት የሚመራ፥ የእምነቱን እንቅስቃሴዎች ሁሉ 
የሚያስተባብርና  የሚቆጣጠር፥  መከፋፈልና  ልዩነት  እንዳይኖር 
የሚያደርግ፥  ግልጽ  ያልሆኑትን  ጉዳዮች  የሚያብራራ፥  እምነቱን 
ከመበረዝና ከመበከል የሚጠብቅ ዓለም አቀፍ ቤተ ፍትሕ እንዲቋቋም 
አዘዘ። ይህ ከፍተኛው የአስተዳደር አካል (ዓለም አቀፍ ቤተ-ፍትሕ) 
እንደአስፈላጊነቱ በመጽሐፉ ውስጥ ያልተገለጹትን ማንኛውንም የራሱን 
ሕግጋት ለማውጣት ከመቻሉም በላይ ለጊዜው ሁኔታ የማይስማሙ 
ከሆኑ፥ እነዚህን ያወጣቸውን ሕግጋት የመሻር መብት ስላለው  እምነቱ፥ 
ሕይወት እንዳለው አካል፥ እየተስፋፋና ከጊዜው ሁኔታ ጋር እየተራመደ 

ተለዋዋጭ የሆነውን የኅብረተሰቡን ፍላጎትና እሾት ለማርካት ያስችለዋል። 

በተጨማሪም  ባሃኦላህ  ትምህርቱን  ለመተርጎም  ሥልጣን 
ከሰጠው ሌላ ማንም እንዳይተረጉም በግልጽ ከልክሏል። አብዱል-ባሃም 
እንደዚሁ በቃለ ኑዛዜው ከእርሱ በኋላ ሾጊ ኤፌንዲን የእምነቱ ሞግዚት 

እንዲሆንና ጽሑፎቹንም እንዲተረጉም ሥልጣን ሰጥቶታል። 

ከአንድ ሺ ዓመት በኋላ ለመልእክተኛነቱ ግልጽ ማረጋገጫ ያለው 
የእግዚአብሔር መልእክተኛ በባሃኦላህ ጥላ ሥር ይገለጻል።  እስከዚያ ጊዜ 
ድረስ ግን አማኞች በሙሉ መመሪያቸውን የሚቀበሉት ከባሃኦላህ፥ 
ከአብዱል-ባሃ፥  ከሞግዚቱ ቃላት  እና  ከዓለም  አቀፍ  ቤተ-ፍትሕ 
ውሳኔዎች ሥልጣን ነው። ማንም በሃኢ ለትምህርቱ የተለየ ትርጉም 
በመስጠት ወይም በመለኮታዊ ግልጸት በማሳበብ የተለየ ትምህርት 
ለመስጠት ወይም ሌላ ሃይማኖታዊ ቅርንጫፍ ለመመሥረት አይችልም። 
እነዚህን ሕግጋት የሚጻረር ማንኛውም ሰው “በቃል ኪዳን አፍራሽነት”1 

ይፈረጃል። 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“ከሃይማኖቱ  ጠላቶች  አንዱ  የባሃኦላህን  ቃላት  ለመተርጎምና 
እንደችሎታው ለትርጉሙ ልዩ መልክ ሰጥቶ ተከታዮችን ለማግኘትና ልዩ 
የሃይማኖት ክፍል አቋቁሞ የራሱን ደረጃ ከፍ በማድረግ በሃይማኖቱ መከፋፈልን 
ለመፍጠር የሚሞክር ነው።” (ስታር ኦፍ ዘ ዌስት ፤ ቮልዩም 3 ገጽ 8) 

1. ስለሞግዚትነትና ዓለም አቀፍ ቤተ ፍትሕ ተቋማት ለተጬማሪ ማብራሪያ ገጽ.252-282 

ተመልከት ሰዎች ሃይማኖትን ለመተው ከፈለጉ የሚያግዳቸው የለም።  
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በሌላ መልእክት እንዲህ ሲል ጽፎአል፦ 
“እነዚህ ሰዎች (የሃይማኖቱን መከፋፈል የሚደግፉ) በባሕር ላይ 

እንደሚሰበሰብ አረፋ ናቸው፤ ይህንንም አረፋ ከቃል ኪዳን ውቅያኖስ ሞገድ 
ተነስቶ በአብሃ መንግሥት ኃይል ወደ ዳርቻ ይተፋዋል። ... እነዚህ ከግልና 
ከአጉል መንፈስ የመነጩት ክፉ ሃሣቦች ሁሉ ሲጠፉ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን 
ግን ሳይናጋ ጠንክሮ ይኖራል።” (ስታር ኦፍ ዘ ዌስት፤ ቮልዩም 10 ገጽ 95) 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“ነፍስን  መንፈሳዊ  እንድትሆን  እግዚአብሔር  ራሱ  እንኳን 
አያስገድዳትም።  የሰው ልጅ የግል ምርጫና ፈቃደኛነት አስፈላጊ ነው።” 

ሆኖም  መንፈሳዊው  ቃልኪዳን  በባሃኢ  ሃይማኖት  ውስጥ 

መከፋፈል እንዳይኖር ግልጽ አድርጎታል። 

 

በባሃኢ  ሃይማኖት  ቅስና  አለመኖር  
 

በባሃኢ ሃይማኖት በተለይ አንድ መወሳት የሚገባው ነገር አለ። 
ይኸውም የቅስና ሥርአት አለመኖር ነው። ለአስተማሪዎች ወጭ በበጎ 
ፈቃድ መዋጮ ማድረግ ይፈቀዳል። ብዙዎችም ጊዜያቸውን በሙሉ 
ለሃይማኖቱ  በመሥራት  ያውላሉ።  ሆኖም  ባሃኢዎች  በሙሉ 
እንዳጋጠማቸውና እንደየችሎታቸው መጠን በማስተማርና በመሳሰሉትም 
ሥራዎች ተከፋይ መሆን ይገባቸዋል። ለዚህም የቀሳውስትን ተግባር 
በማከናወንና የተለየ ሥልጣን በመያዝ ከምዕመናን ወገኖቻቸው የተለዩ 

ክፍሎች የሉም።  

በቀድሞ ዘመን ሰዎች መሃይምናንና ያልተማሩ ስለነበሩ እንዲሁም 
ለሃይማኖት ሥርዓት አከባበርና ስለሕግም አመራር እርዳታን ስለሚፈልጉ 
ቀሳውስት አስፈላጊ ነበሩ። አሁን ግን ጊዜው ተለውጦ ትምህርት በመላው 
ዓለም ተስፋፍቷል። ከዚህም በላይ የባሃኦላህ ትዕዛዝ በሥራ ላይ ከዋለ 
በመላው ዓለም የሚገኙት ወንዶችና ሴቶች ልጆች በቂ ትምህርት ያገኛሉ። 
በዚህም መሠረት እያንዳንዱ ግለሰብ ቅዱሳን መጻሕፍትን  ለራሱ 
ሊያጠናና የሕይወትን ውሃ ለራሱ በቀጥታ ከምንጩ ሊቀዳ ይችላል። 
የተለዩ ክፍሎችን ግልጋሎት የሚጠይቅ ከመጠን በላይ የሆነ የሃይማኖት 
ሥነ ሥርዓትና አከባበር በባሃኢ ሃይማኖት ውስጥ ሥፍራ የለውም። 

የፍትሕ ሥራም የሚካሄደው ለዚሁ ተግባር በተቋቋሙት ተቋሞች ነው። 
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ለሕጻን አስተማሪ አስፈላጊ ነው። ሆኖም የአስተማሪው ዓላማ 
ሕጻኑን ያለአስተማሪ እራሱን እንዲችል፥ በእራሱ ዓይን እንዲያይ፥ በራሱ 
ጆሮ እንዲሰማና በራሱ አእምሮ እንዲረዳ ማድረግ ነው። እንደዚሁም 
የሰው ዘር በሕጻንነቱ ዘመን ቄስ አስፈላጊው ነው። ነገር ግን እውነተኛ 
ተግባሩ ሰዎች ራሳቸውን እንዲችሉ፥ መለኮታዊ ነገሮችን በራሳቸው ዓይን 
ለማየት፥ በራሳቸው ጆሮ ለመስማትና በራሳቸው አእምሮ ለመረዳት 
እንዲችሉ ማድረግ ነው። በአሁኑ ዘመን ግን የቄስ ተግባር ተገባዷል። 
የባሃኢ ትምህርቶችም ዓላማ ይህንን ተግባር ለማገባደድና የሰው ልጆች 
ከእግዚአብሔር በስተቀር ከማንኛውም ነፃ ሆነው በቀጥታ ወደእርሱ፥ 
ማለትም ወደ ክስተቱ ፊታቸውን እንዲመልሱ ማድረግ ነው። ሁሉም 
አንድ ዓላማ ሲኖራቸው የሃሳብ መለያየት ወይንም መደናገር ይቀርና 

ሁሉም ወደ አንድ ዓላማ ሲያመሩ በበለጠ ለመቀራረብ ይችላሉ። 
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ምዕራፍ 9 

 

እውነተኛ  ሥልጣኔ  
 

“የእግዚአብሔር ሕዝቦች ሆይ! ስለራሳችሁ ብቻ አትባክኑ፤ ስለ 
ዓለም መሻሻልና ስለሕዝቦቿም መሰልጠን አስቡ።” (ባሃኦላህ) 

 

 

ሃይማኖት የሥልጣኔ መሠረት  
 

እንደባሃኢ አስተያየት የሰው ልጆች ኑሮ የግልም ሆነ የጋራ ችግር 
በማይገመት አኳኋን የተመሰቃቀለ ስለሆነ የሰው አእምሮ ያለረዳት 
ለማስተካከል ከአቅሙ በላይ ይሆንበታል። የተፈጥሮን ዓላማ እግቡም 
ለመድረስ የሚቻልበትን መንገድ የሚሰጥ ሁሉን አዋቂው አምላክ ብቻ 
ነው።  በነቢያቱ  አማካይነት  የሰው  ልጅን  ኑሮ  እውነተኛ  ግብና 
ትክክለኛውንም የሥልጣኔ ጎዳና ያሳየናል። የእውነተኛ ሥልጣኔ ዕድገትም 

የተመሠረተው በነቢያት ትምህርት በታማኝነት በመመራት ነው።  

ባሃኦላህ እንዲህ ይላል፦ 
“ለዓለም ሥርዓትና ለፍጥረታት ሁሉ ሰላም ፥እጅግ ታላቁ መሣሪያ 

ሃይማኖት ነው። የሃይማኖት ምሰሶዎች መዳከም፥አላዋቂዎችን የእብሪተኛነትና 
የጀብደኝነት  ስሜት  አሳድሮባቸዋል።  በእውነት  እላችኋለሁ፥  ማናቸውም 
የሃይማኖትን ደረጃ ከፍተኛነት ዝቅ የሚያደርግ ለተንኮለኞች ደንታቢስነትን 
ሲጨምር በመጨረሻም ሥርዓት-አልበኝነትን ያስከትላል … 

“የምዕራባዊያን ሥልጣኔ ለዓለም ሕዝቦች ምን ዓይነት ውዝግብና 
ብጥብጥ እንዳስከተለ ተመልከቱ። ዓለምን ለማጥፋት አሰቃቂ የሆኑ ለሰው ልጅ 
አውዳሚ  መሣሪያዎችን  በመፍጠራቸው፥  ዓለም  ዓይቶት፥  መንግሥታት 
ሰምተውት በማያውቁት አኳኋን ከባድ ጥረት ይደረጋል። የዓለም ሕዝቦች 
በአንድ ዓላማና በአንድ ሃይማኖት ጥላ ሥር ካልተጠለሉ እነዚህን ከባድና 
አሰቃቂ ጥፋቶች ለማስወገድ አይቻልም። … 
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“የባሃ ሕዝቦች ሆይ! እያንዳንዱ የተገለጸው ትዕዛዝ ለዓለም ደህንነት 
ጠንካራ ምሽግ ነው።” (ወርድስ ኦፍ ፓራዳይዝ) 

የአሁኑ የአውሮፓና በጠቅላላውም የዓለም ሁኔታ የነዚህን ከብዙ 
ዓመታት በፊት የተነገሩትን ቃላት እውነተኛነት አሳምሮ ያረጋግጣል። 
ለነቢያት ትዕዛዛት  ቸልተኝነት፥  እምነትን  ማጣት ከባድ ጥፋትንና 
ምስቅልቅልን ሲያስከትል እንዲሁም የእውነተኛ ሃይማኖት ዓይነተኛ 
ባህርይ የሆነው የልብና የዓላማ ለውጥ ካልተገኘ የኅብረተሰብ መሻሻል 

ፍጹም የማይቻል ሆኖ ይገኛል። 

 

ፍትሕ  
 

የነቢያትን ትምህርት ውስጣዊ ሚስጢር ባሃኦላህ ሒድን ወርድስ 
በተባለው መጽሐፍ ሲገለጽ የመጀመሪያው ምክር ስለግል ኑሮ ሆኖ 
ይገኛል፤ “መልካም፥ ንጹሕ፥ ብሩህ ልብ ይኑራችሁ፤” የሚከተለው ስለ 

ዓይነተኛው ኅብረተሰብ መሠረታዊ የኑሮ ሥርዓት ይገልጻል፦ 

“የመንፈስ ልጅ ሆይ! 

“በእኔ ዘንድ ከሁሉም ይበልጥ ተወዳጅ ፍትህ ናት፤ እኔን የምትሻ ከሆነ 
ፊትህን አታዙርባት ምሥጢሬንም አካፍልህ ዘንድ ቸል አትበላት። በእርሷም 
እርዳታ በሌሎች ሰዎች ዓይኖች ሳይሆን በዓይኖችህ ታያለህ፥ በጎረቤትህም 
ዕውቀት ሳይሆን በራስህ ዕውቀት ታውቃለህና። እንዴት መሆን እንደሚገባህ 
ይህን በልብህ አሰላስል። በእውነቱ ፍትህ ለአንተ ስጦታዬና የፍቅራዊ ደግነቴ 
ምልክት ናት። እንግዲህ በዓይኖችህ አንጻር አኑራት።” (ኅቡዓተ ቃላት ቅ.2 ገጽ 
24) 

የኅብረተሰብ ኑሮ የመጀመሪያው አስፈላጊ ነገር የእያንዳንዱ ሰው 
ሀሰቱን ከእውነት፥ ትክክሉን ከስህተት እንዲሁም ማናቸውንም ነገሮች 
እንደየመጠናቸው መለየት ነው። ለመንፈሳዊና ለማህበራዊ መደናበር 
እጅግ ታላቁ እንቅፋት፥ እንዲሁም ለማህበራዊ ዕድገት እጅግ ታላቁ 

ጠላት እራስ ወዳድነት ነው።  

ባሃኦላህ እንዲህ ይላል፦ 
“እናንት የማስተዋል ልጆች ሆይ! ስሷ  የዓይን ቆብ ዓለምንና በውስጧ 

ያሉትን ነገሮች ከማየት ዓይንን ትጋርደዋለች። እንግዲያውስ የስስት መጋረጃ 
የልብን ዓይን ሲሸፍነው ውጤቱን አስቡ። 
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“ሕዝቦች ሆይ! ደመና የፀሐይን ጮራ እንደማያሳልፍ ሁሉ የስስትና 
የቅናት ጨለማም የነፍስን ብርሃን ይጋርዳል።” (ለአንድ ዞራስተራዊ መልእክት) 

ከብዙ ጊዜ ልምድ በኋላ በግል አስተያየትና በግል ድርጊት ብቻ 
ማተኮር የኅብረተሰብን ውድቀት እንደሚያስከትሉና እንዲሁም የሰው 
ልጅ በሚያሳፍር አኳኋን ከመጥፋት እንዲድን እያንዳንዱ ሰው የጎረቤቱ 
የሆነውን ሁሉ እንደራሱ ዕቃ ሊጠነቀቅለት የሚገባ መሆኑን ማወቅና 
የእራሱንም ፍላጎት ከሰው ልጆች ፍላጎት ዝቅ አድርጎ ማየት እንደሚገባው 
ሰዎች ከነቢያት ትምህርት በደንብ ለመረዳት ችለዋል። በዚህም መንገድ 

የግልና የጋራ የሆነው ጉዳይ በትክክል ሊፈጸም ይችላል።  

ባሃኦላህ እንዲህ ይላል፦ 

“የሰው ልጅ ሆይ! ይቅርታን ብትሻ ለእራስህ የሚጠቅምህን ብቻ አትይ፤ 
ይልቁንስ የሰውን ልጅ የሚጠቅመውን ያዝ። ፍትህን የምትሻ ከሆነ አንተ 
ለእራስህ የምትመርጠውን ለጎረቤትህም ምረጥለት።” (ዎርድስ ኦፍ ፓራዳይዝ) 

 

አስተዳደር  

 

የባሃኦላህ ትምህርት ስለእውነተኛ የኅበረተሰብ ሥርዓት ሁለት 
የተለያዩ መረጃዎች የያዘ ነው። አንደኛው በባሃኦላህ የህይወት ዘመን 
ውስጥ የነበረውን የመንግሥታት  ችግር  የሚመለከትና  በነገሥታት 
መልእክቱም ውስጥ የተገለጠው ሲሆን፥ ሁለተኛው ደግሞ አዲሱና 

ወደፊት በባሃኢ ኅብረተሰብ ውስጥ የሚሠራበት ሥርዓት ነው። 

ስለዚህ “... አንዱ እውነተኛ አምላክ፡ የሰዎችን ልቦች እንደራሱ፥ 
እንደግል ሃብቱ ቆጥሮአቸዋል፤ መቁጠሩንም ይቀጥላል። ሌላውን ሁሉ 
የምድርን ሆነ የባሕርን፤ ሃብትንም ሆነ ክብርን ለምድር ነገሥታትና 
ገዥዎች አውርሷቸዋል።” (ከባሃኦላህ ጽሑፎች ቅስማት ገጽ 168 ቁጥር 
102) የሚለውንና “በዚህ ቀን ሰዎች ሁሉ እጅግ ታላቁን ስም አጥብቀው 
መያዝና የሰውን ዘር ሁሉ አንድነት መመሥረት ይገባቸዋል። ከእርሱ 
በስተቀር የሚሸሽበት ቦታ የለም፤ ማንም ሰው መፈለግ የሚችለው  
መጠጊያ የለም።” (ከላይ የተጠቀሰው፣ ገጽ 166 ቁጥር 100) የሚለውን 

ስንመለከት ልዩነት እናገኛለን። 

በእነዚህ  የሚቃረኑ የሚመስሉ ሁለት አስተ ያየቶች፥ ባሃኦላህ 
ስለ “መለስተኛው ሠላም” እና ስለ “እጅግ በጣም ታላቁ ሠላም” ልዩነት 
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የሰጠውን ማብራሪያ ስንመለከት አስተሳሰባችን ይለወጣል። ባሃኦላህ 
ለነገሥታት በላካቸው መልእክቶች የፖለቲካ ሠላም ለማስገኘት፥ የጦር 
መሣሪያዎችን ለመቀነስ የድሆች ሸክም ይቀልና ዋስትና ይኖራቸው ዘንድ 
ነገሥታት ሁሉ ተሰብስበው እርምጃ እንዲወስዱ ያሳስባል።  ጊዜው 
የሚጠይቀውን ፍላጎት ማሟላት ቢሳናቸው ግን ጦርነትና ብጥብጥ 
ተከትሎ  አሮጌውም ሥርዓት እንደሚሻር በግልጽ አስረድቷል። ስለዚህም 
በአንድ በኩሉ፣ “በዚህ ቀን   ለሰው ዘር የሚያስፈልገው ለእነዚያ 
በሥልጣን ላይ ላሉት ታዛዥ መሆንና፥ የጥበብን ገመድ በታማኝነት 
አጥብቆ መያዝ  ነው።” ሲል በሌላ በኩል ደግሞ እንዲህ ይላል፡ “እነዚያ፥ 
የምድርን ጠፊ ነገሮችና ጌጣ ጌጦች በማካበት፥ ከአምላክ  በንቀት  
ፊታቸውን ያዞሩት፥  እነዚህ ይህንን  ዓለምና የሚቀጥለውን  ዓለም 
አጥተዋል። ሳይዘገይ፥ አምላክ፥ ሥልጣን በተመላው እጁ፥ ከሃብታቸው 
ያራቁታቸዋል፤ የቸርነቱንም ልብስ ይገፍፋቸዋል። ሕዝቦች ሆይ፥ ለእናንተ 
የተወሰነ  ጊዜ  አለን።  በተወሰበው ሰዓት ወደ አምላክ ሳትመለሱ 
ከቀራችሁ፥  እርሱ፥ በእውነቱ፥ የቁጣ እጁን ያሳርፍባችኋል፥ ከባድ 
ስቃይም ከሁሉ አቅጣጫ እንዲወርድባችሁ ያደርጋል። ያለው ሥርዓት 
በሚያሳዝን ሁኔታ ብልሹ ሆኖ በመገኘቱ ያንዣበበው ነውጥና የትርምስ 
ምልክቶች አሁን በመታየት ላይ ናቸው። ፊቱን ወደ አንተ የሚመልስ 
አንድም ንጉሥ ባይገኝም እንኳ፥ በምድር ላይ ድል አድራጊነትህን 
ለማረጋገጥና እምነታችንን ከሁሉ ሰዎች በላይ ከፍ ለማድረግ ቃል 
ገብተናል።” (ከባሃኦላህ ጽሑፎች ቅስማት ገጽ 168 ቁጥር 102፥ ገጽ 170 
ቁጥር 103፥ ገጽ 174 ቁጥር 108፥ ገጽ 176 ቁጥር 110፥ ገጽ 203 ቁጥር 
116) 

“ታላቁ ሕያው ለዓለም ሰላምና  መረጋጋት ለሕዝቦችዋም ዕድገት 
በቅድሚያ ተፈላጊ የሆኑትን ነገሮች ለመግለጽ በመሻት የሚከተለውን ጽፏል። 
ሰፊና ሁሉን አቀፍ የሰዎች ጉባኤ የማድረግ ፍጹም አስፈላጊነት ሁለንተናዊ 
ግንዛቤ የሚያገኝበት ጊዜ መምጣት አለበት። በዚህ ጉባኤ የምድር ገዢዎችና 
ነገሥታት መገኘት አለባቸው። በውይይቱም በመሳተፍ በሰዎች መሐከል ታላቁ 
የዓለም  ሰላም  መሠረቶች  የሚጣሉበትን  መንገዶችና  ዘዴዎች  መቀየስ 
ይገባቸዋል። እንዲህ ያለ ሰላም ኃያላን መንግሥታት ለምድር ሕዝቦች  ሰላም 
ሲሉ በመካከላቸው ሙሉ  በሙሉ ለመስማማት እንዲወስኑ ይጠይቃል። 
ማንኛውም ንጉሥ በሌላው ላይ ጦር መሣሪያ ቢያነሳ፥ ሁሉም በአንድነት 
ተነስተው እርሱን መግታት አለባቸው።” (ከባሃኦላህ ጽሑፎች ቅስማት  ገጽ 
203)  

በዚህም ዓይነት ምክር ባሃኦላህ  በዚህ በእግዚአብሔር ቀን 
መንግሥት ኅብረተሰብ ግዴታውን በእንዴት ዓይነት ሁናቴ መፈጸም 
እንደሚገባው ገልጿል። በአንድ በኩል ስለዓለም አንድነት እያሳሰበ በሌላ 
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በኩል ከዚህም ባላነሰ ግልጽ ሁኔታ የብጥብጥ መቀተል ሥልጣናቸውን 
እንደሚያፈርስ ለአስተዳዳሪዎች  አስጠንቅቋቸዋል።  አሁንም በአዲሱ 
ዘመን ታሪክ በሠለጠኑት መንግሥታት መካከል ያለው አስጊ እንቅስቃሴ 
ምን ዓይነት ኃይል እንደፈጠረና የጦርም ኃይል ድርጅት ዕድገት ማንም 
አሸናፊ ሊሆን በማይችልበት ደረጃ ላይ መገኘቱን ያረጋግጣል። “እንግዲህ 
እጅግ  በጣም  ታላቁን  ሰላም  አንቀበልም  ስላላችሁ፥  ምናልባት 
የራስችሁንና  የጥገኞቻችሁን  ሁኔታ  በመጠኑም  ቢሆን  ለማሻሻል 
እንድትችሉ ታናሹን ሰላም አጥብቃችሁ ያዙ።... ጌታ ከፍተኛ ፈውስና 
እጅግ በጣም ታላቅ መሣሪያ አድርጎ ለመላው ዓለም መፈወሻ ያዘዘው 
የሕዝቦችዋን በአንድ የዓለም አቀፋዊ ዓለማ ፥ በአንድ የጋራ እምነት ሥር 
መሰባሰብ ነው።  ይህም በጠቢብ፥ በፍጹም  ኃያልና፥  በተገለጸለት 
መለኮታዊ ሐኪም አማካይነት በስተቀር በምንም ዓይነት ሊፈጸም 
አይችልም። ” (ከባሃኦላህ ጽሑፎች ቅስማት ገጽ 208 ቁጥር 120 ፓራ. 3) 

ታናሹ ሰላም የመንግሥታት የፖለቲካ አንድነት ሲሆን እጅግ 
ታላቁ ሰላም የሃይማኖት፥ የፖለቲካና የኢኮኖሚን አንድነት የሚያጠቃልል 

ነው። 

“በቅርቡ የዛሬው ጊዜ  ሥርዓት  ይጠቀለላል፤ በምትኩም አዲሱ 
ይዘረጋል።” (ከባሃኦላህ ጽሑፎች ቅስማት ገጽ 6 ቁ 4 ፓራ. 2 መስመር 3-4) 

በቀድሞው ዘመን አንድ መንግሥት የውጭውንና ምድራዊውን 
ጉዳይ ብቻ ሲመለከት የአሁኑ ዘመን አስተዳደር ግን ወደ እግዚአብሔር 
ፊታቸውን  የመለሱ  ብቻ  ሊያገኙት  የሚችሉ  የመሪነት  ችሎታ፥ 

መስዋዕትነትንና የመንፈሳዊ ዕውቀትን ይጠይቃል። 

 

የፖለቲካ  ነጻነት  
 

ምንም እንኳን በአካባቢ፥ በብሔራዊና በኢንተርናሽናል ደረጃ 
ሕዝቡ በእንደራሴው በኩል ራሱን በራሱ የማስተዳደር ዘዴ በባሃኦላህ 
የተደገፈ ቢሆንም ይህ ሊሆን የሚችለው በግልም ሆነ በማኅበር ሰዎች 
በቂ ችሎታ ሲያዳብሩ ብቻ ነው ሲል ያስተምራል። ሕዝብን በማስተዳደር 
ዘዴ ልምድ ለሌላቸው ለራስ ወዳድና ባልተማሩ ሰዎች በድንገት ራስን 
ለማስተዳደር ሙሉ ሥልጣን መስጠት አደገኛ ይሆናል። ነፃነቱን በዘዴ 
ሊጠቀምበት ለማይችል ነፃነት ከመስጠት የበለጠ አደገኛ ነገር የለም። 

ባሃኦላህ ኪታቢ አቅዳስ በተባለው መጽሐፉ ሲጽፍ፦ 
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“ስለ ሰዎች አእምሮ ጠባብነት  አስቡ። የሚጠቅማቸውን ትተው 
የሚጎዳቸውን ነገር ይጠይቃሉ። በእውነት እንደዚህ ያሉት በጣም ከተሳሳቱት 
ወገን ናቸው። ጥቂቶች ሰዎች ነፃነትን  ሊመኩበት ይሻሉ። እንደዚህ ያሉ ሰዎች 
በድንቁርና የተዋጡ ናቸው። 

“እንደዚህ ያለው ነፃነት መጨረሻው ነበልባሉን ማንም ሊያጠፋው 
ወደማይችለው አመጽ ይመራል።  ታዛቢና  ሁሉን  አዋቂ የሆነው እርሱ 
አስጠንቅቋችኋል። የነፃነት ምሳሌና ምልክት እንሰሳ መሆኑን እወቁ። ሰውን 
የሚበጀው ከራሱ ድንቁርና የሚከላከልለትንና ከተንኮለኞች የሚጠብቀውን 
መከተል ነው።  ነፃነት፥ ሰው ከተለምዶ ሕግ ውጭ እንዲሆንና የደረጃውም 
ክብር እንዲቀነስ ያደርገዋል።  ወደ ፍጹም ወራዳነትና ተንኮለኝነት ዝቅ 
ያደርገዋል። 

“ሰዎችን ለደህነታቸው እረኛ እንደሚፈልጉ በጎች እዩዋቸው። በእውነቱ 
ይህ የተረጋገጠ እውነት ነው። ለአንዳንድ ሁኔታዎች ነፃነትን ስንደግፍ በሌላው 
ጊዜ ደግሞ መስጠቱን እንቃወማለን። በእውነቱ ሁሉን አዋቂ ነን። 

“በል፤ እምብዛም ባታውቁትም እውነተኛ ነፃነት ለሕግጋቴ ታዛዥ 
መሆን ነው። ሰዎች ከመገለጽ መንግሥት የላክንላቸውን ቢከተሉ ኖሮ ፍጹም 
እውነተኛ  ነፃነት  ያገኙ  ነበር።  የተፈጠሩትን  ነገሮች  ሁሉ  በከበበው 
የእግዚአብሔር የፈቃዱ መንግሥት በምንም ሁኔታ የገለጸውን ዓላማ ያወቀ 
በእውነት ደስተኛ ነው።  በል፤ የሚጠቅምህን ዓይነት ነፃነት የምታገኘው 
ዘለዓለማዊ እውነት ለሆነው ለእግዚአብሔር ግልጋሎት በመስጠት ብቻ ነው።  
የዚህንም ጣዕም የቀመሰ ሁሉ በምድርም ሆነ በሰማይ በሚገኝ ነገር ሁሉ 
አይለውጠውም።” 

ኋላ ቀር ዘሮችና መንግሥታትን ሁኔታ ለማሻሻል መለኮታዊ 
ትምህርቶች ፍቱን መድኅኒቶች ናቸው። ሕዝቦችና የመንግሥታት መሪዎች 
እነዚህን ትምህርቶች ቢማሩና ቢተገብሯቸው መንግሥታት ከችግራቸው 

ሁሉ ይላቀቃሉ። 

 

ገዥዎችና  ተገዥዎች 
  

ባሃኦላህ ጨካኝነትንና ጭቆናን አጥብቆ ይከለክላል። ኅቡዓተ 

ቃላት በተባለው መጽሐፉ ሲጽፍ፦ 

“በምድር ላይ ጨቋኞች ሆይ!  

“ፍትሕ  ላጓደለ  ለማንም  ይቅርታን  ላላደርግ  ቃል  ገብቻለሁና 
እጆቻችሁን ከጭቆና አንሱ።  ይህ  በተጠበቀው ጽላት በማይሻር ሁኔታ 
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ያወጅኩትና በክብር ማኅተሜ ያተምኩበት ቃል ኪዳኔ ነው ።”  

“እነዚያ ሕግጋትን በመቅረጽና በማስተዳደር ሥራ ላይ የተሰማሩት፦ 
መመካከርን  አጥብቀው በመያዝ  ለሕዝቡ ጸጥታ፥  ብልጽግና፥  ደህንነትና 
ደስተኛነት የሚበጀውን በመወሰን በሥራ ላይ ማዋል አለባቸው። እንደዚህ 
ካልሆነ ነገሩ ሁሉ ወደ መለያየትና ወደ ብጥብጥ ያመራል።” (ታብሌት ኦፍ ዘ 
ዎርልድ)  

በሌላ በኩል ደግሞ ሕዝቡ ሕግን አክባሪና ለትክክለኛ መንግሥት 
ታዛዥ መሆን አለበት። የአንድን ሀገር አስተዳደር ለማሻሻል በኃይል 

ሳይሆን በትምህርትና በመልካም አርአያነት ኃይል መገልገል ይገባል።  

ባሃኦላህ እንዲህ ይላል፦ 

“የዚህ ሃይማኖት ተከታዮች ለሚኖሩበት አገር መንግሥት ታማኞች፥ 
እውነተኞችና ታዛዦች መሆን አለባቸው።” (ግላድ ታይዲንግስ) 

“የእግዚአብሔር ሕዝቦች ሆይ! በታማኝነትና በሐቀኝነት መጎናጸፊያ 
ሰውነታችሁን አልብሱት። ከዚያም በበጎ ተግባርና በመልካም ጠባይ ጌታችሁን 
እርዱት። በእውነቱ በመጽሐፎቼ፥በመልእክቶቼና በጽሑፎቼ አመጽና ሤራ 
እንዳታደርጉ ከልክለናችኋል። በዚህ የእናንተን ከፍተኛናትና እድገት መሻታችን 
ነው።” (ታብሌት ኦፍ ኢሽራቃት) 

 

ሹመትና  ዕድገት  
 

ሹመት በሚሰጥበት ወቅት የመመረጫ ነጥብ ለቦታው ብቁ 
መሆን ብቻ ነው። ይህ ታላቅ ውሳኔ ከመደረጉ በፊት የአገልግሎት ዘመን፥ 
የማኅበራዊና የሀብት ሁናቴ፥ የቤተሰብ ግንኙነት፤ የግል ወዳጅነትና 
የመሳሰሉት መወገድ አለባቸው። ታብሌት ኦፍ ኢሽራቃት በተባለው 

መልእክቱ ባሃኦላህ እንዲህ ይላል፦ 

“አምስተኛው ኢሽራቅ (ታላቅ ብርሃን) መንግሥታት የተገዥዎችን 
ሁኔታ በማወቅ እንደ ተገቢነቱና እንደየችሎታው መጠን የማዕረግ ዕድገት 
መስጠት  ነው። ከሐዲዎች  የታማኞችን  ማዕረግ  እንዳይቀሙ፥ ወይንም 
አጥፊዎች የበላይ ጠባቂነትን ሥፍራ እንዳይዙ ማንኛውም መሪና ገዥ በዚህ 

ጉዳይ እንዲያስብበት በጥብቅ ታዟል።” 

ይህ ትምህርት ተቀባይነትን  ሲያገኝና በሥራ ላይ ሲውል 
በማኅበራዊ ኑሮአችን ላይ የሚታየውን አስደናቂ ለውጥ ለመገመት 
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አያዳግትም።  እያንዳንዱ  ግለሰብ  በተለይ  ለዕውቀቱና  ለችሎታው 
ተመሳሳይ ቦታ ሲሰጠው ሥራውን ከልቡ በመሥራት በግል ተግባሩ 
ይራቀቅና ለእራሱም ሆነ ለቀረው ዓለም ሊገመት የማይችል ጥቅም 

ያስገኛል። 

 

የኤኮኖሚ  ችግሮች  
 

በሀብታምና በድሃ መካከል ስላለው የሀብት ምጣኔ ልዩነት 

መሻሻል አስፈላጊነት የባሃኢ ትምህርቶች አጥብቀው ያስረዳሉ።  

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“የሕዝቦች የኑሮ ሁኔታ መደርጀት ያለበት፥ ድህነት እንዲጠፋና ሁሉም 
በተቻለ መጠን እንደየማዕረጉና እንደየደረጃው ድሎትንና ደህንነትን እንዲጋራ 
በሚያስችል  ሁኔታ  መሆን  አለበት።  በመካከላችን  ባንድ  በኩል  ሃብት 
የተጫናቸውን ሰዎች፥ በሌላ በኩል ደግሞ የሚቀምሱት አጥተው የሚራቡትን 
እድለ ቢሶች እንዲሁም ደግሞ ባለብዙ የተንጣለሉ መኖሪያ ቤቶችና ምንም 
መጠለያ የሌላቸውን ሰዎች ጎን ለጎን እናያለን። ... እንደዚህ ያለው ሁኔታ ስህተት 
ሰለሆነ መታረም አለበት። ፈውሱም አህኑኑ በጥንቃቄ መወሰድ አለበት።  ይህም 
ሊደረግ የሚቻለው በሰዎች መካከል ፍጹም እኩልነትን በማስገኘት አይደለም። 
ፍጹም እኩልነት በሥራ ሊውል የማይችል ሕልም ነው። እኩልነት ቢገኝም 
ዘለቄታ የለውም። ሊኖር ቢችል እንኳን የዓለም ሥርዓት በሙሉ ይጠፋል።  
የዓለም ሥርዓት ሕግ በሰዎች ዘንድ ለሁልጊዜ መኖር አለበት። እግዚአብሔር 
የሰውን ዘር ሲፈጥር ይህንን ደንግጓል። ... የሰው ዘር እንደ አንድ ታላቅ ሠራዊት 
እያንዳንዳቸው የተወሰነላቸውን ተግባር የሚያከናውኑ ጄኔራል፥ ሻምበሎች፥ 
እንደየማዕረጋቸው የበታች ሹማምንትና ወታደሮች ያስፈልጉታል። ትክክለኛ 
መስመር የያዘ ሥነ ሥርዓትን ለማስገኘት የደረጃ ልዩነት ፍጹም አስፈላጊ ነው። 
አንድ ሠራዊት የበላይ ባለሥልጣን ሳይኖረው ሠራዊቱ በሙሉ በጄኔራሎች 
ብቻ፥ በሻምበሎች ብቻ ወይንም በተራ ወታደሮች ብቻ የተወሰነ ሊሆን 
አይችልም። 

“በእርግጥ ጥቂቶች ከመጠን በላይ ሀብታም ሆነው ሌሎች ደግሞ 
በሚያሳዝን ሁኔታ ድሆች በመሆናቸው እንደዚህ ያለውን ሁናቴ የሚቆጣጠርና 
የሚያሻሽል ተቋም መኖር አስፈላጊ ነው።  ሀብትን በመጠኑ ማድረግ አስፈላጊ 
እንደመሆኑ መጠን ድህነትንም መቀነስ ተገቢ ነው።  በሁለቱም ከመጠን ማለፍ 
ጥሩ አይደለም።  ... ድህነት ከረሀብ ደረጃ ላይ ደርሶ ስናይ አንድ ቦታ ጭቆና 
ለመኖሩ ትክክለኛ ምልክት ነው።  ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ አስበውበት ሳይዘገዩ 
ብዙዎችን ሰዎች የሚያስጨንቃቸውን የድህነት ሁኔታ ለመለወጥ መንቀሳቀስ 
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አለባቸው።  

“ሀብታሞች ከጸጋቸው መለገስ አለባቸው።  ሩኅሩኅ ልብና አዛኝ ኅሊና 
ኖሯቸው ለነዚያ ለኑሮ አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች እንኳን አጥተው ለሚጨነቁት 
ሐዘንተኞች ማሰብ ይኖርባቸዋል። 

“ከመጠን በላይ የሆኑ ሀብትንና ድህነትን የሚያሻሽሉ ልዩ ሕጎች 
መደንገግ አለባቸው።  ...  የየሐገሩ  መንግሥታት ለሁሉም እኩል ፍትሕ 
ከሚሰጡት ከመለኮታዊ ሕጎች ጋር መስማማት አለባቸው። ... ይህ ካልተፈጸመ 
የእግዚአብሔር ሕግ ተቀባይነትን ሊያገኝ አይችልም። ” (ዊስደም ኦፍ አብዱል-
ባሃ ፤ ገጽ 140)  

 

የሕዝብ  ሀብት (ፋይናንስ)   
 

አብዱል-ባሃ እያንዳንዱ ከተማና መንደር ወይንም አውራጃ 
በተቻለ መጠን በራሱ አካባቢ ገንዘብ ነክ ለሆኑት ጉዳዮች የአስተዳደር 
ሥልጣን  እንዲሰጠውና ለማዕከላዊው  መንግሥት ወጭ እንዲሆን 
የተወሰነለትን ድርሻ እንዲከፍል ያሳስባል። ከዋናዎቹ የገቢ ምንጮች 
አንዱ ተመጣጣኝ የሆነ የጥቅም  ቀረጥ ነው።  የአንድ ሰው ገቢ 
ለሚያስፈልጉት ነገሮች ከሚያወጣው ወጪ የማይበልጥ ከሆነ ምንም 
ዓይነት ቀረጥ መክፈል የለበትም። ሆኖም ገቢው ከወጭው የሚበልጥ 
ከሆነ ቀረጥ እንዲከፍል መደረግ አለበት። ለሚያስፈልጉ ነገሮች ወጭ ሆኖ 

የሚቀረው ገቢ እየጨመረ ይሄዳል። 

በሌላ በኩል ደግሞ አንድ ሰው በህመም ምክንያት፥ በመጥፎ 
ምርት፥ ወይንም ከእርሱ ቁጥጥር ውጭ በሆነ ምክንያት በዓመቱ ውስጥ 
ለሚያስፈልጉት ነገሮች ወጭ የሚሸፍንለት በቂ ገቢ ሊያገኝ ካልቻለ 
ለእራሱና ለቤተሰቡ አስተዳደር የሚያውለውን ወጭ ከኅብረተሰቡ ገንዘብ 

ማግኘት አለበት።  

እንደዚሁም  ያለኑዛዜ  ከሚሞቱት  ሰዎች  የሚገኝ  ሀብት፥ 
ከማዕድኖች፥ ባለቤቱ ካልታወቀ ሀብት፥ ከበጎ ፈቃድ መዋጮ የሚገኝ 
ሀብትን የመሳሰሉ ሌሎች የሕዝብ የገቢ ምንጮች አሉ። ከወጭዎቹ 
መሐከል ደግሞ አካለ ስንኩሎችን፥ እናትና አባት የሌላቸውን ሕጻናት፥ 
ለትምህርት ቤቶች ፥ መስማትና ማየት ለተሳናቸው መርጃና ለሕዝብ ጤና  
ጥበቃ የሚወጡ ወጭዎች አሉ። በዚህም መሠረት የሁሉም መልካም 
ጤንነትና ምቾት የተጠበቀ ይሆናል። (ለተጨማሪ ማስረጃ ታትመው 
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የሚገኙትን የአብዱል-ባሃን ንግግሮች፥ በተለይ በአሜሪካን የተሰጡትን 

የመልከቱ።) 

በፈቃደኝነት  መካፈል 

 

እንደ እ.ኤ.አ. 1919 ዓ.ም. “ማዕከላዊ ድርጀት፥ ለዘላቂ ሰላም” 

ለተባለው ድርጅት በጻፈው ደብዳቤ አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“ከባሃኦላህ ትምህርቶች አንዱ በሰው ልጆች መካከል የግል ንብረትን 
ከሌሎች ጋር በፈቃደኝነት መካፈል ነው። ይህ በፈቃደኝነት መካፈል በግዳጅ 
ከሚገኘው እኩልነት የበለጠ ሲሆን ይህም ራስን ለሌሎች መስዋዕት ማድረግ 
ይገባል ማለት ነው። 

“ሰውም ይህን እንደ ሕግ ቆጥሮት እንዲከተለው በግዳጅ ሥራ ላይ 
መዋል የለበትም። ይልቁንስ ሰው በበጎ ፈቃድና በራሱ ምርጫ ሀብቱንና 
ሕይወቱን ለሌሎች ሰውቶ ኢራን በሚገኙት ባሃኢዎች መካከል እንደሚደረገው 
በፈቃደኝነት ለድሆች መርዳት አለበት።” 

 

ሥራ  ለሁሉም  

 

ኤኮኖሚ ነክ  ከሆኑት ከባሃኦላህ  ጠቃሚ ትዕዛዛት  አንዱ 
ማንኛውም ሰው ጠቃሚ ሥራ ላይ እንዲሠማራ ነው። በማኅበራዊ ኑሮ 
ቀፎ ውስጥ ሳይሠራ የሚጠቀም አውራ መኖር የለበትም፤ ሙሉ ጤንነት 

ኖሮት የህብረተ ሰቡን ሀብት የሚመጥ ጥገኛ አካል መኖር የለበትም። 

እንዲህም ይላል፦ 

“እያንዳንዳችሁ  በኪነ  ጥበብ፥  በንግድና  በመሳሰሉት ሥራ ላይ 
እንድትሠማሩ  ታዛችኋል።  ይህንንም  ሥራችሁን  ለእውነተኛው  አምላክ 
ከምታቀርቡት ስግደት ጋር ተመሳሳይ አድርገንላችኋል። ሕዝቦች ሆይ! ስለ 
እግዚአብሔር ምህረትና ደግነት በማሰብ ጠዋትና ማታ አመስግኑት። 

“በስንፍና ጊዜአችሁን አታባክኑት፤ እናንተንና ሌሎችን በሚጠቅም ሥራ 
ላይ ተሠማሩ። በአድማሱ የዕውቀት ፀሐይና መለኮታዊ ቃላት በሚያንጸባርቁት 
በዚህ መልእክት የታወጀው ይህ ነው! በእግዚአብሔር ፊት ከሁሉም ይበልጥ 
የተናቀ  ቁጭ ብሎ  የሚለምን  ነው።  የምክንያቶች  ምክንያት  የሆነውን 
እግዚአብሔርን  አምናችሁ  በሥራ  ላይ  የምትሠማሩበትን  መንገድ 
ፈልጉ።” (ግላድ ታይዲንግስ) 
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ለአሁኑ ጊዜ የሥራ ዓለም ከሚጠፋው ኃይል የሌሎችን ሰዎች 
ሙከራ ለመሠረዝና ፍሬቢስ ለማድረግ በሥልጣን ሽሚያና በውድድር 
የሚባክነው ጉልበት የቱን ያህል ነው! ስንቱስ ነው በይበልጥ ጉዳት 
በሚያስከትል መንገድ የሚጠፋው! ሁሉም ቢሠራና፥ በአእምሮ ሆነ በእጅ 
የሚከናወነው ሥራ ሁሉ፥ ባሃኦላህ እንደሚያዘው፥ ሥራ ለሰው ዘር 
ጥቅም ሲውል ጤነኛ፥ ምቹና ከፍተኛ ለሆነ ኑሮ የሚያስፈልገው ነገር 
በሙሉ ለሁሉም በደንብ በተዳረሰ ነበር። ደሳሳ ቤቶችና ያልጸዱ ሠፈሮች፥ 
ችጋር፥  ድህነት፥  የኢንዱስትሪ  ባርነትና  ለጤና ጠንቅ የሆኑ  ጎጂ 

ሥራዎችም ባልኖሩ ነበር። 

 

የሀብት  ሥነ ምግባር  
 

በባሃኢ ሃይማኖት መሠረት በቀና መንገድ የተገኘና በትክክል 
የተሠራበት ሀብት የተከበረና የተመሰገነ ነው። ለየአገልግሎቱ ተመጣጣኝ 
ዋጋ መከፈል ይገባዋል። ታራዛት በተባለው መልእክቱ ባሃኦላህ እንዲህ 

ይላል፦ 

“የባሃ ሕዝቦች ለማንኛውም ተገቢ ዋጋውን ከመስጠት መቆጠብ 
የለባቸውም።  እንዲሁም  ጠበብቶችን  ማክበር  አለባቸው።  አንድ  ሰው 
በትክክለኛነት መናገርና ስለ ጥቅም ዋጋ ማወቅ አለበት።” 

ስለወለድ  “ኢሽራቃት”  በተባለው  መልዕክቱ  ባሃኦላህ 

እንደሚከተለው ጽፏል፦ 

“አብዛኛው ሕዝብ ይህንን ሲሻ ይታያል። ወለድ ባይፈቀድ ኖሮ ሥራ 
እንዳይሠራ ይሆንና የንግድ መሻሻል ይሰናከል ነበር።  በ‘ኳርድ . ኢ . 
ሐሰን’ (ማለት ያለወለድ ገንዘብ አበድሮ ተበዳሪው እንደተመቸው ብድሩን 
እንዲከፍል ማድረግ) መርህ ቢሠራ ኖሮ ገንዘብ ለማበደር የሚፈልግ አይገኝም 
ነበር። በዚህም መሠረት ለአገልጋዮች ስንል በሰዎች ዘንድ የንግድ ልውውጥ 
ሲደረግ ‘በገዘብ ላይ ትርፍ’ እንዲያገኙ ፈቅደናል። ይህም ማለት... በገንዘብ ላይ 
ወለድ መጠየቅ የተፈቀደ፥ ሕጋዊና ንጹሕ ነው...። ሆኖም ይህ ጉዳይ በመጠኑና 
በትክክለኝነት መካሄድ አለበት። ከመኖሪያው ጥበብና ለአገልጋዮች ምቾት ሲል 
የፀጋ ብዕር ለወለዱ መጠን ውሳኔ ከመስጠት ተቆጥቧል። የተወዳጅ ምእመናን 
ይቅርታና ርኅራሄአቸው  በጉልህ እንዲገለጽ የእግዚአብሔር ወዳጆች ሁሉ 
በትክክለኝነትና በፍትሕ እንዲጠቀሙ እናሳስባቸዋለን። … 

“እንደጊዜው ሁኔታና  በዘዴ  እንዲጠቀሙበት የእነዚህን  ጉዳዮች 
አፈጻጸም ሃላፊነት ለመንፈሳዊ ጉባኤ ተሰጥቶአል።” 
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የኢንዱስትሪ ባርነት አለመኖር  
 

ባሃኦላህ አቅዳስ በተባለው  መጽሐፉ ባርነትን  ይከለክላል። 
አብዱል-ባሃም በቀጥታም ሆነ በሥውር የሰውን ልጅ በባርነት መልክ 
መግዛት ለእግዚአብሔር ሕግ ተቃራኒ መሆኑን ገልጿል። እ.ኤ.አ. በ1912 
ዓ. ም. አብዱል-ባሃ ዩናይትድ ስቴትስ በነበረ ጊዜ  ለአሜሪካን ሕዝብ 

እንዲህ ብሏል፦ 

“እ.ኤ.አ. በ1860 እና በ1865 ዓ.ም. መሐከል ባርነትን በማስወገዳችሁ 
በጣም አስደናቂ ነገር ሠርታችኋል። ዛሬ ግን ከዚህ በጣም የበለጠ ነገር መሥራት 
አለባችሁ፤ ይኸውም የኢንዱስትሪ ባርነትን ማስወገድ ነው።… 

“ለኢኮኖሚ ችግር መፍትሄ የሚገኘው በአሠሪና በሠራተኛ መካከል 
ልዩነትን በመፍጠር፥ ሥልጣን በመሻማትና በግጭት ሳይሆን ከሁለቱም ወገን 
በጎ ፈቃድ ሲገኝ ነው። እንደዚህ ሲሆን የትክክለኝነት ሁኔታ ይገኛል።… 

“በባሃኢዎች ዘንድ ማወናበድ፥ የቅጥር ውትድርናና የጭቆና ልምዶች፥ 
ሕገ ወጥ መብት ጥየቃና በመንግሥት ላይ አመጽ ማካሄድ የተከለከለ ነው።… 

“ወደፊት ሰዎች በሌላው ወዝ ሃብት ሊያከማቹ አይችሉም። ባለጸጎች 
በፈቃዳቸው ሃብታቸውን ለሌላው ያጋራሉ። እዚህም ደረጃ የሚደርሱት ቀስ 
በቀስ፥ በተፈጥሮ ባህሪያቸውና በእራሳቸው ፈቃድ ነው። ይህ በጦርነትና በደም 
መፋሰስ ፈጽሞ ሊሆን አይችልም።” (ስታር ኦፍ ዘ ዌስት ቮል. 7 ቁ. 15 ገጽ 147) 

የአሠሪና የሠራተኛ ፍላጎት በተሟላ ሁኔታ ሊረካ የሚችለው 
ወዳጅነት  በተሞላበት  መንፈስ  በመመካከር፥  ድርጅቱን  በጋርዮሽ 
በማካሄድና ጥቅምን በመጋራት ነው። የሠራተኞች ሥራ ማቆም አድማ 
የአሠሪዎች ሠራተኞቻቸውን እነርሱ ባሉት መሠረት ካልሠሩ ከሥራ 
የማስወገድ መጥፎ መንገዶች የሚጎዱት በቀጥታ የሚመለከታቸውን 
ድርጅቶች ብቻ ሳይሆን በጠቅላላው ኅብረተሰቡን ጭምር ነው። ስለዚህ 
በእንደዚህ ያለ በጭካኔ ዘዴ ያለመግባባትን ለማስወገድ የሚደረገውን 
ሙከራ ለመከላከል፥ መንገድ መፈለግ የመንግሥታት ተግባር ነው። 
እ.ኤ.አ. በ1912 ዓ.ም. ኒው ሐምፕሸር ውስጥ በሚገኘው በደብሊን ከተማ 

አብዱል-ባሃ  እንዲህ አለ፦ 

“አሁን ስለ እግዚአብሔር ሕግ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። በመለኮታዊ 
ሕግ መሠረት ሠራተኞች በደመወዝ ብቻ መወሰን የለባቸውም። ይልቁንም 
በማንኛውም ሥራ ተካፋይ መሆን አለባቸው። ሁሉን ነገር ማኅበራዊ ማድረግ 
በጣም አስቸጋሪ ነው። ችግሩ የደመወዝ ጭማሪን ለመጠየቅ ሥራ በማቆም 
የሚወገድ አይደለም። መንግሥታት ሁሉ ተባብረው ከፓርላማዎችና ከየሐገሩ 
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የተመረጡ ሁነኛ አባሎች ያሉበት ጉባኤ ማቋቋም አለባቸው። እነዚህም አባሎች 
በብልሃትና  በሥርዓት  አሠሪዎች  ከፍተኛ  ኪሳራ  ላይ  እንዳይወድቁና 
ሠራተኞችንም  ችግር  እንዳያጠቃቸው  ማድረግ  ይኖርባቸዋል።  በፍጹም 
ትክክለኝነት ሕግ አውጥተው የሠራተኞችም ሆነ የአሠሪዎች መብት የተጠበቀ 
መሆኑን ለሕዝብ ማወጅ አለባቸው። እንደዚህ ያለው ጠቅላላ ሕግ በሁለቱም 
ወገኖች በጎ ፈቃድ ተቀባይነትን ካገኘ በኋላ የድርጅቱ ሥራ ቢቆም የዓለም 
መንግሥታት በሙሉ በአንድነት መቃወም አለባቸው። እንደዚህ ካልሆነ በተለይ 
በአውሮፓ፥ ብዙ ብጥብጥ ያስከትላል። አሰቃቂ ድርጊቶችም ይፈጸማሉ። 

“በመላ አውሮፓ ሊፈጠር ለሚችለው ጦርነት ምክንያት ከሚሆኑት 
አንዱ ይህ ነው። የንብረት ፥ የማዕድንና የኢንዱስትሪ ባለቤቶች ሁሉ ሠራተኛው 
ሥራውን በሙሉ ልቡ እንዲሠራ ከቢአቸው ለሠራተኞቻቸው በማጋራት 
ከደመወዛቸው ገቢ በተጨማሪ እንዲያገኙ ማድረግ አለባቸው።” (ስታር ኦፍ ዘ 
ዌስት ቮል. 8 ቁ. 1 ገጽ 7) 

 

ኑዛዜና  ውርስ  

 

ባሃኦላህ፥ ሰው በሕይወቱ እያለ ንብረቱን በፈለገው መንገድ 
ሊጠቀምበት የሚችል መሆኑንና ከሞተም በኋላ ለምን አገልግሎት መዋል 
እንዳለበት በጽሑፍ ኑዛዜ ዘርዝሮ መግለጽ አለበት ሲል ያስተምራል። 
አንድ ሰው  ኑዛዜ ሳይተው በሞት ቢለይ ጠቅላላ የንብረቱ ዋጋ ተገምቶ 
ለሰባት ዓይነት ወራሾች እንደ ቅደም ተከተላቸው ሊከፈል ይገባዋል። 
እነዚህም ክፍሎች በቅደም ተከተል፥ ልጆች፥ሚስት ወይም ባል፥  አባት፥ 
እናት፥ ወንድሞች፥ እህቶችና መምህራን ናቸው። ድርሻቸውም እንደቅደም 
ተከተላቸው በተዋረድ እየቀነሰ ይሄዳል። ከተጠቀሱት ባለመብቶች አንዱ 
ወይም ብዙዎቹ ካልኖሩ ድርሻቸው ወደ ማኅበራዊው ግምጃ ቤት ገቢ 
ሆኖ ለድሆች፥ አባት እናት ለሌላቸውና  ባሎቻቸው ለሞቱባቸው፥ 
ወይንም ጠቃሚ ለሆነ ለሕዝብ አገልግሎት እንዲውል ይደረጋል። ሟቹ 
ወራሾች ከሌሉት ጠቅላላ ንብረቱ ለማኅበራዊው ግምጃ ቤት ገቢ 

ይሆናል። 

በባሃኦላህ ሕግ ሟቹ ከፈለገ ለአንድ ሰው ብቻ ጠቅላላ ንብረቱን 
ከማውረስ የሚያግደው ነገር የለም። ስለዚህ ያለኑዛዜ ስለቀረ ሃብት 
በአዘዘው መሠረት ባሃኢዎች ኑዛዜያቸውን እንዲፈጽሙና ለብዙ ወራሾች 
ሊዳረስ የሚችልበትን የባሃኦላህን መንገድ እንዲከተሉ ለማድረግ መምከር 

ይገባል። 
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የወንዶችና የሴቶች እኩልነት 

 

ባሃኦላህ ታላቅ ደረጃ ከሚሰጣቸው ማኅበራዊ ትምህርቶቹ አንዱ 
ሴቶች ከወንዶች እኩል መታየት እንዳለባቸው፥ እኩል ሥልጣንና መብት፥ 

እኩል ትምህርት እና እድል እንዲሰጣቸው የሚለው ነው። 

የሴቶችን ነፃነት ለማስገኘት ዓይነተኛ መንገድ ይሆናል ብሎ 
ያመነበት ለጠቅላላው ሰው ትምህርት እንዲዳረስ ማድረግ ነው። 
ልጃገረዶች እንደ ወንዶች ልጆች ሁሉ መልካም ትምህርት ሊያገኙ 
ይገባል። እንዲያውም ልጃገረዶች እናቶች በሚሆኑበት ጊዜ የሚመጣው 
ትውልድ  የመጀመሪያ  አስተማሪዎች  ስለሚሆኑ  ከወንዶች  የበለጠ 
ትምህርት ማግኘት ይገባቸዋል። ህፃናት እንደአረንጓዴና እንደለስላሳ 
ቅርንጫፎች ናቸው። በአፍላ ጊዜያቸው፥ ሥልጠናቸው ልክ ከሆነ ቀጥ 
ብለው ያድጋሉ። አስተዳደጋቸው ትክክል ካልሆነ ግን ጠማማ ሆነው 
ያድጋሉ።  እስከ ሕይወታቸውም መጨረሻ ድረስ ይኸው የልጅነት 
አመራራቸውና አስተዳደጋቸው  ይከተላቸዋል።  ስለዚህ  የልጃገረዶች 

በሥርዓትና በጥበብ መማር በጣም አስፈላጊ ነው! 

አብዱል-ባሃ በምዕራብ  አገር ጉብኝቱ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ 
የባሃኢን አስተያየት ለመናገር ብዙ አጋጣሚ ምክንያት ነበረው እ.ኤ.አ. 
በጥር ወር 1913 ዓ.ም.  በሎንዶን የሴቶች ነፃነት ድርጅት ስብሰባ ላይ 

እንዲህ አለ፦ 

“የሰው ዘር እንደባለ ሁለት ክንፎች ወፍ ይመሰላል። አንዱ ክንፍ 
ወንዱ ሲሆን ሌላው ሴት ነው። ሁለቱም ክንፎች ጠንካራ ካልሆኑና በአንድ 
ኃይል ካልተመሩ ወፊቱ ወደሰማይ ልትበር አትችልም። በዚህ በአዲሱ ዘመን 
መንፈስ  ሴቶች ወደፊት  በመራመድ  ስለ  ልዩ  ልዩ  የሕይወት ጉዳዮች 
ተልዕኳቸውን ከወንዶች እኩል መወጣት አለባቸው። ከወንዶች ጋር በአንድ 
ደረጃ በመሆን የእኩልነትን መብት መካፈል አለባቸው። ይህ ጥብቅ ጸሎቴ 
ነው፥ ከባሃኦላህም መሠረታዊ ሕጎች አንዱ ነው። 

“አንዳንድ የሳይንስ ሊቃውንት የወንዶች አንጎል ክብደት ከሴቶች 
አንጎል ይበልጣል ብለው ስለሚያምኑ ይህንኑ እምነት ወንዶች የበላይነት 
ማስረጃ ምክንያት አድርገውታል። ሆኖም በአካባቢያችን ስንመለከት ብዙ 
ትናንሽ ጭንቅላት ያላቸው የአንጎላቸውም ክብደት በዚያው መጠን ሊያንስ 
የሚችል ግን የመረዳትና የማወቅ ችሎታቸው በጣም የላቀ ብዙ ሰዎች እናያለን። 
ሌሎችም ትልልቅ ጭንቅላት ያላቸው በዚያም መጠን አንጎላቸው ሊከብድ 
የሚችል፥ ግን የመረዳት ችሎታቸው ዘገምተኛ የሆኑ ሰዎች እናገኛለን። ስለዚህ 
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የአንጎል  ክብደት  መለያየት  የእውቀትና  የበላይነት  ትክክለኛ  መለኪያ 
አይደለም። 

“ወንዶች ለበላይነታቸው ሁለተኛ መረጃ የሴቶችን እንደወንዶች ምንም 
ነገር አለማበርከት  ወይም አለመሻሻል ሲያቀርቡ ታሪክን ቦታ የሚያሳጣ 
የማይረባ ክርክር ያመጣሉ። ስለታሪክ በበለጠ ቢመራመሩና ቢያውቁ ብዙ 
ታላላቅ ሴቶች እንደነበሩና አያሌም ሥራዎች ቀደሞ እንደሠሩ አሁንም ብዙዎች 

እንዳሉና ብዙ ታላላቅ ሥራዎችን እንደሚያከናውኑ ሊረዱ ይችሉ ነበር።” 
እዚህ ላይ አብዱል-ባሃ  የዚኖቢያንንና የሌሎችንም የቀድሞ 

ታላላቅ ሴቶች ሥራ በማውጋት የልበ ሙሉዋንና፥ የሐዋርያት ሁሉ 
እምነት በአጠራጠረበት ጊዜ በእምነቷ ጸንታ የቆየቸውን የማርያም 
መቅደላዊትን ዝና ልብ በሚነካ አንደበት ተናግሯል። እንዲህም ሲል 

ቀጠለ፦ 

“በዘመናችን ከነበሩት ሴቶች አንዷ የእስላም ቄስ ልጅ የሆነችው 
ኩራቱል-ዓይን የተባለችው ነች። ባብ በተገለጠበት ዘመን ባሳየችው ታላቅ 
ድፍረትና ኃይል የሰሟት ሁሉ በጣም ይደነቁባት ነበር። አያሌ ዘመናት ያለውን 
የኢራንን የሴቶች መሸፋፈን ባህል የራሷን ሽፋን አውልቃ በመጣል እንዲሁም 
ከወንዶች ጋር መነጋገር ነውር በነበረበት ጊዜ ይህች ጀግና ሴት ከታላላቅና 
ከተማሩ ወንዶች ጋር በመጋፈጥ ስትከራከርና በየስብሰባውም ስታሳፍራቸው 
ነበር። የኢራን መንግሥትም እሥረኛ አድርጓት ነበር። በየመንገዱም በድንጋይ 
ትወገር፥ ትወገዝ፥ ከከተማ ወደ ከተማ ትጋዝ፥ በሞትም ያስፈራሯት ነበር።  ግን 
ለእህቶቿ ነፃነት ከመሥራት ፍላጎቷ ከቶ አልታገደችም። ጥላቻንና ሥቃይን 
በታላቅ ጀግንነት ተቀበለች። በእሥር ቤት እንኳ አማኞች ታስገኝ ነበር። ከቤቱ 
ታሥራ በነበረው ለአንድ ኢራንያን ሚኒስትር እንዲህ አለችው። ‘በፈለጋችሁ ጊዜ 
ልትገድሉኝ  ትችላላችሁ  የሴቶችን  ነፃነት  ግን  ልታግዱት  አትችሉም’። 
በመጨረሻም የአሳዛኝ ሕይወቷ ፍጻሜ ደረሰ። ወደ አንድ አትክልት ሥፍራ 
ተወስዳ ታፍና ተገደለች። የሆነ ሆኖ ወደሞቷ ስትሄድ ወደ ሠርግ ቤት 
እንደሚሄድ ሰው አዳዲስ ልብሶቿን ለብሳ ሄደች። በዚህ ዓይነት ጀብዱና 
ድፍረት የአያትን ሁሉ በማስገረምና በማስደነቅ ሕይወቷን አሳልፋ ሰጠች። 
በእርግጥ አንዲት ታላቅ ጀግና ነበረች። ዛሬ በኢራን በባሃኢዎች መካከል 
የማይበገር ልብ ያላቸውና ታላቅ የቅኔ ተሰጥዎ የታደሉ ሴቶች ይገኛሉ። በጣም 
አንደበተ ርቱኦችና  በታላላቅ ስብሰባዎች መካከልም የመናገር ችሎታ ያላቸው 
ናቸው። 

“ሴቶች የመሻሻል እርምጃቸውን መቀጠል አለባቸው። ስለሰው ዘር 
እድገት  የሳይንስ፥ የስነጽሑፍ፥ የታሪክ ዕውቀታቸውን ማስፋፋት አለባቸው። 
በአጭር  ጊዜም  መብታቸውን  ያገኛሉ።  ሴቶች  ክብራችውን  ጠብቀው 
የማኅበራዊውንና የፖለቲካን ጉዳይ አሻሽለው ጦርነትን ተቃውመው የመምረጥ 
መብትና እኩልነት ለማግኘት ሲጥሩ ወንዶች ያዩአቸዋል። በማንኛቸውም የኑሮ 
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መስመር  ተራምዳችሁ እንዳያችሁ  እመኛለሁ።  በዚያን  ጊዜም እራሳችሁ 
ዘለዓለማዊ የክብር አክሊል ይጎናጸፋል።” 

 

ሴቶችና አዲሱ ዘመን 

 

የሴቶች ሃሳብ ተቀባይነትን ሲያገኝና ማኅበራዊ ኑሮን በማደራጀት 
ረገድ በቂ መብት ሲሰጣቸው ወንዶች የበላይ በነበሩበት ዘመን በአሳዛኝ 
ሁኔታ ተንቀው ቀርተው በነበሩ ጤንነትን፥ እራስ መግታትን፥ ሰላምንና 
የግላዊ መልካም ኑሮን ዋጋ በሚመለከቱ ነገሮች ሁሉ ታላቅ መሻሻል 
ልናገኝ እንችላለን። በዚህ መስመር የሚደረግ መሻሻል በጣም ከፍ ያለ 

ጠቃሚ ውጤትን ያስገኛል። 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“በአለፉት ዘመናት ዓለም በኃይል ተገዝቷል። ወንዶች በጉልበትም ሆነ 
በሃሳብ፥ በማስገደድና በመቃወም መልክ በሴቶች ላይ የበላይነትን አግኝተው 
ኖሩ። ዛሬ ግን ሚዛኑ አዘንብሏል። ኃይል የበላይነትን እያጣ፥ ሴቶች ብርቱ 
የሆኑበት የአእምሮ ንቃት፥ የሰውን ፍላጎት የማወቅ ችሎታ፥ ፍቅርና ማገልገልን 
የመሰሉ መንፈሳዊ ባሕርይዎች በመጠናከር ላይ ናቸው። ስለዚህ አዲሱ ዘመን 
ከወንዶች ይልቅ የሴቶችን አስተያየት በብዛት የሚቀበል ነው። ወይንም በትክክል 
ስንናገር ይህ ዘመን ሴቶችና ወንዶች ሥልጣኔን እኩል የሚመዝኑበት ዘመን 
ይሆናል።” (ስታር ኢፍ ዘ ዌስት ቮልዩም 8 ቁ. 3 ገጽ 4) 

 

በኃይል የመጠቀምን ዘዴ ማስወገድ 

 

ሴቶችም እንደሌሎች ጉዳዮች ሁሉ ነፃነትን ያገኙ ዘንድ ተከታዮቹ 
በኃይል እንዳይጠቀሙ ባሃኦላህ ይመክራቸዋል።  በባሃኢ ትምህርት 
መሠረት ማኅበራዊ ኑሮን የማሻሻል ትክክለኛ ምሳሌነት በፋርስ፥ በግብፅና 
በሶሪያ የባሃኢዎች ሴቶች ተሰጥቷል። በነዚህ አገሮች የእስላም ሴቶች 
ዘንድ ከቤት ሲወጡ በሻሽ ፊታቸውን መሸፈን የተለመደ ነው። በአዲሱ 
መገለጽ ትምሀርት ይህ የሚያሰለች አለባበስ ለሴቶች እንደሚቀርላቸው 
በባብ ተተንብዮ ነበር። ይሁን እንጂ ሰዎች በበለጠ ለማሰብ እስኪችሉ 
ድረስ ጠቃሚ የሆነ ግብረገብነትን የማይመለከት ከሆነ አብረዋችሁ 
የሚኖሩትን ከማሳጣትና የማያስፈልግ ጥላቻን ከመፍጠር የቆየውን ባሕል 
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ተከተሉ ሲል ባሃኦላህ ምዕመናኑን ይመክራል። ምንም እንኳን የባሃኢ 
ሴቶች እንደዚህ ያለው አለባበስ አዋቂ በሆኑ ሰዎች ዘንድ የማያስፈልግ 
መሆኑ  ቢታወቅም በጉባኤ ላይ ፊታቸውን ባለመሸፈናቸው ከንቱ 
ጥላቻንና ተቃውሞን ከመቀስቀስ ይልቅ ምቾት ባያገኙበትም እነርሱን 
መምሰል ያሻል። ከቆየው ባሕል ጋር መስማማት ለፍርሃት ሳይሆን 
በዕውቀት ኃይል፥ ሕይወትን ሰጪውና ሰውን ለመለወጥ በሚችለው 
በዕውነተኛ ሃይማኖት ውጤት በመተማመን ነው። አዲሱ መንፈሳዊ 
አኗኗር ሲሰራጭ ምቾት የሌለው አለባበስና ከንቱ ጥላቻ አበባው በግልጽ 
ይታይ ዘንድ የሙሽራው ቅርፊት በጸደይ ወራት እንደሚረግፍ ሁሉ 
እንደዚሁም የዚህ ዓይነቱ አለባበስና ከንቱ ጥላቻ የሚረግፉ መሆናቸውን 
በሚገባ  በማወቅ  በነዚህ  አገሮች  የሚኖሩ ባሃኢዎች ልጆቻቸውን 
በተለይም  ሴት  ልጆቻቸውን  ለማስተማር  የባሃኢን  ትምህርት 
ለማሰራጨት  በመድከም  ላይ  ይገኛሉ።  (ይህ  በቱርክ  ሬፑብሊክ 
መንግሥት በተደረገው የማኅበራዊ ኑሮ መሻሻል በተገኘው ምሳሌ ሊገለጽ 

ተችሏል።) 

 

ትምህርት  
 

ሰዎችን  የሚያሠለጥንና  የሚመራ  እንዲሁም  የተፈጥሮ 
እውቀታቸውን እንዲያሻሽሉ የሚያደርገው ትምህርት፥ ዓለም ከተፈጠረ 
ጀምሮ  የተላኩ  ነቢያቶች  ሁሉ ከፍተኛው  ዓላማ ነው።  በባሃኢ 
ሃይማኖትም እንደዚሁ ትምህርት በመሠረቱ ተፈላጊና ማለቂያ የሌለው 
መሆኑ በግልጽ ታውጇል። አስተማሪ ለሥልጣኔ ከፍተኛ ኃይል ሲሆን፥ 
ማስተማርም ሰዎች ሊሹት የሚገባ ታላቅ ምኞት ነው። ትምህርት 
የሚጀመረው በእናት ማሕጸን ሲሆን፥ ሕይወት ማለቂያ እንደሌለው ሁሉ 
ዕውቀትም ማለቂያ የለውም።  ትምህርት ለትክክለኛ  ኑሮ ሁልጊዜ 

ተፈላጊና ለማኅበራዊ አኗኗርም መሠረቱ ነው። 

ትምህርት በትክክለኛው መንገድ ለሁሉም ሲሰጥ የሰው ልጅ 
ይለወጣል። ምድርም ገነት ትሆናለች። አብዛኛው ሰው በከንቱ ጥላቻ 
በአሳሳች ትምህርት፥ በተሳሳተ ፍልስፍና እንዲሁም ከህፃንነቱ ጀምሮ 
በመጥፎ ጠባይ የተመረዘ በመሆኑ በአሁኑ ዘመን በእምነት ደህና እውቀት 
አለው የሚባል በጣም ጥቂት ነው። ስንት ናቸው፥ ገና በሕፃንነታቸው 
እግዚአብሔርን  እንዲያፈቅሩ  ሕይወታቸውንም  ለእርሱ  እንዲሰጡ 
የተመከሩ! ለሰው  ልጆች ማገልገልን ከፍተኛው የኑሮአቸው ዓላማ 
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ያደረጉ፥ ለጠቅላላው ጥቅም እንዲውል ኃይላቸውን ያዳበሩ ስንት ናቸው! 
በእርግጥ እነዚህ ናቸው የመልካም ትምህርት ተፈላጊ ነገሮች።  በሂሣብ፥ 
በሰዋሰው፥  በጂኦግራፊና  በቋንቋ  ጥናት  ወዘተ  አዕምሮን  ማጨቅ 
የተከበሩና ጠቃሚ ሰዎችን ለማስገኘት የሚሰጡት አገልግሎት የተወሰነ 

ነው። 

ትምህርት ለሁሉም እንዲሰጥ ባሃኦላህ ያዛል፦ 

“እያንዳንዱ አባት ሴቶችና ወንዶች ልጆቹን ማስተማርና በቅዱሳን 
መልእክቱ የተሰጡትንና እንዲሁም ሌላውን ሁሉ እንዲያስተምር ታዟል። 
እያለው ይህንን ትዕዛዝ ለመፈጸም የማይፈቅድ ካለ የባሃኢ ቤተ - ፍትሕ 
ለማስተማር ያህል የሚበቃ ገንዘብ ከወላጁ መቀበል ይገባዋል። ወላጆች 
ለማስተማር የማይችሉ ከሆነ፥ ጉዳዩ የባሃኢ ቤተ- ፍትሕን ይመለከታል። 
በእውነት ይህንን ቤተ ፍትሕ ለድሆችና ለችግረኞች ተገን አድርገናል። 

“ልጁን ወይንም የማንንም ልጅ ያስተማረ ከልጆቼ መሀከል አንዱን 
እንዳስተማረ እቆጥረዋለሁ። ዓለምን የከበበው ጸጋዬ፥ የደግነት ፍቅሬና ምህረቴ 
በእርሱ ላይ ይረፍ። ... ” (ኪታቢ-አቅዳስ) 

“ሴቶችም ሆኑ ወንዶቹ በእርሻ፥ በንግድ እንዲሁም በማንኛውም 
ዓይነት ሥራ ካገኙት ሃብታቸው ለልጆቻቸው ማሰልጠኛ የሚበቃ ሀብት በሁነኛ 
ሰው እጅ ማኖር ይገባቸዋል። ተቀማጩ ገንዘብ በባሃኢ ቤተ - ፍትሕ እውቅና 
ለልጆቹ ማሰልጠኛ አገልግሎት  ይውላል።” (ታብሌት ኦፍ ዘ ዎርልድ) 

 

የተፈጥሮ  ልዩነት 

 

በባሃኢ አስተያየት የሕፃናት ተፈጥሮ እንደሰም በአስተማሪው 
ፈቃድ እንደ ተፈለገ ቅርጽ የሚሰጠው አይደለም። ነገር ግን አንዱ 
ከሌላው የሚለይበት አብሮት  የተወለደ ከእግዚአብሔር የተሰጠው 
ባህርይና ግለኝነት ሲኖረው ይህም በተወሰነ መንገድ ቢሰለጥን በበለጠ 
ጥቅምን ለማስገኘት የሚችል ነው። ይህም መንገድ ለእየአንዳንዱ የተለየ 
ነው።  ሁለት  ሰዎች አንድ  ዓይነት  ችሎታና ተሰጥዎ ሊኖራቸው 
አይችልም። ስለዚህ እውነተኛ አስተማሪ ሁለቱን ተፈጥሮ እኩል ለማደርግ 
መሞከር አይገባውም። እንዲያውም አንድን ተፈጥሮ ሌላ ቅርጽ ለማስያዝ 
ፈጽሞ አይሞክርም። ይልቁንም በማደግ ላይ ያለውን የወጣቱን ተፈጥሮ 
ኃይል በአክብሮት በመያዝ እየተሻሻለ እንዲሄድ ማበረታታትና መጠበቅ 
እንዲሁም ተገቢውን እርዳታና እንክብካቤ መስጠት።  ሥራው ልዩ ልዩ 
አዝርእቶችን እንደሚንከባከብ አትክልተኛ ይመሰላል።  አንዱ አትክልት 
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ፀሐይን ይወዳል። ሌላው ደግሞ ጥላን ይፈልጋል። አንዱ የወንዝ ዳርን 
ይወዳል፥ ሌላው ደግሞ ጉብታ ቦታን ይመርጣል። አንዱ በአሸዋማ ቦታ 
ላይ በይበልጥ ይፀድቃል፥ ሌላው ዓይነት ዋልካ አፈርን ይፈልጋል። 

እያንዳንዱ እንደፍላጎቱ ካላገኘ ፍጹምነቱ በግልጽ ሊታይ አይችልም።  

 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“ትምህርት በሰው ዘር  ላይ  ከፍተኛ ውጤት እንዳለው ነቢያት 
ያውቁታል። ነገር ግን አእምሮና የመረዳት ችሎታ በመሠረቱ የተለያየ መሆኑን 
ያስተምራሉ። በዕድሜ፥በጎሳና በዘር እንዲያውም ከአንድ ቤተሰብ የሆኑ በአንድ 
አስተማሪ የሰለጠኑ ልጆች በአእምሮና በመረዳት ችሎታ የተለያዩ መሆናቸውን 
እናያለን። ቅርፊቱ ምንም ያህል ቢወለወል እንደ አንጸባራቂው ሉቁ፥ ጥቁሩ 
ድንጋይ ዓለምን እንደሚያበራው ዕንቁ ፥ እሾሃማው ቁልቋል በትምህርትና 
በመሻሻል የተባረከውን ዛፍ ሊሆኑ አይችሉም።  ይህም ማለት ትምህርት የሰውን 
መሠረታዊ ተፈጥሮ አይለውጥም፥ ሆኖም አስደናቂ ውጤትን ያስገኛል። በዚህ 
ኃይል  አማካይነት  እምቅ  የሰው  የተፈጥሮ  ችሎታና  ኃይል  ሊገለጥ 
ይችላል።” (ታብሌት ኦፍ አብዱል-ባሃ ቮልዩም 31  ገጽ 587) 

 

ግብረገብነት (የባህርይ ሥልጠና) 

 

ከትምህርት ከፍተኛው ተፈላጊ የግብረገብነት ትምህርት ነው። 
በዚህ ረገድ ከትምህርት ይልቅ፥ ምሳሌነት በይበልጥ ይጠቅማል። 
የቤተሰቦች፥ የአስተማሪዎችና አብረዋቸው የሚውሉ ሰዎች ምሳሌነት 
በጣም ጠቃሚ ነው። የእግዚአብሔር ነቢያት ለሰው ልጆች ታላቅ 
አስተማሪዎች ስለሆኑ ምክራቸውንና አኗኗራቸውን ሕፃናት ነፍስ ሲያውቁ 
በአእምሮአቸው እንዲቀረጽ ማድረግ ይገባል። የወደፊት የዓለም ሥልጣኔ 
መሠረት የሆኑትን ሕጎች የገለጸው የታላቁ አስተማሪ የባሃኦላህ ቃላቶች 

በተላይ ጠቃሚ ናቸው። እርሱም እንዲህ ይላል፦ 

“በክብር ብዕር  አማካይነት  የተገለጸውን ለልጆቻችሁ አስተምሩ። 
ከታላቅነትና  ከኃይል ሰማይ  የወረደላችሁን  አስተምሯቸው።  የመሐሪውን 
መልእክት በቃላቸው አጥንተው፥ ጣዕም በተመላው ዜማ በየቤተ መቅደሱ 
አዳራሽ (ማሽሪቁል አስካር) እንዲያሰሙ አድርጉአቸው።” (ስታር ኦፍ ዘ ዌስት 
ቮልዩም 9 ቁጥር 7 ገጽ 81) 
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ሥነ-ጥበብ፣ ሳይንስ፣ እና የእጅ ሙያ 

 
በእጅ ሙያ በሳይንስና በመሳሰሉትም ሁሉ መሠልጠን ጠቃሚና 

አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ባሃኦላህ እንዲህ ይላል፦ 

“ዕውቀት  ለፍጡር  (ለሰው)  በክንፎችና  በመወጣጫ  መሰላል 
ይመሰላል። ዕውቀትን መፈለግ ለሁሉም ግዴታ ነው። ሆኖም በቃል ተጀምሮ 
በቃል የሚያልቅ ሳይንስ ሳይሆን ለሰው ልጆች ሁሉ የሚጠቅም ሳይንስ መሆን 
አለበት። የሳይንስና የእጅ ሙያ አዋቂዎች በሰው ልጆች መካከል ታላቅ ክብር 
አላቸው። በእርግጥ የሰው ዕውነተኛው ሀብቱ ዕውቀቱ ነው። ዕውቀቱ የክብር፥ 
የብልጽግና የደስታ፥ የፍስሐ፥ የሐሴትና የከፍተኛ ፈንጠዝያ ማግኛ ምንጭ  
ነው።” (ታብሌት ኦፍ ታጃሊያት) 

 

የወንጀለኞች አያያዝ 

 

ስለ  ወንጀለኞች  አያያዝ  ትክክለኛ  መንገድ  አብዱል-ባሃ  

የሚከተለውን ተናግሮአል፦ 

“… ከሁሉም በላይ አስፈላጊ የሆነው ነገር ሕዝቡ ምንም ወንጀል 
እንዳይፈጽም ለማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ መማር የሚኖርበት መሆኑ ነው፤ 
ምክንያቱም ወንጀል መፈጸሙ ራሱ ከሁሉም ይበልጥ እንደ ክፉ ቅጣት፥ ከሁሉ 
እንደባሰ ኩንመኔና ሥቃይ ታይቷቸው፥ ወንጀል ከመፈጸም እንዲቆጠቡና 
እንዲርቁ፥ ሰፊውን ሕዝብ ከፍተኛ ውጤት ባለው ሁኔታ ማስተማር ይቻላልና። 
ስለዚህ ቅጣት የሚያስከትሉት ወንጀሎች አይፈጸሙም። … 

“… አንዱ ሰው ሌላውን  ቢጨቁን፥ ቢጎዳውና ቢበድለው፥በደል 
የደረሰበት ሰው ደግሞ አጸፋ ቢመልስ፥ ይህ በቀል ነው፥ ስለሆነም የሚወገዝ 
ነው። የአምሩ ልጅ የዘይድን ልጅ ቢገድል፥ ዘይድ የአምሩን ልጅ ለመግደል 
መብት የለውም፤ እንዲህ ቢያደርግ፥ ይህ በቀል ነው። አምሩ ዘይድን ቢያዋርድ፥ 
ዘይድ አምሩን ለማዋረድ መብት የለውም፤ እንዲህ ቢያደርግ፥ ይህ በቀል ነው፥ 
ስለሆነም በጣም የሚወገዝ ነው። ይልቁንም ክፉውን በደግ መመለስ፥ ደግሞም 
ይቅርታ ማደርግ ብቻ ሳይሆን፥ እንዲያውም ከተቻለ ለጨቋኙ አገልግሎት 
ማበርከት አለበት። ይህም ከሰው የሚጠበቅ ጠባይ ነው፦ ምክንያቱም በበቀል 
ምን ጥቅም ያገኛል? ሁለቱም አድራጎቶች አንድ ዓይነት ናቸው፤ አንዱ አድራጎት 
የሚወገዝ ከሆነ፥ ሁለቱም የሚወገዙ ናቸው። ልዩነታቸው አንዱ መጀመሪያ 
መፈጸሙ፥ ሌላው ደግሞ በኋላ መፈጸሙ ብቻ ነው። 
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“ነገር ግን ኅብረተሰቡ የመከላከልና የራሱን ደህግነት የመጠበቅ መብት 
አለው፤ ከዚህም በላይ፥ ኅብረተሰቡ ለነፍሰ ገዳዩ  ጥላቻም ጠላትነትም 
የለውም፦ እሥር ቤት የሚያስገባው ወይም የሚቀጣው ለሌሎች ጥበቃና 
ደህንነት ሲል ብቻ ነው...።  

“ስለሆነም፥  ክርስቶስ፦  ‘የቀኝ  ጉንጭህን  በጥፊ  ለመታህ  ሁሉ 
ሁለተኛውን አዙርለት’ ሲል፥ የግል በቀል እንዳይወስዱ ለሰዎች ለማስተማር 
ዓላማ ነው። ተኩላ በበግ መንጋ ላይ ቢነሣና መንጋውን የማጥፋት ፍላጎት 
ቢኖረው፥ ተኩላው ይህን ፍላጎት እንዲፈጽም መበረታታት አለበት ማለቱ 
አይደለም።  እንዲያውም፥ ክርስቶስ ተኩላ ወደ በግ መንጋ መግባቱንና፥ 
መንጋውን ሊያጠፋ መሆኑን ቢያውቅ ኖሮ፥ በእርግጥ ይከለክለው ነበር። ...። 

“… የኅብረተሰቦች ህልውና በይቅር ባይነት ላይ ሳይሆን፥ በፍትህ ላይ 
የተመሠረተ ነው።  ስለዚህ ክርስቶስ  ይቅር ባይነት ሲል፥ ሕዝቦች ሲወጉአችሁ፤ 
ቤቶቻችሁን  ሲያቃጥሉ፤  ንብረቶቻችሁን  ሲዘርፉ፤  በሚስቶቻችሁ፥ 
በልጆቻችሁና በዘመዶቻችሁቸ ላይ አደጋ  ሲጥሉ፤ ክብራችሁን ሲደፍሩ፤ 
ለእነዚህ ጨካኝ ጠላቶች ዝም ብላችሁ እጅ በመስጠት፥ ጭካኔአቸውንና 
ጭቆናቸውን ሁሉ እንዲፈጽሙ ፍቀዱላቸው ማለቱ አይደለም። የክርስቶስ 
ቃላት፥ ሁለት ሰዎች አንዱ ለሌላው ማሳየት ያለባቸውን ጠባይ የሚመለከቱ 
ናቸው፦ አንዱ ሰው በሌላው ላይ ጉዳት ቢያደርስ፥ የተጎዳው ይቅርታ 
እንዲያደርግለት ይገባል። ኅብረተሰቡ ግን ለሰው መብት መከላከል አለበት። … 

“አንድ የሚነገር ነገር  ይቀራል፦ ይህም ኅብረተሰቦች ሌት ተቀን 
የወንጀለኛ መቅጫ ሕግጋትን በማውጣት፥ እንዲሁም የቅጣትን መሣሪያዎችና 
ለመቀጫ የሚያገለግሉ ነገሮችን በማዘጋጀትና በማደራጀት ተግባራት የተጠመዱ 
ስለመሆናቸው ነው። ወህኒ ቤቶችን ይገነባሉ፥ ሰንሰለቶችንና እግር ብረቶችን 
ይሠራሉ፥ የግዞትና የቁም መታሰሪያ ቦታዎችን ያሰናዳሉ፥ እንዲሁም በዓይነት 
የተለያዩ መከራዎችንና ስቃዮችን ያዘጋጃሉ፥ በእነዚህም በመጠቀም ወንጀለኞችን 
ሥርዓት ለማስያዝ ያስባሉ፤ በእውነቱ ግን የሥነ ምግባር መጥፋትና የጠባይ 
መበላሸትን እያደረሱ ናቸው። ኅብረተሰቡ ከዚህ በተቃራኒው፥ ወንጀሎች 
እንዳይፈጸሙ ለማድረግ፥ ሰዎቹ ሌት ተቀን እንዲሻሻሉና የሳይንስና የዕውቀት 
ችሎታቸው እንዲጨምር፥ መልካም ምግባራትን እንዲገበዩ፥ መልካም ሥነ 
ምግባራትን እየጨመሩ እንዲሄዱና ከክፉ ተግባራት እንዲርቁ በከፍተኛ ስሜትና 
ኃይል ሌት ተቀን ጥረትና ሙከራ ማድረግ ይገባዋል።” 

 

የጋዜጦች ሚና 

 

የጋዜጦች  አገልግሎት  ለትክክለኛ  ጥቅም  ከዋለ  ዕውቀትን 
ለማሰራጨትና ሕዝቦችን ለማስተማር እንዲሁም ደግሞ ሥልጣኔን 
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ለማስገኘት ኃይል እንዳለው፥ ባሃኦላህ እውቅና ሰጥቷል። ስለዚህ ከዚህ 

የሚከተለውን ጽፏል፦ 

“በዚህ ዘመን የዓለም ምሥጢር በግልጽ ተዘርግቶ ዓይን ሁሉ ያየዋል። 
በተከታታይ የሚወጡ ጋዜጦችም በእርግጥ የዓለም መስታወት ናቸው። የልዩ 
ልዩ ሕዝቦችን ሥራና ተግባር በግልጽ እንዲታዩና እንዲሰሙም ያደርጋሉ። 
ጋዜጣዎች፥ ለመስማት፥ ለማየትና ለመናገር በሚችል መስታዎቶች ይመሰላሉ። 
ይህም ታላቅና ጠቃሚ ነገር ነው። 

“ይሁን እንጂ ጸሐፊዎችና አዘጋጂዎች እራስን ከመውደድ የተገኘ ከንቱ 
ጥላቻና ፍላጎት እንዳያታልላቸው የትክክለኛነትን ዘውድ መቀዳጀት ይገባቸዋል። 
ማንኛውንም ነገር በጽሑፍ መልክ ከማውጣት አስቀድሞ ስለጉዳዩ ጥልቅ ጥናት 
ማድረግ ይገባቸዋል። ስለዚህ ስለ ተበደለው (ስለ ባሃኦላህ) እንኳን ጋዜጦች 
የገለጹት አብዛኛውን ጊዜ ከእውነት የራቀ ነበር። ጥሩ ንግግርና ዕውነተኛነት 
ከእውቀት ሰማይ አድማስ እንደምትወጣ ፀሐይ በማዕረግና በክብር ከፍተኛ 
ሥፍራን የያዙ ናቸው።” (ታበሌት ኦፍ ታራዛት) 
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ምዕራፍ 10 

 

የሰላም  ጎዳና 
 

“ይህ አገልጋይ ዛሬ የመጣው ለዓለም ሕይወትን ለመስጠትና 
በምድር ገጽ ላይ የሚኖሩትንም ሁሉ በእርግጥ አንድ ለማድረግ 
ነው።  የእግዚአብሔር  ፈቃድ  ተፈጽሞ  ምድርም  እንደ 
እግዚአብሔር መንግሥት አጊጣ ታይዋታላችሁ።” (ባሃኦላህ 
ለራኢስ የጻፈው መልእክት) 

 

ግጭትና ስምምነት  
 

ባለፈው ክፍለ ዘመን ሊቃውንት በእንስሶችና በእጽዋት ዓለም 
ለመኖር  የሚደረገውን  ትግል  በማጥናት  ብዙውን  ጊዜአቸውን 
አጥፍተዋል።  በሕብረተሰቡም  ውጥንቅጥ  ኑሮ  መሐከል  ብዙዎቹ 
ለዝቅተኛው ዓለም ከተሰጡት መሠረታዊ ሕግጋት ትምህርት ለማግኘት 
ሞክረዋል። በዚህ ዓይነት መንገድ ውድድርና ግጭት ለኑሮ አስፈላጊ 
መሆኑንና እንዲያውም ደከም ያሉትን የማኅበራዊ ኑሮ አባሎችን መግደል 
ዘርን ለማሻሻል ጠቃሚና ሕጋዊ ነው ሲሉ አመኑበት። ባሃኦላህ በሌላ 
መንገድ ሲያስተምረን የዕድገትን ደረጃ ለመውጣት ብንሻ የእንስሳትን 
ዓለም ወደ ኋላ ተመልሰን ከመመልከት ይልቅ በአስተያየታችን ወደፊትና 
ወደ ላይ አተኩረን በማየት እንስሳትን ሳይሆን ነቢያትን መሪዎቻችን 
ማድረግ እንደሚገባን ይነግረናል። በነቢያት የተሰጡትን የአንድነት፥ 
የስምምነትና የፍቅር መርሆች ራስን ለመጠበቅ ሲባል ከሚደረገው 
እንስሳዊ ተግባር ጋር ተቃራኒ በመሆናቸው ስለማይስማሙ ምርጫው የኛ 

ፋንታ ነው። 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“በፍጥረት ዓለም ጎልቶ የሚታየው ለመኖር ሲባል የሚደረገው ትግል 
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ነው። በዚህ ምክንያት ኃይለኛው ደካማውን አጥፍቶት ኖረ። ኃይለኛውና 
ብርቱው ደካማውን አጥፍቶ የመኖር ሕግ የችግሮች ሁሉ ምንጭ ነው። ይህ ሕግ 
በሰው ልጆች መካከል የጦርነትና የሁከት፥ የጥላቻና የጠላትነት ምክንያት ነው።  
በሥነ ፍጥረት ዓለም አምባገነንነት፥ራስ ወዳድነት፥ ጸብ አጫሪነት፥ ንቀትና 
የሌሎችን መብት መንጠቅን የመሳሰሉ የኢንስሳት ዓለም ደካማ የሆኑ አስወቃሽ 
ተግባሮች ይገኛሉ። በመሆኑም በሰው ልጆች መካከል ቁሳዊ ፍላጎቶች ከፍተኛ 
ሚና እስከተጫወቱ ድረስ ስኬትና ብልጽግና አይገኝም። ፍጡር ጦረኛ፥ ፍጡር 
ደም የጠማው፥ ፍጡር ጨካኝ ነው። ፍጡር ኃያሉን አምላኩን አያውቅምና። 
ለዚህም ነው ይህ ሁሉ የጭካኔ ባሕርያት በእንስሳት ዓለም የሚታየው። 

“ታላቅ ፍቅር ያለው፥ ምህረትን የሚወድ የሰው ልጆች ጌታ በመንፈሳዊ 
ትምህርት አማካይነት፥ በተፈጥሮ ሰዎች ከድካምና ከድንቁርና እንዲነጹ ነቢያትን 
ለመላክና ቅዱሳት መጽሐፍቶችንም ለመግለጽ ፈቃዱ ሆነ ...። 

“እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው! የዓለም ሕዝቦች ድንቁርና በተሞላበት 
ከንቱ ጥላቻ፥ የተፈጥሮ ልዩነት ሳይኖራቸው በክፋት መንፈስ አንዱ ሌላውን 
ደጋግሞ በማጥቃቱ የጠቅላላው ዓለም እድገት ወደኋላ ቀርቷል። እንደዚህ 
ያለው ወደ ኋላ መመለስ የመጣው የመንፈሳዊ ሥልጣኔ ሕጎች ጨርሰው 
በመጥፋታቸውና የነቢያት ትምህርቶች መዘንጋታቸው ነው።” (ስታር ኦፍ ዘ 
ዌስት ቮልዩም 8 ገጽ 15) 

 

እጅግ ታላቁ  ሰላም 
  

በሁሉም ዘመን የእግዚአብሔር ነቢያት ስለ “ሰላም በምድር ላይና 
በሰዎች መሐከል ስለሚመሠረተው በጎ ፈቃድ አስተሳሰብ” ተንብየዋል። 
ቀደም ሲል እንዳየነው ባሃኦላህ በሚመስጡ ቃላትና በእርግጠኝነት 

የእነዚህ ትንቢቶች መፈጸሚያ ጊዜ እንደተቃረበ ያውጃል። 

አብዱል-ባሃ  እንዲህ ይላል፦ 

“.... በዚህ ድንቅ ደት ምድር ትለወጣለች፥ የሰው ዘር ዓለምም 
መረጋጋትንና ውበትን ይላበሳል። ግጭቶች፥ ጠቦችና ነፍስ ግድያ በሰላም፥ 
በእውነትና በስምምነት ይተካሉ፤ በመግሥታት፥ በሕዝቦች፥ በዘሮችና በአገሮች 
መካከል ፍቅርና ወንድማማችነት ይመጣሉ። ትብብርና ኅብረት ይመጣል፥ 
በመጨረሻም ጦርንት ፈጽሞ ይገታል።  ዓለም አቀፋዊ ሠላም በምድር 
እምብርት ድንኳኑን ይተክላል፥ የተባረከው የሕይወት ዛፍ በጣም ስለሚያድግና 
ስለሚዘረጋ ምሥራቅንና ምዕራብን እስከመጠለል ይደርሳል። እንደተኩላና እንደ 
በግ ጠቦት፥ እንደ ነብርና እንደ ልጅ፥ እንደ አንበሳና እንደ ጥጃ የሆኑት - 
ጠንካራና ደካማ፥ ሃብታምና ድሃ፥ እርስበርሳቸው የሚቃረኑ የሃይማኖት 
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ቅርንጫፎችና ጠበኞች መንግሥታት፦ እርስበርሳቸው ከሁሉ በበለጠ የተሟላ 
ፍቅር፥ ወዳጅነት፥ ፍትሕና ትክክለኝነት ይሠራሉ። ዓለም በሳይንስ ፥ በፍጡሮች 
ምሥጢራት እውነታ ዕውቀትና በእግዚአብሔር ዕውቀት ትሞላለች።” (መልስ 
የተሰጣቸው ጥያቄዎች ገጽ 66-67) 

 

የሃይማኖት ከንቱ ጥላቻ 

 

እጅግ ታላቁ ሰላም የሚመሠረትበትን መንገድ በግልጽ እንድናይና 
ስለአፈጻጸሙ ባሃኦላህ የሚሰጠንን ዘዴ እንድናውቅ በአለፉት ዘመናት 

ለጦርነት ምክንያት የሆኑትን ዋና ዋና መነሻዎችን እንመርምር። 

ለጦርነት ምክንያት ከሆኑት ነገሮች አንዱ፥የሃይማኖት ጥላቻ 
ነበር። የባሃኢ ሃይማኖት ይህንን ሲያብራራ በሃይማኖት ክፍሎች መካካል 
ጥላቻንና ግጭትን የፈጠረ፥ እውነተኛ ሃይማኖት ሳይሆን፥ የእውነተኛ 
ሃይማኖት መታጣትና፥ ያለማስረጃ አንዱ ሌላውን በመከተልና ትክክለኛ 

ያልሆነ ትርጉም ማግኘት ነው። 

 

አብዱል-ባሃ በፓሪስ ካደረጋቸው ንግግሮች አንዱ እንዲህ ይላል፦ 

“ሃይማኖት ሁሉን ልቦች የሚያስተሳስር፤ ጦርነትንና ጥላቻን ከምድር 
ገጽ የሚያስወግድ መሆን ይገባዋል። መንፈሳዊነትን የሚፈጥርና ለእያንዳንዱ 
ሰው ሕይወትንና ብርሃንን የሚያስገኝ መሆን አለበት። ሃይማኖት የጥላቻና 
የመለያየት ምክንያት ከሆነ ባይኖር ይሻላል። ይህንን ከመሰለ ጥላቻና የመለያየት 
እምነት መራቅ ከሃይማኖት ይቆጠራል። የመድኃኒት ጥቅሙ የሚታወቀው 
ከሕመም ሲያድን በመሆኑ፥ እያደረ የሚያብስ ከሆነ መቅረቱ ይመረጣል። 
ፍቅርንና አንድነትን የማያስገኝ ሃይማኖት፥ ሃይማኖት አይደለም።” (ዊስደም ኦፍ 
አብዱል-ባሃ) 

 

ደግሞም እንዲህ ይላል፦ 

“የሰው ልጅ ታሪክ ከተጀመረ እስከአለንበት ጊዜ ድረስ ያሉት ልዩ ልዩ 
ሃይማኖቶች፥ አንዱ ሌላውን የተሳሳተ አድርጎ በመገመት እርስ በራሳቸው 
ሲረጋገሙ ቆዩ። ...  በጠላትነትና በጥላቻ በመተያየት በፍጹም ተራራቁ። 
በሃይማኖት ምክንያት የተደረጉትን ጦርነቶች ታሪክ ብንመለከት፥ ክሩሴድ 
(የመስቀል ጦርነት) የተባለው ከታላላቆቹ የሃይማኖት ጦርነቶች አንዱ ከሁለት 
መቶ ዓመታት በላይ እንደቆየ እንረዳለን። ... አንዳንዴ የክርስቲያን ሃይማኖት 
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ተከታዮቹ እስላሞችን በመግደልና ማርከው በመውሰድ ሲያሸንፉ በሌላው ጊዜ 
ደግሞ እስላሞቹ በወራሪዎቹ ላይ ትልቅ አደጋን በማድረስ ድል ይነሱዋቸውና 
ብዙ ደም ያፈሱ ነበር። 

“የአውሮፓ  ሃይማኖታውያን  ወደየአገራቸው  እስከተመለሱ  ድረስ 
በኃይል እየተዋጉና በመሐከሉም በድካም ምክንያት እያቋረጡ የምሥራቅ አገሮች 
ፈርሰው ትቢያ እስኪሆኑ ድረስ ሕዝቦቻቸው ሲተራመሱና ሲንጫጩባቸው 
ለሁለት መቶ ዓመታት ያህል ሲዋጉ ቆዩ። ... ሆኖም ይህ ‘ከሃይማኖት ቅዱስ 
ጦርነቶች’ አንዱ ብቻ ነበር። 

“የሃይማኖት ጦርነቶች ብዙዎች ነበሩ። በካቶሊክና በፕሮቴስታንት 
ሃይማኖት ልዩነት ምክንያት በተደረገው ግጭት ዘጠኝ መቶ ሺህ ፕሮቴስታንቶች 
እንደተሰው ታሪክ ይመሰክራል … ። በእስር ቤቶች የተሰቃዩ ስንቶች ነበሩ! 
ምርኮኞቹስ በምን ዓይነት የጭካኔ ሁኔታ ይያዙ ነበር! ይህ ሁሉ የሆነው 
በሃይማኖት ስም ነበር! 

“ክርስቲያኖችና እስላሞች አይሁዶችን እንደ እግዚአብሔር ጠላቶችና 
እንደ ሰይጣን ወገኖች ይመለከቱዋቸዋል። ከዚያም የተነሣ ይረግሙዋቸውና 
ያሳድዱዋቸውም ነበር። ቁጥራቸው እጅግ የበዛ አይሁዶች ተገደሉ፥ ተዘረፉ፥ 
ቤቶቻቸውም ተቃጠሉ፥ ልጆቻቸው ተማረኩ።  አይሁዶችም በበኩላቸው 
ክርስቲያኖችን እንደ አረመኔ ይቆጥሯቸው ነበር። እስላሞችንም ደግሞ የሙሴ 
ጠላቶችና የሕጉም አፍራሾች አድርገው ይመለከቷቸው ነበር። ከዚህም የተነሳ 
ይጠሷቸውና እስከዛሬም ድረስ ይረግሟቸዋል። 

“ነገር ግን የባሃኦላህ ፀሐይ ከወደ ምሥራቅ በወጣ ጊዜ የሰው ልጆች 
አንድነትን አወጀ። የሰውን ልጅ በጠቅላላው እንዲህ ሲል ጠራ ‘እናንት የአንድ 
ዛፍ ፍሬዎች ናችሁ፥ የሁለት ዛፍ፥ ይኸውም አንደኛው የመለኮታዊ ምህረት ዛፍ 
ሌላው ደግሞ የሰይጣን ዛፍ ፍሬዎች ልትሆኑ አትችሉም...’ ስለዚህ እርስ 
በራሳችን በፍጹም መፋቀርን መማር ይገባናል። ማንኛውንም ሕዝብ ከሰይጣን 
ወገን አድርገን በማሰብ ፈንታ ሁሉም የአንድ እግዚአብሔር አገልጋይ መሆኑን 
ማወቅና መማር ይገባናል። እርግጥ ነው ጥቂቶች ባለማወቅ ይሳሳታሉ። እነዚህ 
መመከርና መማር ይገባቸዋል … ። አንዳንዶች ደግሞ ምንም የማያውቁ ናቸው። 
በአስተሳሰባቸው  የበሰሉ  እንዲሆኑ  ዕርዳታን  ይሻሉ።  ግብረገብነትም 
የሚያንሳቸው  አሉ።  እነዚህም  እስኪያሻሽሉ  ድረስ  በትዕግስት  መያዝ 
ይገባቸዋል። ነገር ግን በሽተኛው ሰው በሕመሙ ምክንያት መጠላት የለበትም፤ 
ሕፃኑም፥ ልጅ በመሆኑ ሊርቁት አይገባም፤ ያልተማረው ዕውቀት በማጣቱ ሊናቅ 
አይችልም። ሁሉ ተፋቅረው እንዲኖሩ መማር፥ መመከርና በፍቅር መረዳት 
አለባቸው። የሰው ልጅ በሙሉ በፍጹም ደስታና በሰላም በእግዚአብሔር ጥላ 
ሥር ለመኖር ይችል ዘንድ ተገቢው ሁሉ መደረግ አለበት።” (ስታር ኦፍ ዘ ዌስት 
ቮልዩም 8 ገጽ 76) 
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የዘርና የአገር ፍቅር አድልዎ 

 

ስለሰው  ዘር  አንድነት  ከሚያስተምረው  ከባሃኢ  እምነት  
ትምህርት መካከል አንዱ፥ ለጦርነት መነሾ ሊሆኑ ከሚችሉት አንዱ 
የሆነውን ማለትም የዘር አድልዎን ከሥሩ የሚነቅል ነው። አንዳንድ 
ጎሣዎች ከሌሎቹ የበላይ ነን በማለት ‘ጉልበተኛ ብቻ ይኑር’ የሚለውን 
መርህ  ይከተላሉ።  ይህም  ብልጫ  ለራሳቸው  ጥቅም  ማዳበሪያና 
እንዲያውም  ደካማውን  ጎሣ  ለመደምሰስ  መብት  የሰጣቸው 
ይመስላቸዋል። ከዓለም ታሪክ ውስጥ እጅግ ጨለማ የሆኑት ገጾች በዚህ 
መርህ  ያለርኅራኄ  መጠቀምን  የሚገልጹ  ናቸው።  እንደባሃኢዎች 
አስተያየት የሁሉም ጎሣ ሕዝቦች በእግዚአብሔር ፊት እኩል ዋጋ 
አላቸው። ሁሉም ተገቢ ትምህርት ካገኙ ለመሻሻል የሚችሉ አስደናቂ 
የተፈጥሮ ችሎታ አላቸው። እያንዳንዳቸውም መላውን የሰው ዘር አካል 
ክፍሎችን በማደኅየት ፋንታ ለማበልጸግና ሕይወቱንም የተሟላ ለማድረግ 

አስፈላጊ ናቸው። 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“እግዚአብሔር አንድ ነገድ አድርጎ ስለፈጠረን የዘር አድልዎ ቅዠትና 
ከንቱ አምልኮ ነው።... ከመጀመሪያውም በልዩ ልዩ ሃገሮች መካከል ድንበር 
አልነበረም፤ ማንኛውም የምድር ክፍል በይበልጥ ተለይቶ ለአንድ ሕዝብ ብቻ 
አልተሰጠም።  በእግዚአብሔር  ዘንድ  በጎሣዎች  መካከል  ልዩነት  የለም። 
እንግዲያውስ ሰው ይህንን አድልዎ የፈጠረው ለምን ይሆን? ከእንደዚህ ያለው 
ቅዠት የተነሣውን ጦርነትስ እንዴት  እንደግፋለን? እግዚአብሔር ሰዎችን 
የፈጠረው እርስ በርሳቸው እንዲተላለቁ አይደለም። ሁሉም ጎሣዎች፥ ነገዶች፥ 
የሃይማኖት ክፍሎችና ልዩ ልዩ ደረጃ ያላቸው ሰዎች የሰማያዊ አባታቸውን 
ልግስና እኩል ይካፈላሉ። 

“ሊኖር የሚችለው እውነተኛው ልዩነት የእምነትና ለእግዚአብሔር 
ሕግጋት የመታዘዝ መጠን ብቻ ነው። አንዳንዶች በተቀጣጠለ ችቦ የሚመሰሉ 
አሉ፤ ሌሎች ደግሞ በሰው ዘር ሰማይ ውስጥ እንደከዋክብት የሚያንጸባርቁ 
ይገኛሉ። 

“ከየትኛውም አገር ፥ ከማንኛውም እምነት ሆነ ቀለም የሰውን ዘር 
የሚወዱ ከሰዎች ሁሉ ከፍተኞች ናቸው።” (ዊዝደም ኦፍ አብዱል-ባሃ ገጽ 137) 

ከዘር አድልዎ የሚነጻጸር ጥፋትን ሊያስከትል የሚችል የፓለቲካ 
ወይንም የሀገር ፍቅር አድልዎ ነው። ጠባቡ የሀገር ፍቅር ስሜት ዓለም 
በመላ አገሩ በሆነው ሰፊ ዓለም አቀፋዊ ፍቅር ስሜት ጋር መዋሐጃ 
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ጊዜው  መጥቷል።  

ባሃኦላህ እንዲህ ይላል፦ 
“በቀድሞው ዘመናት እንዲህ ይባል ነበር ‘የራስን አገር መውደድ 

እምነት ነው፤’ ታላቁ አንደበት ... በዚህ ግልጸቱ ዘመን እንዲህ አውጇል፦ 
‘መኩራራት የራሱን አገር ለሚወድ አይደለም። ይልቁንስ መላውን የሰውን ልጅ 
ለሚወድ እንጂ።’ በነዚህ በተከበሩ ቃላት አዲስ ስሜት በመፍጠር የልቦች 
አዕዋፋትን አዲስ በረራን አስተማረ፤ መወሰንና በጭፍን ማመንንም ከመጽሐፉ 
ፋቀ።” (ታብሌት ኦፍ ዘ ወርልድ) 

 

የግዛት ማስፋፋት ምኞት 

 

ከሁለት ወይንም በበለጡ ባላንጣ አገሮች ለኔ ይገባኛል ብለው 
በሚጣሉበት በቁራሽ መሬት ምክንያት የተነሱት ጦርነቶች ብዙዎች 
ናቸው። የይዞታ ስግብግብነት በግለሰብ መካከል እንደሚደረገው ሁሉ 
በመንግሥታትም መካከል የግጭት ምክንያት ሆኗል። በባሃኢ እምነት 
አስተያየት መሬት የግል ሰዎች ወይንም የአንድ መንግሥት ብቻ ሳይሆን 
የሰው ዘር ሁሉ ነው፤ እንዲያውም የእግዚአብሔር ብቻ ሆኖ ሰዎች ሁሉ 

ትክለኞች ናቸው። 

በቤንጋዚ ጦርነት ጊዜ አብዱል-ባሃ እንዲህ አለ፦ 
“የቤንጋዚ ጦርነት ወሬ ልቤን እጅግ አሳዝኖታል። እስካሁን በዓለም 

ላይ  ያለው  የሰው  ልጅ  አረመኔነት  ያስደንቀኛል፤  ሰዎች  በመጋደልና 
የወገኖቻቸውን  ደም  በማፍሰስ  ከጠዋት  እስከማታ  መዋጋት  እንዴት 
ያስችላቸዋል? ዓላማውስ ምንድን ነው? ያችን የመሬት ቁራሽ ለማግኘት ነው! 
አራዊቶች እንኳን ሲተናኮሉ ለጠባቸው ከዚህ ይበልጥ አስፈላጊና አስቸኳይ የሆነ 
ምክንያት አላቸው። ሰው፥ ከፍጡር ሁሉ የበላይ ሆኖ ሳለ ከእንስሳት ሁሉ ዝቅ  
በማለት ወገኖቹን መግደሉና ማሰቃየቱ እንዴት ያሳዝናል? ከፍተኛው ፍጡር 
የሆነው ሰው አነስተኛውን ነገር መሬትን ለማግኘት እንዴት ይዋጋ? 

“መሬት የአንድ ሕዝብ ብቻ ሳትሆን የሁሉም ናት። ምድር ለሰው 
መቀበሪያው እንጂ መኖሪያው አይደለችም። 

“ድል አድራጊው ምንም ታላቅ ቢሆን፥ ብዙ አገርም ቢያስገብር ከነዚህ 
ከፈራረሱት ሥፍራዎች ለመቃብሩ የሚሆነውን ሥንዝር መሬት እንጂ አንዱንም 
ይዞ ሊቆይ አይችልም። 

“የሰውን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል፥ ሥልጣኔን ለማስፋፋት ... ተጨማሪ 
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መሬት ቢያስፈልግ በእውነት ይህንን የተፈለገውን መሬት በሰላም ለማግኘት 
ይችል ነበር። ጦርነት ግን የሚደረገው የሰዎችን ምኞት ለማርካት ነው። ጥቂቶች 
ዓለማዊ ነገር እንዲያገኙ ሲባል በብዙ የሚቆጠሩትን ወንዶችና ሴቶች ከልብ 
በማሳዘን  ቁጥራቸው  እጅግ  በበዛ  ቤተሰቦች  ላይ  የሚያሰቅቅ  ችግር 
ወድቆባቸዋል።… 

“እያንዳንዳችሁ  ስለፍቅርና  ስለአንድነት  ከልባችሁ  እንድታስቡ 
ሁላችሁንም አጥብቄ እጠይቃለሁ። የጦርነት ሃሳብ ሲመጣ ይበልጥ ጠንካራ 
በሆነው በሰላም ሃሳብ ተቃወሙት። የጥላቻ ሃሳብ ጠንካራ በሆነው የፍቅር 
ሃሳብ መደምሰስ አለበት። ዓለማዊ ወታደሮች ለመግደል ሰይፋቸውን ሲመዙ 
የእግዚአብሔር ሠራዊቶች ግን አንድነታቸውን ያጠነክራሉ። እንደዚሁም የሰዎች 
ጭካኔ በንጹህ ልብና በእውነተኛ ነፍስ ውስጥ በሚሠራው በእግዚአብሔር 
ምህረት ይጥፋ።  የዓለም ሰላም ሊገኝ እንደማይቻል ምኞት አድርጋችሁ 
አትመልከቱ። ለእግዚአብሔር መለኮታዊ ልግስና ወሰን የለውምና። በምድር ላይ 
ከሚኖሩት ከማንኛቸውም ጎሣ ጋር ወዳጅነትን ከልባችሁ ከፈለጋችሁ መንፈሳዊና 
አዎንታዊ የሆነው ሃሳባችሁ ይስፋፋል። የሌሎችም ምኞት በመሆን ለሰዎች 
አእምሮ እስኪደርስ ድረስ እየጠነከረ ይሄዳል።” (ዊስደም ኦፍ አብዱል-ባሃ ገጽ 
23) 

ዓለም አቀፋዊ ቋንቋ 

 

ለጦርነት መነሾ የሆኑትን ዋና ዋናዎቹን ምክንያቶችና እነርሱንም 
ለማስወገድ እንዴት እንደሚቻል ከተመለከትን ዘንዳ እጅግ ታላቁን ሰላም 
ለመመሥረት እንዲቻል  በባሃኦላህ የቀረቡትን አንዳንድ መሠረታዊ 

ሃሣቦች እንመርምር። 

የመጀመሪይው ሃሳብ አንድ የዓለም ረዳት ቋንቋ እንዲመሠረት 
ነው።  ባሃኦላህ  ‘መጽሐፈ  አቅዳስ’  በተባለው  መጽሐፉና  በብዙ 
መልእክቶቹ ስለዚህ ጉዳይ ይጠቅሳል። በዚህም መሠረት ‘ታብሌት ኦፍ 

ኢሽራቃት’ በተባለው መልእክቱ እንዲህ ይላል፦ 

“ስድስተኛው ኢሽራቅ (ውጋገን) ስምምነትና አንድነት በሰዎች ዘንድ 
እንዲኖር ነው። ከጥንት ጀምሮ የዓለም ክፍሎች በሙሉ በመለኮታዊ አንድነት 
ብርሃን በርተዋል። የዚህም አንድነት መስፋፊያ ትልቁ መንገድ የዓለም ሕዝቦች 
መግባብያ የሆኑትን ቋንቋና ጽሑፎችን መረዳት ነው። ዓለም እንደ አንድ አገርና 
እንደ አንድ ቤተሰብ ትሆን ዘንድ አሁን ካሉት ቋንቋዎች አንድ እንዲመርጡ 
ወይንም ሌላ አዲስ ቋንቋ እንዲፈጥሩ፤ እንደዚሁም የወል በሆነ ጽሑፍ 
እንዲጠቀሙና እነዚህንም በመላው ዓለም ትምህርት ቤቶች ለሚማሩ ተማሪዎች 
እንዲያስተምሩ ከዚህ በፊት በመልእክቶቻችን የቤተ ፍትሕን ባለአደራዎች 
አዘናቸዋል።” 
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ይህ ሃሣብ ለመጀመሪያ ጊዜ በባሃኦላህ ለዓለም በተሰጠበት ወቅት 
በሥራ ላይ የሚውልበትን መንገድ ለማግኘት የታደለ ሉዶቪክ ዛመኖፍ 
የተባለ አንድ ሕፃን በፖላንድ አገር ተወለደ። ከሕፃንነቱ ጀምሮ አንድ 
የዓለም ቋንቋ አስፈላጊነት የዛመኖፍ ዋናው የሕይወቱ ዓላማ ነበር። 
የጥረቱም  ውጤት  ኤስፐራንቶ  የተባለውን  ቋንቋ  ለመፈልሰፍ 
ሲያስችለው፥ ይህም ቋንቋ ከብዙ ዓመታት በላይ ሙከራ ላይ ከዋለ በኋላ 
ለዓለም አቀፍ የቋንቋ ግንኙነት በቂ ግልጋሎት ለመስጠት የሚችል መሆኑ 
ተረጋግጧል። እንደ እንግሊዝኛ፥ ፈረንሳይኛ ወይንም ጀርመንኛ ያሉትን 
ቋንቋዎች ለማጥናት ከሚያስፈልገው ጊዜ በአንድ ሃያኛው ለመጠናት 
ስለሚቻል ይህ ቋንቋ ታላቅ ጥቅም አለው። እ.ኤ.አ. በየካቲት ወር 1913 
ዓ.ም. በፓሪስ ውስጥ በተደረገው በአንድ የኤስፐራንቶ ማኅበር ግብዣ 

ላይ አብዱል-ባሃ እንዲህ አለ፦ 

“በአሁኑ ጊዜ በአውሮፓ ውስጥ አለመግባባትን ከፈጠሩት ምክንያቶች 
አንዱ የቋንቋዎች መለያየት ነው። ይህ ሰው ጀርመናዊ ነው፥ ሌላው ደግሞ 
ኢጣልያዊ ነው  እንላለን።  እንዲሁም አንድ እንግሊዛዊና አንድ ፈረንሳዊ 
እናገኛለን። ዘራቸው አንድ ቢሆንም ቅሉ በመሐከላቸው ያለው ታላቁ መሰናክል 
ቋንቋ ነው። አንድ ዓለም አቀፍ የሆነ ረዳት ቋንቋ በሥራ ላይ ውሎ ቢሆን ኖሮ 
ሁሉም እንደ አንድ ይቆጠሩ ነበር። 

“ከዛሬ አርባ ዓመት በፊት ባሃኦላህ ስለዓለም አቀፍ ቋንቋ አስፈላጊነት 
ጽፏል። ዓለም አቀፍ ቋንቋ ተቀባይነት እስኪያገኝ ድረስ በዓለም ክፍሎች 
መካከል ፍጹም አንድነት ይገኛል ብሎ ለማመን ያዳግታል። ምክንያቱም 
አለመግባባት ሰዎች እርስ በርሳቸው እንዳይቀራረቡ ያደርጋቸዋል። ይህም 
አለመግባባት አንድ ረዳት ዓለም አቀፍ ቋንቋ ካልተገኘ በስተቀር ሊወገድ 
አይችልም። 

“በአጠቃላይ አነጋገር የምሥራቅ ሕዝብ በሙሉ በምዕራባውያን ዘንድ 
ስለሚደረጉት  ነገሮች  አጣርተው  አያውቁም።  ምዕራባውያንም  እንዲሁ 
ለምሥራቃዊያን ቅን አስተያየት የላቸውም። አስተያየታቸው በሳጥን ውስጥ 
ተቆልፏል፤ የሳጥኑም መክፈቻ ዓለም አቀፍ ቋንቋ ነው። ዓለም አቀፍ ቋንቋ 
ቢኖረን ኖሮ የምዕራባውያን መጻሕፍት በቀላሉ ወደዚህ ቋንቋ ሊተረጎሙ 
ስለሚችሉ  ምሥራቃውያን  ሊጠቀሙባቸው  ይችሉ  ነበር።  በተመሳሳይ 
ምዕራባዊያን ይገለገሉባቸው ዘንድ የምሥራቃዊያን መጻሕፍት ወደዚሁ ቋንቃ 
በቀላሉ ሊተረጎሙ ይችሉ ነበር። የምዕራብንና የምሥራቅን አንድነት ለማስገኘት 
የሚያስችለው ታላቁ መንገድ አንድ የወል ቋንቋ ነው። ዓለምን በሞላ እንደ 
አንድ ቤተሰብ ያደርገዋል። ለሰው ልጅም መሻሻል ጠንካራ ኃይል ይሆናል። 
የሰውን ልጅ የአንድነት ዓላማ  ከፍ ያደርገዋል። ምድርን በሞላ አንድ ዓለም 
አቀፋዊ የጋራ ብልጽግና ድርጅት ያደርገዋል። በሰው ልጆች መከል የፍቅር 
ምክንያት ይሆናል። በልዩ ልዩ ነገዶችም መሐከል ወዳጅነትን ያስገኛል። 
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“ለእግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰውና ዶክቶር ዛማንሆፍ የኤስፕራንቶን 
ቋንቋ ፈልስፏል። ለዓለም አቀፍ መገናኛ ለመሆን የሚያስችለውን መንገድ ሁሉ 
ይዟል። በዚህ ዓይነት መንገድ ወገኖቹን የሰውን ልጆች በማገልገሉ ሁላችንም 
ለዚህ ከፍተኛ ሥራው ልናመሰግነው ይገባናል። ተከታዮቹ ያለድካምና ያለ 
መሰልቸት ከሠሩ ኤስፔራንቶ ዓለም አቀፍ ቋንቋ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ 
በየእለቱ በሰፊው እንዲታወቅ በየአገሩ በየመንግሥታቱ ዘንድ ተቀባይነትን 
እንዲያገኝ በየትምህርት ቤቶችም የሥርዓተ ትምህርቱ አካል ሆኖ እንዲሰጥ 
ሁላችንም ማጥናትና ማስፋፋት አለብን። ሰዎች አንድ ብሔራዊ፥አንድ ሌላ 
ዓለም  አቀፍ  ቋንቋ  ብቻ  እንዲኖራቸውና  ለወደፊቱም  በዓለም  አቀፍ 
ስብሰባዎችና ጉባኤዎች ላይ ኤስፔራንቶ እንደሚሠራበት ተስፋ አደርጋለሁ። 
ይህም ሲሆን በዓለም ሕዝቦች መሐከል ፍጹም አንድነት ይመሠረታል። በአሁኑ 
ጊዜ ከልዩ ልዩ አገር ሕዝቦች ጋር ለመግባባት እንዴት አስቸጋሪ እንደሆነ አስቡ። 
አንድ ሰው ሃምሳ ቋንቋ ቢያጠናና ወደ አንድ አገር ቢሄድእንኳ የዚያን አገር 
ቋንቋ ላያውቅ ይችላል። ስለዚህ ይህ የኤስፔራንቶ ቋንቋ እንዲስፋፋ ከፍተኛ 

ጥረት እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ።” 

እነዚህ ስለኤስፔራንቶ የተነገሩት ቃላት የተወሰኑና የሚያበረታቱ 
ቢሆኑም በባሃኦላህ ትዕዛዝ መሠረት የዓለም አቀፍ ቤተ ፍትሕ አንድ 
ውሳኔ እስከሚሰጥበት ድረስ የባሃኢ ሃይማኖት ኤስፔራንቶንም ሆነ ሌላ 
አሁን የሚሠራበትን ወይንም አዲስ የሚፈለሰፍ ቋንቋ ለመቀበል ግዴታ 

የለበትም።  

አብዱል-ባሃ እራሱ እንዲህ ብሏል፦ 

“በኤስፐራንቶ ላይ የዋለው ፍቅርና ጥረት እንዳለ ሆኖ፤ አንድ ሰው 
ብቻውን አንድ ዓለም አቀፍ ቋንቋ ለመፍጠር አይችልም።” ( አብዱል-ባሃ ኢን 
ሎንደን ገጽ 95) 

የትኛው  ቋንቋ  እንደሚመረጥ  ወይም  የተመረጠው  ቋንቋ 
ተፈጥሮአዊ ወይም ካሉት የተቀነባበረ  እንዲሆን  የዓለም ሕዝቦች 

የሚወስኑት ይሆናል። 

 

 ዓለም አቀፍ የመንግሥታት ማህበር  

 

ባሃኦላህ ደጋግሞና አበክሮ ከሚያስተምራቸው ትምህርቶች አንዱ 
ስለዓለም ሰላም መጠበቅ ምክንያት ይሆን ዘንድ የዓለም መንግሥታት 
ድርጅት እንዲቋቋም ነበር። ለንግሥት ቪክቶሪያ ከአቆር እሥር ቤት 

በላከው መልእክት እንዲህ ይላል፦ 
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“እናንት የምድር ገዥዎች ሆይ! ልዩነታችሁን አስወግዱ፤ ይህንንም 
ካደረጋችሁ  የጦረኞች  ብዛት  ወይንም  የመሣሪያዎች  መደርጀት  ከቶ 
አያስፈልጋችሁም። የግዛታችሁንና የሕዝባችሁን የውስጥ ሰላም ለመጠበቅ ብቻ 
እንጂ ... እናንት መሪዎች ሆይ! በመካከላችሁ የሚነፍሰው ያለመግባባት ነፋስ 
ጸጥ እንዲልና በአካባቢያችሁ ያሉ ሕዝቦችም እረፍትን ያገኙ ዘንድ አንድነትን 
መሥርቱ ... ከመካከላችሁ አንዱ ሌላውን ለማጥቃት ቢነሳ እናንተም ሁላችሁም 
ተባብራችሁ ተነሱበት። ይህም ከትክክለኛነትና ከፍትህ እንጂ ከሌላ አይደለም።”  

በአሁኑ  ጊዜ  ተወዳጅና  አስፈላጊ  በመሆኑ  ለመመሥረት 
የሚደከምበትን የዓለም መንግሥታት ማኅበር ድርጅት አብዱል-ባሃ 

እ.ኤ.አ. በ1875 ዓ.ም. ተፈላጊ በመሆን መመሥረቱን ተንቢይዋል። 

እንዲህም ሲል ጽፏል፦ 

“አንዳንድ ሃሳባቸው ቀና የሆነና ታላቅ ምኞት ያላቸው የበጎ አድራጎትም 
ብርሃን የሆኑ መሪዎች ስለ ሰው ልጅ ደኅንነትና በጎነት ብለው በአንድ 
እምነት፥በአንድ ኃይል፥ በአንድ አእምሮ ተነሳስተው ስለዓለም ሰላም ውይይት 
ከአደረጉ የእውነተኛ ሥልጣኔ ሰንደቅ ዓላማ በዓለም ላይ ይውለበለባል። 
አስተያየታቸውንና እምነታቸውን በሥራ ላይ እንዴት እንደሚያውሉ ከተስማሙ 
በኋላ የዓለምን ልዩ ልዩ አገሮች አንድነት በመመሥረት በማያወላውልና 
በማያጠራጥር መንገድ አንድ ሁሉም የሚተዳደሩበት ጥብቅ ስምምነት ያወጣሉ። 
የሰው ዘር ሁሉ በየግል ተመራጩ ተወክሎ ሃሳብን ከሰጠበትና በውሳኔውም 
ካመነበት ይህ ስምምነት በእርግጥም የዓለም ሰላም ስምምነትና የምድር ሰዎችም 
ሁሉ እንደ ቅዱስ ስጦታ የሚቆጥሩት ሲሆን የተባበሩት የዓለም ኃይሎችም ይህ 
እጅግ ታላቅ ስምምነት ይጠነክርና ዘላቂ ይሆንም ዘንድ የመጠበቅ ኃላፊነት 
አለባቸው። 

“በዚህም ሁል አቀፍ ስምምነት የእያንዳንዱ አገር ወሰንና ድንበር 
በግልጽ መቀመጥ አለበት።  በመንግሥታት መካከል የሚኖሩ ስምምነቶች 
በማያሻማ ሁኔታ መስፈር አለበት። ዓለም አቀፍ ስምምነቶችና ግዴታዎች ሁሉ 
መከበር አለባቸው። እንደዚሁም አንድ አገር ከሚያስፈልገው በላይ በጦር 
መሣሪያ ቢደራጅ ለሌሎች አገሮች ስጋትን ስለሚያስከትል፥ የእያንዳንዱ አገር 
የጦር ኃይል በጥብቅ ቁጥጥር መወሰን ይገባዋል። የዚህ ታላቅ ስምምነት ሥሪት 
ከአገሮች አንዱ ከስምምነቱ አንቀጾች አንዱን እንኳ ጥሶ ቢገኝ የቀሩት አገሮች 
በአንድነት ተነስተው እንዲያንበረክኩትና እንዲያውም የሰው ዘር በሙሉ ያለውን 
ኃይል በማስተባበር ያንን መንግሥት ለመደምሰስ መወሰን አለበት።  

“እንዲህ ያለው ታላቅ ፈውስ ለታማሚው የዓለም አካል ቢሰጥ 
ከህመሙ ይፈወሳል፥ ጤንነቱና ደህንነቱ ዘላቂ ይሆናል። (ዘ ሰክረት ኦፍ ዲቫይን 
ሲቪላይዘሽን ገጽ 6-65) 
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በባሃኢዎች አመለካከት ባሃኦላህ ለዓለም ሰላም አስፈላጊ ናቸው 
ብሎ የደነገጋቸውን መስፈርቶች ለማሟላት የዓለም አቀፍ መንግሥታት 
ማህበር (ሊግ ኦፍ ኔሺንስ)1 አወቃቀር ከባድ ጉድለቶች ይታይበታል። 
ስለዚህም  እ.ኤ.አ.  ታኅሣሥ  17  ቀን  1919  ዓ.ም.  አብዱል-ባሃ 

የሚከተለውን ተናግሮአል፦ 

“በአሁኑ ጊዜ የዓለም ሰላም በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን የዚህ 
ጉዳይ መሠረት ጠብቆ፥ ህንፃውም ጠንካራ እንዲሆን የሃሳብ አንድነት ወሳኝ 
ነው ... የዓለም አቀፍ መንግሥታት ማህበር ለጊዜው ቢቋቋምም የዓለምን ሰላም 
መመሥረት አልቻለም። ነገር ግን ቅዱስነቱ ባሃኦላህ የገለጸው ታላቁ የዓለም 
ፍርድ ቤት ይህንን ቅዱስ ተግባር በታላቅ ኃይልና ብርታት ይተገብረዋል። ” 

 

ዓለም አቀፍ የግልግል ሸንጎ 

 

በመንግሥታት መካከል የሚነሳው አለመግባባት ከአሰቃቂ ጦርነት 
ይልቅ በሕግና በበቂ ምክንያት ውሳኔ ያገኝ ዘንድ ባሃኦላህ ዓለም አቀፍ 
ገላጋይ ፍርድ ቤት እንዲቋቋም  አስተምሯል። እ.ኤ.አ. ነሐሴ 1911 ዓ.ም. 
አብዱል-ባሃ ለሞሆንክ የዓለም አቀፍ ግልግል ጉባኤ ጸሐፊ በላከው 

መልእክት እንዲህ ሲል ጽፏል፦ 

“ከሃምሳ ዓመት በፊት አቅዳስ በተባለው መጽሐፍ ባሃኦላህ ሰዎች 
ዓለም አቀፍ ሰላምን እንዲመሠርቱ ሲያዝ መንግሥታትንም ሁሉ የወሰን፥ የሀገር 
ክብርና ንብረት ሌሎችም የመንግሥታት ዋና ዋና ጉዳዮች በዓለም አቀፍ ግልግል 
ሸንቶ መፍትሄ ያገኙ ዘንድና ማንኛውም መንግሥት በዚሁ ውሳኔ ሥር ያድር 
ዘንድ ወደ ዓለም አቀፍ ቅዱስ ግብዣ ተሳታፊነት ጠርቷቸዋል።  በሁለት 
መንግሥታት መካከል አንዳች ጠብ ቢነሳ ለሁለት ተከራካሪ ግለሰቦች አንድ ዳኛ 
እንደሚሰጠው ፍርድ ሁሉ በዚህ ዓለም አቀፍ ግልግል ሸንጎ መገላገልና መዳኘት 
አለበት። በማንኛውም ጊዜ ማንኛውም መንግሥት ውሳኔውን ለመጣስ ቢደፍር 
ሌሎች መንግሥታት ሁሉ ይህንን አመጽ ለማንበርከክ መነሳት አለባቸው።” 

እንደገናም እ.ኤ.አ. በ1911 ዓ.ም. በፓሪስ ከአደረጋቸው ንግግሮቹ 

በአንዱ እንዲህ ብሏል፦ 

“በሕዝቦች ከእየአንዳንዱ ሀገርና መንግሥት የተመረጠና የተውጣጣ 
አንድ ታላቅ የግልግል ሸንጎ ይመሠረታል።  የዚህም ታላቅ የሸንጎ መማክርት 
በአንድ መንፈስ ይሰበሰባሉ።  ሥራው ጦርነትን ሊያስከትሉ የሚችሉትን 
ማንኛቸውንም ጉዳዮች በአስታራቂነት የስምምነት መስመር ማስያዝ ስለሆነ 

1.  ይህ አባባል ቀጥሎ የተመሠረተውን የተባበሩት መንግሥታት ማህበርንም ይመለከታል።  
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ማንኛውም ዓለም አቀፍ ባሕርይ ያለው ግጭት ለዚሁ ሸንጎ ይቀርባል።  የዚህም 
ሸንጎ ሥራ ጦርነት እንዳይነሳ መከላከል ይሆናል።” (ዊዝደም ኦፍ አብዱል-ባሃ 
ገጽ 145) 

በተጨማሪም እ.ኤ.አ. በ1911 ዓ.ም. በፓሪስ ንግግሮቹ እንዲህ 

ይላል፦ 

የቀድሞው የዓለም አቀፍ መንግሥታት ማህበር ከመመሥረቱ ሃያ 
አምስት ዓመት በፊት ቋሚ የግልግል ሸንጎ በሕግ ተመሥርቶ (1900 
ዓ.ም.) ብዙ አስማሚና የማስታረቂያ ውሎችም ተፈርመው ነበር፤ ግን 
ብዙዎቹ  የባሃኦላህ  አጠቃላይ  ሥርዓቶችና  ትምህርቶች 
አልተካተቱባቸውም ነበር። በሁለት ታላላቅ መንግሥታት መካከል 
ሁሉንም ዓይነት ግጭት የሚመረምርና የሚያስማማ የተሟላ ውል 
አልነበረም።  በተለይም  መሠረታዊ  ፍላጎቶችን  ‘ትክብርና  ነፃነትን’ 
የሚመለከቱ ጉዳዮች አልታሰበባቸውም ነበር። ይህም ብቻ ሳይሆን 
መንግሥታት የገቡበትን ግዴታ የሚያከብሩ ለመሆናቸው በቂ ዋስትና 
አልነበረውም። በባሃኢ እምነት የቀረቡ ሃሳቦች ግን የወሰን፥ የሀገር 
ክብርና  የመሠረታዊ  ፍላጎቶች  ጥያቄ  በግልጽ  የታከሉ  ሲሆን 
ለስምምነቶቹም የመንግሥታት ማኅበር የዓለም አቀፍ ታላቅ ዋስትና 
ይኖራቸዋል። ዓለም አቀፍ ስምምነትና እርቅ ሊገኝና በሥራ ሊውል 
የሚችለው የጦርነትም መቅሰፍት ከዓለም አጠቃሎ የሚጠፋው እነዚህ 
ሃሳቦች በሙሉ በሥራ ላይ ሲውሉ ብቻ ነው።” 

 

የጦር ትጥቅ መወሰን 

 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 
“በጠቅላላው ስምምነት የዓለም መንግሥታት በሙሉ በአንድነት የጦር 

ትጥቃቸውን መፍታት አለባቸው። አንደኛው ትጥቁን ፈትቶ ሌላው አሻፈረኝ 
ቢል ዋጋ የለውም። ለሰው ልጅ እልቂት ምክንያት የሚሆኑትን መሣሪያዎች 
ለማጥፋት የዓለም መንግሥታት በሙሉ በዚህ ጉዳይ ላይ በአንድነት መስማማት 
አለባቸው። አንዲት አገር የእግረኛና የባሕር ኃይል ወታደራዊ ባጀቷን ከፍ 
ስታደርግ ሌሎችም አገሮች እንዲሁ በዚህ ከንቱ ተመሳሳይ ውድድር መግባት 
ግዴታና አስፈላጊ ይሆንባቸዋል።” (ዳየሪ ኦፍ ሚርዛ አህመድ ሶህራብ ሜይ 1911
-1914) 
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አለመቋቋም (Resistance)  

 

የሃይማኖት ድርጅት እንደመሆናቸው መጠን ባሃኢዎች በባሃኦላህ 
ግልጽ ትዕዛዝ መሠረት ለመከላከልም እንኳን ቢሆን በጦር መሣሪያ 
መጠቀምን ጨርሶ አስወግደዋል። በኢራን በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ባቢዎችና 
ባሃኢዎች በእምነታቸው ምክንያት አሰቃቂ ሞት ደርሶባቸዋል። ሃይማኖቱ 
በተጀመረበት ዘመን አካባቢ በልዩ ልዩ ጊዜ ባቢዎች እራሳቸውንና 
ቤተሰባቸውን  ለማዳን  በአስደናቂ  ድፍረትና  ጀግንነት  በጎራዴ 

ተቋቁመዋል። ሆኖም ባሃኦላህ ይህንን ከልክሏል።  

አብዱል-ባሃም እንዲህ ሲል ጽፏል፦ 

“ባሃኦላህ ትምህርቱን ካወጀ በኋላ እራስን ለመከላከል እንኳን ቢሆን 
እውነትን ለማስፋፋት በዚህ መንገድ መጠቀም ሊፈቀድ የማይገባ መሆኑን 
አስተምሯል።  የሰይፍን ሕግ ሽሯል።  ‘የቅዱስ  ጦርነትን’  ሕግ ሠርዟል። 
‘ከመግደል  መሞትን  ትመርጡ  ዘንድ  እመክራችኋለሁ።  የእግዚአብሔር 
ሃይማኖት ሊሰራጭ የሚችለው በምዕመናኑ ሃይማኖተ ጽኑነትና እርግጠኛነት 
ነው። አማኖቹ አላንዳች ፍርሃትና ሥጋት የእግዚአብሔርን ቃል ከፍ ለማድረግ 
ዓይናቸውን ከዚህ ዓለም ምኞትና ፍላጎት መልሰው ለእግዚአብሔር ሲሉ በእርሱ 
ቸርነት ለአገልግሎት ሲነሱ የዚያን ጊዜ የእውነት ቃል ድልን ይጎናጸፋል። እነዚህ 
ብጹአን  ነፍሳት  የሃይማኖቱን  እውነተኛነት  በደማቸው  ይመሰክራሉ። 
በእምነታቸውም  እውነተኛነት፥  ታማኝነትና  ጥብቅነት  ያረጋግጣሉ። 
እግዚአብሔር  ምንጊዜም ሃይማኖቱን  የሚያስፋፋ ሊያስነሳ፥  ጠላቶቹንም 
ሊያሸንፍ ይችላል።  ከእርሱ በስተቀር ሌላ ምሽግ አንሻም ሕይወታችንንም 
በእጃችን ይዘን ጠላትን እንገጥማለን። መስዋዕትነትንም እንቀበላለን።’” (አብዱል
-ባሃ ለዚህ መጽሐፍ የፃፈው) 

ባሃኦላህ እምነቱን ከሚያሳድዱት ለአንዱ እንዲህ ስል ጽፏል፦ 

“ቸር አምላክ ሆይ! እኒህ ሰዎች ዓለምን እንደገና ለማነጽ የተነሱ ስለሆነ 
የጦር መሣሪያን አይሹም። አስተናጋጆቻቸው የመልካም ሥራ አስተናጋጆች 
ናቸው።  መሣሪያቸው መልካም ጠባይ፥ አዛዣቸው ፈሪሐ እግዚአብሔር ነው። 
እርሱ በትክክል የሚፈርድ የተባረከ ነው። በእግዚአብሔር ስም እነግራችኋለሁ! 
የነዚህ ሰዎች ትዕግሥትና በሁኔታቸው መደሰት የፍትህ ምልክት አድርጓቸዋል። 
ከትዕግሥታቸውም ብዛት የተነሣ ከመግደል ይልቅ መሞትን  መርጠዋል። 
ከዚህም ሌላ እነዚህ ዓለም የበደላቸው ከዚህ በፊት ታሪክ ያልመዘገበውና 
ማንም ሕዝብ ያላየው ሥቃይና ፈተና ደርሶባቸዋል። ታዲያ ይህን ፈተና 
ለመቋቋም ኃይል የሰጣቸውና ለመከላከል እንኳን እጅ እንዳያነሱ ያገዳቸው ምን 
ይሆን? ይህን ዓይነቱን ትዕግሥትና ታማኝነት ከወዴት አገኙት? እውነተኛው 
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ምክንያት የሚገኘው የእግዚአብሔር ግርማ ብዕር ሌት ተቀን ለመስጠት 
በመረጠው ሕግና እኛም የሰው ልጆች ሁሉ አምላክ ለሰጠው ሕግና ለእርሱ 
ኃይል በሚኖረን አክብሮት ነው። ” (ከእፒስትል ቱ ዘ ሰን ኦፍ ዘውልፍ በሾጊ 
ኤፌንዲ እንደተተረጎመ፥ ገጽ 74-75)  

በጦር መሣሪያ መቋቋምን የሚቃወመው የባሃኦላህ ትምህርት 
ጠቃሚነቱን በግልጽ አሳይቷል። በኢራን አገር በሰማዕትነት ለሞተ 
ለእያንዳንዱ ባሃኢ ምትክ ሃይማኖቱ በመቶ የሚቆጠሩ ተከታዮችን 
አፍርቷል። የሕይወታቸውን ዘውድ በጌታቸው ጫማ ሥር በደስታና 
አለአንዳች ተስፋ መቁረጥ በማኖራቸው አዲስ ሕይወትን ማግኘታቸውንና 
ሞትም አስፈሪነት የሌለው መሆኑ ለዓለም ማስረጃ ሊያቀርቡ ችለዋል።  
ይህ የተሟላና የሚያስደንቅ ሕይወት ከምድራዊ ደስታዎች ጋር ሲመዛዘን 
ምድራዊ ደስታ ከትቢያ የሚቆጠር ሲሆን መከራና ስቃይም እንደገለባ 

የቀለለ ነው።  

 

ተገቢ ጦርነት  
 

ባሃኦላህ እንደ ክርስቶስ ሁሉ ተከታዮቹን በግላዊ ኑሮም ሆነ 
በሃይማኖታዊ  ድርጅት  ጠላቶቻቸውን  በመቋቋም  ፈንታ  ይቅርታ 
ማድረግን እንዲያውቁ ይመክራቸዋል። ይሁን እንጂ የፍርድን መጓደልና 
ጭቆናን መከላከል የማኅበሰቡ ተግባር መሆን እንደሚገባው ደግሞ 
ያስተምራል። አንድ ግለሰብ ቢሰቃይና ቢጎዳ ለመበቀል ሳይሞክር ይቅርታ 
ማድረግ ይገባዋል።  ሆኖም አንድ ኅብረተሰብ በአካባቢው የሚፈጸመውን 
ዘረፋና የነፍስ ግድያ ሳይቆጣጠር መተው ተገቢ አይደለም። ጥፋትን 
መከላከልና አጥፊውንም መቅጣት የመልካም መንግሥት ተግባር ነው። 
የመንግሥታት ማኅበርም ከዚህ የተለየ አይደለም። አንድ መንግሥት 
ሌላውን ቢያጠቃ ወይንም ቢጎዳ፥ ሌሎቹ መንግሥታት  ተባብረው 

ጨቋኙን መከልከል ተግባራቸው ነው 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ሲል ጽፏል፦ 

“አንድ  ጦርነትን ፈላጊ የሆነ ያልሰለጠነ ነገድ በአሰቃቂ ሁኔታ አንድን 
ኅብረተሰብ ወግቶ አባሎቹን ለመፍጀት ቢነሳ በዚህን ጊዜ መከላከል ተገቢ 
ነው።” (ዊዝደም ኦፍ አብዱል-ባሃ ገጽ 170) 

እስከ ዛሬ በሰው ልጆች ዘንድ ሲደረግ የቆየው፥ አንድ መንግሥት 
ሌላውን ሲያጠቃው የቀረው ዓለም ጉዳዩ በቀጥታ እርሱን የሚመለከትና 



168 

የሚያሰቃየው ካልሆነ  በገለልተኛነት ይቆያል እንጂ በነገሩ ተካፋይ 
በመሆን ኃላፊነትን አይወስድም ነበር። ምንም ያህል ደካማና ረዳት 
የሌለው ቢሆንም የመከላከሉ ጉዳይ የተጠቃው ሕዝብ የግል ጉዳይ ነበር። 
የባሃኦላህ ሕግ ግን ነገሩ በተለይ የተጠቂው ወገን ብቻ ሳይሆን በጋራም 
ሆነ በግል እያንዳንዱን የሚመለከት መሆኑን ያስተምራል። የሰው ልጅ 
በጠቅላላው አንድ ማኅበራዊ ድርጅት ስለሆነ አንዱ ሕዝብ ሲጠቃ ጉዳዩ 
የሁሉም በመሆኑ ጠቅላላው ማኅበረሰብ ችግሩን ማስወገድ ይገባዋል። 
ይህ ሕግ ከታወቀና ከተሠራበት በሌላው መንግሥት ላይ ተንኮልን 
የሚያስብ መንግሥት የተጠቂው አገር ብቻ ሳይሆን የጠቅላላው ዓለም 
ተቃውሞ እንደሚደርስበት በቅድሚያ ሊያውቅ ይችላል። ይህንን ማወቅ 
ብቻ አንድን ኃይለኛና ጦረኛ መንግሥት ለማስታገስ በቂ ምክንያት 
ይሆናል። ሰላምን አፍቃሪ የሆነ ብርቱ የመንግሥታት ድርጅት ሲቋቋም 
ጦርነት እንደአለፈ ታሪክ ይሆናል። መንግሥታት ከቆየው የብጥብጥ 
ሁኔታ ወደ ዓለም አቀፍ የአንድነት ደረጃ በሚሸጋገሩበት ጊዜ ሕገወጥ 
ጦርነቶች ይቀሰቀሱ ይሆናል። በእንደዚህ ያለ ጊዜ ስለ ዓለም ሰላምና 
ትክክለኛ ፍርድ የጦር ኃይል ወይንም ሌላ አስገዳጅ እርምጃን መውሰድ 

ተገቢ ይሆናል። 

ነገር ግን ተከፋፍለው የኖሩት የዓለም ሕዝቦች የበለጠ ፍሬ 
ያዘለውን የሚያለመልም አንድነትንና መተባበርን የሚመሠርቱበት ጊዜ 
ነው። ይህን የመሰለ ሁኔታ ሲያጋጥም አብዱል-ባሃ የሚከተለውን ምክር 

ይሰጣል፦ 

 “አንዳንድ ጊዜ ጦርነት ለሰላም ታላቅ መሠረት ነው። ማፍረስም እንደገና 
ለመሥራት ምክንያት ይሆናል።...  ያም ጦርነት የሰላምን ዜማ ለማሰማት 
አስፈላጊ ምክንያት ይሆናል። እንደዚህ ከሆነ መዓቱ ምህረት፥ ጭቆናው ፍትህ፥ 
ጦርነትም የስምምነት ምንጭ ናቸው። ዛሬ የኃያላን መሪዎች እውነተኛ ተግባራት 
የዓለም ሰላምን አቋም ማጠንከር ነው። ይህም በእውነት የዓለም ሕዝብ ነፃነት 
ነው ሊባል ስለሚቻል ነው።” (ዘ ሲክረት ኦፍ ዲቫይን ስቪላይዜሽን ገጽ 70-71) 

 

የምሥራቅና የምዕራብ አንድነት 

 

ጠቅላላ ሰላምን ለማስገኘት ከሚረዱት ነገሮች አንዱ የምሥራቅና 
የምዕራብ አገሮች በአንድነት መተሳሰር ነው።  እጅግ ታላቁ ሰላም 
ተመሠረተ የሚባለው ጥላቻ በመወገዱ ብቻ ሳይሆን ተከፋፍለው ይኖሩ 
የነበሩት  የዓለም  ሕዝቦች  የበለጠ  ፍሬ  ያዘለውን  የሚያለመልም 
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አንድነትንና መተባበርን የሚመሠርቱበት ጊዜ ሲመጣ ነው። በፓሪስ 

ከሰጣቸው ንግግሮቹ በአንዱ አብዱል-ባሃ ሲናገር እንዲህ ብሏል፦ 

“እንደ ቀድሞ ሁሉ የእውነት መንፈሳዊ ፀሐይ ሁልጊዜ ከምሥራቃዊ 
አድማስ ያበራል። ሙሴ ሕዝቡን ለማስተማርና ለመምራት ከምሥራቅ ተነሳ። 
ጌታ ኢየሱስም ከምሥራቅ አድማስ ተነስቶአል። ሙሐመድም ወደ አንድ 
የምሥራቅ ሕዝብ ተላከ። ባብ ኢራን ከምትባል የምሥራቅ አገር ተነሳ። ባሃኦላህ 
የኖረውና ያስተማረው በምሥራቅ ነው። ታላላቅ የሃይማኖት መሪዎች ሁሉ 

የተነሱት ከምሥራቅ ክፍለ ዓለም ነው። 

“የክርስቶስ ፀሐይ ከምሥራቅ ቢወጣም የብርሃኑ ውጋገን በይበልጥ 
ጎልቶ የታየው በምዕራብ ነው። የትምህርቱ መንፈሳዊ ኃይል ከተገኘበት አገር 
ይልቅ በምዕራብ  አገሮች አሸብርቆና  ተስፋፍቶ  ይገኛል።  በአሁኑ ዘመን 
ምሥራቃዊያን ቁሳዊ ሥልጣኔ ሲያስፈልጋቸው ምዕራባውያን ደግሞ መንፈሳዊ 
ትምህርት ያሻቸዋል። ምዕራባውያን ለመንፈሳዊ ብርሃን ወደ ምሥራቃዊያን 
ቢዞሩና  በለውጡም  የሳይንስ  እውቀታቸውን  ለምሥራቃዊያን  ቢያካፍሉ 
መልካም ነው። ይህ የስጦታ መለዋወጥ መኖር አለበት። ምሥራቅና ምዕራብ 
ተባብረው የጎደላቸውን ነገር መለዋወጥ አለባቸው። ይህ መንፈሳዊውና ቁሳዊው 
የተዋሃደበት አንድነት እውነተኛ ሥልጣኔን ያስገኛል። ይህንን በመሰለው ስጦታ 
መለዋወጥ መተባበር ያሸንፋል፥ ሰዎች ሁሉ አንድነትን ያገኛሉ፥ ታላቅ 
የፍጹምነት  ደረጃም  ያገኛል።  ጥብቅ  የሆነ  መተሳሰብ  ተፈጥሮ  ዓለም 

የእግዚአብሔርን ጸጋ የሚያንፀባርቅ ንፁሕ መስተዋት ትሆናለች።  

“እኛ የምሥራቅና የምዕራብ ሕዝቦች በሙሉ ይህንን ታላቅ ዓላማ 
ከግቡ ለማድረስና በሕዝቦች መካከል ያለውን አንድነት ለማጠንከር ሌት ተቀን 
ከልብ መጣር አለብን። ከዚያን በኋላ እያንዳንዱ ልብ ይታደሳል፥ ዓይኖቹ ሁሉ 
ይከፈታሉ፥ አስደናቂ ኃይል ይሰጠናል፥ እንዲሁም የሰው ልጆች  አንድነት 
የተረጋገጠ ይሆናል። ... የሰው ልጆች ሁሉ በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ 
የአንድነት ድንኳን ሥር ሲሰበሰቡ ይህ በምድር ላይ ይመሠረታል የተባለው ገነት 

ይሆናል።” (ዊዝደም ኦፍ አብዱል-ባሃ ገጽ 7)  
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ምዕራፍ  11 

 

ልዩ ልዩ ትዕዛዛትና ትምህርቶች  
 

 “በእያንዳንዱ ዘመንና ግልጸት የሚመጡት መለኮታዊ ትዕዛዛት 
እንደጅረት ሁልጊዜ ከሚፈሰውና ጊዜ ከማይሽረው የፍቅር ሕግ 
በስተቀር  ሌሎቹ  እንደጊዜው  አስፈላጊነት  እንደሚለወጡና 
እንደሚታደሱ እወቁ።”  (ባሃኦላህ)  

 

የምነና ኑሮ 

 

 ሙሐመድ  እንደከለከለው  ሁሉ፥  ባሃኦላህም  ተከታዮቹን 

የብቸኝነትና የምነና ኑሮ እንድይኖሩ ይከለክላቸዋል።  

ለሣልሳዊ  ናፖሊዮን  በተላከው  መልእክት  የሚከተለውን 

እናነባለን፦ 

“መነኮሳት ሆይ! በየገዳሙና በየዋሻው ውስጥ አትደበቁ። በእኔ ፈቃድ 
ከዚያ ወጥታችሁ  የናንተን ነፍስና የሰውን ልጅ ነፍስ በሚጠቅም ሥራ 
ተሠማሩ ... መሰላችሁን ትተኩ ዘንድ በጋብቻ ሰንሰለት ተቆራኙ። ታማኝነትን 
ከሚያንጸባርቅ በስተቀር የሸፍጠኝነትን ተግባር ከልክለናችኋል። የራሳችሁን 
ፍላጎት በመከተል የእግዚአብሔርን መንገድ ወደ ኋላ ጥላችሁታል። እላንት 
ከዝንጉዎች ወገን እንዳትቆጠሩ እግዚአብሔርን ፍሩ። የሰው ልጅ ባይኖር 
በምድር ላይ ስሜን ማን ያነሳው ኖሯል? ጸጋዬና ባሕርዬስ እንደምን ይገለጡ 
ነበር? ከተጋረዱትና ከአንቀላፉት እንዳትሆኑ አሰላስሉ። ኢየሱስ ሳያገባ የቀረው 
ተንኮለኞች በፈጸሙት ድርጊት የሚኖርበት ቦታ ወይንም እራሱን የሚያሳርፍበት 
ጥላ ስላልነበረው ነው። የነፍሱ ቅድስና የተመሠረተው እናንተ እንደምታምኑትና 
እንደምትረዱት ከንቱ ሃሳብ ሳይሆን እኛ እንደምናስረዳው ነው። በመሬት ላይ 
የሚኖሩትን ሁሉ ሃሳብ የሚበልጠውን የርሱን ደረጃ ለማወቅ ትችሉ ዘንድ 
ጠይቁ፥ የሚገነዘቡ የተባረኩ ናቸው።” 



171 

ክርስቶስ ያገቡ ሰዎችን ለደቀ መዛሙርትነት መምረጡ እርሱ 
ራሱና ሃዋርያቶቹም ጭምር ከሕዝብ መገናኘትና መደባለቅ ጥቅም 
በሚሰጥ ኑሮ መኖራቸው እርግጠኛ  መሆኑ  እየታወቀ  የአንዳንድ 
የክርስቲያን ቅርንጫፎች የምነናንና የቀሳውስትን ከጋብቻ  የመወሰን 

ሥርዓት ማቋቋማቸው እንግዳ ነገር አይሆንምን? 

በቆርአን ውስጥ ይህንን እናነባለን፦ 

“ለኢየሱስ ለማርያም ልጅ ወንጌልን ሰጠነው። ከተከታዮቹም ልብ 
ውስጥ ርኅራኄንና ደግነትን አሳደርን፤ የምነናን ኑሮ ግን የፈለሰሙት እራሳቸው 
ናቸው። እግዚአብሔርን ብቻ የሚያስደስተውን ፍላጎት አዘዝንላቸው። ይህንንም 
መፈጸም ሲገባቸው አላደረጉትም።” (ቆርአን ሡራ 57፡ 27) 

ባለፉት ዘመናት ስለገዳም ኑሮ  የተሰጠው ሰበብ ምክንያት 
ቢኖረውም ይህ ምክንያት በአሁኑ ዘመን አለመኖሩን ባሃኦላህ ይገልጻል። 
በእርግጥም ከሕዝብ ውስጥ ብዙ ሃይማኖተኞችና ፈሪሐ እግዚአብሔር 
ካደረባቸው ሰዎች ይበልጡ ከወገኖቻቸው እንዳይገናኙና ከወላጅነት 
ሥራና ኃላፊነት መለየት ለሰው ልጅ የመንፈስ ድሀነት የሚያስከትል 

መሆኑ የታወቀ ነው። 

 

ጋብቻ  
 

የባሃኢ ትምህርት አንድ ወንድ ለአንድ ሴት ጋብቻን ይፈቅዳል። 
ጋብቻ በሁለቱ ወገኖች መፈቃቀድ እና በወላጆቻቸው ስምምነት ላይ 
የተመሠረተ እንዲሆን ባሃኦላህ ያዛል። አቅዳስ በተባለው መጽሐፉ እንዲህ 

ይላል፦ 

“በእርግጥ  ባያን  (የባብ  ቅዱስ  መጽሐፍ)  በተባለው  መጽሐፍ 
የተደነገገው ሕግ የሁለቱን (የሙሽራይቱንና የሙሽራውን) ፈቃደኝነት ብቻ 
የሚጠይቅ ነው። ፍቅርም፥ ወዳጅነትንና የሕዝቡን አንድነት ለመመሥረት 
ስለፈለግን እንዲሁም ጠላትነትንና  መቀያየምን ለማስወገድ ስንል ጋብቻ 
በወላጆቻቸውም ፈቃደኛነት ጭምር እንዲመሰረት አድርገናል።” 

ስለዚህ ጉዳይ አብዱል-ባሃ ላንድ ጠያቂ እንዲህ ሲል ጻፈ፦ 

“ስለጋብቻው ጥያቄ በእግዚአብሔር ሕግ መሠረት፥ መጀመሪያ ለጋብቻ 
አንድ ከተመረጠ በኋላ በእናትና በአባት መስማማት ይወሰናል። ከምርጫ በፊት 
ግን ወላጆች ጣልቃ ለመግባት መብት የላቸውም።” (ታብሌት ኦፍ አብዱል-ባሃ 
ቮል. 3 ገጽ 563) 
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አብዱል-ባሃ ሲናገር በዚህ በባሃኦላህ ማስጠንቀቂያ መሠረት 
በክርስቲያንና በእስላም አገሮች በሚኖሩ ጋብቾች መካከል ተስፋፍቶ 
የሚገኘው አለመጣጣም በባሃኢዎች ዘንድ ጨርሶ ያልታወቀ ነው። 

መፍታትም በጣም ያልተለመደ ነው። ስለ ጋብቻ እንዲህ ሲል ጽፏል፦ 

“የባሃኢ ጋብቻ የሁለቱም ወገኖች ውህደት ሲሆን ሙሉ መስማማትና 
ፍጹም መፈቃቀር ነው።  ቢሆንም ጠባይ ለጠባይ መተዋወቅና ስለ ጉዳዩም 
በሚገባ ማሰብ አለባቸው። በመካከላቸው ያለው ቋሚ ቃል ኪዳን የዘለዓለም 
መተሳሰር መሆን  ይኖርበታል።  ዓላማቸውም ዘላቂ የፍቅር፥ የወዳጅነት፥ 
የአንድነትና የሕይወት መሆን አለበት… 

“የባሃኢ ጋብቻ ሥርዓት ቀላል ነው። የሚያስፈልገው ሙሽራውና 
ሙሽሪት ቢያንስ በሁለት ምስክሮች ፊት ‘በእውነቱ እኛ ሁላችን በእግዚአብሔር 
ትእዛዝ እንኖራለን’ ማለት ብቻ ነው።  የባሃኢ ጋብቻ በመንፈሳዊ ዓለማት ሁሉ 
ዘለዓለማዊ አንድነት እንዲኖራቸውና የእርስ በርሳቸውን መንፈሳዊ ኑሮ ያሻሽሉ 
ዘንድ ተጋቢዎቹ በመንፈስና በአካል አንድ መሆን አለባቸው ማለት ነው። የባሃኢ 
ጋብቻ ይህ ነው።” (ታብሌት ኦፍ አብዱል-ባሃ ቮል. 2 ገጽ 325) 

 

ፍቺ  
 

እንደ ጋብቻ ሁሉ ስለ መፋታትም ጉዳይ የነቢያት ትዕዛዛት 
እንደጊዜውና እንደ አስፈላጊነቱ ተለዋውጧል። አብዱል-ባሃ ስለ ጋብቻ 

መፍረስ የተሰጠውን የባሃኢ ትምህርት እንዲህ ሲል ይገልጻል፦ 

“ባሃኢዎች፥ በመካከላቸው  በተፈጠረው አለመግባባት ካልተገደዱ 
በስተቀር  ከመፋታት በፍጹም  መቆጠብ አለባቸው።  ይህም ሆኖ ቢገኝ 
ለመንፈሳዊ ጉባኤው በማስታወቅ ለመለያየት ይወሰኑ ይሆናል።  ከዚያም 
ታግሰው አንድ ዓመት ሙሉ መጠበቅ አለባቸው። ምናልባት በቆይታው ዓመት 
ውስጥ በመካከላቸው ስምምነት ካልተገኘ ፍቺው ሊጸድቅ ይችላል።  ... 
የእግዚአብሔር  መንግሥት  መሠረቱ  የቆመው  በተለይ  በባልና  በሚስት 
መካከል፥በስምምነትና በፍቅር፥ በአንድነት፥ በወዳጅነትና  በሕብረት እንጂ 
በመለያየት ላይ አይደለም። ከነዚህ ከሁለቱ አንዱ ለፍቺው ምክንያት የሆነው 
ሰው ያለጥርጥር ወደ ትልቅ ችግር ይወድቃል፤ የማይቻል ጭንቅ ማረፊያ 
ይሆናል፥ እንዲሁም ጥልቅ ሀዘን ይደርስበታል።” (ለአሜርካ ባሃኢዎች የተላከ 
መልእክት።) 

እንደሌሎች ጉዳዮች ሁሉ የመፋታት ጉዳይ  ባሃኢዎች በባሃኢ 

ትምህርት ብቻ ሳይሆን በሚኖሩበትም ሀገር ሕጎች መሠረት ይፈጸማል። 
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የባሃኢ ቀን አቆጣጠር1 

 

በልዩ  ልዩ  ሕዝቦች  መካከልና  በተለያዩ  ጊዜያት  ጊዜን 
ለመቆጣጠርና ቀኖችን ለመወሰን ልዩ ልዩ የቀን አቆጣጠር ዘዴዎች 
ተለምደዋል።  ከነዚህም  ጥቂቶች  የጎርጎርዮስ  በምዕራብ፥  የጁልያን 
በምሥራቅ አውሮፓ አገሮች፥  የእብራውያን  በአይሁዶች፥ የእስላም 
በሙሐመድ ተከታዮች መካከል የሚገኙት ናቸው።  ባብ ለማወጅ 
የመጣበትን ግልጸት ከፍተኛነት ለማመላከት በአዲስ የዘመን አቆጣጠር 
ጀምሮታል በዚህም የጨረቃን ቀመር ትቶ እንደጎርጎሪዮስ አቆጣጠር 

በፀሐይ ዙረት ላይ የተመሠረተን የቀን አቆጣጠር መስርቷል። 

የባሃኢ ዓመት እያንዳንዳቸው 19 ቀኖችን በያዙ 19 ወሮች (361 
ቀኖች) የተመደበ ሲሆን ከፀሐይ አቆጣጠር ጋር ለማስማማት በ18ኛውና 
በ19ኛው ወሮች መካከል የሚጨመሩ በየአራቱ ዓመት አምስት የሚሆኑ 
አራት ቀኖች አሉት። ባብ ወሮቹን የሰየማቸው እግዚአብሔርን በሚገልጹ 
ባሕርያት ነው። የባሃኢ አዲስ ዓመት እንደ ቀድሞው የፋርስ ዓመት 
አጀማመር ቀንና ሌሊት እኩል በሚሆንበት በመጋቢት ወር (እ.ኤ.አ 
መጋቢት 21) የሚጀምር በከዋክብት ጥናት ላይ የተመሠረተ ሲሆን ባብ 
መልእክቱን ከአወጀበት (እ.ኤ.አ. 1844 ዓ.ም. 1260 ከሂጂራ በኋላ) 

አንስቶ ነው። 

በቅርቡ የዓለም ሕዝቦች ሁሉ በአንድ የጋራ የቀን መቁጠሪያ 
መስማማት ግድ ይሆንባቸዋል።  ስለዚህ አዲሱ የአንድነት ዘመን፥ 
የነበሩትን የዘመን መቁጠሪያዎች በብዙ የዓለም ሕዝቦች ተቀባይነትን 
ከሰጣቸው ነገሮች ነፃ የሆነ አዲስ የቀን መቁጠሪያ እንዲኖረው ተገቢ 
ሲሆን ባብ ካቀረበው ቀላልና ምቹ ሆኖ የተሰናዳ ሌላ ለማግኘት አስቸጋሪ 

ነው። 

በባሃኢ የቀን መቁጠሪያ ውስጥ ያሉት ወራቶች  (ስማቸው 
በአረብኛና በአማርኛ) እና የየወራቱ የመጀመርያ ቀናት (በአውሮጳና 

በኢትዮጵያ አቆጣጠር) የሚከተሉት ናቸው1፦ 

1. ማስታወሻ፡ “የባዲ የዘመን አቆጣጠር” (Badí Calendar) በመባል የሚታወቀው ይህ የባሃኢ 

ቀን አቆጣጠር እስከቅርብ ጊዜ (እ.ኤ.አ ማርች 20፣ 2015) ድረስ በመላው ዓለም ተግባራዊ 

አልተደረገም ነበር። አቆጣጠሩ ሲተገበር በተለምዶ ከጎርጎሪዮሱ አቆጣጠር አንፃር የተሰጡ ቀናት 

በተለያዩ ምክንያቶች ተለውጠዋል። በቀጣዩ ገጽ የተሰጡት የቀድሞ (የተለምዶ) ቀናት ናቸው። 

ለውጡን፣ የለውጡን ምክንያትና፣ አሁን በጥቅም ላይ ያሉትን ትክክለኞቹን ቀናት ለማወቅ የሚሹ 

ከሚመለከታቸው የባሃኢ ተቋማት መረጃዎችን ማግኘት ይቻላል።  
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የወራቱ ስሞች በቅደም ተከተል በአረብኛ                  

(የወራቱ ስም የአማርኛ ትርጉም) 

1ኛ/ ባሃ  (ድምቀት)          

2ኛ/ ጃላል  ( ጸጋ )           

3ኛ/ ጃማል  (ውበት)          

4ኛ/ አዛማት  (ታላቅነት)         

5ኛ/ ኑር (ብርሃን)       

6ኛ/ ራህማት  (ምሕረት)       

7ኛ/ ካሊማት  (ቃላት)      

8ኛ/ ካማል  (ፍጹምነት)         

9ኛ/ አስማ  (ስሞች)      

10ኛ/ እዛት   (ኃይል)  

11ኛ/ ማሺያት (ፈቃድ)     

12ኛ/ እልም  (ዕውቀት)       

13ኛ/ ኩድራት(ሥልጣን)     

14ኛ/ ካውል (አንደበት)         

15ኛ/ ማሳዕል   (ጥያቄዎች)     

16ኛ/ ሻራፍ     (ክብር)     

17ኛ/ ሡልጣን (ገዢነት)     

18ኛ/  ሙልክ   (ግዛት)       
የጾም መዘጋጃ (አያሚ-ሀ) የሀ 

ቀናት 

19ኛ/ አላህ  (ከፍተኛነት)     

 

 

በተለምዶው አቆጣጠር የወራቱ የመጀመሪያ 

ቀናት  ይውሉባቸው የነበሩ ቀናት* 

ማርች  2  (መጋቢት 12) 

ኤፕሪል  9  (ሚያዝያ  1) 

ኤፕሪል  28 (ሚያዝያ 20)  

ሜይ 17  (ግንቦት 9) 

 ጁን   5  (ግንቦት 28) 

ጁን  24  (ሰኔ  17) 

ጁላይ  13 (ሐምሌ 6) 

ኦገስት  1 (ሐምሌ 25) 

ኦገስት 20 (ነሐሴ 14) 

ሴፕቴምበር 8 (ጳጉሜ 3) 

ሴፕቴምበር 27 (መስከረም 17) 

ኦክቶበር  16  (ጥቅምት 6) 

ኖቨምበር 4  (ጥቅምት 25) 

ኖቨምበር 23  (ኅዳር  14) 

ዲሴምበር 12  (ታህሣስ 3) 

ዲሴምበር  31  (ታህሣስ 22) 

ጃኑአሪ  19  (ጥር  11) 

ፌብሩአሪ  7  (ጥር  30) 

ፌብሩአሪ 26-ማርች 1 (የካቲት 19-22)1 

ማርች  2 ( የካቲት 23)2 

* በገጽ 171 ግርጌ ላይ የተሰጠውን ማስታወሻ ይመልከቱ 

1. ለጾም መዘጋጃ ቀናት በየአራት ዓመቱ ከየካቲት 18-22 ይሆናሉ 

2. 19ኛው (የመጨረሻ) ወር፣ አላ፣ የጾም ወር ነው 
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መንፈሳዊ ጉባኤዎች 

 

አብዱል-ባሃ ምድራዊ ግዳጁን  ከመጨረሱ በፊት በባሃኦላህ 
ጽሑፎች ውስጥ የተገለጹትን የአስተዳደር ሥርዓት መዳበሪያ የሚሆነውን 
መሠረት አኑሯል። አብዱል-ባሃ ለመንፈሳዊ ጉባኤ ሊሰጥ የሚገባውን 
ታላቅ ክብር ሲገልጽ አንድ የቀረበለትን ጽሁፍ የተመለከተውና ያረመው 
ቢሆንም  እንኳ  ከመታተሙ  በፊት  የካይሮ  መንፈሳዊ  ጉባኤ 

እንዲያጸድቀው አድርጓል። 

መንፈሳዊ  ጉባኤ  ማለት  ከምእመናኑ  መካከል  በየዓመቱ 
የሚመረጡ ዘጠኝ ሰዎች የሚገኙበት የአስተዳደር አካል ከመሆኑም በላይ 
የምእመናኑን የጋራ ጉዳዮች አጥንቶ ውሳኔ የሚሰጥ ነው። መንፈሳዊ 
ጉባኤዎች ወደፊት ቤተ-ፍትሕ ተብለው እስኪጠሩ ድረስ ለጊዜው የተሰጠ 

ጊዜያዊ ስያሜ ነው። 

እነዚህ የባሃኢ የአስተዳደር አካላት እንደሌሎቹ ሃይማኖቶች 
የቅስና ሳይሆን የኅብረተሰብ ተቋማት ናቸው። ይህም ማለት ምእመናኑ 
ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት ጉዳዮቻቸውን ከመውሰድ ይልቅ በመመካከር 
ሕግ በመጠቀም በመካከላቸው የሚፈጠረውን ያለመግባባት፥ አንድነት 
በሚጠበቅበት፥  ፍርድ  በሚስተካከልበት  መንገድ  መፍትሔ 
ይፈልጉለታል።  መንፈሳዊ ጉባኤው  በምንም መንገድ ከቅስና  ጋር 
ተመሳሳይ አይደለም። ነገር ግን ትምህርቱን ለማስከበር ንቁ የአገልግሎት 
ተሳታፊነትን  ለማበረታታት፥  ስብሰባዎችን  ለማካሄድ፥  አንድነትን 
ለማጠናከር፥ የምእመናኑ የጋራ ሃብት ባለ አደራ በመሆን የባሃኢን ሀብት 
ለመጠበቅና በሕዝብና በሌላ  የባሃኢ  ማኅበራዊ ኑሮዎች መካከል 
ስለሚኖረው  ግንኙነት ወኪል መሆን ነው።  የአካባቢና የብሔራዊ 
መንፈሳዊ ጉባኤ ሁኔታ ስለ አብዱል-ባሃ ቃለ ኑዛዜ በተጻፈው ክፍል 
በመጨረሻው ምዕራፍ  ተዘርዝሯል፥ ነገር ግን አጠቃላይ ተግባሩ በሾጊ 

ኤፌንዲ እንደሚከተለው ተገልጿል፦ 

“የማስተማሩ፥  የአመራሩ፥  የመንገዱና  የዘዴው፥  የማስፋፋተ፥ 
የማጠናከሩ ሁኔታ ለሃይማኖቱ ተፈላጊ ቢሆንም እነዚህ መነፈሳዊ ጉባኤዎች 
ሊከታተሉት የሚገባቸው ተግባር በዚህ ብቻ የሚወሰን አይደለም። የባሃኦላህንና 
የአብዱል-ባሃ መልእክቶች በጥንቃቄ ሲጠኑ ከዚህ በላይ ከተዘረዘሩት ያላነሱ 
ለሃይማኖቱ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ተግባራት በየአካባቢው ለተመረጡት ወኪሎች 
የተሰጡ ሌሎች ሥራዎች መኖራቸውን ይገልጻሉ። 
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“ንቁና  ጥንቁቅ፥  ትጉህ  ተመልካችና  ጠንቅቆ  ጠባቂ  በመሆን 
በማናቸውም ጊዜ ሃይማኖቱን ከተንኮለኞች ፍላጻና  ጥቃት መጠበቅ ዋና 
ግዴታቸው ነው። 

“በምእመናኑ (በአማኞቹ) መካከል ፍቅርንና ስምምነትን ለማሳደግ 
መጣር  አለባቸው።  ማንኛውንም  ዓይነት  አለመተማመን፥  ቸልተኝነትና 
የእንግድነትን ስሜት ከእያንዳንዱ ልብ ፈጽሞ በማጥፋት በምትኩ ለሃይማኖቱ 
አገልግሎት ከልብ የመነጨ መተጋገዝን መመሥረት ይኖርባቸዋል። 

“ለድሃ፥ ለታመመ፥ ለድኩማን፥ አባትና እናት ለሌላቸው፥ ለመበለት፥ 
መልክ፥ ነገድና ዘር ሳይለዩ የእርዳታ እጃቸውን መዘርጋት ይኖርባቸዋል። 

“በአላቸው አቅም ሁሉ የወጣቶችን ዓለማዊና መንፈሳዊ ኑሮ ማሻሻል፥ 
ሕፃናት ትምህርት የሚገበዩበትን ዘዴና ድርጅት ቢቻልም የባሃኢ ትምህርት 
ቤቶችን አቋቁመው ሥራውን መሥመር በማስያዝ እርምጃውን መከታተል 
አለባቸው … 

“የምእመናንን ስብሰባዎች፥ ክብረ በዓሎች እንዲሁም የሕብረተሰቡን 
ግንኙነት፥ የእውቀትና የመንፈሳዊ ፍላጎታቸውን እንዲያረካና እንዲያዳብር 
የሚያደርገውን ልዩ ስብሰባዎች የማዘጋጀት ሃላፊነት አለባቸው። 

“ሃይማኖቱ ገና  ጨቅላ በሆነበት  በአሁኑ ጊዜ ሁሉንም የባሃኢ 
ጽሑፎችና ትርጉሞች መቆጣጠር እንዲሁም በጠቅላላው ሁሉንም የባሃኢ 
መጽሐፍት  በከበረና  በትክክለኛ  ሁኔታ  ለሕዝብ  እንዲቀርቡ  ማድረግ 
አለባቸው።” 

በመንፈሳዊ ኃይል እጦት ምክንያት በፍጥነት እየተንኮታኮተ 
ያለውን ዘመናዊ ሥልጣኔ ስንመለከት ለመሪዎች የኃላፊነትና የትህትናን 
ምግባር  የሚሰጣቸው፥ እንዲሁም  ለአያንዳንዱ የኅብረተሰብ አባል 
ተገቢውን ታማኝነት ያስገኛል ተብሎ የሚገመተውን የባሃኢ እምነት 

ተቋም እምቅ ኃይል ብቻ መሆኑን መገመት ይቻላል። 

 

 የባሃኢ አውደ ዓመት፥ ክብረ በዓላትና  የጾም ቀናት1
  

 

የሪዝቫን ቀናት    ኤፕሪል 21- ሜይ     2  ሚያዝያ 13-24 

 

1. እዚህም የተመለከቱት ቀናት ቀድሞ የባሃኢ ማህበረሰብ በተለምዶ ይጠቀምባቸው የነበሩ ቀናት 

ናቸው። በገጽ 171 ግርጌ የተሰጠውን ማስታወሻ ይመለከቱ።  
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የሚከበሩ (ሥራ የማይሠራባቸው) ቀናት 

      

የናውሩዝ  አዲስ ዓመት ማርች  21  (መጋቢት 12) 

ሪዝቫን የባሃኦላህ ግልጸት    ኤፕሪል   21  (ሚያዝያ 13) 

ሪዝቫን 9ኛ ቀን             ኤፕሪል   29  (ሚያዝያ 21) 

ሪዝቫን 12ኛ ቀን           ሜይ 2   (ግንቦት 24) 

የባብ መገለጽ            ሜይ 23 (ግንቦት 15) 

የባሃኦላህ ዕርገት            ሜይ  29 (ግንቦት 21) 

የባብ ሰማዕትነት            ጁላይ  9 (ሐምሌ  2) 

የባብ ልደት            ኦክቶበር   20 (ጥቅምት  10) 

የባሃኦላህ ልደት            ኖቬምበር  12  (ሕዳር  3) 

19 የጾም ቀናት              ማርች 2-20  (የካቲ 23— መጋቢት 11) 

 

ሥራ እየተሰራ ታስበውየሚውሉ ቀናት 

        

የአብዱል-ባሃ ልደት ሜይ 23 (ግንቦት 15) 

የቃል ኪዳን ቀን ኖቬምበር  26 (ሕዳር 17) 

የአብዱል-ባሃ ዕርገት  ኖቬምበር 28 (ሕዳር 19) 

 

ክብረ በዓላት 

 

የንባሃኢ ሃይማኖት መሠረታዊ ደስታ የሚገለጸው በዓመቱ ውስጥ 

በሚከበሩ በርከት ባሉ ዓውደ ዓመታትና ክብረ በዓላት ነው።  
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አብዱል-ባሃ እ.ኤ.አ.በ1912 ዓ.ም. በእስክንድሪያ ግብፅ ውስጥ 

በናውሩዝ ክብረ በዓል ዕለት ባደረገው ንግግር እንዲህ ብሏል፦ 

“ቅዱስ በሆኑት በእግዚአብሔር ሕጎች ውስጥ በእያንዳንዱ ዑደትና 
ግልጸት የእረፍት ዓመታት በዓላት ቀናት አሉ። በእነዚህ በዓላት ሁሉም የንግድ፥ 
የኢንዱስትሪ፥ ግብርናና የመሳሰሉ ሥራዎች መቆም አለባቸው። 

“ሰዎች ፊት የብሔራዊ አንድነት፥ ስምምነትና ፍቅር ይገለጽ ዘንድ 
ሁሉም በአንድ ላይ መደሰት፥ ጠቅላላ ስብሰባዎችን ማድረግ፥ እንደ አንድ ጉባኤ 
መሆን አለባቸው። 

“የተቀደሰ ቀን እንደመሆኑ መጠን  የፍጹም ፈንጠዝያ ቀን ብቻ 
በማድረግና ችላ በማለት ሊያስገኝ የሚገባውን ውጤት ማስቀረት የለበትም። 

“በእንደዚህ ያሉ ዕለታት ለሰው ልጅ ዘላቂ ጥቅምና ዋጋ የሚያስገኝ 
ተቋማት መቋቋም ይኖርባቸዋል። 

“በአሁኑ ጊዜ ሰውን በትክክለኛው መንገድ ከመምራት የበለጠ ፍሬ 
ያለው ወይንም ውጤት የሚያስገኝ ተግባር የለም። በእንዲህ ያለው ጊዜ 
የእግዚአብሔር ወዳጆች ለባሃኢዎች ብቻ ሳይሆን ለሰው ልጆች በሙሉ 
የሚጠቅም የተጨበጠ ትሩፋት ለትውልድ መተው ይገባቸዋል። በዚህ በድንቅ 
ግልጸት የበጎ አድራጎት ሥራ የእግዚአብሔር ቸርነት መግለጫ በመሆኑ ማንንም 
ሳይለይ ሰዎች ሁሉ ሊፈጽሙት የሚገባ ተግባር ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው 
ለሌላው እንደ እግዚአብሔር ምህረት እንዲሆነው እምነቴ ነው።” 

 

የናውሩዝ (አዲስ ዓመት) የሪዝቫን፥ የባሃኦላህ ልደት፥ እንዲሁም 
ባብ መልእክቱን  ያወጀበት (የአብዱል-ባሃ  ልደት)  ዓመት በዓላት 
በባሃኢዎች ዘንድ ታላቅ የደስታ ቀናት ናቸው። በኢራን አገር እነዚህ 
በዓላት በክብረ በዓሉ ላይ በሚገኙት ምዕመናን አዘጋጅነት በመዝሙር፥ 
ከባሃኢ ጽሑፎች ልዩ ልዩ ንባብ በማንበብ፥ በሽርሽርና በፈንጠዝያ 
እንዲሁም ለእለቱ ተስማሚ የሆኑ አጫጭር መግለጫዎችን በማቅረብ 
ይከበራሉ። በአሥራ ስምንተኛውና በአሥራ ዘጠነኛው ወሮች መካካል 
ያሉት ትርፍ ቀናት (ከየካቲት ሃያ ስድስት እስከ መጋቢት አንድ) 
ወዳጆችን  ለማስተናገድ፥  ስጦታዎችን  ለማበርከት፥  ድሆችን 

ለመመጽወትና ሕሙማንን ለመጎብኘት የተመደቡ ቀናት ናቸው። 

ባብ የተሰዋበት፥ ባሃኦላህና አብዱል-ባሃ ከዚህ ዓለም የተለዩበት 
ዕለታት በተገቢ ስብሰባዎችና ሥነ ሥርዓቶች፥ ጸሎቶችንና መልእክቶችን 

በማንበብ በጸጥታ ይከበራሉ።  
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ጾም   
 

ኢንተር ካለሪ ዴይስ (ጷጉሜ) ከተባሉ የልገሳ ቀናት የሚለጥቀው 
አሥራ ዘጠነኛው ወር የጾም ጊዜ ነው። በዚህ ወቅት ከጀንበር መውጣት 
እስከ ጀምበር መጥለቅ ከምግብ በመከልከል ለአሥራ ዘጠኝ ቀናት 
ይጾማል። ጾሙ የሚያልቀው በመጋቢት ኤኳኖክስ ስለሆነ ሁልጊዜ 
በዚያው ወር ይውላል። ይህም ማለት በሰሜን አገሮች በጸደይ፥ በደቡብ 
አገሮች  ደግሞ በበልግ ስለሚሆን ችግርን ሊያስከትል በሚችለው 
በኃይለኛው የበጋ ወራት ወቅት ወይንም በኃይለኛው የክረምት ወቅዝቃዜ 
ወራት አይውልም ማለት ነው።  በዚያን ቀን ሰው ሊኖርበት በሚችለው 
የዓለም ክፍል ቀንና ሌሊቱ እኩል ይሆናል። ይኸውም ከጠዋቱ አሥራ 
ሁለት ሰዓት ገደማ ጀምሮ እስከ ምሽቱ አሥራ ሁለት ሰዓት ድረስ ማለት 
ነው።  ሕፃናት፥  በሽተኞች፥  መንገደኞች፥  በጣም  ደካሞች  የሆኑ 
ሽማግሌዎች  እንዲሁም  ነፍሰጡሮችና  የሚያጠቡ  ሴቶች  ላይጾሙ 

ይችላሉ።  

በባሃኢ ትምህርት የተሰጠውን የሚመስል አልፎ አልፎ የሚደረግ 
ጾም ለሥጋዊ ጤንነታችን ጠቃሚ ለመሆኑ በቂ መረጃ አለ። የባሃኢ ጾም 
ሥጋዊ ምግብን ብቻ የሚመለከት ሳይሆን መንፈሳዊ ምግብ የሆነውን 
እግዚአብሔርን የምናስታውስበት ጊዜ በመሆኑ፥ ጾም ሥጋዊ ሰውነትን 
የሚያጠራ መሆኑን  ብናውቅም፥  እግዚአብሔርን  ከማስታወስ  ሌላ 

ከሥጋዊ ምኞትና ፍላጎት መጠበቅ ይገባናል።  

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“ጾም ምሳሌ ነው።  ጾም ከሥጋዊ ፍላጎት የመጠበቅ ምልክት ነው።  
ሥጋዊ ጾም የዚያ ምሳሌና አስታዋሽ ነው።  ይህም ማለት ሰው ከምግብ ፍላጎት 
እንደሚከለከል ሁሉ ከግላዊ ምኞትና ፍላጎትም መጠበቅ ይገባዋል ማለት ነው።  
ይሁን እንጂ ከምግብ መከልከል ብቻ ለመንፈስ ዋጋ አይሰጥም።  ምልክትና 
ማሳሰቢያ ብቻ ነው።  ያለበለዚያ ምንም ዋጋ የለውም።  ስለዚህ ጾም ማለት 
ጨርሶ ከምግብ መከልከል ማለት አይደለም። ለምግብ አወሳሰድ ወርቃዊው 
ሕግ በመጠኑ መብላት ነው። በልክ መሆን አስፈላጊ ነው።  በሕንድ አገር 
ከምግብ ለመከልከል ሙከራ በማድረግ ጨርሶ ለመተው ጥቂት እስኪቀራቸው፥ 
ቀስ በቀስ ምግባቸውን የሚቀንሱ ክፍሎች አሉ።  ይሁን እንጂ አእምሮአቸው 
ይሰቃያል።  ሰው  በምግብ  ማነስ  ከተሰቃየ  በአእምሮም  ሆነ  በአካል 
ለእግዚአብሔር ሊያገለግል አይችልም። በግልጽ ለማየትም አይችልም።” (ፎርት 
ናይትሊ ሪቪዩ ሚስ ኢ. ስቲፈንስ። እ.ኤ.አ. ሰኔ 1911) 
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ስብሰባዎች   
 

አብዱል-ባሃ  የምዕመናን  በየጊዜው  መሰብሰብ፥  በአንድነት 
ለመጸለይ፥ ትምህርቱን ለማወቅና ለማሰራጨት እንዲሁም ስለ ሃይማኖቱ 
መስፋፋት ሃሳብ ለመለዋወጥ በጣም ጠቃሚ መሆኑን ያስተምራል።  

በመልእክቶቹ በአንዱ እንዲህ ይላል፦ 

“አንድነትና  ስምምነት  በእግዚአብሔር  ወገኖች  ዘንድ  በየእለቱ 
እየጨመረ እንዲሄድ የአምላክ ፈቃዱ ሆኗል። ይህ ግንዛቤ እስካልተጨበጠ 
ድረስ በምንም ዓይነት ወደፊት ለመራመድ አይቻልም፤ መንፈሳዊ ስብሰባዎች 
ለአንድነትና ለስምምነት ዋና መንገዶች ናቸው። ይህ ዘዴ በጣም ጠቃሚና 
መለኮታዊ ድጋፍን የሚስብ ነው።”  (ታብሌትስ ኦፍ አብዱል-ባሃ ቮልዩም 1 ገጽ 
125) 

በባሃኢ መንፈሳዊ ስብሰባዎች ላይ ፖለቲካ ነክ የሆኑ የዓለም 
ጉዳዮችና ሌሎች ንትርኮች መወገድ ይገባቸዋል። የምዕመናን ዋና ዓላማ 
መለኮታዊ እውነትን መማርና ማስተማር፥ ልባቸውን በመለኮታዊ ፍቅር 
መሙላት፥ ለአምላካቸው መለኮታዊ ፈቃድ በበለጠ ማደርን ማወቅና 
የእግዚአብሔር መንግሥት የሚመሠረ ትበትን አገልግሎት ማበርከት 

ነው። አብዱል-ባሃ እ.ኤ.አ. በ1912 ዓ.ም. በኒውዮርክ ሲናገር እንዲህ አለ፦ 

“በኒው ዮርክ ጉባኤ ስብሰባዎች እንደ ሰማይ ሠራዊት ስብሰባዎች 
መሆን እንዳለባቸው ተስፈዬ ነው። ስትሰበሰቡ የሰማይ መንግሥትን ብርሃን 
ማንጸባረቅ  አለባችሁ።  ልቦቻችሁ  የእውነትን  ጸሐይ  እንደሚያንጸባርቁ 
መስተዋቶች መሆን አለባቸው። አስማሚ ሃሳብ ከአብሃ መንግሥት ይገኝና 
የእውንነት ጥያቄዎች ውይይት ይደረግባቸው ዘንድ እያንዳንዱ ልብ  አንዱ ሽቦ 
ጫፍ ከነፍስ ጋር፥ ሌላኛው ጫፍ ደግሞ ከከፍተኛው የሰማይ ሠራዊት ጋር 
እንደሚያገናኝ የቴሌግራፍ  ጣቢያ መሆን አለበት። ይህ ሲሆን ሃሳቦች ከእውነት 
ጋር ይጣጣማሉ፥ በየዕለቱ የመሻሻል ዕድገት ይገኛል፥ ስብሰባዎቹም ይበልጥ 
አንጸባራቂና መንፈሳዊ ይሆናሉ። ይህ ስኬት የአንድነትና የስምምነት ውጤት 
ነው። ፍቅርና ስምምነት ይበልጥ ፍጹም እየሆኑ ሲሄዱ ይበልጥ መለኮታዊ 
ማረጋገጫዎች እና የባሃኦላህ በረከትና ረድኤት ይወርድላችኋል።” 

ከመልእክቶቹ በአንዱ አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“በእነዚህ ስብሰባዎች ትምህርቱን የማይመለከቱ ጣልቃ ገብ ንትርኮች 
መኖር የለባቸውም። ይልቁንም ፥ ስብሰባው ከባሃኢ ቅዱሳን  ጽሑፎች ንባብ 
በማድረግ፥ ስለ ሃይማኖቱ የተሰጡትን መረጃዎች፥ በማብራራት አሳማኝ የሆኑ 
አስረጅዎችን በማቅረብና ስለ ተወዳጁም ጽሑፎች ማብራሪያ በመስጠት 
መከናወን ይገባዋል። ወደ እነዚህ ስብሰባዎች የሚገቡት ሁሉ ከመግባታቸው 
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በፊት ንጽሕናን ተጎናጽፈው የአብሃን መንግሥት እያስታወሱ በትህትና መግባት፥ 
እንዲሁም ደግሞ ቅዱሳን ጽሑፎች ሲነበቡ በጸጥታና በዝምታ ማድመጥ 
ይገባቸዋል። ለመናገር የሚሻ ቢኖር ንግግሩን በሙሉ ትህትና፥ ትክክለኛነትና 
በአንደበተ ርቱዕነት መናገር ይኖርበታል።” 

 

የ19ነኛው ቀን በዓል  
 

አብዱል-ባሃ ከዚህ ዓለም ከተለየ  በኋላ የባሃኢ አስተዳደር 
ሥርዓት በአደረገው እድገት በእያንዳንዱ ባሃኢ ወር መጀመሪያ ላይ 
የሚከበረው  የ19ነኛው ቀን  በዓል  የጸሎትና  የቅዱሳት መጽሐፍት 
ማንበቢያ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ስለ ባሃኢ ወቅታዊ ጉዳዮች ሁኔታ ጠቅላላ 
መመካከሪያ ጊዜ በመሆን በጣም ከፍ ያለ ጥቅምን ሰጥቷል። ይህ በዓል 
መንፈሳዊ ጉባኤው ለኅብረተሰቡ ዘገባዎቹን የሚያቀርብበትና፥ ስለወደፊቱ 
የሃይማኖቱ ዕቅዶችና ስለ አገልግሎት አሰጣጥ አዳዲስና የተሻሻሉ ሃሳቦችን 

ከኅብረተሰቡ የሚቀበልበት በዓል ነው። 

 

ማሽሪቁል አዝቃር (ቤተ መቅደስ) 

 

በየሃገሩና በየከተማው የሚገኙ አማኞች ቤተ መቅደሶች እንዲሠሩ 
ባሃኦላህ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ለእነዚህ ቤተ መቅደሶች ማሽሪቁል አዝቃር 
የሚል ስም ሰጥቷቸዋል። ትርጉሙም “የእግዚአብሔር ምስጋና ጎህ 
የሚቀደስበት ሥፍራ” ማለት ነው። ማሽሪቁል አዝቃሩ1 ዘጠኝ ማዕዘን 
ኖሮት ከአናቱ ያማረ ጉልላት ያለው ሕንፃ ሆኖ በተቻለ መጠን ውበት 
ያለውና  ያጌጠ  መሆን  ይኖርበታል።  በቤተ-መቅደሱ  ውስጥ 
ለእግዚአብሔር የሚደረገው ስግደት ሁልጊዜ ከተፈጥሮና ከጥበቡ ውበት 
ጋር የተያያዘ እንዲሆንና ለማኅበራዊ ኑሮ ተፈላጊ ሥራ ጋር ተዋህደው 
እንዲገኙ ለማድረግ በፏፏቴ፣ በዛፎችና በአበባዎች ባሸበረቀ ትልቅ 
አትክልት መካከል የሚቆምና በዙሪያው ለትምህርት፣ ለበጎ አድራጎት፣ 
ለማኅበራዊ ኑሮ ጉዳይ በሚውሉ በሌሎች ብዙ ህንፃዎች የተከበበ 

ይሆናል።  

በኢራን እስከ አውን ድረስ ባሃኢዎች ለሕዝብ መጸለያ የሚሆኑ 
ቤተመቅደሶች እንዳይሠሩ ተከልክለዋል። የመጀመሪያው ትልቁ ማሽሪቁል 
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አዝካር በኢሽካባድ፣ ሩሲያ ተሠርቶ ነበር። ሁለተኛው የባሃኢ መጸለያ 
ቤት ከቺካጎ ሴሜን ጥቂት ርቆ በሚገኘው፣ የሚቺጋን ሐይቅ አጠገብ 
ይገኛል። ይህም ህንፃ ከዚህ ዓለም በተለየው ሉዊ ቦርጌዎስ የተነደፈ 
ሲሆን ውበቱ አያሌ አድናቆትን አትርፏል። አብዱል-ባሃ የ1912 ዓ.ም 
(እ.ኤ.አ) የአሜሪካ ጉብኝቱ ጊዜ ይህንኑ ሥፍራ መርቆታል። ከተመረቀ 
ከአሥራዘጠኝ ዓመታት በኋላ በሚያዚያ 1931 (እ.ኤ.አ) ዋናው ሥራ 
አለቀ። መሐንዲሱ በሠራው ንድፍ መሠረት፣ ከውጭ የሚገኘው ጌጣጌጥ 
በእጅ በተጠረቡ ቅርጾችና በሰው ሠራሽ ድንጋይ በአዲስ ዘዴ የተሠራ 
ነው። በዚህም ዓይነት የተሠራው የሕንፃው የውጭ ቅርጽ ምንም እንኳን 
አስገራሚና ረቂቅ ቢሆንም ከማንኛውም ተራ ድንጋይ ያላነሰ እድሜ 
አለው። በ1935 ዓ.ም (እ.ኤ.አ) ጉልላቱና ሌላውም የጣሪያ ሥራ አለቀ። 
በቅርብ ጊዜ የኢራን ባሃኢዎች በቴህራን ከተማ ትይዩ ለማሽሪቁል አዝካር 

የሚሆን ቦታ አግኝተዋል። 
ስለማሽሪቁል አዝካር ስንናገር ቴኒሰን የተናገረውን  ማስታወስ 

ይጠቅማል።  
 

 “አንዱን የቅዱስ ቤት በሕልም እንዳየሁት፥  

 ቤተ መቅደስ፥ ፓጎዳ፥ መስጊድ፥ 

 ቤተክርስቲያን ያላሉት፥ 

 በጣም ከፍተኛ ሁልጊዜ በሩ ክፍት፥ 

 በድንጋይ ላይ ድንጋይ ተሠርቶ አገኘሁት፥ 

 ከሰማይ ለመጣ ማናኛውም ፍጥረት፥ 

 እውነትና ሰላም ፍቅርና ዳኝነት፥ 

 ሲኖሩ አየኋቸው ሁሉንም ባንድነት።” 

 (የአክባር ሕልም እ.ኤ.አ. 1892 ዓ.ም.) 

 

አብዱል-ባሃ  ስለዚህ  የምዕራብ  ‘እናት  ቤተ-መቅደስ’ 

እንደሚከተለው ጽፏል፦ 

“ለእግዚአብሔር ምሥጋና ይድረሰውና በዚህች ጊዜ አሜሪካ አገር 
ለሚሠራው ማሽሪቁል አዝቃር የሚሆን መዋጮ ከማንኛውም የዓለም ክፍል 
የሚገኙ ምዕመናን እንደየችሎታቸው ሳያቋርጡ ይልካሉ። ... ከእስያ ሩቅ ጠረፍ 
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ለአሜሪካ ቤተመቅደስ መዋጮ ሲላክ ከአዳም ጀምሮ እስከ ዛሬ በሰው ልጆች 
ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ድርጊት ነው። ይህም ሊሆን የቻለው በእግዚአብሔር  
ቃል ኪዳን ኃይል ነው። ለሚያስተውሉ ሁሉ በእርግጥ ይህ አስደናቂ ነገር ነው። 
ምዕመናኑም  ለህንፃው  ሥራ  በሰፊው  እንደሚለግሱና  ብዙ  ገንዘብም 
እንደሚሰበስብ ተስፋ ተጥሎበታል። ... ማንኛውም ሰው የፈቀደውን ያህል 
ሊረዳ ነፃነት አለው። አንድ ሰው ገንዘቡን በሌላ ቦታ ሊያውል ሲፈልግ 
የሚሻውን ያድርግ። ማንም ሰው በእርሱ ሃሳብ አይግባ፤ ሆኖም ቁም ነገሩ 
የማሽሪቁል አዝቃር መሠራት መሆኑን አትርሱ … 

“… የሕንጻው ምስጢር ከፍተኛ በመሆኑ አሁን ሊገለጽ አይችልም። ነገር 
ግን ማሠራቱ የጊዜያችን ታላቅ ቀዳሚ ጉዳይ ነው። ከማሽሪቁል አዝቃሩ ጋር 
የተያያዙ መሠረታዊ ሕንጻዎች አሉ። እነዚህም፥ ለሙት ልጆች ትምህርት ቤት፥ 
ለነዳያን ሆስፒታልና ክሊኒኮች፥ ለድኩማን መኖሪያ፥ ከፍተኛ የሳይንስ ጥናት 
የሚደረግባቸው ኮሌጆችና የእንግዳ ማረፊያ ሕንጻዎች ናቸው። በዚህ ቅደም 
ተከተል መሠረት እያንዳንዱ ከተማ የራሱ ማሽሪቁል አዝቃር እንዲኖረው 
ያስፈልጋል። በማሽሪቁል አዝቃሩ በየዕለቱ ሥርዓተ ጸሎት ይደረጋል። በቤተ 
መቅደሱ ማንኛውም የሙዚቃ መሣሪያ አያስፈልግም። በአካባቢው በሚገኙት 
ሕንፃዎች ውስጥ ግብዣዎች፥ መንፈሳዊና ማኅበራዊ ስብሰባዎች  ሊደረጉ 
ይቻላል። በቤተ መቅደስ ውስጥ ግን የሚደረገው መዝሙርና ጸሎት በሙዚቃ 
ያልታጀበ ይሆናል።   የቤተ መቅደሱን በሮች ለሰው ዘር ሁሉ   ክፍት 
አድርጓቸው። 

“እነዚህ ኮሌጆች፥ ሆስፒታሎች፥ የእንግዳ መቀበያ ህንጻዎች የህሙማን 
ቤቶች፥ የከፍተኛ ሳይንስ ጥናት ዩኒቨርሲቲዎችና ሌላም መለስተኛ የኮሌጅ 
ትምህርትና የፍልስፍና ትምህርት መስጫ ሕንጻዎች ከተሠሩ በኋላ በሮቻቸው 
ለሁሉም ዘርና ሃይማኖት ክፍት ይሆናሉ። ምንም ዓይነት ልዩነትም ሊታይ 
አይገባም። እርዳታው ዘርንና መልክን ሳይለይ ለሁሉም ይናኛል። ያለአንዳች 
ከንቱ ጥላቻ በሙሉ ፍቅር በሮቹ ለሁሉም የሰው ዘር ወለል በለው ይከፈታሉ። 
ዋናው ሕንጻ ለጸሎትና ለመስገጃ ብቻ ይውላል...። በዚህም ዓይነት ሃይማኖት 
ከሳይንስ ጋር ሲተባበር ሳይንስ ደግሞ የሃይማኖት ውጤት በመሆን ሁለቱም 
ተባብረው ለሰው ልጅ መንፈሳዊና ሥጋዊ በረከቶችን ያዘንቡለታል።” 

 

ከሞት በኋላ ሕይወት  
 

ሥጋ ለበስ ሕይወት የኑሮአችን የመጀመሪያው ደረጃ ሲሆን ፥ 
የነፍስ ከሥጋ መለየት ደግሞ የተሟላና ነፃ የሆነ ኑሮ የሚጀመርበት አዲስ 
መወለድን ይመስላል ሲል  ባሃኦላህ  ያስተምረናል።  እንዲህም ሲል 

ጽፎአል፦ 
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“ነፍስ ከሥጋ ከተለየች በኋላ  ፈጣሪዋ ዘንድ እስክትደርስ ድረስ 
የዘመናትና የምዕተ ዓመታት መለዋወጥ፥ እንዲሁም  የዚህ ዓለም ለውጥና 
አጋጣሚ ሁሉ በማይለውጠው አኳኋን እድገትዋን  የምትቀጥል መሆኗን 
በእውነቱ እወቅ። የእግዚአብሔር መንግሥት ሉዓላዊነቱ፥ ገዥነቱና ሥልጣኑ 
እስከአለ ድረስ ትኖራለች። የአምላክን ምልክቶችና ባሕርያቱን ትገልጻለች፥ ፍቅር 
የተመላበት ደግነቱንና ቸርነቱንም ታሳያለች። የዚህን የተከበረ ደረጃ ከፍተኛነትና 
ጸጋውን በሚገባ ለመግለጽ በሚሞክርበት ጊዜ የብዕሬ እንቅስቃሴ ይቆማል። 
የመሐሪው እጅ ለነፍስ የሚያጎናጽፋትን  ክብር ምንም አንደበት በሚገባ 
ለመግለጽ እንዲሁም ምንም ምድራዊ ወኪል ሊተነትነው አይችልም። ከሥጋ 
በምትለይበት ሰዓት ከዓለም ሕዝቦች ከንቱ አስተሳሰብ ነፃ ሆና  የተገኘች ነፍስ 
የተባረከች ናት። እንዲህ ያለች ነፍስ የምትኖረውና የምትንቀሳቀሰው በፈጣሪዋ 
ፈቃድ ስለሆነ፥ ወደ ፍጹም ከፍተኛው ገነት ትገባለች። የእጅግ በጣም ታላቁ 
ቤት ነዋሪዎች የሆኑት የመንግሥተ ሰማይ ድንግሎች ያጅቧታል፤ የእግዚአብሔር 
ነቢያትና የእርሱ ምርጦች ጓደኝነቷን ይሻሉ። ያች ነፍስ ከነርሱ ጋር በሙሉ ነፃነት 
ታወጋለች፥የዓለማት ሁሉ ጌታ በሆነው በእግዚአብሔር መንገድ እንድትችለው 
የተደረገችውን ሁሉ ታጫውታቸዋለች።  በምድርና በሰማይ ዙፋን ንጉሥ 
በአምላክ ዓለማት፥ ይህችን ለመሰለች ነፍስ የተዘጋጀላት ነገር ለማንም ሰው 
ቢነገረው፥ ይህንን እጅግ በጣም የተከበረ ፥ ይህን  የተቀደሰና የተዋበ ደረጃ 
ለማግኘት በጣም ከመመኘቱ የተነሳ መላ ሰውነቱ ከመቅጽበት በተቀጣጠለ 
ነበር... ከሞት በኋላ የነፍስ ሁኔታ  ምን እንደሆነ ሊገለጽ ፍጹም አይቻልም፤ 
ሁኔታውን በሙሉ ለሰዎች ዓይኖች መግለጹ ተገቢም፥ የሚፈቀድም አይደለም። 
ነቢያትና የእግዚአብሔር መልእክተኞች ወደዚህ ዓለም የተላኩት ፥ የሰውን ዘር 
ወደ ቀጥተኛው የዕውነት ጎዳና ለመምራት ዓላማ ብቻ ነው። የግልጸታቸውም 
ዋና ዓላማ የሰው ልጆች በንጽሕናና በቅድስና፥ ከከንቱ ፍላጎትም በመገለል 
ኖረው፥ በሞት በሚለዩበት ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ከፍተኛ ዙፋን ለመቅረብ 
እንዲችሉ ለማስተማር ነው። ዓለም እንድታድግና ሕዝቦቿም እንዲበለጽጉ 
የሚያደርገው፥ እነዚህ ነፍሶች የሚያፈልቁት ብርሃን ነው። እነርሱ ለፍጥረተ 
ዓለም  ሕይወትን እንደሚሰጡ እርሾዎች፥ እንዲሁም የዓለም ኪነ-ጥበብ ድንቅ 
ነገሮች የሚገለጹባቸው ኃይልና ሕይወት ሰጭ ኃይሎች ናቸው። በእነርሱ 
አማካይነት ደመናዎች በረከታቸውን ያዘንባሉ። ምድርም ፍሬዋን ትሰጣለች። 
ሁሉም ነገር ምክንያት፥  አንቀሳቃሽ ኃይልና ሕይወት የሚሰጥ አንቀሳቃሽ 
መሠረታዊ ሕግ እንዲኖረው ያስፈልጋል። እነዚህ የመላቀቅ ምልክቶች የሆኑት 
ነፍሶች በፍጥረተ ዓለም ውስጥ የመጨረሻ  ከፍተኛ አንቀሳቃሽ ኃይል የሰጡና  
መስጠታቸውንም የሚቀጥሉ ናቸው። ይህ ዓለም ገና በእናቱ ማሕጸን ካለው 
የሕፃን ዓለም እንደሚለየው ሁሉ፥ የወዲያኛው ዓለም ከዚህኛው ዓለም የተለየ 
ነው።” (ከባሃኦላህ ጽሑፎች ቅስማት ገጽ 126-128 ቁጥር 81) 

አብዱል-ባሃም ተመሳሳይ መልስ ጽፎአል፦ 
“ሰው  በምድራዊ  ዓለም  ስውር  የሆነበት  በሰማያዊው  ዓለም 

ይገለጽለታል። የእውነትንም ምስጢር የማወቅን ዕድል ያገኛል። አብረውት 
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ይኖሩ የነብሩትን ሰዎች በበለጠ ያውቃል። አእምሮ የተሰጣቸው፥ አስተዋይ 
ዓይን ያገኙ ቅዱሳን ነፍሶች በብርሃን መንግሥት ሁሉንም ምስጢር ያውቃሉ። 
የታላላቅ ነፍሶችንም ጸጋ ለማወቅ ይሻሉ። በዚያም ዓለም የእግዚአብሔን ውበት 
በግልጽ ያያሉ።  እንደዚሁም ደግሞ ጥንትም ሆነ በቅርብ ጊዜ የኖሩትን 
የእግዚአብሔርን ወዳጆች በመንግሥተ ሰማያዊ ሸንጎ ላይ ያገኙዋቸዋል።  

“በሰው ልጆች መካከል ያለው ልዩነትና ደረጃ ከዚህ ዓለም ሲለዩ 
በግልጽ ይታወቃል። የእግዚአብሔር መንግሥት በጊዜና በቦታ የማይወሰን 
በመሆኑ ይህ ልዩነት በቦታ ሳይሆን በነፍስና በህሊና  ደረጃ የሚለይ ነው። 
የእግዚአብሔር መንግሥት ሌላ ዓለምና ሁለንተን ዓለም በመሆኑ ከጊዜና ቦታ 
የነጻ ነው። በመለኮታዊው ዓለም በመንፈሳዊ ፍቅር የተሳሰሩት እርስ በርሳቸው 
ከመተዋወቅም በላይ በበለጠ መቀራረብን እንደሚሹ በእርግጠኝነት እወቅ። 
ይህም መንፈሳዊ አንድነት ነው። እንደዚሁም በዚህ ቁሳዊ ዓለም ያሳለፍነው 
ኑሮም  ሆነ  የወደድነው  ሰው  ቢኖር  በዚያኛው  መንግሥት  ከቶ 
አይረሳም።” (ታብሌት ኦፍ አብዱል-ባሃ ቮል.1 ገጽ 204) 

 

ገነትና ሲኦል  
 

ባሃኦላህና አብዱል-ባሃ ስለገነትና ሲኦል በቀደምት የሃይማኖት 
መጽሐፍት የተሰጡት መግለጫዎች እንደ ዘፍጥረት የመጽሐፍ ቅዱስ 
ታሪክ ሁሉ ምሳሌዎች እንጂ  ቃል በቃል የሚተረጎሙ እውነቶች 
አለመሆናቸውን ያስተምራሉ። እንደነርሱም ትምህርት ገነት የፍጹምነት፥ 
ሲኦል  የኢ-ፍጹምነት  ሁኔታ ነው።  ገነት ከእግዚአብሔር ፈቃድና 
ከመሰሎቻችን ጋር መጣጣም ሲሆን ሲኦል ግን እነዚህ ሁኔታዎችን 
ማጣት ነው። ገነት የመንፈሳዊ ሕይወት ሁኔታ ሲሆን ፥ ሲኦል የመንፈሳዊ 
ሞት ሁኔታ ነው። ሰው በሕይወት እያለ በገነት ወይንም በሲኦል ሊገኝ 
ይችላል። የገነት ፍስሐዎች መንፈሳዊ ደስታዎች ናቸው። የሲኦልም ስቃይ 

እነዚህን ደስታዎች አለማግኘት ነው። 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“በእውነት  ብርሃን አማካይነት ከእነዚህ መጥፎ ምግባራት ጨለማ ነጻ 
ወጥተው በእውነት ፀሐይ ብርሃን ሲያንጸባርቁ፥ በመልካም ምግባሮች ሁሉ 
ሲቀደሱ፥ ይህን እንደ እጅግ በጣም ታላቅ ዋጋ ይቆጥሩታል፤ እውነተኛ ገነትም 
እንደሆነ ያውቃሉ። በዚሁ ሁኔታ የመንፈስ ቅጣት፥ ይህም ማለት የሕይወት 
ስቃይና ቅጣት፥ በፍጥረት ዓለም መገዛት፥ ከእግዚአብሔር መጋረድ፥ ጨካኝና 
ደንቆሮ መሆን፥ ወደ ክፉ የሥጋዊ ስሜት መውደቅ፥ በእንስሳዊ ድክመት 
መዋጥ፥ እንደ ውሸት፥ አጥቂነትና ጭካኔ፥ ከዓለማዊ ነገር ጋር እንደ መጣበቅ፥ 
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በሰይጣናዊ ሃሳቦች ውስጥ እንደመነከር የመሳሰሉ የጨለሙ ባሕርያት መያዝ 
እንደሆነ ይቆጥሩታል፤ ለእነርሱ እነዚህ እጅግ በጣም ከባድ ቅጣትና ስቃይ 
ናቸው። 

“የዚህ  ዓለም  ዋጋዎች  የሰውን  ሰውነት  የሚያስጌጡ  መልካም 
ምግባሮችና ፍጹም የሆኑ ባሕርያት ናቸው። ለምሳሌ ጨላማዊ ነበር፥ ብሩህ 
ሆነ፤ ያላወቀ ነበር፥ ጥበበኛ ሆነ፤ ቸልተኛ ነበር፥ ንቁ ሆነ፤ አንቀላፍቶ ነበር፥ 
ከእንቅልፍ የነቃ ሆነ፤ ሙት ነበር፥ ሕይወት ያለው ሆነ፤ እውር ነበር፥ የሚያይ 
ሆነ፤ ደንቆሮ ነበር፥ ሰሚ ሆነ፤ ምድራዊ ነበር፥ የመንግሥተ ሰማያት ሆነ፤ ቁስ 
አካል ነበር፥ መንፈሳዊ ሆነ። በእነዚህ ዋጋዎች አማካይነት በመንፈስ መወለድን 
ይቀዳጃል፤ አዲስ ፍጡርም ይሆናል። በወንጌል ስለ ደቀ መዛሙርቱ ‘በደም 
ወይም በሥጋ ፈቃድ፥ ወይም በሰው ፈቃድ አልተወልዱም፤ በእግዚአብሔር 
ፈቃድ እንጂ’ ተብሎ የተጻፈው ጥቅስ መገለጫ ይሆናል፤ ይህም ማለት፥ የሰው 
ጠባይና  ባሕርይ  ከሆነው ከእንስሳዊ   ጠባይና  ባሕርይ  ነፃ  ወጥተው፥ 
የእግዚአብሔር ስጦታ የሆኑትን መለኮታዊ ጠባዮች አገኙ ማለት ነው። የዳግም 
ልደትም ትርጉም ይህ ነው። እንዲህ ላሉት ሰዎች ከአምላክ ከመጋረድ የበለጠ 
ስቃይ የለም፤ ከሥጋዊ ክፉ ምግባር፥ ከጨለሙ ባሕርያት፥ ከዝቅተኛ ጠባይ፥ 
በሥጋዊ ፍላጎት ስሜት ከመዋጥ ይበልጥ የከፋ ቅጣት የለም። በእውነት ብርሃን 
አማካይነት ከእነዚህ መጥፎ ምግባራት ጨለማ ነፃ ወጥተው በእውነት ፀሐይ 
ብርሃን ሲያንጸባርቁ፥ በመልካም ምግባሮች ሁሉ ሲቀደሱ፥ ይህን እንደ እጅግ 
በጣም ታላቅ ዋጋ ይቆጥሩታል፤ እውነተኛ ገነትም እንደሆነ ያውቃሉ።  በዚሁ 
ሁኔታ የመንፈስ ቅጣት፥ ይህም ማለት የሕይወት ስቃይና ቅጣት፥ በፍጥረት 
ዓለም መገዛት፥ ከእግዚአብሔር መጋረድ፥ ጨካኝና ደንቆሮ መሆን፥ ወደ ክፉ 
የሥጋዊ ስሜት መውደቅ፥ በእንስሳዊ ድክመት መዋጥ፥ እንደ ውሸት፥ አጥቂነትና 
ጭካኔ፥ ከዓለማዊ ነገር  ጋር  እንደመጣበቅ፥ በሰይጣናዊ ሃሳቦች ውስጥ 
እንደመነከር የመሳሰሉ  የጨለሙ ባሕርያት መያዝ እንደሆነ ይቆጥሩታል፤ 
ለእነርሱ እነዚህ እጅግ በጣም ከባድ ቅጣትና ስቃይ ናቸው። 

“እንደዚሁም የሌላው ዓለም ዋጋዎች ፥ በሁሉም ቅዱሳት መጻሕፍት 
የተጠቀሱት ዘለዓለማዊ ሕይወት፥ መለኮታዊ ፍጹም ባሕርያት፥ ዘለዓለማዊ 
በረከቶችና ለዘለዓለም የማያልፍ ደስታ ናቸው። የሌላው ዓለም ሽልማቶች፥ 
ከዚህ ዓለም ከተለዩ በኋላ የሚገኙ ፍጹምነቶችና ሰላም ሲሆኑ፥ የዚህ ዓለም 
ሽልማቶች ደግሞ ለዘለዓለማዊ ሕይወት የሚሆኑ፥ በዚህ ዓለም የተደረሰባቸው 
እውነተኛ አንጸባራቂና ፍጹም ባሕርያት ናቸው፤ ምክንያቱም የሕያው እውነተኛ 
ዕድገት ማለት እነዚህ ናቸውና። ይህም ለአንድ ሰው ከእንጭጭነት ወደ ብስለት 
እንደመድረስና ‘ከፈጣሪዎች ሁሉ እጅግ በጣም የላቀው ፈጣፊ፥ እግዚአብሔር 
የተባረከ ይሁን’ የሚሉት ቃላት መገለጫ እንደመሆን ነው። የሚቀጥለው ዓለም 
ዋጋዎች ሰላም፥ መንፈሳዊ ጸጋዎች፥ በእግዚአብሔር መንግሥት ልዩ ልዩ 
መንፈሳዊ ስጦታዎች፥ የልብና የነፍስን ፍላጎት ማግኘትና በዘለዓለማዊው ዓለም 
ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ናቸው። በዚሁ መንገድ የሚቀጥለው ዓለም 
ቅጣት፥  ይኸውም  ማለት  የሚቀጥለው  ዓለም  ስቃይ፥  ልዩ  መለኮታዊ 
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ቡራኬዎችንና ፍጹም የሆኑ በረከቶችን ማጣት፥ እጅግ በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ 
መውደቅን የሚያጠቃልል ነው። እነዚህን መለኮታዊ ስጦታዎች ያጣ፥ ከሞት 
በኋላ የሚቀጥል ቢሆንም፥ በእውነት ሰዎች ዘንድ ግን እንደሞተ ይቆጠራል። 

“የሚቀጥለው ዓለም ብልጽግና ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ነው። 
በዚህ ምክንያት እነዚያ ወደ መለኮታዊ መንበር የቀረቡት እንደሚያማልዱ፦ 
ይህም ማማለድ በእግዚአብሔር የተፈቀደ እንደሆነ የተረጋገጠ ነው።  የእነዚያ 
በኃጢአትና በአለማመን የሞቱት ሰዎች ሁኔታ እንኳ ሊለወጥ ይችላል፤ ይህም 
ማለት በእግዚአብሔር ፍርድ ሳይሆን በጸጋው ምሕረት ሊያገኙ ይችላሉ፤ 
ምክንያቱም ጸጋ ያለዋጋ መስጠት ሲሆን፥ ፍርድ ግን እንደ ሥራው መስጠት 
ነውና።  ለእነዚህ  ነፍሶች  እዚህ  ሆነን  ለመጸለይ  እንደምንችል  ሁሉ፥ 
የኢግዚአብሔር መንግሥት በሆነው በሚቀጥለው ዓለምም ልንጸልይላቸው 
ይኸው ኃይል አለን። በዚያ ዓለም የሚገኙ ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔር ፍጡራን 
አይደሉምን? ስለዚህ በዚያም ዓለም ደግሞ ዕድገት ለማድረግ ይችላሉ። እዚህ 
በመማጸን ተግባራቸው ብርሃን እንደሚያገኙ ሁሉ፥ እዚያም ደግሞ ለይቅርታ 
ሊማጸኑ ይችላሉ፤ በመለመን፥ ልባዊ ጸሎት በማድረግና በመማጸን ብርሃን 
ሊቀበሉ ይችላሉ። እንዲሁም በዚህ ዓለም ያሉ ነፍሶች ፥ በቅዱሳን ልመናና 
ፀሎት አማካይነት እንደሚሻሻሉ ሁሉ፥ ከሞት በኋላም እንዲሁ ነው። ደግሞም 
በራሳቸው ፀሎትና መማፀን አማካይነት ፥ ከሁሉም በላይ የቅዱሳን ክስተቶች 
ማማለድ ተቀባዮች ከሆኑ፥ሊያድጉ ይችላሉ። 

“ይህንን ቁሳዊ ቅርጽ ከመተዋችን በፊትም ሆነ ከተውነው በኋላ ወደ 
ፍጹምነት ዕድገት አለ፥ ነገር ግን የሁኔታ (የዓይነት) ዕድገት የለም። ስለዚህ 
የፍጡሮች ሁኔታ በፍጹም ሰው ደረጃ ላይ ሲደርስ ይፈጸማል። ከፍጹም ሰው 
በላይ ከፍተኛ የሆነ ሌላ ፍጡር የለም። ነገር ግን ሰው በዚህ ሁኔታ ላይ ከደረሰ 
በኋላም በፍጹምነት ረገድ ሊያድግ ይችላል፤ ነገር ግን በሁኔታ ሊያድግ 
አይችልም፥ ምክንያቱም ሰው ካለበት ሁኔታ ራሱን የሚያሸጋግርበት ከፍጹም 
ሰው የላቀ ሁኔታ የለምና። የሰው ፍጹምነቶች ማለቂያ የሌላቸው በመሆናቸው 
መሻሻል የሚችለው በሰብአዊ ፍጡርነት ሁኔታ ውስጥ ብቻ ነው። ስለዚህ አንድ 
ሰው ምንም ያህል የተማረ ቢሆን፥ ሌላ ከእርሱ በላይ የተማረ እንደሚኖር 
ለማሰብ  እንችላለን።  ስለዚህ  የሰው  ፍጹምነቶች  ማለቂያ  የሌላቸው 
እንደመሆናቸው መጠን፥ ሰው ከዚህ ዓለም ከተለየ በኋላም በፍጹምነት ረገድ 
ሊሻሻል ይችላል።” (ሳም ንሰርድ ኩዌስሽንስ፡ ገጽ235፡ አንቀጽ ከ6-7) 

 

የሁለቱ ዓለማት አንድነት 

 

ባሃኦላህ ስለሰው ልጆች አንድነት የሰጠው ትምህርት በሕይወት 
ላሉት ብቻ ሳይሆን በሞት ለተለዩትም ጭምር ነው። ዛሬ በምድር ላይ 
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የሚኖሩት ብቻ ሳይሆኑ በመንፈሳዊ ዓለም የሚኖሩትም ሁሉ የአንድ 
ሕይወት ክፍሎች የሆኑ ተደጋጋፊዎች ናቸው። አንዱ ከሌላው ጋር 
በመንፈስ  መነጋገር  የማይቻልና  ያልተለመደ  ሳይሆን  የማያቋርጥና 
የማይቀር ነው። መንፈሳዊ ኃይላቸው ገና ያልጎለመሰ ሰዎች ይህ ጠቃሚ 
ግንኙነት መኖሩ አይታወቃቸውም። ይሁን እንጂ ይህ ኃይላቸው እየበሰለ 
ሲሄድ በመንፈሳዊ ዓለም ከሚኖሩት ጋር ሃሳብ መለዋወጥ የሚቻል 
መሆኑ የታወቀና የተረጋገጠ ይሆናል። ለሰው ልጆች እርስ በርሳቸው 
ለመተያየትና  ለመነጋገር  የሚቀለውን  ያህል  መንፈሳዊ  ግንኙነትም 

በነቢያት ዘንድ የቀለለ ነው። 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“የነቢያት ራዕዮች ሕልሞች አይደሉም፥ እንዲያውም እነዚህ መንፈሳዊ 
ግኝቶችና እውነትነትያላቸው ናቸው። ለምሳሌ እንዲህ ይላሉ፦ ‘አንድን ሰው 
በአንድ ሁኔታ አየሁት፥ እንዲህም ያለ ነገር አልኩት እርሱም እንዲህ ያለ መልስ 
ሰጠ።’ ይህ ራዕይ በአንቀላፉበት ሁኔታ ሳይሆን ነቅተው ባሉበት በእውን ዓለም 
ነው። እንዲያውም፥ ይህ በራዕይ መልክ እንደነበረ ተደርጎ የተገለጸ መንፈሳዊ 
ግኝት ነው። 

“በመንፈሳውያን ነፍሶች መካከል መንፈሳዊ ግንዛቤዎች፥ ከግምታዊ 
ሃሳብና ከከንቱ አስተሳሰብ ነፃ የሆነ ትሥስር፥ እንዲሁም ከጊዜና ከቦታ የነጹ 
ግንኙነቶች አሉ። በዚህ ዓይነት በወንጌል ውስጥ በታቦር ተራራ ላይ ሙሴና 
ኤልያስ ወደ ክርስቶስ መጥተው እንደነበር ተጽፏል፥ ይህም የሥጋዊ አካል 
መገናኘት እንዳልሆነ ግልጽ ነው። እንደ ሥጋዊ አካል ግንኙነት የተገለጸ 
መንፈሳዊ ሁኔታ ነበር።” (መልስ የተሰጣጨው ጥያቄዎች ገጽ 249-51 አንቀጽ 
11) 

በአንዳንድ ሁኔታ ስሜታዊ ሕዋሳት ከተፈጥሮ ኃይል በላይ 
እንዳለው እርግጠኛ ቢኮንም ከተወሰነው ጊዜ በፊት የመጨረሻውን ግብ 
እንዲደርስ  ለማድረግ  መሞከሩ የማይገባ  ነው  ሲል  አብዱል-ባሃ 
የመሞከሩን ከንቱነት ይናገራል። ነቢያት የሰጡንን የመንፈሳዊ እድገት 
ጎዳና ብንከተል፥ ይህ ሕዋሳዊ ኃይል የተወሰነው ጊዜ ሲደርስ ይገለጣል። 

እንዲህም ይላል፦ 

“በዚህ ዓለም እስካለን ድረስ ይህን ከተፈጥሮ  የላቀ ኃይል መነካካት 
በሚመጣው ዓለም በነፍስ ሁኔታ ጣልቃ መግባት ይሆናል። እነዚህ ኃይላት 
እውን ቢሆኑም በዚህ ዓለም ላይ አይሠሩም። በእናት ማህፀን ያለ ጽንስ 
ዓይኖች፥ ጆሮዎች፥ እጆችና እግሮች አሉት። ነገር ግን አይጠቀምባቸውም። 
በምድር የሕይወት ዓላማ እነዚህ ኃይላት በአግልግሎት ላይ ወደሚውሉበት ወደ 
እውነተኛው ዓለም ለመጓዝ ነው። እነርሱ የዚያኛው ዓለም ናቸው።” (ከሚስስ 
ባክቶን ማስታወሻ አብዱል-ባሃ እንደአረመው)  
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ከሞቱ ሰዎች መንፈስ ጋር  ለመነጋገር የምንሻው ለመነጋገር 
ወይንም ለከንቱ ምርምር ፍላጎት ብቻ መሆን የለበትም።  ሆኖም 
በመጋረጃ የተለዩ ሰዎች በአንድ  በኩል ያሉትን ሰዎች መውደድ፥ 
መርዳትና ለነርሱም መጸለይ ሥራቸውና ደስታቸው ነው። ባሃኢዎች 
ለሙታን እንዲጸልዩ ታዘዋል። የማማለድ ጸጋ ለከፍተኛ ነፍሶች እና 
ለነቢያት የተሰጣቸው መሆኑን እ.ኤ.አ. በ1904 ዓ.ም. አብዱል-ባሃ ለሚስ 
ሮዞንበርግ ገልጿል። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ ለጠላቶቹ 
ይቅርታን የመለመን ኃይል ነበረው አሁንም አለው።  አብዱል-ባሃ 
‘እግዚአብሔር ይቅር ይበለው’ ወይንም ይህንን የመሰለ ቃል ሳይናገር 
የሞተን ሰው ስም አያነሳም ነበር። የነቢያት ተከታዮችም ለሙታን 
የመጸለይ ኃይል አላቸው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ባላማወቃቸው ነፍሶች 
ሁሉ  ለዘለዓለም  በማይሻሻል  ሥቃይ  ተቀጥተው  ይቀራሉ  ብለን 

አናስብም። ለነዚያ ነፍሶች ይቅርታን የመለመን ዕድል ሁልጊዜ አለ … 

“በዚህ ዓለም የሚኖር ባለጸጋ እንደሚያደርገው ሁሉ በዚያኛው ዓለም 
የሚኖር ሃብታም የዚያኛውን ዓለም ድሆች ሊረዳ ይችላል። በእያንዳንዱ ዓለም 
ፍጥረቶች ሁሉ የእግዚአብሔር ናቸው። ሁልጊዜ በእርሱ እርዳታ ይኖራሉ። 
ያለእርሱ እርዳታ ሊኖሩ አይችሉም። ደግሞም አይኖሩም። አምላካቸውን ሲሹ 
በበለጠ ሲሰግዱለት የበለጠ ሃብትን ያገኛሉ። ንግዳቸውስ፥ ሃብታቸውስ ምንድር 
ነው? በዚያኛው ዓለም መረዳትና መደገፍ ማለት ምን ማለት ነው? ለእነዚያ 
ነፍሳት መማለድ ነው። ደካማ ነፍሶች በበለጸጉ ነፍሳት ጸሎት ሊነጹ ሲችሉ 
በኋላ ግን በራሳቸው መማፀን ዕድገታቸው እየቀጠለ ሊሄድ ይችላል።” 

በተጨማሪም እንዲህ ይላል፦ 
“ያረጉት በምድር ካሉት የተለዩ ስጦታዎች አሏቸው፥ ይሁን እንጂ 

እርግጠኛ መለያየት የለም። በጸሎት የደረጃና የሁኔታ መዋሐድ አለ። እነርሱ 
እንደሚጸልዩላችሁ ሁሉ እናንተም ጸልዩላቸው።” (አብዱል-ባሃ በሎንዶን ገጽ 
97) 

ከዚህ ዓለም ለአለፉት ሰዎች በፍቅርና በእምነት አማካይነት 
አዲሱን ትምህርት ለማስረዳት ይቻላልን? በማለት ለቀረበው ጥያቄ 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ሲል መልሷል፦ 

“በትህትና የተደረገ ጸሎት በወዲያኛውም ዓለም ውጤትን የሚያስገኝ 
በመሆኑ አዎን በእርግጥ ይቻላል። በወዲያኛው ዓለም ካሉት ጋር ግኑኝነታችን 
በጭራሽ  አያቋርጥም።  እርግጠኛውና  እውነተኛው  ተጽዕኖ  የሚታወቀው 
በዚህኛው ዓለም ሳይሆን በወዲያኛው ዓለም ነው።” (ኖትስ ኦፍ ሜሪ ሃንፎርድ 
ፓሪስ 1911) 

በሌላው በኩል ደግሞ ባሃኦላህ እንዲህ ሲል ጽፏል፦ 
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“በታዘዘለት መሠረት ለሚኖር፥  በተወዳጁና በተመስጋኙ አምላክ 
ትዕዛዝ ፥ የሰማይ ፍጡራን፥ የከፍተኛው ገነት ነዋሪዎችና በታላቅነት ጉልላት ጥላ 
ሥር የሚኖሩት ይጸልዩለታል።” (በአሊ ኩሊካን የተተረጎመ) 

ልባችን በተፈጥሮ ስሜት ከዚህ ዓለም የተለዩትን ሰዎች እርዳታ 
ሊጠይቅ የሚችለው እንዴት ነው? በማለት ለቀረበለት ጥያቄ አብዱል-ባሃ 

ሲመልስ እንዲህ ብሏል፦ 

“የደካማ በብርቱ መደገፍ የእግዚአብሔር ፍጥረት ሕግ ነው። በምድር 
ላይ እንደሚሆነው ሁሉ፥ እነዚያ የምትለምኗቸው የእግዚአብሔርን ኃይል ማግኛ 
ምክንያት ሊሆኗቸው ይችሉ ይሆናል።  ይሁን እንጂ ሰውን ሊያበረታው 
የሚችለው ያው አንዱ መንፈስ ቅዱስ ነው።” (አብዱል-ባሃ በለንደን ገጽ 98) 

 

የእርኩስ መንፈስ አለመኖር 

 

እግዚአብሔር  አንድ  ነው  የሚለውን  ትምህርት  መሠረት 
በማድረግ፥ የባሃኢ ሃይማኖት ሠይጣናዊ አዎንታዊ አሳሳች (positive 
evil) መንፈስ ሊኖር እንደማይችል ያስተምራል። ወሰን አልባ የሆነ አንድ 
ኃይል ብቻ ነው። በፍጥረት ዓለማት ልዩ ከዚህ ሌላ ወይንም ይህን 
የሚቃወም ኃይል ቢኖር ያ ኃይል ወሰን አልባ ነው ሊባል አይቻልም። 
ጨለማ የብርሃን መታጣት ወይንም መደብዘዝ እንደመሆኑ መጠን፥ 
ክፋትም የደግነት መታጣት ወይንም ማነስ ነው ይህም የደግነት ባሕርይ 
አልዳበረም ማለት ነው። መጥፎ ሰው የሚባለው ከተፈጥሮ ባሕርይው 
ጠቃሚ ክፍሎችን ያላዳበረ ማለት ነው። ራሱን ወዳድ ሰው እንኳን 
ቢሆን ጥፋቱ እራሱን ከመውደዱ አይደለም። የማናቸውም ፍቅር የራስ 
መውደ እንኳ ቢሆን ጥሩና መለኮታዊ ነው። ክፋቱ፥ ደካማው፥ በቂ 
ያልሆነና የተሳሳተ ራስ መውደድ የሞላበት፥ ለሌሎችና ለእግዚአብሔር 
ፍቅር የሌለው መሆኑ ነው። ራሱን እንደ አንድ ከፍተኛ እንስሳ ብቻ 
አድርጎ በመቁጠር፥ ለማዳ ውሻን እንደሚንከባከብ ሁሉ፥ የራሱን ዝቅተኛ 

ባሕርይ ከውሻው ሁኔታ አብልጦ ያታልላል። 

አብዱል-ባሃ ከመልእክቶቹ በአንዱ እንዲህ ይላል፦ 

“አብዱል-ባሃ ፥ መጥፎ መንፈስ የለም ብሏል ስለአላችሁት፥እርግጥ 
ነው፥ እንዲህ ያለ ነገር የለም። መጥፎ መንፈስ ማለት የሰዎች ከመልካም ጎዳና 
መውጣትና ከእውነትም መራቅ ነው። ስህተት የመመሪያ ማጣት፥ ጨለማ 
የብርሃን አለመኖር፥ ድንቁርና የዕውቀት መታጣት፥ ውሸት የእውነት መጥፋት፥ 
መታወር  አለማየት፥  ደንቆሮነትም  ያለመስማት  ነው።  ስለዚህ  ስህተት፥ 
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እውርነት፥ ደንቆሮነትና መሃይምነት የሌሉ ነገሮች ናቸው።” 

እንደገናም እንዲህ ይላል፦ 
“በፍጥረት ክፉ ነገር የለም፤ ሁሉም መልካም ነው። በአንዳንድ ሰዎች 

ውስጥ በተፈጥሮ የሚገኙናአስወቃሽ የሚመስሉ አንዳንድ ባሕርያት በእውነቱ 
ግን አስወቃሽ አይደሉም። ለምሳሌ በአንድ ገና በእንክብካቤ ሥር በሚገኝ ሕጻን 
ልጅ  ላይ  ከሕይወቱ  መጀመሪያ  ጀምሮ  የፍላጎት  ስሜት፥  የቁጡነትና 
የግልፍተኝነት ጠባዮች ልታዩበት ትችላላችሁ። ከዚህም በመነሳት፥ መልካምነትና 
ክፋት በሰው እውነታ ውስጥ ሲፈጠር ጀምሮ አብሮት የተፈጠረ ነው፥ ይህም 
ከተፈጥሮና ከፍጥረት ሙሉ በሙሉ መልካምነት መሠረተ ሃሳብ ጋር ይቃረናል 
እንል ይሆናል። ለዚህ መልሱ፥ አንድን ነገር ጭማሪ መጠየቅ የሆነው ፍላጎት፥ 
በተገቢ መንገድ ጥቅም ላይ እስከዋለ ድረስ የሚመሰገን ባሕርይ የመሆኑ ሐቅ 
ነው። ለምሳሌ፥ አንድ ሰው ሳይንስንና ዕውቀትን ለመገብየት፥ ወይም ሩኅሩኅ፥ 
ለጋስና ትክክለኛ ለመሆን ፍላጎት ቢኖረው በከፍተኛ ደረጃ የሚመሰገን ጠባይ 
ነው።  ቁጣውንና ንዴቱን ፥ እንደጨካኝ የዱር አራዊቶች በሆኑት ደም 
በጠማቸው ግፈኞች ሰዎች ላይ ቢጠቀምባቸው በጣም አስመስጋኝ ጠባ ነው፤ 
ነገር  ግን  እነዚህን  ባሕርያት  በትክክለኛው  መንገድ  ካልተጠቀመባቸው 
አስወቃሾች ናቸው። የሕይወት መሠረት በሆኑት በሌሎችም የሰው ተፈጥሮአዊ 
ባሕርያት ሁሉ እንዲሁ ነው፤ ከሕግ ውጪ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ ከዋሉና 
ቢተገበርባቸው አስወቃሾች ይሆናሉ። ስለዚህ ፍጥረት በመሠረቱ መልካም 
መሆኑ ግልጽ ነው።” (መልስ የተሰጣቸው ጥያቄዎች ቁጥር 57 ገጽ 215-216 
አንቀጽ 12 እና 13) 

እርኩስ መንፈስ ሁልጊዜ ያልተስተካካለ ኑሮ ነው። አነስተኛው 
ባህርያችን ሲያመዝን ተመዛዛኝ ኑሮን ለማግኘት ማድረግ ያለብን ደግ 
የመሥራትን ጠባይ ማዳበር ነው እንጂ ከአናስተኛው ባህርያችን መቀነስ 
አይደለም። ክርስቶስ “ሕይወትን በበለጠ ታገኙ ዘንድ መጥቼአለሁ” 
ብሏል። ይህም ሁላችንም የምንፈልገው ነገር ነው። ሕይወት፥ የበለጠ 
ሕይወት፥ ኑሮ ሊባል የሚቻለውን ነው የምንሻው! የባሃኦላህ መልእክት 
ከክርስቶስ መልእክት ጋር ተመሳሳይ ነው። “ዛሬ ይህ አገልጋይ በእርግጥ 
ለዓለም ሕይወትን ሊሰጥ መጥቷል።” ይላል። (ታብሌት ቱ ራኢስ) 
ለተከታዮቹም ‘ኑ ለዓለም ሕይወት ሰጭዎች እናደርጋችሁ ዘንድ’ ይላል። 

(ታብሌት ቱ ዘ ፖፕ) 
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ምዕራፍ  12  

 

ሳይንስና ሃይማኖት  
 

 “አሊ፥ የነቢዩ የሙሐመድ ልጅ ባል ‘ከሳይንስ ጋር የሚስማማ 
ነገር ሁሉ ከሃይማኖት ጋር የተስማማ ነው’ ብሏል። የሰው 
አእምሮ ሊረዳው የማይችለውን ማንኛውንም ነገር ሃይማኖት 
ሊስማማበት  አይገባም።  ሳይንስና  ሃይማኖት  እጅ  ለእጅ 
ታያይቀው የሚጓዙ በመሆናቸው ሳይንስን የሚቃወም ሃይማኖት 
ከዕውቀት የራቀ ነው።” (አብዱል-ባሃ በዊስደም ኦፍ አብዱል-ባሃ) 

 

ከስህተት የሚመነጭ ግጭት 

 

ከባሃኦላህ መሠረታዊ ትምህርቶች አንዱ እውነተኛ ሳይንስና 
እውነተኛ ሃይማኖት ተደጋጋፊ መሆናቸውን ያስተምራል። እውነት አንድ 
ነው። ያለመግባባት የሚፈጠረው ከእውነት ሳይሆን በስህተት ምክንያት 
ነው። በሳይንስና በሃይማኖት ስም ከጥንት ጀምሮ ከባድ ግጭቶች 
ተደርገዋል። ይሁን እንጂ የነዚያን ግጭቶች ሁኔታ በእውነተኛ መንገድ 
ብንመረምር ምክንያቱ አለማወቅ፥ ከንቱ ጥላቻ፥ ግብዝነት፥ ስግብግብነት፥ 
ጠባብ አስተሳሰብ፥  የትዕግሥት ጉድለት፥ ሃሳበ ግትርነትና ወይም 
ከመሳሰሉት የተነሳ ሆኖ እናገኘዋለን። የሳይንስና የሃይማኖት መንፈስ 
አንድ ሆኖ እያለ እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት ባዕድ አስተሳሰቦች ግን 
ከሁለቱም መንፈስ የራቁ ናቸው። ሐክስሌይ እንደሚነግረን “የፈላስፎች 
ታላቅ  ሥራዎች  ፍሬ  የተገኙ  በእነርሱ  አእምሮ  ድካም  ሳይሆን 
አእምሮቻቸውን ወደ ታላቅ መንፈሳዊ አስተሳሰብ በመምራታቸው ነው። 
በብልህነታቸው  ሳይሆን  በትዕግሥታቸውና  በፍቅራቸው  ራሳቸውን 
ረስተው  በአንድ  ልብ  በመድከማቸው  እውነት  ልትገለጽላቸው 
ትችላለች።” ቦል የተባለው የሂሳብ አዋቂ “የጂኦሜትሪ ጥናት ከጸሎት 
የሚቆጠር ነው፤ የተወሰነው አእምሮ ወሰን ከሌለው የተወሰነውን 
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ለማግኘት ብርሃንን ይሻል።” ታላላቅ የሃይማኖት ነቢያትና የሳይንስ 
ጠበብት እርስ በርሳቸው አይነቃቀፉም። አዲስ የሚመጣውን ነቢይ 
ሁልጊዜ የሚያሳድዱና ለሥልጣኔ ጠንቅ የሆኑ፥ ለነቢያት ትምህርት 
መንፈስ ሳይሆን ለቃላቶቹ የሚሰግዱ የነዚህ የታላላቅ ነቢያት ዋጋ-ቢስ 
ተከታዮች ናቸው። ቅዱስ ነው ብለው የያዙትን አንዱን የሃይማኖት ክፍል 
ብርሃን አጥንተው በተወሰነ አእምሮአቸው በጥንቃቄና በትክክል ዓይነቱን 
በመለየት ትርጉም ሰጥተውታል። ይህ ነው ለእነርሱ አንዱና እውነተኛው 
ብርሃን። እግዚአብሔር በማያልቀው ቸረነቱ ከሌላ ዘንድ የበለጠ ብርሃን 
ሲልክና የቅድስናም ብርሃን ከተለየ ፋና ያዥ አዲስ ብርሃንን ሲሰጥ 
በደስታ ተቀብሎ ለብርሃኖች ሁሉ አምላክ በመስገድ ፈንታ ሲቆጡና 
ሲሸበሩ ይታያሉ። ምክንያቱም ይህ አዲሱ ብርሃን ከአተረጓጎማቸው ጋር 
ስለማይመሳሰል ነው። እነርሱ ያሰቡትን መልክ ስለአልያዘ፤ እነርሱ 
ካሰቡትም ሥፍራ ስለአላበራ፥  ሰዎችን ያሳስታልና በምንም ሁኔታ 
መደምሰስ አለበት ይላሉ! ብዙዎች የነቢያት ተቃዋሚዎች እነዚህን 
ይመስላሉ። ዕውሮች፥ የዕውር መሪዎች፥ እነርሱ እውነት ነው ብለው 
የያዙትን ለመጠበቅ ሲሉ አዲስና የተሟላውን እውነት ይቃወማሉ። 
ሌሎች ደግሞ ከነዚህ ያነሱ ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ እውነትን የሚቃወሙ 
ወይንም በመንፈስ የሞቱ እውነት እንዳይሰለጥን እንቅፋት የሚሆኑ 

ናቸው። 

 

የነቢያት ሥቃይ 

 

ታላላቅ የሃይማኖት መልእክተኞች በመጡ ቁጥር ሁልጊዜ በሰዎች 
ዘንድ የተጠሉና የተናቁ ይሆናሉ። እነርሱም ሆኑ ቀደምት ተከታዮቻቸው 
በእግዚአብሔር  መንገድ  ጀርባቸውን  ለገራፊዎች  ሰጥተዋል፥ 
ንብረታቸውንና ሕይወታቸውን ሰውተዋል። በእኛ ዘመንም እንኳን ይህ 
ድርጊት ተፈጽሟል። እ.ኤ.አ. ከ1844 ዓ.ም. ጀምሮ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ 
የኢራን ባቢዎችና ባሃኢዎች ስለሃይማኖታቸው አሰቃቂ ሞት፥ እሥራት፥ 
ስደት፥ ድኅነትና ውርደት ደርሶባቸዋል። ከታላላቅ ሃይማኖቶች ሁሉ ይህ 
የዛሬው ከቀድሞዎቹ በይበልጥ “በደም ተጠምቋል”  መስዋዕትነትም 
እስከአለንበት ጊዜ ድረስ ቀጥሏል። የዚሁ ዓይነት ሁኔታ በሳይንስ ጠበብት 
ላይም ደርሷል። ጆራዳኖ ብሩኖ ከእምነቶቹ አንዱን መሬት በፀሐይ ዙሪያ 
ትዞራለች ብሎ ስለአስተማረ እ.ኤ.አ.  1600 ዓ.ም. እንደ መናፍቅ 
ተቃጥሏል። ይህ ከሆነ ከጥቂት ዓመታትም በኋላ የታወቀው ፈልስፋ 
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ጋሊልዮ ይህንኑ የመሰለ እምነቱን፥ ሕይወቱን ለማትረድ ሲል ተንበርክኮ 
እንዲክድ ሆኗል። በኋላም ዳርዊንና የዘመናዊ የመሬት ጥናት ቀደምት 
ሰዎች ዓለም በስድስት ቀን ፥ ከስድስት ሺ ዘመን ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ 
መፈጠርዋን  የሚያስተምረውን  የቅዱሳት  መጽሐፍት  ታሪክ 
በመጠራጠራቸው ከባድ ውግዘት ደርሶባቸው ነበር! ሆኖም የአዲሱ 
ሳይንሳዊ እውነት ተቃውሞ የደረሰበት ከቤተ ክህነት ብቻ አልነበረም። 
የሃይማኖት ዓለም ቀደምት ምሁራን ለመሻሻል እንቅፋት የሆኑትን ያህል፤ 
የሳይንስ ዓለም ቀደምት ምሁራንም ለሳይንስ እድገት መሰናክል ሆነዋል። 
ኮሎምበስ በዘመኑ ሳይንቲስት ተብለው በሚጠሩና መርከቦች የመሬትን 
ግማሽ አካል አልፈው ቁልቁል ወደ አንቲፖድስ ቢወርዱ እንደገና ወደ 
ላይ ለመመለስ አዳጋች ይሆንባቸዋል ብለው በሚያምኑ ሰዎች ዘንድ 
መሳቂያ ሆኖ ነበር። ጋልቫኒ የኤሌክትሪክ ሳይንስ ቀደምት ጠቢብ 
በምሁራን ጓደኞቹ ተንጓጦ “የጨፋሪ ጉርጥ ጌታ” የሚባል ስም ተሰጥቶት 
ነበር። የደምን መዘዋወር ጥበብ የገለጸው ሐርቪ በመናፍቅነት የሥራ 
ጓደኞቹ ተሳልቀውበትና  አግልለውት ከማስተማሪያ መንበሩም ላይ 
አስነስተውት ነበር። ስቲፈንስንም የሐዲድ ፉርጎ ጎታች መንኮራኩር 
በፈለሰፈ  ጊዜ  የአውሮፓ የስሌት አዋቂዎች ዓይናቸውን ገልጠው 
ምስጢሩን  በማጥናት  ፈንታ  ለብዙ  ዘመናት  እራሳቸው  ጉዳዩን 
እስኪደርሱበት ድረስ አንድ ሞተር በለስላሳ ሐዲድ ላይ ሲሄድ ተሽከርካሪ 
እግሮቹ ከሃዲዱ ውጭ ስለሚያፈተልኩ ከባድ ጭነት ለማጓጓዝ አይችልም 
በማለት ዘገዩ። ለዚህ ዓይነት ጉዳይ ከጥንትም ሆነ ከአዲሱ ዘመን ታሪክ 
አሁን ከእኛ ዘመንም እንኳን ብዙ ምሳሌዎች ለመስጠት ይቻላል። 
የእስፔራንቶ ቋንቋ ፈልሳፊ ዶክተር ዛማኖፍ ለዚህ ጠቃሚ ዓለም አቀፍ 
ቋንቋ ሲል ከለምቦስን፥ ጋልቫኒንና ስተቨንስንን  ገጥሟቸው ከነበረ 
ተመሳሳይ ሳቅና ስለቃ፥ እንዲሁም ከንቱ ተቃውሞ ጋር መቋቋም 
ነበረበት። እ.ኤ.አ. በ1887 ዓ.ም. ያውም በቅርቡ ለዓለም የተሰጠው 

ኤስፔራንቶ እንኳ የራሱ ሰማዕታት ነበሩት። 

 

የሰላም ንጋት 

 

በአለፉት የመጨረሻው ግማሽ መቶ ዘመናት ውስጥ የዘመኑ 
አስተሳሰብ ተለውጦአል። በአለፉት ሃምሳ ዓመታት ውስጥ የጊዜው 
አስተሳሰብ ከመቶ ዓመት በፊት አከራካሪ  የነበሩትን  ነገሮች  ጊዜ 
ያለፈባቸው የሚያደርጋቸው አዲስ የእውነት ብርሃን መጥቷል። ከጥቂት 
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ዓመታት በፊት ሃይማኖትን ከምድር ገጽ ለማጥፋት ይሞክሩ የነበሩት 
ትእቢተኞችና ዕምነተ ቢሶች ዛሬ የት ናቸው? ከንቱ ስብከታቸውን 
ያልተቀበሉትን  ሁሉ፥  በገሀነመ  እሳት  ትቃጠላላችሁ  በቅጣትም 
ትሰቃያላችሁ እያሉ ያስፈራሩ የነበሩት ሰባክያንስ የት ናቸው? ታሪካቸው 
አሁንም እንደገደል ማሚቶ የሚሰማ ቢሆንም ጊዜአቸው በአጣዳፊ ሁኔታ 
ሲወድቅ ትምህርታቸውም ተቀባይ ሲያጣ እናያለን። አጥብቀው ያምኑበት 
የነበረው  ትምህርታቸው  በእውነተኛ  ሳይንስ  ወይንም  በእውነተኛ 
ሃይማኖት ያልተደገፈ መሆኑን እናያለን። የዘመኑን የቁስ አካላዊ ጥናት 
የተመረኮዘ የትኛው ሳይንቲስት ነው ዛሬም “ጉበት ከሃሞት እንደሚመነጭ 
አንጎል ከሃሳብ ይመነጫል” ብሎ የሚያምን? ማንስ ነው አካል ሲፈርስና 
ሲበሰብስ ነፍስም ትበሰብሳለች የሚል? ሃሳብ በእርግጥ ነፃ ነች ለመባል 
በሥጋዊ ነገር ብቻ ሳትወሰን ወደ መንፈሳዊ ዓለም  ማንዣበብ እንዳለባት 
እናምናለን። ዛሬ ስለፍጥረት ያለን እውቀት፥ ከማናውቀው ጋር ሲመዛዘን 
ከባሕር ውስጥ እንደወደቀች ጠብታ የሚቆጠር መሆኑን እናውቃለን። 
ስለዚህ ተአምራት ሊፈጸም የሚችል መሆኑን ማመን አለብን። ይኸውም 
የተፈጥሮን ሕግ በመጣስ የሚደረግ ሳይሆን እስከዛሬ ከኛ ተደብቀው 
የሚገኙት የተፈጥሮ ኃይላትን ምስጢር አጥንቶ በማወቅ ነው። ለምሳሌ 
ኮረንቲና ኤክስሬይ በአባቶቻችን ዘንድ ያልታወቁ ነበሩ። በአንድ በኩል 
ደግሞ ስንመለከት ማነው ከታወቁት የሃይማኖት አስተማሪዎቻችን 
መካከል ዓለም በስድስት ቀን መፈጠሩን ማወቅ ለመዳን ይረዳናል ብሎ 
የሚያምን? ማንስ ነው ስለ ግብፅ በሽታ በዘፀአት የተጻፈው ትምህርት፥ 
ወይንም ኢያሱ ጠላቶቹን ለማሳደድ እንዲመቸው ፀሐይ ቀጥ ብላ ቆመች 
(ምድር መዞሯን  አቋረጠች) እንዲሁም የቅዱስ አትናሲዮስን  ሕግ 
ያልተቀበለ “በእርግጥ ለዘለዓለም ይጠፋል” የሚለው ቃል በቃል እውነት 
ነው የሚል? ይህን የመሳሰሉት እምነቶች ዛሬም ቢሆን በዘልማድ ይነገሩ 
ይሆናል፥ ይሁን እንጂ ማነው ያለመጠራጠር በሙሉ እምነት ቃል በቃል 
የሚቀበላቸው? ሰዎች ስለዚህ ያላቸው እምነት ጠፍቷል ወይንም 
በመጥፋት ላይ ነው። ይህን የመሰለውን ከንቱ እምነትና ልማድን ቀዳዶ 
ጥሎ እውነት በመሉ ነፃነት እንዲተካ ስለረዳ የሃይማኖት ሰዎች ለሳይንስ 
ዓለም ምሥጋና ማድረግ ይገባቸዋል።  ጥሩም ሆነ መጥፎ ደግሞ 
ቢያጋጥማቸው ጠቃሚ የሆነውን መንፈሳዊ እውነት አጥብቀው በመያዝ 
ለዚህ ከሃዲ ዓለም፥ ኑሮ፥ ማለት እኛ ከምናስበው የተለየ፥ የማይታየውም 
ከሚታየው የላቀ መሆኑን ላስተማሩን ቅዱሳንና የሃይማኖት ሊቃውንት 
የሳይንስ ዓለም ደግሞ የበለጠ ባለዕዳ ነው። እነዚህ ሳይንቲስቶችና 
ቅዱሳን፥ ፀሐይ ገና ሳትወጣ ብርሃኗን ተቀብሎ ለዝቅተኛው የምድር 
ክፍሎች የሚያድለውን የተራራ ጫፍ ይመስላሉ። አሁን ግን ፀሐይዋ 
ወጥታ ለዓለም ሁሉ ብርሃንዋን በመስጠት ላይ ነች። የልብንና የአእምሮን 
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ፍላጎት የሚያረካ ሳይንስንና ሃይማኖትን የሚያስማማ፥ ታላቅ የእውነት 

መገለጽ በባሃኦላህ ትምህርት ተሰጥቶናል። 

 

እውነትን መሻት 

 

እውነትን በምንሻበት ጊዜ ፍለጋችን ከሳይንስ ጋር የተዛመደ 
መሆን እንዳለበት የባሃኢ ትምህርቶች ያስረዱናል። አንድ ሰው ሳይሰናከል 
እውነትን ይፈልግ ዘንድ ከማናቸውም ከንቱ ጥላቻ እራሱን ማላቀቅ 

አለበት። 

 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 
“እውነትን ለማግኘት ስንሻ ከከንቱ ጥላቻችንና ከጥቃቅን እምነቶቻችን 

ተላቀን ነፃ የሆነ አእምሮ እንዲኖረን ይገባል። ጽዋችን በግል ፍላጎት ከተሞላ 
ለሕይወት ውሃ ምንም ሥፍራ አይኖረውም። እኛ እራሳችን ትክክለኞች ሌሎች 
ሁሉ የተሳሳቱ አድርገን ማሰባችን ብቻ ለአንድነት ጎዳና ትልቁ እንቅፋት ነው፥ 
ወደ እውነት ከደረስን አንድነት አስፈላጊ ነው፥ እውነት አንድ ስለሆነ። … 

“ማንኛውም  እውነት  ሌላውን  እውነት  አይቃረንም።  ብርሃን 
በማንኛውም ምቅረዝ ቢበራ ጥሩ ነው! ጽጌረዳ በማንኛውም ሥፍራ ብትፈካ 
ታምራለች! ኮከብ ከምሥራቅም ሆነ ከምዕራብ ብትወጣ የምትሰጠው ብርሃን 
ያው አንድ ዓይነት ነው! ከከንቱ ጥላቻ ነጻ ሁኑ፤ የእውነት ፀሐይ ከየትኛውም 
አድማስ ቢዘልቅ ትወዱት ዘንድ፤ የእውነት መለኮታዊ ብርሃን በክርስቶስ ላይ 
ሲያበራ ካያችሁ በሙሴና በቡድሃም ላይ መብራቱን ለመገንዘብ ትችላላችሁ። 
እውነትን መፈለግ ማለት ይህ ነው። 

“ደግሞም ከዚህ በፊት የተማርነውንና ማናቸውንም በእውነት ጎዳና ላይ 
እንቅፋት ሊሆን የሚችለውን ነገር ሁሉ ለማስወገድ ፈቃደኛ መሆን ማለትም 
ነው፤ ቢያስፈልግም ትምህርቱን እንደገና አንድ ብለን ከመጀመር ወደኋላ ማለት 
የለብንም። ስለአንድ ሃይማኖት ወይንም ስለአንድ ሰው ያለን ፍቅር ዓይናችንን 
በመጋረድ የከንቱ እምነት እሥረኞች እንዳያደርገን ያስፈልጋል። ከነዚህ ሁሉ 
ችግሮች ስንላቀቅና በነፃ አእምሮ ስንሻ የዚያን ጊዜ ወደግባችን ለመድረስ 
እንችላለን።” (ዊዝደም ኦፍ አብዱል-ባሃ ገጽ 127) 
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ስለ አምላክና ከሞት በኋላ ህይወት መኖሩን 

አለማመን 

 

የባሃኢ ሃይማኖት የእግዚአብሔርን ባሕርይ ለማወቅ መሞከር 
ከሰው ልጅ ችሎታ በላይ መሆኑን እየገለጸ በዚህ ረገድ ሳይንስንና 
የፍልስፍናን ትምህርት ይደግፋል።  ታላቁ ለፍጥረት የመጀመሪያው 
ምክንያት የማይታወቅ የማይገለጽ መሆኑን ሃክሳሌይና ስፔንሰር አበክረው 
እንዳስተማሩት ሁሉ፥ ባሃኦላህም “እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል ነገር ግን 
ሊታወቅ አይቻልም”  ሲል ያስተምራል። “የመለኮትን መሠረታዊ ባህርይ 
የማወቅ መንገድ ተዘግቷል፤ ጎዳናውም አያሳልፍም።” ምነው ቢባል 
የተወሰነው ያልተወሰነውን እንደምን ሊረዳ ይችላል? ጠብታስ እንደምን 
ውቅያኖስን ሊይዝ ይችላል? በፀሐይ ጨረር ውስጥ የምትንሳፈፍ ብናኝ 
አቧራ ዓለምን እንደምን ልታቅፍ ትችላለች? ነገር ግን ፍጥረተ ዓለም 
በሙሉ ስለ እግዚአብሔር በግልጽ ይናገራል። በእያንዳንዱ የውሃ ጠብታ 
ውስጥ እንደውቅያኖስ የበዛ ትርጉም አለበት።  እንደዚሁም ደግሞ 
እያንዳንዷ ብናኝ አቧራ በጣም ተምሯል የሚባል ሳይንቲስት እንኳን 
የማይደርስበት ምሥጢራት ይዛለች። ስለፍጥረት የሚያጠኑ የኬምስትሪና 
የፊዚክስ ሊቃውንቶች ከግዙፍ አካል ወደ ሞለኪዮሎች ከዚያም ወደ 
አቶሞች፤ ከዚያም ወደ ኤሌክትሮኖች ቀጥሎም ወደ ኤተር በመሸጋገር 
ጥልቅ ጥናት ቢያደርጉም፥ በወሰዱት እያንዳንዱ እርምጃ፥ የማንም አዋቂ 
አእምሮ መረዳት ታክቶት ለዘለዓለም ተሸፍቶ ሳይታወቅ ለሚኖር ለወሰን 
አልባው በጸጥታ መስገድን ብቻ እስኪመርጡ ድረስ አስቸጋሪ ሆኖ 

አግኝተውታል። 
 

“ከሥርሽ ሰቅስቄ ልነቅልሽ እምችል፥ 

አንቺ ትንሽ አረም፣ በቅለሽ እምትኖሪ እነቃ ግምብ ስር፥ 

ከምን እንደሆነ ነገረ-ፍጥረትሽ ማወቅማ ብችል፥ 

የእግዜርን ማንነት፥ የሰው ምንነት፣ እረዳም አልነበር!” (ቴኒሰን) 

 

በግድግዳ ንቃቃት የበቀለች አበባ ወይንም ከፍጥረት አንዷ አቶም 
ማንም የተራቀቀ አእምሮ የማይዘልቀውን ምሥጢር ከያዘች፥ ሰው 
እንደምን ፍጥረተ ዓለምን ሊያውቅ ይችላል? ለፍጥረት ሁሉ መገኘት 
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ምክንያት የሆነውን፥ ወሰን አልባውን ለመግለጽ እንዴት ይደፍራል? 
የሃይማኖታዊ ትምህርት  ምርምሮች ሁሉ ስለ እግዚአብሔር መሠረታዊ 
ባሕርይ ምንነት የሚያደርጉት ምርምር ሁሉ ዋጋ- ቢስና ከንቱ ሙከራ 

ነው። 

 

እግዚአብሔርን  ማወቅ 

 

የእግዚአብሔር መሠረታዊ ባሕርይ የማይታወቅ ቢሆንም የፀጋው 
ምልክት በያለበት በግልጽ ይታያል። “የመጀመሪያው ምክንያት” ሊታወቅ 
ባይችልም የመኖሩ ኃይል ለመላው አካላችን ይሰማናል። የሰዓሊውን 
ስዕል ማየት ለተቺው የሰዓሊውን ዕውቀት እንደሚያስረዳው ሁሉ፥ 
የሁለንተን ዓለም ዕውቀት ወይም የሰው ባሕርይ እንዲሁም የሚታዩና 
የማይታዩ ነገሮችን ማወቅ የእግዚአብሔርን ጥበብ ማወቅ ነው። ይህም 
መለኮታዊ እውነትን ለሚመረምር እውነተኛውን የእግዚአብሔርን ክብር 

ለማወቅ ይረዳል። 

“ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ፥ ጠፈሮችም የእርሱን የእጅ 
ሥራ  ይገልጻሉ፥  ቀን  ለቀን  ይናገራል።  ሌሊትም  ለሌሊት  ዕውቀት 
ያሳያል።” (መዝ.19 1-2) 

 

መለኮታዊ  ክስተቶች 

 

የፀሐይ ብርሃን የሚያርፍባቸው ነገሮች ሁሉ ብርሃንን አነሰም በዛ 
እንደሚያንጸባርቁ ሁሉ ማናቸውም ነገር የእግዚአብሔርን ጸጋ አነሰም በዛ 
በግልጽ ያሳያል። የከሰል ክምር አነስ፥ ድንጋይ ከፍ፥ የኖራ ድንጋይ ከዚያ 
በለጥ ያለ ብርሃን ያንጸባርቃሉ። ሆኖም ከነዚህ በማንኛቸውም ነፀብራቅ 
ደማቁን የፀሐይን መልክና ቀለም ልናይ አንችልም። ንፁሕ መስተዋት ግን 
ፀሐይን እራሷን እንደምናያት ያህል መልኳንና ቀለሟን ሊያሳየን ይችላል። 
ሌሎችም ነገሮች ስለእግዚአብሔር የሚነግሩን በዚህ ዓይነት ነው። 
ድንጋይ ስለመለኮታዊ ባሕርይ ሊነግረን ይችላል። አበባ በለጥ አደርጎ 
ይገልጽልናል።  አስደናቂ ባሕርያት፥ ስሜትና፥ እንቅስቃሴ ያላቸው 
እንስሳት  ደግሞ ከዚያም  በበለጠ ይነግሩናል።  በታናናሾቹ  መሰል 
ወንድሞቻችን  የፈጣሪን  አስገራሚነት የሚናገሩ አስደናቂ  የሰውነት 



199 

ክፍሎች  እናገኛለን።  በባለቅኔው፥  በቅዱሳን፥  በጠበብቱ  ታላላቅ 
የእግዚአብሔር  መገለጫዎች  እናያለን።  ሆኖም  ታላላቁ  ነብያትና 
የሃይማኖት መሥራቾች የእግዚአብሔር ፍቅርና ጥበብ ለመላው ሰው ልጅ 
የሚገለጥባቸው ንፁሕ መስተዋቶች ናቸው። የሌሎቹ ሰዎች መስተዋቶች 
በከንቱ ጥላቻና በራስ ወዳድነት ጉድፍ ቦዘዋል። ነቢያቱ ግን ንጹሕና 
እንከን የሌላቸው ለእግዚአብሔር ፈቃድ በሙሉ ያደሩ ናቸው። ስለዚህ 
የሰው ዘር ታላላቅ መምህራን ይሆናሉ። እግዚአብሔር ሰውን በሌላ ሰው 
ላይ አድሮ ስለሚረዳ መለኮታዊው ትምህርትና የመንፈስ ቅዱስ ኃይል 
በእነርሱ ላይ እየሰፈነ የሰው ልጅ ሥልጣኔ ምክንያት ይሆናሉ፥ቀድሞም 
ሆነዋል። በሕይወት መሰላል ከፍተኛ ሥፍራ ላይ የሚገኝ ማንኛውም 
ሰው ከበታች ለሚገኘው ሌላ ሰው ረዳት ነው። እጅግ በጣም ከፍተኛ 
ቦታ ላይ የሚገኙት ደግሞ ለጠቅላላው የሰው ልጅ ረዳቶች ናቸው። 
ይህም ሁኔታ ሰዎች በተለጣጭ ክሮች እርስ በርስ እንደተሳሰሩ ዓይነት 
ነው። ከጠቅላላው ኅብረተሰብ መካከል አንዱ ከፍ ሲል ክሩ ይሳባል። 
የቀሩት ጓደኞቹ መልሰው ወደታች ሊስቡት ይሞክራሉ። ግን በተመሳሳይ 
ኃይል እርሱ ደግሞ ወደ ላይ ይስባቸዋል። ከፍ እያለ በሄደ ቁጥር የዓለም 
ሸክም የበለጠ እየከበደውና ወደታች እየሳበው ይሄዳል። ይህም በሆነ 
ቁጥር ከእርሱ ከፍ ብለው በሚገኙት ሰዎች በኩል የበለጠ የመለኮት 
ድጋፍ ያሻዋል። እነዚህን የመሳሰሉት ሰዎች ሁሉ ከፍተኛውን ሥፍራ 
የያዙት እነዚያ በየዘመናቸው አለአንዳች ምድራዊ ድጋፍና ጓደኛ የመላውን 
ዓለም ክብደት በእግዚአብሔር ኃይል የተሸከሙት ንጹሐን ነቢያት፥ 
መድኃኒቶችና፥ የመለኮት “ክስተቶች” ናቸው። “የኃጢአታችን ሸክም 
በእርሱ ላይ ነበር” የሚለው ትምህርት ሁሉንም ነቢያት ይመለከታል። 
እያንዳንዱ ለተከታዮቹ “ዕውነትም፥ ሕይወትም፥ መንገድም ነው።” 
እያንዳንዱ ለሚቀበለው ልብ ሁሉ የእግዚአብሔር በረከት መውረጃ 
አሸንዳ ነው።  እያንዳንዳቸው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ዕድገት 

ባዘጋጀው መንገድ  ተካፋይ ነበሩ። 

 

ፍጥረት  
 

የሁለንተን  ዓለም  አፈጣጠር  የጊዜ  መጀመሪያ  እንደሌለው 
ባሃኦላህ ያስተምረናል። ከመጀመሪያው ታላቅ  የፍጥረት ምክንያት 
የማያቋርጥ አመጣጥ ጋር የተያያዘ ነው። ፈጣሪ ሁልጊዜ ፍጥረቶች 
ነበሩት፥ ወደፊትም ይኖሩታል። ዓለማት ሊመጡም ሊያልፉም ይችላሉ። 
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ነገር ግን ሁለንተን ዓለም አይለወጥም። የተሠራ ነገር ከጊዜ በኋላ መፍረሱ 
አይቀርም፤ ይሁን እንጂ ጥንቅሮቹ  አይደመሰሱም። ዓለምን፥ ሰውን፥ 
ወይንም አንዷን አበባ መፍጠር ማለት  “ከምንም አንስቶ መፍጠር” 
ሳይሆን ተበታትነው የነበሩትን ጥቃቅን ክፍሎችን ማገናኘት ወይንም 
ተሰውረው የኖሩትን ነገሮች እንዲገለጡ ማድረግ ነው። ያ የተፈጠረው 
ነገር እንደገና ወደ ጥቃቅን ክፍሎቹ ይበተናል። በዚህን ጊዜ ቅርጹ 
ቢለወጥ እንጂ አንዳችም የሚጎድል ወይንም ጨርሶ የሚጠፋ የለም። 
ይልቁንም ማለቂያ የሌላቸው አዲስ ነገሮችና ቅርጾች ፈራርሰው ከነበሩት 
ነገሮች እንደገና ይፈጠራሉ። ባሃኦላህ የዓለማችን ፍጥረት ታሪክ ስድስት 
ሺህ ዘመን ነው የሚሉትን ሳይሆን በብዙ ሚሊዮን እና ቢልዮኖች 
የሚቆጠር ነው የሚሉትን ሳይንቲስቶች ያረጋግጣል።  የዝግመታዊ ለውጥ 
ፀንሰ  ሃሳብ  (ኢቮሉሽን)፥  የመፈጠር  ኃይል  መኖሩን  አይክድም። 
ይልቁንም፥ አስደናቂ የሆነው የፍጥረት ታሪክ የሚገለጽበትን  ዘዴ 
እያብራራ፥ ግልጽ ካልሆነው በአይሁዶች መጽሐፍ ከተሰጠው የፍጥረት 
ታሪክ ይልቅ ታላቅ አክብሮትና ምሥጋናን እንድንሰጥ የሚያነሳሳን የሥነ 
ከዋክብት፥ የመሬት ምርምርና የሰው አካል ሊቃውንት እንዲሁም 
ፊዚስቶች የፈጸሙት ታላቅ ሥራ መሆኑን ይገልጻል። ሰዓሊው በብሩሽ 
ቀባ ቀባ በማድረግ የገለጸውን ሃሳብ፥ ተማሪው በብዙ ጥናትና መመራመር 
ለመግለጽ እንደሚሳነው ሁሉ፥ የቆየው በዘፍጥረት የተሰጠው ታሪክ፥ 
የአስፈላጊ ታሪኩን መንፈሳዊ ትርጉም በጥቂት ምልክቶች ይገልጻል። 
ምሳሌያዊ መግለጫዎች መንፈሳዊ ትርጉምን የሚሰውሩብን ከሆነ ባይኖሩ 
ይሻላል። ነገር ግን የጠቅላላውን ይዘት ትርጉም አንዴ ከተረዳን ዝርዝሩን 
ማወቅ ለዓለማችን የበለጠ ብልጽግናንና ተደናቂነትን ከማትረፉም በላይ 
እቅዱ ውጥን ሆኖ ከመቅረቱ ይልቅ አስደናቂ ሥዕል ሆኖ እኝዲገኝ  

ያደርገዋል። 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 
“... የፍጥረት ዓለም፥ ማለትም ይህ መጨረሻ የሌለው ሁለንተን ዓለም 

መጀመሪያ የሌለው መሆኑ እውነት መሆኑን እወቁ። 

“... ፈጣሪ ያለፍጡር ይኖራል ለማለት እንደማይቻል፥ ሰጪ ያለተቀባይ 
ሊታሰብ እንደማይቻል እወቁ፤ ምክንያቱም መለኮታዊ ስሞችና ባሕርያት ሁሉ 
የፍጡራንን መኖር ይጠይቃሉና። ምንም ፍጡራን ያልነበሩበትን ጊዜ ብናስብ፥ 
ይህ አስተሳሰብ የእግዚአብሔርን መለኮታዊነት መካድ ይሆናል። ከዚህም በላይ 
ፍጹም ያልነበረ ነገር ወደ መኖር ሊመጣ አይችልም። ፍጡራን ፍጹም ያልነበሩ 
ቢሆን ኖሮ፥ ፍጡር ወደ መኖር ባልመጣ ነበር። ስለዚህ፥ የአንድነት ህላዌ፥ 
ማለትም፥ የእግዚአብሔር መኖር ለዘለዓለም የማያቋርጥና ዘለዓለማዊ ስለሆነ፦ 
ይህም ማለት፥ መጀመሪያም መጨረሻም የሌለው ስለሆነ፦ ይህ የፍጥረት 
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ዓለም፥ ይህ መጨረሻ የሌለው ሁለንተን ዓለም፥ መጀመሪያም መጨረሻም 
እንደሌለው የተረጋገጠ ነው። በእርግጥ ከሁለንተን ዓለም አካላት መካከል፥ 
ለምሳሌ ከሌሎች አንዱ ወደ መኖር ሊመጣ ወይንም ሊበታተን ይችል ይሆናል፥ 
ነገር ግን በብዛታቸው መጨረሻ የሌላቸው ሌሎቹ አሁንም በመኖር ላይ ናቸው፤ 
ሁለንተን ዓለም ሥርዓቱ አይፋለስም ወይንም አይፈርስም፤ ይልቁንም ፥ ፍጥረት 
ዘለዓለማዊና ቀጣይ ነው። እያንዳንዱ ሉል መጀመሪያ እንዳለው ሁሉ፥ የግድ 
መጨረሻም ይኖረዋል፥ ምክንያቱም እያንዳንዱ ቅንብር፥ በጋራም ሆነ በተናጠል፥ 
የግድ መበታተን አለበት፤ ልዩነታቸው አንዳንዶቹ በቶሎ፥ ሌሎች ደግሞ ይበልጥ 
በቀስታ የሚበታተኑ መሆናቸው ብቻ ነው፥ ነገር ግን ተቀነባብሮ የተገነባ ነገር 
በመጨረሻ አለመበታተኑ የማይቻል ነው።” (መ. የ. ጥያቄዎች  ቁ. 47 ገጽ 180-
181) 

 

የሰው ልጅ ዝግመታዊ ለውጥ (ኢቮሉሽን) 

 

የሰው ልጅ ቅርጽ ከብዙ ሚሊዮን ዘመን ጀምሮ እየተሻሻለ የመጣ 
ታሪክ አለው የሚለውን የሥነ-ሕይወት ተመራማሪዎችን አስተሳሰብ 
ባሃኦላህ ትክክለኛነቱን ያረጋግጣል። ሰው በጣም አነስተና ከሆነ ቅንጣት 
ከምታህል ቅርፅ ከብዙ ትውልድ በኋላ እየተባዛ እየተሻሻለና እየደረጀ ዛሬ 
ያለበትን መልክ ይዟል። እያንዳንዱ ሰው ይህንን ከመሰለ ነጥብ ከምታህል 
ዝልግልግ ፈሳሽ ነገር ደረጃ በደረጃ እያደገ ሙሉ ሰው ለመሆን ችሏል። 
የእያንዳንዱ ዕድገት በዚህ ዓይነት የሚፈጸም መሆኑ ከተረጋገጠ የሰው 
ዝርያ (species) አመጣጥም ከትንሽ ነገር የተገኘ ነው ብንል ምን ክብሩን 
የሚነካ ነገር አለ? ይህ፥ ሰው ከዝንጀሮ መጣ ከሚለው አስተሳሰብ 
በፍጹም  የተለየ  ነው።  የሰው  ጽንስ  ከአዱ  ደረጃ  ወደ  ሌላው 
በሚሸጋገርበት ጊዜ ጆሮና ጭራ ያለው አሣን ሊመስል ይችላል። ይሁን 
እንጂ አሣ አይደለም። ነገር ግን የሰው ጽንስ ነው። ስለዚህ የሰው ቅርጽ 
ረዥም ጊዜ በፈጀው የዕድገት ዘመኑ ከውጭ ሲመለከቱት ልዩ ልዩ 
የዝቅተኛ እንስሳትን መልክ ይዞ እንደ ነበረ ቢታወቅም ስውር የሆነ 
አብሮት የተፈጠረ የመሻሻል ኃይል ያለው ወደ ፊትም ወደ ተሻሻለ ሁኔታ 
ይሸጋገራል ብለን የምናምንበትን የሰው ዘርነቱን እንደማይለቅ የታወቀ 

ነው። 

 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“... ይህቺ ምድራዊ ሉል በአንድ ጊዜ አሁን ባለችበት ቅርጿ ወደ መኖር 
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እንዳልመጣች፥ ይልቁንም ይህቺ ሁለንተናዊ ሕልውና በተለያዩ ደረጃዎች ውስጥ 
ቀስ በቀስ እንዳለፈችና በመጨረሻም በአሁኑ የፍጹምነት ቅርጿ እንዳጌጠች 
ግልጽ ነው። 

“ሰው፥ በዚህ ውበትና ፍጹምነት፥ በዚህ ብርታትና በዚህ ኃይል 
እስኪታይ ድረስ፥ በመጀመሪያ ሕይወቱ በምድር ማሕፀን ውስጥ፥ በእናት 
ማሕፀን ውስጥ እንደሚገኝ ጽንስ፥ ቀስ በቀስ እያደገና እየተሻሻለ፥ ከአንዱ ቅርጽ 
ወደሌላ፥ ከአንዱ መልክ ወደ ሌላ አልፏል ወደሚለው አርእስታችን እንመለስ። 
በመጀመሪያ ላይ ይህን ተወዳጅነት፥  ግርማ ሞገስና ውበት እንዳልነበረው፥ ነገር 
ግን ይህን ገጽታ፥ ይህን ቅርጽ፥ ውበትና ይህን ግርማ ሞገስ ደረጃ በደረጃ ብቻ 
እንደተቀዳጀ ምንም የማያጠራጥር ነው። 

“በተመሳሳይም መንገድ፥  የሰው  ሕይወት በዚህች ምድር  ላይ፥ 
ከመጀመሪያ ጀምሮ ወደዚህ ሁኔታ፥ ቅርጽና ይዘት እስኪደርስ ድረስ፥ የግድ 
ረዥም ጊዜ ይወስዳል፥ ወደዚህ ሁኔታ እስኪደርስ ድረስ በብዙ ደረጃዎች ውስጥ 
ያልፋል።  ነገር  ግን  ሰው ህልውና ካገኘበት ጊዜ  ጀምሮ የተለየ ዝርያ 
ነው።” (መልስ የተሰጣቸው ጥያቄዎች ቁጥር 47 ገጽ 182-184) 

“አሁን መኖራቸውን ያቋረጡ የአካላት ምልክቶች በእውነትም አሉ 
ብንልም እንኳ፥ ይህ ለዝርያዎች ቋሚ አለምሆንና ለዝርያዎች  ከመጀመሪያው 
ልዩ አለመሆን ማረገገጫ አይደለም። የሚያመለክቱት ነገር ቢኖር፥ የሰው ቅርጽና 
መልክ፥ እንዲሁም የሰው አካል ክፍሎች መሻሻላቸውን ነው። ሰው ምን ጊዜም 
ልዩ ዝርያ ነበረ፥ ሰው እንጂ፥ እንስሳ አልነበረም።” (ከላይ የተጠቀሰው ገጽ 185) 

 

ስለ አዳምና ሔዋን ታሪክ ሲናገር እንዲህ ብሏል፦ 

“ይህን ታሪክ በቀጥታ ትርጉሙና አብዛኛው ሰው እንደሚተረጉመው 
ከወሰድነው በእርግጥ እጅግ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። አእምሮ ሊቀበለው፥ 
ሊያረጋግጠው ወይም  ሊያስበው አይችልም፤ ምክንያቱም እንዲህ ያሉት 
ዝግጅቶች፥ እንዲህ ይሉት ዝርዝሮች፥ እንዲህ ያሉት ንግግሮችና ግሳጼዎች 
የአንድ አስተዋይና አዋቂ ሰው ከመሆን እንኳ የራቁ ሲሆን፥ የመለኮት ከመሆን፦ 
ይህን ወሰን የሌለውን ሁለንተን ዓለም ፍጹም በሆነ ቅርጽ፥ ስፍር ቁጥር 
የሌላቸውን  ነዋሪዎቹንም  ፍጹም  በሆነ  ሥርዓት፥  ብርታትና  ፍጹምነት 
ከአደራጃቸው ከመለኮት ትእዛዛትና አመለካከትማ ምን ያህል ይበልጥ የራቁ 
መሆን አለባቸው።” (ከላይ የተጠቀሰው ገጽ 122 አንቀጽ 3) 

“ስለዚህ ይህ የአዳምና የሔዋን ከዛፉ ፍሬ መብላትና ከገነት መባረር 
ታሪክ በቀላሉ እንደ ምሳሌ መወሰድ አለበት። ይህ በእርግጥ መለኮታዊ 
ምሥጢሮችና ሁለንተናዊ ትርጉሞች አሉት፥ ድንቅ ማብራሪያዎች ሊሰጡት 
ይቻላል።” (ከላይ የተጠቀሰው ቁጥር 30 ገጽ 122-123) 
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ነፍስና ሥጋ 

 

የባሃኢ ሃይማኖት ስለ ነፍስና ሥጋ እንዲሁም ከሞት በኋላ ስለ 
አለው ሕይወት፥ የረቂቅ ኃይሎች (ሳይኪክ) ጥናት ምርምር ካስገኘው 
ውጤት ጋር  ይስማማል።  እንደአየነው  ሞት አዲስ  እንደመወለድ 
የሚቆጠር፥ ከሥጋዊ ኑሮ እስረኛነት አምልጦ  ሰፋ ወደ አለው ኑሮ 
መሸጋገር መሆኑንና ከዚያም በኋላ ያለው የኑሮ ዕድገት ወሰን እንደሌለው 

ያስተምራሉ።  

ነፍስ ከሥጋ ከተለየች በኋላ ስለአለው ሕይወትና ስለማያቋርጠው 
የነፍስ ተግባር፥ በቂ ማስረጃ ይሆናል ብለው ያለ አድልዎ በታላቅ ጥንቃቄ 
ሊቃውንት ያዘጋጁት ሣይንሳዊ ማብራሪያ በብዛት በመሰብሰብ ላይ 
ይገኛል።  ኤፍ ደብልዩ ኤች ሚየርስ ስለ ነፍስ ጥናት ምርምር ድርጅቶች 

ሂውማን ፔርሶናሊቲ በተባለው መጽሐፍ እንደሚከተለው ጽፏል፦  

“የአንዳንድ ምርምር ውጤት፥  ብዙዎችን ተመራማሪዎች እኔንም 
ጨምሮ የቴሌፓቲክ ግንኙነት በምድር ላይ ባሉት ሰዎች መሀከል ብቻ ሳይሆን 
ወደ ሰማይ በአረጉ ሰዎችና በምድር ላይ ባሉትም ሰዎች መሀከል መሆኑን 
አሳምኗል። ይህን የመሰለው የምርምር ውጤት ለአዲስ ራዕይ በር ከፋች ሊሆን 
ይችላል። … 

“ብዙ መታለል ፥ ቁም ቅዠት፥ መጭበርበር ወ.ዘ.ተ. ባሉበት ሁኔታ፥ 
እራስን ማታለል እንኳ ቢኖር፥ ሐቁ ግን ከመቃብር ማዶ ካሉት መንፈሳዊ 
መልእክቶች እንደሚደርሱን አሳይተናል።...  

“በፍልስፍና ሆነ በራዕይ ሁኔታ አንዳንድ ጊዜያዊ መግለጫዎች ከዚህ 
ዓለም ስለተለዩ ነፍሶች መሰጠታቸውን አይተናል። እኔ እንዳየሁት፥ ቢያንስ 
ቢያንስ የነፍስ ሁኔታ በጥበብና በፍቅር መጨረሻ የሌለው ኢቮሊሽን (አዝጋሚ 
ለውጥ) እንዳለው በቅድሚያ ለማወቅ ምክንያት አግኝቻለሁ። ለምድር ያላቸው 
ፍቅር፥ በይበልጥም በአድናቆትና በስግደት መልክ የሚገለጸውን ከፍተኛ 
ፍቅራቸውን የሚያግደው የለም። … መጥፎ መንፈስ በነርሱ ዘንድ ከባሪያነት 
ሁኔታ ያነሰ ነው። ራሱን በቻለ ከፍተኛ ኃይል አልታቀፈም ይልቁንም ቀና የሆኑ 
ከፍተኛ መናፍስት ብቸኛ ከሚያደርገው አበይት የተሳሳቱትን ነፍሳት ነፃ 
ለማውጣት  የሚጥሩበት ሂደት ነው።  በእሳት የመቃጠል ቅጣት ሊኖር 
አይገባም። ለሰው ቅጣቱ ወይንም ወሮታው ራሱን ማወቁ ነው። ወሮታ፥ ራስን 
ማወቅ ወይንም ወደሚወዱት ነፍስ መቅረብ ነው። ቅጣት ማለትም ይህንን ፀጋ 
መነፈግ ነው። በዚያ ዓለም ፍቅር ማለት ራስን ከጥፋት ማዳን ነው።  የቅዱሳን 
መቀራረብ ራስን ከማጌጥ በተጨማሪ ዘላለማዊ ህይወትን ይሰጣል። የመንፈስ 
ግንኙነት (ቴሌፓቲ) ሕግ ከቅዱሳን ጋር ያለን ግንኙነት ዛሬም እዚህ ሆነን 
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አይጓደልብንም። ዛሬም ቢሆን የተለዩን ነፍሳት በፍቅር ለጸሎታችን መልስ 
ይሰጣሉ። ፍቅር ጸሎት እንደመሆኑ መጠን ዛሬም ቢሆን ፍቅር የተመላበት 
ትዝታችን የተለዩንን ሰዎች ነፍስ ወደ ላይ በሚያደርጉት ጉዞ የሚያበረታታና 
የሚደግፍ ይሆናል።” 

በጥንቃቄ በተደረገ የሳይንስ ጥናት ላይ በተመሠረተው በዚህ 
አስተያየትና በባሃኢ ሃይማኖት መካከል ያለው ስምምነት ከፍ ያለ ግምት 

የሚሰጠው ነው። 

 

የሰው ልጆች አንድነት  
 

“እናንት የአንድ ዛፍ ፍሬዎች፥ የአንድ ቅርንጫፍ ቅጠሎች የአንድ 
አትክልት ሥፍራ አበቦች ናችሁ።” ይህ ከባሃኦላህ መሠረታዊ ትምህርቶች 
አንዱ ነው። አንዱ ሌላው ደግሞ እንዲህ ይላል፦ “ክብር የእርሱ የእራሱን 
አገር የሚወድ አይደለም። ክብር የእርሱ መሰል ወንድሙን የሚወድ ነው 
እንጂ።” አንድነት፥ የሰው ልጆች  አንድነት በእግዚአብሔር የተፈጠሩ 
ነገሮች ሁሉ አንድነት የትምህርቱ ዋና መልእክት ነው።  እዚህም ላይ 
የእውነተኛ ሃይማኖትና ሳይንስ መጣጣም ግልጽ ነው። ሳይንስ እያደገ 
ሲሄድ የሁለንተን ዓለም አንድነትና የልዩ ልዩ ክፍሎችም ተደጋጋፊነት 
በበለጠ ግልጽ እየሆነ ሄዷል። የከዋክብት ጥናት አዋቂው መስክ ከፊዚክስ 
ጥናቱ ሊቅ ክልል በማይለያይ ሁኔታ የተሳሰረ ነው፥ የፊዚክስ ሊቁም 
መስክ ከቅመማው ጥናት ሊቅ፤ የቅመማው ጥናትም ሊቅ ከባዮሎጂ ጥናት 
ሊቅ፥ የባዮሎጂውም ሊቅ ከነፍስ ጥናት ምርምሩ ሊቅ የእርሱም እንዲሁ 
ከሌሎች ጋር የተያያዘ ነው። ማንኛውም በአንዱ ጥናት መስክ የተገኘ 
አዲስ ጥበብ ሌላውን ለማጥናት አዲስ ብርሃን ይሰጣል። የቁስ አካላዊ 
ሳይንስ ምንም ያህል ረቂቅ ወይንም ሩቅ ቢሆን በሁለንተን ዓለም ውስጥ 
የሚገኝ የአንድ ነገር አካል በሌሎች አካሎች ላይ የስበት ወይንም የተጽእኖ 
ኃይል እንዳለው ለማሳየት እንደቻለ ሁሉ በሁለንተን ዓለም ውስጥ አንድ 
ነፍስ በሌላው ላይ ኃይልና ተጽዕኖ እንዳለው በማግኘት ላይ ነው። ልል 
ክሮፓትኪን “ሚውቹዋል ኤይድ” በተባለው መጽሐፉ በታናናሽ ፍጥረቶች 
መካከል እንኳን ሕይወት ይገኝ ዘንድ የጋራ መረዳዳት እንደሚያስፈልግ 
በግልጽ ያሳያል፤ በሰው ዘር ዘንድ ደግሞ ለሥልጣኔ ዕድገት ከእርስ በርስ 
ጥላቻ ይልቅ የጋራ መረዳዳት እንደሚያስፈልግ እንረዳለን። “እያንዳንዱ 
ለሁሉ፥ ሁሉም ለእያንዳንዱ” በሚል ዓላማ ነው አንድ ሕብረተሰብ 

ሊበለጽግ የሚችለው። 
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የአንድነት ዘመን 

 

በጊዜው የሚታዩት ምልክቶች ሁሉ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ 
ወደ አዲስ ዘመን ጎህ ሽግግር ላይ እንዳለን ያሳያሉ። እስካሁን ድረስ፥ 
የሰው ዘር ወጣቱ ንስር፥ በእራስ ወዳድነትና በዓለማዊ ፍላጎት ቋጥኝ ላይ 
ጎጆውን ሠርቶ ኖሯል። ክንፎቹን እንዲጠቀምባቸው ያደረገው ሙከራ 
ፍርሃት የተሞላበትና ጊዜአዊ ነበር። እስካሁን ያልደረሰበትን ነገር አለ 
አንዳች እረፍት ለማግኘት ሲናፍቅ ቆይቷል። በጥንቱ እምነትና አስተሳሰብ 
ግዞት ውስጥ በመተሻሸት ተወስኖ ቆይቷል። አሁን ወደ ከፍተኛው 
መንፈሳዊ ፍቅርና የእውነት መንግሥት ሊመጥቅ ይችላል። ክንፎቹ 
ሳያድጉ በፊት እንደነበረው ሁሉ በመሬት ተወስኖ አይቀርም። እንዳሻው 
ሰፊ የሃሳብ ዕይታና ታላቅ ነፃነት ወዳለበት ሥፍራ ሊበር ይችላል። ሆኖም 
በረራው እርግጠኛና የማያቋርጥ ይሆን ዘንድ አንድ የሚያስፈልግ ነገር 
አለ።  ይኸውም  ክንፎቹ የሚያስፈልጋቸው ብርታት ብቻ ሳይሆን 

ሚዛናዊና አንድነት ባለው ሁኔታ መብረር ጭምር ነው። 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“በአንድ ክንፍ ብቻ ሊበር  አይችልም። በሃይማኖት ክንፍ ብቻ 
ለመብረር ቢፈልግ በከንቱ እምነት  አዘቅት ውስጥ ያርፋል፤ በሳይንስ ክንፍ ብቻ 
ለመብረር  ቢሞክር  ደግሞ  ከዓለማዊ  ፍላጎት  አሰቃቂ  ማጥ  ውስጥ 
ይወድቃል።” (ዊዝደም ኦፍ አብዱል-ባሃ ገጽ 132) 

ለሰው ልጅ ከፍተኛ ሕይወት የሳይንስንና የሃይማኖትን አንድነት 
ማወቅ ግዴታው ነው። ይህ ሲሆንና እያንዳንዱም ሕፃን ሳይንስና ኪነ 
ጥበብን ብቻ ሳይሆን  የሰውን ልጅ ማፍቀርንና በዘገምተኛ ለውጥ 
(በኤቮሉሽን) በነቢያት ትምህርት የሚገለጹትን የእግዚአብሔርን ፈቃድ 
በደስታ መቀበልን  ሲማር፥ የዚያን ጊዜ የእግዚአብሔር መንግሥት 
ትመጣለች፥ ፈቃዱም በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆናለች። 
ይህ ሲሆን ብቻ እጅግ ታላቁ ሰላም በረከት ለዓለም ይሰጣል። ካልሆነ 

ግን አይሰጥም። 

“ሃይማኖት ከከንቱ እምነትና፥ ከከንቱ አስተሳሰብ ተላቆ ከሳይንስ ጋር 
አንድነትን  ሲያሳይ  ጦርነትን፥  አለመግባባትን፥ጭቅጭቅንና  ትግልን  ከፊቱ 
የሚያጠፋ አንድ አስማሚ ታላቅ ኃይል ይፈጥራል። የዚያን ጊዜ የሰው ልጅ 
በእግዚአብሔር ፍቅር ኃይል አንድ  ይሆናል።” (ዊዝደን ኦፍ አብዱል-ባሃ ገጽ 
135) 
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በባሃኢ ሃይማኖት የተፈጸሙ ትንቢቶች 
 

 “የእጅግ ታላቁ ስም (ባሃኦላህ) መገለጽ፥ እንደ ብሉይ፥ አዲስ 
ኪዳንና  እንደ  ቅዱስ  ቁርአን  ባሉት  ቅዱሳን  መጻሕፍት 
ከእግዚአብሔር የተሰጠን ተስፋ ነው።” (አብዱል-ባሃ) 

 

 የትንቢት አተረጓጎም  

 

 የትንቢት  አተረጓጎም  እጅግ  በጣም  አስቸጋሪ  በመሆኑ 
የአዋቂዎች አስተያየት የሚለያይበት እንደዚህ ያለ አርእስት የለም። ይህ 
የሚያስደንቅ አይደለም፤ ምክንያቱም  በተገለጹት ጽሑፎች መሠረት 
አብዛኛዎቹ  ትንቢቶች  የተሰጡት  እስከሚፈጸሙ  ድረስ  ሙሉ 
ትርጉማቸው እንዳይገባን ሆነው ነው። በፍጻሜአቸውም ጊዜ ቢሆን 
ሊረዱ የሚችሉት ልበ ንጹሐንና ከአድልዎ ነፃ የሆኑ ብቻ ናቸው። ስለዚህ 

በዳንኤል ራዕይ መጨረሻ ላይ ነቢዩ እንዲህ ተነገረው፦ 

“አንተ ግን ዳንኤል ሆይ ነገሩን ዝጋ መጽሐፉንም አትም እስከፍጻሜ ዘመን 
ድረስ።  ብዙ  ሰዎች  ይመረምራሉ፥  ዕውቀትም  ይበዛል።  ....  እኔም  ሰማሁ 
አላስተዋልሁም። አልሁም፥ ‘ጌታዬ  ሆይ! የዚህ ሁሉ ፍጻሜ ምንድር ነው?’ አለም፥ ሂድ 
ዳንኤል ሆይ! ነገሩ እስከፍጻሜው ዘመን ድረስ የተሸሸገና የታተመ ነውና’” (ዳንኤል ም. 
12  4-10) 

እስከተወሰነለት ዘመን ድረስ እግዚአብሔር ቤቱን ከሰወረና 
ትንቢቱንም ለተናገሩት ነቢያት እንኳን ትርጉሙን ካልገለጸ የታተመውን 
ለመክፈትና በሳጥኑ ውስጥ በትንቢት ምሳሌ የተሰወሩትን ለመግለጽ 
የሚችል የተመረጠ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ብቻ መሆኑን ማወቅ 
አለብን።  ስለቀድሞ ዘመናት  ሃይማኖቶች፥  ትንቢቶችና  ስለተሳሳተ 
ትርጉማቸው ታሪክ እንዲሁም ነቢዮቹ እራሳቸው የሰጡንን ማስጠንቀቂያ 
መለስ ብለን ብንመለከት፥ የሃይማኖት ሊቃውንትን አስተያያት፥ የነዚህ 
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ቃላትን  እውነተኛ  ትርጉምና  የአፈጻጸማቸውንም  ሁናቴ  ስንቀበል 
መጠንቀቅ እንደሚገባን እንረዳለን። በሌላ በኩል ደግሞ የትንቢቶቹ 
ፈጻሚ ነኝ የሚል ቢመጣ ብሩህና ከአድልዎ ነፃ በሆነ አእምሮ ጥያቄውን 
መመርመር በጣም አስፈላጊ ነው።  ሃሰተኛ ከሆነ ሃሰተኛነቱ ቶሎ 
ስለሚገለጥበት ጉዳት ሊያስከትል አይችልም፤ ሆኖም ባልታሰበ መልክና 
ጊዜ ስለሚመጣ የእግዚአብሔርን መልእክተኛ ከበራቸው ለሚመልሱ 

ወዮላቸው። 

የባሃኦላህ አኗኗርና ቃላት በቅዱሳን መጻሕፍት ሁሉ የተሰጠን 
ተስፋና የትንቢቶቹን ማህተም ሰብሮ የመለኮታዊውን ምስጢር “የታሸገ 
ምርጥ  ወይን  ጠጅ”  ለማደል  ሥልጣን  ያለው  እርሱ  መሆኑን 
ይመሰክራሉ።  ስለዚህ እርሱ የሰጠውን ማብራሪያዎች ለመስማትና 
በእነርሱም መሠረት በቀድሞ ነቢያት የተነገሩትን፥ የተለመዱትንና ነገር 

ግን ምስጢራዊ የሆኑትን ቃላት እንደገና ለመመርመር እንጣደፍ። 

 

የጌታ አመጣጥ 

 

ነቢያት ሁሉ የሚጠባበቁት፥  አስደናቂ ቅኔዎችም የዜሙለት 
“በመጨረሻዎቹ ቀናት” የጌታ አመጣጥ “ሩቅ መለኮታዊ ሁናቴ” ነው። 
“የጌታ መምጣት” ምን ማለት ነው? በእርግጥ እግዚአብሔር ሁልጊዜም 
ከፍጥረታት ጋር፤ በሁሉም ውስጥ፥ በሁሉም በኩል፥ ከሁሉም በላይ 
ነው። “ከእስትንፋስ የተጠጋ፥ ከእጆችና ከእግሮችም የቀረበ ነው።” 
እውነት ነው። ሆኖም በሚታይ ቅርጽ ራሱን ካልገለጸላቸውና በሚገባቸው 
ቋንቋ ካላነጋገራቸው በስተቀር ሰዎች እግዚአብሔር ከፍጥረቱ የማይለይ 
ከሁሉ  በላይ  መሆኑን  ሊያዩና  ሊሰሙ  አይችሉም፥  መኖሩም 
አይገባቸውም። ከፍተኛ ባሕርይውን ለመግለጽ እግዚአብሔር ሁልጊዜ 
ሰውን መሣሪያ አድርጎ ነው። እያንዳንዱ ነቢይ በእርሱ አማካይነት 
እግዚአብሔር ሕዝቡን የጎበኘበትና ያነጋገረበት አገናኝ ነው። ኢየሱስም 
እንደዚህ ያለ አገናኝ ስለነበረ ክርስቲያኖች  የእርሱን መገለጽ እንደ 
እግዚአብሔር መምጣት ማየታቸው ትክክል ነበር። በእርሱ ውስጥ 
የእግዚአብሔርን ፊት አዩ፥ በአንደበቱም የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰሙ፥ 
በነቢያት አስተያየት “በመጨረሻው ጊዜ” የሚፈጸመው የዘለዓለማዊው 
አባት፥ የዓለም ፈጣሪና መድኅን የሆነው የሠራዊት ጌታ “መምጣት” በፊት 
በናዝራዊው በኢየሱስ ገጽ እንደተገለጸው ሁሉ አሁንም በሰብአዊ ገጽ 
በባሃኦላህ በራሱ የተገለጸ መሆኑን ባሃኦላህ ይነግረናል። ሆኖም በዚህ ጊዜ 
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ኢየሱስና ሌሎች ነቢያት በሙሉ የሰዎችን ልብና አእምሮ ሊያዘጋጁለት 

የመጡት በይበልጥ የተሟላና ክብርን የተጎናጸፈ መገለጽ ነው። 

 

ስለ ክርስቶስ የተሰጡ ትንቢቶች 

 

ስለመሲህ  መንግሥት  የተሰጡትን  ትንቢቶች  ስላልተረዱ 

አይሁዶች ክርስቶስን ካዱት።  

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 

“አይሁዶች የመሲህን መምጣት አሁንም በመጠበቅ ላይ ናቸው ፤ 
የመገለጹም ጊዜ እንዲፋጠን ሌት ተቀን ወደ እግዚአብሔር ይጸልያሉ። ኢየሱስ 
በመጣ ጊዜ  ‘የምንጠብቀው ይህ አይደለም።  መሲህ በሚመጣበት ጊዜ 
ምልክቶችና ድንቅ ነግሮች ክርስቶስ እርሱ መሆኑን ይመሰክራሉ። መሲህ 
ከማይታወቅበት ቦታ ይነሳል። በዳዊት ዙፋን ላይ ይቀመጣል። የብረት ሰይፍ 
ይዞ ይመጣል። በትረ መንግሥት ይዞ ይገዛል። የነቢያትን ሕግ ይፈጽማል። 
ምሥራቅንና  ምዕራብን  ድል  ነሥቶ  የተመረጠውን  የአይሁድን  ሕዝብ 
ያስከብራል።  አራዊት  እንኳን ከሰው ጋር ጥላቻን የሚተውበት የሰላም 
መንግሥት ያመጣል። ተኩላና የበግ ግልገል ካንድ ምንጭ ይጠጣሉ፤ ... 
የእግዚአብሔር ፍጥረታት ሁሉ ያርፋሉ። ...’  ብለው በመካድ ገደሉት። 

“ቅዱሳን  መጻሕፍትና  በውስጣቸው  ያለውም  የተከበረ  ዕውን 
ስላልገባቸው አይሁዶች ይህን ተናገሩ።  ፊደሎቹን በቃላቸው ያውቃሉ። 
ሕይወት ሰጭ ስለሆነው መንፈስ ግን አንዳችም አያውቁም። 

“ትርጉማቸውን አስረዳችኋለሁና አድምጡኝ፤ ክርስቶስ ምንም እንኳን 
ከታወቀው ቦታ ከናዝሬት ቢመጣም ከሰማይም መጥቷል። ሰውነቱ ከማርያም 
ተወለደ፥ መንፈሱ ግን ከሰማይ መጣ። የያዘው ሰይፍ መልካሙን ከክፉው፥ 
እውነቱን ከሐሰት፥ አማኙን  ከከሐዲው፥ ብርሃኑን ከጨለማው የለየበት 
የአንደበቱ ሰይፍ ነው። ቃሉ በእርግጥ የሰላ ሰይፍ ነበር! የተቀመጠበት ዙፋን 
ምድራዊ ሳይሆን ክርስቶስ ለዘለዓለም የሚገዛበት ሰማያዊ ዙፋን ነው፤ ምድራዊ 
ነገሮች ያልፋሉ ሰማያዊ ነገሮች ግን አያልፉም። የሙሴን ሕጎች እንደገና ተርጉሞ 
በማሟላት የነቢያትንም ሕግ ፈጸመ። ትምህርቱ ምሥራቅንና ምዕራብን ድል 
ነሣ፤ መንግሥቱ ፍጻሜ የለውም። የተቀበሉትን አይሁዶች ከፍ አደረጋቸው። 
እነዚህም ተራ ሴቶችና ወንዶች ናቸው።  ሆኖም ከእርሱ ጋር መገናኘት 
ታላቅነትንና ዘለዓለማዊ ክብርን አሰጣቸው። በስምምነት ይኖራሉ የተባሉትም 
አራዊቶች እርስ በርሳቸው ሲጋጩ ኖረው አሁን ዘለዓለማዊ ምንጭ ከሆነው 
ከክርስቶስ የሕይወት ውሃ አብረው እየጠጡ በፍቅርና በስምምነት የሚኖሩ 
የሐይማኖት ክፍሎችና ነገዶች ናቸው።” (ዊስደም ኦፍ አብዱል-ባሃ ገጽ 48) 
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አብዛኞቹ  ክርስቲያኖች  ስለክርስቶስ  የተናገሩትን  እነዚህን 
የመሳሰሉትን የትንቢቶች ትርጉም ይቀበላሉ። ሆኖም ስለኋለኛው ቀን 
መሲህ የተሰጡትን ተመሳሳይ ትንቢቶች በምድር ላይ ቃል በቃል 
የሚፈጸም ተዓምራዊ ትዕይንት ስለሚጠብቁ ከአይሁዶች ጋር ተመሳሳይ 

ሁናቴ አላቸው። 

 

ስለባብና ስለባሃኦላህ የተሰጡ ትንቢቶች 

 

እንደባሃኢ አተረጓጎም “ስለመጨረሻው ጊዜ” ስለ “መጨረሻው 
ቀናት” ስለ “ሠራዊት ጌታ” መምጣት ስለ “ዘለዓለማዊው አባት” 
የተሰጡት ትንቢቶች ስለኢየሱስ ክርስቶስ  መገለጽ ሳይሆን በተለይ 
የሚናገሩት ስለ ባሃኦላህ ነው። ለምሳሌ ያህል በጣም የታወቀውን 

የኢሳይያስን ትንቢት እንውሰድ፦ 

“በጨለማ የሄደ ሕዝብ ታላቅ ብርሃን አየ። በሞት ጥላ አገርም 

የሚኖሩ ብርሃን ወጣላቸው። ... በምድያን ጊዜ እንደሆነ የሸክሙን ቀምበር 
የደንደሱንም በትር የአስጨናቂውንም ዘንግ ሰብረሃል። ተዋጊዎች በጦርነት 
ሲፋጁ ልብስ በደም ይለወሳል። እሳትም ይበላዋል። ሕጻን ተወልዶልናልና 
ወንድ ልጅም ተሰጠን። መንግሥቱም በትከሻው ላይ ይመሠረታል። ስሙም 
ድንቅ፥ መልካም፥ ኃያል አምላክ፥ የዘላለም አባት፥ የሰላም አለቃ ተብሎ 
ይጠራል።  መንግሥቱም  ይበዛል።  የሰላሙም  ፍጻሜ  የለውም። በዳዊት 
ዙፋንና በመንግሥቱ ላይ ይሰራት ዘንድ በፍርድና በጽድቅም ያጸናት ዘንድ ከዛሬ 
ጀምሮ  እስከ  ፍጻሜ።  የእግዚአብሔር  የሠራዊት  ጌታ  ፈቃድ  ይህንን 

ታደርጋለች።” (ኢሳ. ም.9  ቁ.2-7) 

ይህ ብዙውን ጊዜ ስለክርስቶስ ከተሰጡት ትንቢቶች እንደአንዱ 
ሆኖ ተወስዷል። እርግጥ ነው አብዛኛው እንደዚሁ ሊተረጎም ይቻላል። 
ሆኖም ጠለቅ ብለን ብንመረምር በይበልጥ የሚመለከተው ባሃኦላህን 
ነው። በእርግጥ ክርስቶስ ብርሃን አምጪና መድኅን ነው። ሆኖም ከእርሱ 
መገለጥ ወዲህ ለሁለት ሺህ ዓመታት ያህል የዓለም ሕዝቦች አብዛኛዎቹ 
በጨለማ መጓዛቸውን ቀጥለዋል። የእሥራኤል ልጆችና ሌሎች ብዙዎች 
የእግዚአብሔር ልጆችም በጨቋኝ ቀንበር ሥር መገዛታቸው አላቋረጠም። 
በሌላ በኩል ግን በባሃኢ ዘመን በመጀመሪያዎቹ በጥቂት አሥርተ 
ዓመታት  የእውነት  ብርሃን  ምሥራቅንና  ምዕራብን  አብርቷል፤ 
የእግዚአብሔርን አባትነትና የሰውን ልጅ ወንድማማ ችነት የሚመሰክረው 
ወንጌል በምድር ላይ ለሚገኙት አገሮች በሙሉ ተዳርሷል። ታላላቅ 
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በወታደራዊ አስተዳደር የተመሠረቱ መንግሥታት ወድቀዋል። ተንቀውና 
ተጨቁነው ለሚኖሩ የዓለም ሕዝቦች ነፃነትን የሚያሰጣቸው የዓለም 
አንድነት አስፈላጊነት አስተሳሰብ ተፈጥሯል። እ.አ.አ. ከ1914 ዓ.ም. እስከ 
1918 ዓ.ም. ድረስ ዓለም ከዚያ በፊት ታይቶ በማይታወቅ የጦር መሣሪያ፥ 
በፈሳሽ እሳት በተቀጣጣይ፥ ቦምብና በሞተር ነዳጅ 1 መጠበሱ  በእርግጥ 
የኢሳይያስ ትንቢት መፈጸሙን የሚያመለክት ነው። ባሃኦላህ በጽሑፎቹ 
ስለመንግሥትና ስለአስተዳደር በሰፊው በማተቱና እንዴትም በሥራ ላይ 
ለመዋል እንደሚችሉ በማሳየቱ ክርስቶስ ፈጽሞ ባላደረገው መንገድ 
“መንግሥቱን በትከሻው ላይ መሥርቷል።” “የዘለዓለም አባት” “የሰላም 
አለቃ” ስለተባሉት ቅጥሎች ባሃኦላህ በመደጋገም ክርስቶስና ኢሳይያስ 
የተነበዩለት የአብ መገለጽ እርሱ መሆኑን ይናገራል። ሆኖም ክርስቶስ 
እራሱን የሰው ልጅ እያለ ይጠራ ነበር። እንደዚሁም ባሃኦላህ መልእክቱ 
ሰላምን ለመመሥረት መሆኑን ሲናገር ክርስቶስ ግን “ሰላምን ለመሥጠት 
የመጣሁ አይምሰላችሁ ሰይፍን እንጂ” ሲል ተናግሯል። በክርስቶስ ዘመን 
በሙሉ እንዲያውም ጦርነቶችና የሃይማኖት መከፋፈል በብዛት ተስፋፍቶ 

ነበር። 

  

የእግዚአብሔር ክብር (ክብረ አምላክ) 

 

“ባሃኦላህ”  የሚለው  ቃል  አረብኛ  ሲሆን  ትርጉሙም 
“የእግዚአብሔር ክብር” ማለት ነው። የአይሁድ ነቢያትም በመጨረሻው 
ቀን ይመጣል ተብሎ ስለሚጠበቀው ታላቅ ነቢይ ሲናገሩ ብዙ ጊዜ በዚህ 
ቅጽል ይጠቀማሉ። በዚህም መሠረት በትንቢተ ኢሳይያስ የሚከተለውን 

እናነባለን፦ 

“አጽናኑ! ሕዝቤን አጽናኑ ይላል አምላካችሁ። ኢየሩሳሌምንም ከልብ 
አነጋግሯት ጥሩአትም መከራዋ እንደተፈጸመ ኃጢአትዋም እንደተፋቀላት 
ከእግዚአብሔር እጅ ስለኃጢአትዋ ሁሉ ሁለት እጥፍ እንደተቀበለች ንገሯት። 
በምድረ በዳ የአዋጅ ነጋሪ ቃል ለአምላካችን መንገድ አስተካክሉ። ዝቅ ያለው 
ከፍ ይበል። ተራራውና ኮረብታውም ሁሉ ዝቅ ይበል። ጠማማውም ይቅና። 
አቀበቱም ሜዳ ይሁን። ‘የእግዚአብሔርም ክብር’ ይገለጣል ሥጋም የለበሱ ሁሉ 
ባንድ ያዩታል የእግዚአብሔር አፍ ይህንን መናገሩን ንገሯት” (ኢሳ.ምዕ.40 1.5) 

ቀደም ሲል እንደተገለጸው ትንቢት በክርስቶስ መገለጽና በአዋጅ 
ነጋሪው  በዮሐንስ  መጥምቁ  በከፊል  ተፈጽሟል።  ሆኖም በሙሉ 
አይደለም።  ምክንያቱም  በክርስቶስ  ዘመን  የኢየሩሳሌም  ጦርነት 
አልተፈጸመም። የብዙ ዘመናት መሪር ፈተናና ውርደት ይጠብቃት ነበር። 
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በባብና በባሃኦላህ መገለጽ ግን የዚህ ትንቢት በሙሉ ፍጻሜ ማግኘት 
መታየት  ጀምሯል፤  ምክንያቱም ለኢየሩሳሌም እንኳን  ብሩህ  ቀን 

ነግቶላታል፤ ለወደፊቱም የሰላምና የክብር ዕድሏ ተረጋግጦላታል። 

ሌሎች ትንቢቶች የእሥራኤል መድኅን፥ የጌታ ክብር የሚመጣው 
የፀሐይ መውጫ ከሆነው ከምሥራቅ መሆኑን ይናገራሉ።  ባሃኦላህ 
የመጨረሻውን ሃያ አራት ዓመት የሕይወቱን ዘመን ወደአሳለፈበት ወደ 
ቅድስት አገር የመጣው ከፍልስጥኤም በስተምሥራቅ ከሚገኘውና ወደ 
ፀሐይ መውጫ ከሆነው ከኢራን ነው። ወደዚያም የሄደው በእራሱ ፈቃድ 
ቢሆን ኖሮ ሰዎች ትንቢትን ለመፈጸም የተደረገ የሃሰተኛ ነቢይ ሥራ ነው 
ብለው  ያምኑ  ነበር።  ነገር  ግን  ወደዚያ  የመጣው በግዞተኝነትና 
በእሥረኝነት ነው። ወደዚያ የተላከው መምጣቱን ነቢያት የተነበዩለት 
“የእግዚአብሔር ክብር” መሆኑን ያወጀውን ባሃኦላህን ለመርዳት አንዳች 

ፍላጎት በሌላቸው በኢራን ሻህና በቱርክ ሡልጣን ነው። 

 

ስለ አብዱል-ባሃ (ቅርንጫፍ) የተነገሩ ትንቢቶች  
 

በኢሳይያስ፥ በኤርምያስ፥ በሕዝቅኤልና በዘካርያስ ትንቢቶች 
ውስጥ ቅርንጫፍ ተብሎ ስለሚጠራው ሰው የሚናገሩ ብዙ ትንቢቶች 
አሉ።  እነዚህም  ብዙውን  ጊዜ  በክርስቲያኖች  ዘንድ  ስለክርስቶስ 
እንደተነገሩ ሆነው ተወስደዋል። በባሃኢዎች ዘንድ ግን በተለይ አብዱል-
ባሃን የሚመለከቱ መሆናቸው ይታመናል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ 
“ቅርንጫፍ” ከሚናገሩት ትንቢቶች ረጅሙ የሚገኘው በትንቢተ ኢሳይያስ 

በአሥራ አንደኛው ምዕራፍ ነው።  

“በትርም ከእሴይ ሥር ይወጣል  ቅርንጫፍም ከሥሩ ይበቅላል፤ 
የእግዚአብሔርም መንፈስ ያርፍበታል።  የጥበብና የማስተዋልም መንፈስ፥ 
የምክርና የኃይል መንፈስ፥ የዕውቀትና እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ፥ .... 
ጽድቅም የወገቡ መቀነት ነው። እውነትም የጎኑ ማሠሪያ። ተኩላም ከበግ ጋር 
ይኖራል፤ ነብርም ከፍየል ጋራ ያርፋል። ጥጃና አንበሳ በግም ባንድ ይሰማራሉ። 
ታናሽ ብላቴናም ይነዳቸዋል። ... አይጎዱም አያጠፉምም በተቀደሰው ተራራዬ 
ሁሉ።  ምድርም  እግዚአብሔርን  በማወቅ  ሞልታለችና  ውኃ  ባሕሩን 
እንዲከድን፥ ... በዚያም ቀን እግዚአብሔር ሁለተኛ እጁን ይገልጣል። የሕዝቡን 
ትራፊ ለመግዛት ከአሶራውያን የተረፈውን ከምስርም ከጳትሮስም ከኩሽም 
ከዔላምም ከሺናዓርም ከሃማትም ከባሕርም ደሴቶች ለሕዝብም ምልክት 
ያስነሳል። ከእሥራኤልም የተጣሉትን ይሰበስባል ከአይሁድም የተበተኑትን 
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ከአራቱ ማዕዘንም ዳርቻ ይሰበስባቸዋል።” (ኢሳ. ምዕ. 11. 1-12) 

አብዱል-ባሃ ስለዚህና “ቅርንጫፍ” ስለተባለው ቃል የተሰጡትን 

ሌሎች ትንቢቶች ሲገልጽ፦ 
“በዚያ ወደር በሌለው  ቅርንጫፍ ቀን ከሚፈጸሙት ታላላቅ ድርጊቶች 

መካከል አንዱ የእግዚአብሔር ሰንደቅ በሁሉ አገሮች መሰቀል ነው፤ ማለትም 
ሁሉም  መንግሥታትና  ጎሳዎች  ሌላ  ሳይሆን  የጌታ  ቅርንጫፍ በሆነው 
በመለኮታዊው አርማ ጥላ ሥር ይገባሉ፤ አንድ ወገንም ይሆናሉ ማለት ነው። 
የእምነቶችና የሃይማኖቶች ቅራኔ፥ የዘሮችና የሕዝቦች ጠላትነትና ብሔራዊ 
ልዩነቶች ከመካከላቸው ይወገዳሉ።  ሁላቸውም አንድ ሃይማኖት፥ አንድ 
እምነት፥ አንድ ዘርና አንድ ሕዝብ ይሆኑና ምድራዊ ሉል በሆነችው በአንድ 
የትውልድ አገር ውስጥ አብረው ይኖራሉ። በሁሉም መንግሥታት መካከል 
ዓለም አቀፋዊ ሰላምና ስምምነት እውን ይሆናሉ፤ ያ ወደር የሌለው ቅርንጫፍም 
እሥራኤልን ሁሉ በአንድ ላይ ይሰበስባል፦ ይህም በዚህ ደት እሥራኤላውያን 
ሁሉ ወደ ቅድስት አገር እንደሚሰበሰቡና፥ ወደ ምሥራቅና ወደ ምዕራብ፥ ወደ 
ደቡብና ወደ ሰሜን የተበተነው የአይሁድ ሕዝብ በአንድ ላይ እንደሚመጣ 
ያመለክታል። 

“አሁን  ተመልከቱ፦  እነዚህ  ድርጊቶች  በክርስቲያን  ዑደት 
አልተፈጸሙም፤ ምክንያቱም መንግሥታት መለኮታዊ ቅርንጫፍበሆነው በአንድ 
ሰንደቅ ሥር አልተሰበሰቡም ነበርና።  ነገር ግን በዚህ በሠራዊቶች ጌታ ዑደት 
ሁሉም መንግሥታትና ሕዝቦች በዚህ ባንዲራ ጥላ ሥር ይገባሉ። በዚሁ መንገድ 
በመላው ዓለም ላይ ተበታትና የነበረችው እሥራኤል፥ በክርስቲያን ዑደት ዘመን 
በቅድስት አገር አልተሰበሰበችም፤ ነገር ግን በባሃኦላህ ደት መጀመሪያ ላይ፥ ይህ 
መለኮታዊ የተስፋ ቃል፥ ልክ በነቢያት ቅዱሳት መጻሕፍት ሁሉ በግልጽ 
እንደተነገረው መታየት ጀምሯል። የአይሁድ ጎሣዎች ከሁሉም የዓለም ክፍሎች 
ወደ ቅድስት አገር በመምጣት ላይ መሆናቸውን ልታዩ ትችላላችሁ፤ የገዛ 
ራሳቸው በሚያደርጉአቸው መንፈሮችና አገሮች እየኖሩ ናቸው፥ እና ዕለት 
ተዕለት በጣም እየበዙ የሚሄዱ በመሆኑ መላው ፍልስጥኤም መኖሪያቸው 
ትሆናለች።”  (መልስ የተሰጣቸው ጥያቄዎች ቁጥር 12 ገጽ 68-69)  

 

የአምላክ ቀን 

 

“የአምላክ ቀን” ፥ “የመጨረሻው ቀን” እና በመሳሰሉት ሐረግ 
ውስጥ የሚገኘው “ቀን” የሚለው ቃል “የአዲስ ነቢይ ትምህርት ዘመን” 
ተብሎ ይተረጎማል። የያንዳንዱ ታላላቅ ሃይማኖቶች መሪ የራሱ “ቀን” 
አለው። እያንዳንዱም ነቢይ በፀሐይ ይመሰላል። ትምህርቱ በመጀመሪያ 
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ብርሃኑን ይፈንጥቃል። ከዚያም የሚፈለገውን ከፍተኛ ውጤት እስካስገኘ 
ድረስ ደረጃ በደረጃ የሰውን ልብና አእምሮ በበለጠ እያበራ ይሄዳል። 
ቀጥሎም ቀስ በቀስ እየደከመ ትርጉሙ እየተሳሳተና እየተበላሸ ይሄድና 

የአዲስ ቀን ፀሐይ እስከወጣ ድረስ ዓለምን ጨለማ ይውጣታል።   
የመጨረሻው ቀን ማለት ፍጻሜ የሌለውና ጨለማ የማይጋርደው 

ከፍተኛው የእግዚአብሔር መገለጫ ቀን ነው። ፀሐዩ ፈጽሞ የማይጠልቅ 
በሁለቱም ዓለም ለሰዎች ነፍስ ሲያበራ የሚኖር ነው። እንደ እውነቱ 
ከሆነ መንፈሳዊ ፀሐዮች ሁሉ ጠልቀው አያውቁም። የሙሴ፥ የክርስቶስ፥ 
የሙሐመድና የሌሎችም ነቢያት ፀሐዮች በሙሉ ብርሃናቸውን ሳይቀንሱ 
አሁንም በሰማይ በማብራት ላይ ናቸው። ነገር ግን ከምድር የሚነሱ 
ደመናዎች ብርሃናቸውን ለዓለም ሰዎች እንዳያበሩ ጋርደዋቸዋል። የልዩ 
ልዩ ሃይማኖት ተከታዮች በሁሉም ነቢያት ብርሃን በመደሰት አንድ ላይ 
ሆነው ነቢያት ሁሉ ብርሃኑን ላንፀባረቁት ለአንድ አምላክ ይሰግዱ ዘንድ 
ታላቁ  የባሃኦላህ  ፀሐይ  በመጨረሻው  እነዚህን  ደመናዎች 

ይበታትናቸዋል። 

 

የፍርድ ቀን  
 

ክርስቶስ ስለታላቁ የፍርድ ቀን “የሰው ልጅ ይመጣልና በአባቱ 
ክብር፥ የዚያን ጊዜም ለሁሉ ዋጋውን ይሰጣል እንደ ሥራው” (ማቴ. 16፤ 
27) ብሎ የተናገረው አብዛኛውን በምሳሌ ነው። ይህንን “ቀን” እንክርዳዱ 
በሚቃጠልበትና  ስንዴው  በጎተራ በሚሰበሰብበት በመኸር  ወራት 

ይመስለዋል። 

“እንክርዳዱ እንዲሰበሰብ በእሳትም እንዲቃጠል። በዓለም ፍጻሜም 
እንዲሁ ይሆናል። የሰው ልጅ መልእክተኞቹን ይልካል። ከመንግሥቱም 
እንቅፋትን ሁሉ ይሰበስባሉ። አመጽም የሚያደርጉትን ወደ እቶነ እሳት 
ይጥሏቸዋል። ልቅሶ ጥርስ መፋጨትም ወዳለበት። በዚያን ጊዜ ጻድቃን 
በአባታቸው መንግሥት እንደፀሐይ ይበራሉ።” (ማቴ. 13 ፡ 40-43) 

በሥራ ላይ እንዲውል በተፈቀደው መጽሐፍ ቅዱስ መሠረት 
በዚህና በሌሎችም ትንቢቶች ውስጥ የሚገኘው “የዓለም ፍጻሜ” 
የሚለው ሐረግ ብዙዎችን የፍርድ ቀን ሲመጣ ዓለም ሳይታሰብ በድንገት 
ይጠፋል ብለው እንዲያስቡ አድርጓቸዋል። ሆኖም ይህ ስህተት ነው። 
የሐረጉ እውነተኛ ትርጉም “የዘመኑ ፍጻሜ ወይም መጨረሻ” ማለት 
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ይመስላል። ክርስቶስ የእግዚአብሔር መንግሥት በሰማይና በምድር 
እንደሚመሠረት ያስተምራል፤ እንዲህ እያልን እንድንጸልይ ያስተምረናል፤ 

“መንግሥትህ ትምጣ፥ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር 

ትሁን።” ስለወይኑ ቦታ በተነገረው ምሳሌ የወይኑ ጌታ የሆነው “አባት” 
አጥፊ ሠራተኞቹን ሊያጠፋ ሲመጣ ፍሬዎቹን በጊዜው ለሚሰጡት 
ለሌሎች ሠረተኞች ያከራያል እንጂ የወይኑንም ቦታ (ዓለምን) አብሮ 
አያጠፋውም። ዓለም እንዲታደስና ወደ እግዚአብሔር ፍቅር እንዲመለስ 
እንጂ እንዲጠፋ አይደለም። ክርስቶስ በተጨማሪ ስለዚያ ሲናገር፥ 

“የሰው ልጅ በክብሩ ዙፋን ተቀምጦ ዓለም የሚታደስበት ቀን” ብሎ 
ይጠራዋል። ቅዱስ  ጴጥሮስም “የመታደሻ ጊዜ”  ይለዋል። “ዓለም 
ከተፈጠረ ጀምሮ እግዚአብሔር ከቅዱሳን ነቢያት አንደበት ሲያስነግርለት 
የቆየው ቀን ይህ ነው“ ሲል ይናገራል። ክርስቶስ የተነገረለት በኢሳይያስና 
በሌሎችም የብሉይ ኪዳን ነቢያት የተተነበየለት የፍርድ ቀን ከሠራዊት 
ጌታ ከአባት መመለስ ጋር በግልጽ ይመሳሰላል። ይህም ጊዜ አጥፊዎች 
ቅጣታቸውን የሚያገኙበት፥ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በምድር ላይ 

ፍትህ የሚመሠረትበትና ትክክለኝነትም የሚሰፍንበት ጊዜ ነው። 

በባሃኢዎች  አተረጓጎም  የየአንዳንዱ  ክስተተ  እግዚአብሔር 
መምጣት “የፍርድ ቀን” ነው። ሆኖም ከፍተኛው የባሃኦላህ መገለጽ 
የምንኖርበት ዘመን ደተ ዓለም “ታላቁ የፍርድ ቀን” ነው። ክርስቶስ ፥ 
ሙሀመድና ብዙዎች ሌሎች ነቢያት ይሰማል ያሉት የመለከት ድምፅ 
በሰማይና በምድር ያሉትን  (በሥጋ ያሉትንና የሌሉትን)  የሚጠራ 
የእግዚአብሔር  መልእክተኛ  ጥሪ  ነው።  እግዚአብሔርን  የማወቅና 
የማፍቀር፥  ከፍጥረቶቹም  ጋር  በሰላም  የመኖር  ገነት  መግቢያ 
በመልክተኞቹ አማካይነት እርሱን ማወቅ ነው። በነብያት የተሰጠውን 
ሕግ ትተው በመሰላቸው መንገድ የሚሄዱ ግን ራሳቸውን ለእራስ 
ወዳድነት ለስህተትና ለጥላቻ ገሃነም አሳልፈው እንደሰጡ ይቆጠራል። 

 
ታላቁ ትንሣኤ ሙታን 

 

“የፍርድ ቀን” ሙታን የሚነሱበት የትንሣኤ ቀን ነው። ቅዱስ 
ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች በላከው በመጀመሪያው መልእክቱ እንዲህ 

ይላል፦ 

“እነሆ በሚስጢር እነግራችኋለሁ፤ እኛ ሁላችን እንዳንተኛ፥ ነገር ግን 
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ሁላችን ከመቅጽበተ ዓይን እንለወጣለን የኋላኛው መለከት በተነፋ ጊዜ። 
መለከት ይነፋና ሙታንም ያለጥፋት ይነሣሉ። እኛም እንለወጣለን። ይህ 
የሚጠፋው የማይጠፋውን  ይለብስ  ዘንድ አለውና፤  ይህም የሚሞተው 
የማይሞተውን ይለብስ ዘንድ አለው። ይህም የሚጠፋ የማይጠፋውን በለበሰ 
ጊዜ ይህ የሚሞተው የማይሞተውን በለበሰ ጊዜ ይፈጸማል የተጻፈው ነገር” (1ኛ 
ቆሮንቶስ ምዕ. 15 ቁ. 51-54) 

በነዚህ ጥቅሶች ውስጥ ስለተገለጸው ትንሣኤ ሙታን ትርጉም 

ባሃኦላህ መጽሐፈ ኢቃን በተባለው መጽሐፉ ሲጽፍ፦ 

“በቅዱሳን መጻሕፍት ውስጥ  ‘ሕይወትና’ ‘ሞት’ የተባሉት ቃላት 
የሚገልጹት በእምነት ሕይወት፥ ባለማመን ሞት መሆኑን ነው። አብዛኛዎቹ 
ሰዎች የነዚህ ቃላት ትርጉም ስላልገባቸው የእግዚአብሔርን ክስተት ንቀው 
ሳይቀበሉት  በመቅረታቸው  የመለኮታዊውን  ትምህርት  ብርሃን  ተነፍገው 
የዘለዓለማዊውን ውበት ምሳሌ ሳይከተሉ ቀሩ።... 

“ኢየሱስ እንዳለው  ‘እንደገና  መወለድ ይገባችኋል’  (ዮሐ.  3፤7) 
እንደገናም እንዲህ ይላል፦  ‘ማንም ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ ወደ 
እግዚአብሔር መንግሥት ይገባ ዘንድ አይችልም።ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው። 
ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው።’ (ዮሐ. 3፤5-6 የነዚህ ቃላት ትርጉም 
በማንኛውም ክስተተ እግዚአብሔር ጊዜ ከመንፈስ የተወለደና በቅዱስ ክስተተ 
እስትንፋስ የተነቃቃ ሁሉ  ‘ሕይወትና’ ‘ትንሣኤ ሙታንን’ ከተቀዳጁትና ወደ 
እግዚአብሔር ፍቅር ‘ገነት’ ከገቡት ወገን ነው። ከእነርሱ ወገን ያልሆነ ግን 
በሞትና ‘የእግዚአብሔርን ጸጋ በመነፈግ’ ባለማመን ‘እሳት’ እና በእግዚአብሔር 
‘ቁጣ’ የተቀጣ ነው። … 

“በየዘመኑና  በየምዕተ  ዓመቱ  የነቢያትና  የተከታዮቻቸው ተግባር 
‘ሕይወት’፤ ‘ትንሣኤ ሙታን’ ‘ፍርድ’ የተባሉት ቃላት መንፈሳዊ ትርጉም 
እንዳላቸው ማረጋገጥ ነበር። ... ከመለኮታዊ ዕውቀት ንፁሕ ውሃ የጤዛ ጠብታ 
ያህል እንኳ ቢኖራቸው ኖሮ እውነተኛው ሕይወት የሥጋ ሕይወት ሳይሆን 
የመንፈስ ሕይወት መሆኑ በገባቸው ነበር። ምክንያቱም የሥጋ ሕይወት ለሰውም 
ሆነ ለአራዊት የወል ሲሆን የመንፈስ ሕይወት ያላቸው ግን ከእምነት ውቅያኖስ 
የጠጡትና ካለመጠራጠር ፍሬ የቀመሱ ልበ-ንጹሐን ብቻ ናቸው። ‘እውነተኛ 
አማኝ በዚህና በዚያኛው ዓለም ይኖራል።’ እንደተባለው ይህ ሕይወት ሞትን 
አያውቅም፤ ይህም ኑሮ ዘለዓለማዊ አክሊልን ተቀዳጅቷል። የ‘Mይወት’ ትርጉም 
ምድራዊ ሕይወት ከሆነ ሞት እንደሚያሸንፈው የተረጋገጠ ነው።” (መጽሐፈ 
ኢቃን ገጽ 114፤ 118፤ 120-21) 

በባሃኢ ትምህርት ትንሣኤ ሙታን ማለት  ሥጋዊ አካልን 
የሚመለከት አይደለም። ያ አካል አንድ ጊዜ ከሞተ አለቀለት። ይፈርሳል፤ 
ይበሰብሳል። ፈርሶ በስብሶ ይቀራል እንጂ ተሰብስቦ ያንኑ አካል ሊሆን 

አይችልም። 
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ትንሣኤ ሙታን በክስተተ እግዚአብሔር አማካይነት ከሚመጣ 
ከመንፈስ ቅዱስ የሚገኝ የእያንዳንዱ ሰው ወደመንፈሳዊ ሕይወት 
መወለድ ነው። የሚነሳበት መቃብር ከድንቁርናና ከእግዚአብሔር መራቅ 
መቃብር ነው። የሚያነቃው ብዙዎችን የእግዚአብሔርን ቀን የሚጠብቁ 
ሰዎች ከደበታቸው የመንፈስ እንቅልፍ ነው። ይህም ንጋት የሚያበራው 
በምድር ገጽ ላይ የኖሩትን ሁሉ ሲሆን ሥጋ የለበሱትንና የሞቱትንም 
ጭምር  ነው።  ሆኖም መንፈሳዊ ብርሃን የሌላቸው ሊያስተውሉት 
አይችሉም። “የትንሣኤ ሙታን ቀን” በሃያ አራት ሰዓት የተወሰነ አንድ ቀን 
ብቻ ሳይሆን አሁን የተጀመረውና የዚህኛው ዘመን ዑደት እስከተፈጸመ 
ድረስ የሚቀጥል ነው።  የአሁኑ ሥልጣኔ ምልክት ከምድር ገጽ ጨርሶ 

እስከጠፋ ድረስ ሂደቱ ይቀጥላል። 

 

የክርስቶስ ዳግመኛ መመለስ 

 

ክርስቶስ ወደፊት ስለሚመጣ ክስተተ እግዚአብሔር የተናገረው 
ብዙውን ጊዜ በሦስተኛ ሰው  ነው። ሆኖም አንዳንድ ጊዜ በአንደኛ ሰው 
ተናግሯል። እንዲህ ይላል፦ “... እሄዳለሁ ቦታ አዘጋጅላችሁ ዘንድ 
በሄድኩበትም ቦታ ባዘጋጀሁላችሁ ጊዜ ደግሞ እመጣለሁ ወደኔም 
እወስዳችኋለሁ። እኔ ወዳለሁበት እላንትም ዳግም ትሆኑ ዘንድ።” (ዮሐ. 
14. 2-3) በሐወርያት ሥራ በመጀመሪያው ምዕራፍ ኢየሱስ ባረገ ጊዜ 
ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ እንደተነገራቸው እናነባለን፤ “ይህ ከእናንተ ወደ 
ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ 
ይመጣል” በዚህና ይህን በመሳሰሉት አባባል ምክንያት ብዙ ክርስቲያኖች 
“የሰው ልጅ በደመና ተሸፍኖ በታላቅ ክብር” ሲመጣ የዛሬ ሁለት ሺህ 
ዓመታት  በኢየሩሳሌም  መንገዶች  ሲመላለስ  የነበረውን፥  ደሙ 
የፈሰሰውንና  በመስቀል ላይ የተሰቃየውን  ያንኑ  ኢየሱስን  በአካል 
እናየዋለን  ብለው ይጠባበቃሉ።  በምስማር የተቸነከሩትን  እጆቹንና 
እግሮቹን በጣታቸው ለመጠንቆልና በጦር የቆሰለውን ጎኑን በእጃቸው 
ለመዳሰስ ያስባሉ። ሆኖም በእውነት የክርስቶስን ቃላት ትንሽ አስተውለን 
ብንመረምር እንደዚህ ያለው አስተያየት ሊወገድልን ይችላል። በክርስቶስ 
ዘመን የነበሩት አይሁዶች ስለኤልያስ  መመለስ ተመሳሳይ አስተያየት 
ነበራቸው። ሆኖም ኢየሱስ “ኤልያስ አስቀድሞ መምጣት አለበት” 
የሚለው ትንቢት የቀድሞው ኤልያስ በአካል መመለስ ሳይሆን “የኤልያስን 
መንፈስና ኃይል” ይዞ በመጣው በዮሐንስ መጥምቁ ተፈጽሟል ሲል 
ስህተታቸውን  አብራርቶላቸዋል። ክርስቶስ እንዲህ አለ፤ “ትቀበሉት 
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ዘንድም ትሹ እንደሆነ እርሱ ኤልያስ ነው ይመጣ ዘንድ ያለው። ሰሚ ጆሮ 
ያለው ይስማ”። ስለዚህ የኤልያስ “መመለስ” ማለት አንድ የእግዚአብሔር 
መንፈስና ኃይል ያደረበት ከሌላ ቤተሰብ የተወለደ የሌላ ሰው መመለስ 
ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ በእነዚህ በኢየሱስ ቃላቶች መሠረት 
የክርስቶስ መምጣት ማለት ከሌላ እናት የተወለደ፥ የእግዚአብሔር 
መንፈስና ኃይል ያደረበት የሌላ ሰው መገለጽ መሆኑን ልንረዳ እንችላለን። 
የክርስቶስ “እንደገና መመለስ” በባብ መገለጽና በራሱም መምጣት 

የተፈጸመ መሆኑን ባሃኦላህ ያስረዳል። እንዲህ ይላል፦ 

“ፀሐይን አስተውሉ  ‘የትላንቱ ፀሐይ ነኝ’  ብትል እውነት ነው። 
እንደዚሁም የጊዜን ተለዋዋጭነት በመገንዘብ ከዚያኛው ፀሐይ የተለየሁ ነኝ ብላ 
ብትናገር እውነቷን ነው። እንደዚሁም ቀናት በሙሉ አንድ ናቸው ቢባል 
ትክክልና እውነት ነው። ደግሞም ስማቸውና ለእያንዳንዱ የተሰጠው መለያ 
ቢኖር የተለያዩ ናቸው ቢባል ይህም እውነት ነው። ምንም እንኳን አንድ ናቸው 
ቢባል እያንዳንዱ የራሱ መለያ ፥ የተለየ ስጦታና የተወሰነ ባሕርይ ይታይበታል። 
እንደዚሁም በስሞችና በባሕርይዎች ፈጣሪ ስለአንድነትና ስለልዩነት ምስጢር 
የተገለጸውንና ያ የዘለዓለማዊው ውበት በልዩ ልዩ ጊዜያት ለምን በተለያየ ስምና 
ማዕረግ ራሱን እንደሚጠራ ለጠየቃችሁት ጥያቄ መልስ ታገኙ ዘንድ ልዩ ልዩ 
የእግዚአብሔር  መልእክተኞች  የሚለያዩበትንና  የሚመሳሰሉበትን  መረዳት 
አለባችሁ።” (ኢቃን ገጽ 21-2) 

አብዱል-ባሃ እንዲህ ይላል፦ 
“የክርስቶስ ዳግመኛ መምጣት ሰዎች እንደሚያምኑት ሳይሆን ከእርሱ 

በኋላ የመጣል ተብሎ ተስፋ ስለተሰጠው ነቢይ ነው።  ከእግዚአብሔር 
መንግሥትና ዓለምን ከከበበው ሥልጣኑ ጋር ይመጣል። ብታውቁት ኖሮ 
ምድራዊው ዓለም በጌታ ፊት እንደአንዷ የዝንብ ክንፍ እንኳን ስለማይቆጠር 
ይህ መንግሥት በልቦችና በመንፈሶች ዓለም እንጂ በምድራዊ ዓለም አይደለም! 
‘ክርስቶስ’ ማለት መጀመሪያና መጨረሻ የሌለው መለኮታዊ እውን፥ ፍጹም 
ባሕርይና ሰማይዊው ሕያውነት ማለት ስለሆነ በእርግጥ ክርስቶስ መጀመሪያ 
ከሌለው ከመጀመሪያው መንግሥቱ ጋር  መጥቷል።  ለዘለዓለም ዓለምም 
ከመንግሥቱ ጋር ይመጣል። በየአንዳንዱ ደት ይታያል፤ ይነሣል፤ ይገለጻል፤ 
ይጠልቃል።” (ታብሌትስ ኦፍ አብዱል-ባሃ ቮል. 1 ገጽ 138) 

 

የፍጻሜ ዘመን• 
 

  

ክርስቶስና ሐዋርያቱ የሰው ልጅ በአባቱ ክብር “የሚመለስበትን” 
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ጊዜ የሚገልጹ ብዙ ምልክቶችን ሰጥተዋል። ክርስቶስ እንዲህ ብሏል፦ 

“እየሩሳሌምም በጭፍራ ተከባ ባያችሁ ጊዜ የዚያን ጊዜ እወቁ ጥፋትዋ 
እንደ ደረሰ። .... ይህ የበቀል ጊዜ ነው። የተጻፈው ሁሉ ይፈጸም ዘንድ። .... ጽኑ 
መከራ ይሆናልና በምድር ላይ ቁጣም በዚህ ሕዝብ። በሰይፍ አፍም ይወድቃሉ። 
ወደ  ብዙ  አህጉሮችም  ተማርከው  ይወሰዳሉ።  እየሩሳሌምም በአሕዛብ 
የተረገጠች ትሆናለች። የአሕዛብ ዘመን እስክትፈጸም ድረስ።” (ሉቃ 21፤ 20-24) 

እንደገና እንዲህ ይላል፦ 

“... ተጠንቀቁ ማንም አያስታችሁ ብዙ ሰዎች በስሜ ይመጣሉና እንዲህ 
ስሉ፤ ክርስቶስ እኔ ነኝ። እጅግም ሰዎች ያስታሉ። ፀብ ትሰማላችሁና የፀብንም 
ወሬ። እወቁ አትደንግጡ። ይህ ሁሉ ይሆን ዘንድ አለውና ። ነገር ግን ፍጻሜ ገና 
አይመጣም። ሕዝብ ብሕዝብ ላይ ይነሳሉና፤ መንግሥትም በመንግሥት ላይ። 
ራብም ይሆናል። ቸነፈርም መናወጥም በያገሩ። ይህ ሁሉ የምጥ ጣር መጀመሪያ 
ነው። የዚያን ጊዜ ለመከራ አሳልፈው ይሰጥዋችኋል። ይገድሉዋችኋልም። 
በአሕዛብም ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። ስለስሜም። በዚያ ጊዜም ብዙ ሰዎች 
ይሰናከላሉ።  እርስ በርሳቸውም ይሰጣጣሉ።  እርስ በርሳቸውም ይላሉ። 
ከሀሰተኞች ነቢያትም ብዙ ይነሣሉ። ብዙዎችንም ያስታሉ። ከአመፃም ብዛት 
የተነሣ ፍቅር ከብዙዎች ትበርዳለች። እስከፍጽሜ ግን የሚታገስ እርሱ ይድናል። 
ይህም የመንግሥቱ ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል። ምስክር ሊሆንባቸው 
በአሕዛብ ሁሉ። በዚያ ጊዜም ፍጻሜ ይመጣል።”  (ማቴ. 24፤ 4-14) 

በነዚህ ሁለት ጥቅሶች ክርስቶስ በማያሻማ ቃላት የሰው ልጅ 
ከመምጣቱ አስቀድሞ መፈጸም ስለሚገባቸው ነገሮች ተንብየዋል። 
ክርስቶስ እነዚህን ቃላት ከተናገረ ጀምሮ ባለፉት ክፍለ ዘመናት እነዚህ 
ምልክቶች  እያንዳንዳቸው  ተፈጽመዋል።  በእያንዳንዱ  ምንባብ 
የአይሁዶችን የግዞት ዘመን ፍጻሜና የእየሩሳሌምን እንደገና መገንባትና 
የጌታ ወንጌል በመላ ዓለም መሰበክ ይናገራል። እነዚህ ምልክቶች ሁለቱም 
በዘመናችን ቃል በቃል ተፈጽመው ማየታችን በጣም የሚያስደንቅ ነው። 
እነዚህ የትንቢቱ ክፍሎች እንደቀሩት ሁሉ እውነት ከሆኑ የምንኖረው 

ክርስቶስ በተነበየለት “በፍጻሜ ዘመን” ነው ማለት ነው። 

ነቢዩ ሙሐመድም እስከ “ትንሣኤ ሙታን” ቀን የሚፈጸሙትን 

አንዳንድ ምልክቶች ይሰጣሉ። በቅዱስ ቁርአን እንዲህ የሚል እናነብለን፦ 

“አላህ፤ ‘ኢየሱስ ሆይ! በርግጥ እንድትሞት አደርግሃለሁ፤ ወደ እኔም 
አነሳሃለሁ፤ ከካሃዲዎች ክስ አነጻሃለሁ ተከታዮችህንም (ክርስቲያኖችን) እስከ 
‘ት•ሣኤ  ሙታን ቀን’  ድረስ ከከሃዲዎች (ከአይሁዶችና ከሌሎች) በላይ 
አደርጋቸዋለሁ። ከሌሎች የምትለይበትን እገልጽ ዘንድ ወደኔ ትመለሳለህ አለ”-
ሱራ 3፡54። (አማ. ሱራ 3፡55) 

 “አይሁዶች ‘የአላህ እጅ ታስሯል’ ይላሉ የራሳቸው እጅ ይታሠራል፤ 
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ስለተናገሩትም ነገር የተረገሙ ይሆናሉ። አይደለም! የአላህ እጆች ሁለቱም 
እንደተዘረጉ ናቸው! በራሱ ፈቃድ ስጦታዎችን ይለግሳል።  ያ ከጌታችሁ 
የተላከው (ቁርአን) የብዙዎችን እምቢተኝነትና ክህደት ይጨምራል፤ እኛም 
እስከ ትንሣኤ ሙታን ቀን የሚቆይ ጠላትነትና ጥላቻ በመሐከላቸው አኑረናል 
ለጦርነት እሳት በጫሩ ቁጥር አላህ ያጠፋዋል።” (ሱራ 5.69 (አማ. ሱራ 5፤64) 
 “ከእነዚያ ‘ክርስቲያን ነን’ከሚሉትም ቃል ኪዳን ተቀብለናል።  እነርሱም 
ቢሆኑ ከተማሩት ከፊሉን ረስተዋል። በዚያ ምክንያት እስከ ትንሣኤ ሙታን ቀን 
የሚቆይ ጠላትነትና ጥላቻ በመካከላቸው ቀስቅሰናል። በመጨረሻውም አላህ 
ስለሥራቸው ይነግራቸዋል።” ሱራ 5.17 (አማ ሱራ 5 ፡ 14) 

ነቢዩ ሙሐመድ እነዚህን ቃላት ከተናገሩ ወዲህ አይሁዶች 
የክርስቲያኖች (የእስላሞችም) ጥገኞች በመሆናቸውና በክርስቲያኖችና 
በአይሁዶች  በየግል  ሃይማኖታቸው  ውስጥ በተደረገው  መከፋፈል 
ምክንያት ትንቢቱ ቃል በቃል ተፈጽሟል። የነዚህ ሁኔታዎች ፍጻሜ 
ምልክቶች የተገለጹት የባሃኢ ዘመን (የትንሣኤ ሙታን ቀን) ከተጀመረ 

ወዲህ ነው። 
 

ምልክቶች በሰማይና በምድር  
 

በአይሁድ፥  በክርስቲያን፥  በእስላምና  በልሌሎችም  ቅዱሳን 
መጻሕፍት ውስጥ “ይመጣል” ተብሎ ስለሚጠበቀው የተሰጡ ብዙ 

ተመሳሳይ ምልክቶች አሉ። 

በትንቢተ ኢዩኤል እንዲህ የሚል እናነባለን፦ 

“በሰማይም ተአምራት እሰጣለሁ በምድርም ላይ ደምን እሳትንና 
የጢስን አምዶች፤ ታላቁ የሚያስፈራው የኢግዚአብሐር ቀን ሳይመጣ ፀሐይ ወደ 

ጨለማ ይመለሳል። ጨረቃም ደም ይሆናል። .... እነሆ በዚያች ቀንና በዚያ 
ዘመን የይሁዳንና የእየሩሳሌምን ምርኮ በመለስሁ ጊዜ አሕዛብን ሁሉ ሰብስቤ 
ወደ ኢዮሣፌት ሜዳ አውርጄ ከዚያ እቋጠራቸዋለሁ። ስለ ሕዝቤና እነዚያ 

እርስቴን እሥራኤልን በአሕዛብ መካከል በትነው ምድሬን ስለ ተካፈሉት ... 
ፀሐይና ጨረቃ ጨለሙ ከዋክብትም ብርሃናቸውን ሰወሩ። እግዚአብሔር 
ከጽዮን  ይጮሃል።  ከእየሩሳሌምም  ቃሉ  ይሰጣል።  ሰማይና  ምድርም 
ይናወጻሉ። እግዚአብሔር ግን የሕዝቡ መጠጊያ ነው። ለእሥራኤልም ልጆች 

ኃይል ነው። (ትንቢተ ኢዩኤል 2፡30-31 3፡1-2፥ 14-16) 
ክርስቶስም እንዲህ አለ፦ 

“በዚያን ጊዜም ከዚያን ዘመን መከራ በኋላ ፀሐይ ጨለማ ትሆናለች 
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ጨረቃም ብርሃኗን አትሰጥም። ከዋክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ። የሰማይም 
ኃይል ትናወጣለች። የዚያን ጊዜም የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይገለጻል። 
የዚያን ጊዜም ያለቅሳሉ። የምድር ሕዝብ ሁሉ። የሰው ልጅም በሰማይ ደመና 
ላይ ሲመጣ ያዩታል ከኃይልና ከብዙ ምስጋና ጋር።” (ማቴ 24፡ 29-30) 

በቅዱስ ቁርአንም ውስጥ እንዲህ የሚል እናነባለን፦ 

 “ፀሐይ በተጋረደች ጊዜ፤ 

 ከዋክብት በረገፉ ጊዜ፤ 

 ተራሮችም እንዲያልፉ በተደረገ ጊዜ፤... 

 የመጽሐፉም ገጾች በተዘረጉ ጊዜ፤ 

 ሰማይም በተገለጠ ጊዜ፤ 

 ገሃነመ እሳትም በፋመ ጊዜ።” (ሱራ 81) 
ባሃኦላህ ኢቃን በተባለው መጽሐፉ እነዚህ ስለ ፀሐይ፥ ስለጨረቃና 

ስለከዋክብት፥ ስለሰማይና ስለ ምድርም የተሰጡት ትንቢቶች ተምሳሌያዊ 
እንጂ ቃል በቃል መተርጎም የለባቸውም ሲል ያስረዳል። ነቢያት  ቀዳሚ 
ሃሣባቸው ስለመንፈሳዊ እንጂ ስለምድራዊ ነገሮች፥ ስለመንፈሳዊ ብርሃን 
እጂ ስለአካላዊ ብርሃን አይደለም። “የፍርድ ቀንን” በሚመለከት ትንቢት 
ላይ ስለፀሐይ ሲጠቅሱ “ስለጽድቅ ፀሐይ” መናገራቸው ነው። ፀሐይ 
ከፍተኛው የብርሃን ምንጭ ነው። ስለዚህም ሙሴ ለአይሁዶች ፀሐይ 
ሲሆን፥ ክርስቶስ ለክርስቲያኖች፥ ሙሐመድም ለእስላሞች ነበሩ። ነቢያት 
ፀሐይ ትጨልማለች ብለው ሲናገሩ የእነዚህ መንፈሳዊ ፀሐዮች ንጹሕ 
ትምህርት ትክክል ባልሆነ መንገድ በመተርጎም፥ ባለመረዳት በአድልዎ 
በመጋረዱ ሰዎች በመንፈሳዊ ጨለማ ውስጥ ናቸው ማለት ነው። 
ጨረቃና ከዋክብት አነስተኛ የብርሃን ምንጮች ሲሆኑ እነዚህም ሰዎችን 
መምራትና ማነቃቃት ያለባቸው የሃይማኖት መሪዎችና መምህራን 
ናቸው።  ጨረቃ  ብርሃኗን  አትሰጥም፥  ጨረቃ  ደም  ትሆናለች፥ 
ከዋክብትም ከሰማይ ይረግፋሉ ሲባል የቤተ ክርስቲያን  መሪዎች 
በብጥብጥና  በሥልጣን  ሽሚያ  በመግባት  ከሥልጣን  ይወርዳሉ፥ 
ቀሳውስትም ስለሰማያዊ ሳይሆን ስለምድራዊ ነገሮች በማሰብ ዓለማዊዎች 

ይሆናሉ ማለት ነው። 

 ሆኖም የእነዚህ ትንቢቶች ትርጉም ባንድ ብቻ የተወሰነ 
ባለመሆኑ እነዚህ ምስሌዎች የሚተረጎሙበት ሌሎች መንገዶች አሉ። 
ባሃኦላህ ሲናገር “ፀሐይ” “ጨረቃ”ና “ከዋክብት” በሌላ መገድ ሲተረጎሙ 
በሃይማኖቱ የተሰጡት ሕግጋትንና ትዕዛዛትን  ይመለከታሉ ይላል። 
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በየጊዜው የሚመጣው የእግዚአብሔር ክስተት ከእርሱ በፊት የነበሩት 
ክስተቶች ያመጡትን ሥነ ሥርዓቶች፥  ልምዶችና ትእዛዞች እንደጊዜው 
አስፈላጊነት እንደሚለወጠው ሁሉ እንደዚሁም የፀሐይና  የጨረቃ 

ተምሳሌነት ይለወጣሉ፥ ከዋክብትም ይበተናሉ። 

አብዛኛውን ጊዜ የእነዚህ ትንቢቶች ቃል በቃል መፈጸም ሕሊና 
የማይቀበለው እንዲያውም የማይቻል ነው። ለምሳሌ የጨረቃን ደም 
መሆን፥  ወይንም  የከዋክብትን  በምድር  ላይ  መርገፍ  ብንወስድ 
ከምናያቸው  ከዋክብት  ትንሿ  እንኳን  መሬትን  በብዙ  ሺ  ጊዜ 
ስለምትበልጥ አንዷ ብትወድቅባት ለሌላ ኮከብ መውደቂያ ሥፍራ 
አይገኝላትም! ሆኖም አንዳንድ ጊዜ ትንቢቶቹ መንፈሳዊ ትርጓሜና ቃል 
በቃል የሚፈጸሙ አሉባቸው። ለምሳሌ በነቢያት እንደተተነበየው ቅድስት 
አገር ለብዙ ዘመናት በረሃና ምድረበዳ ሆና ነበር።  ሆኖም አሁን 
“በትንሣኤ ሙታን” ቀን ኢሳይያስ እንደተነበየው “ደስተኛና እንደ ጽጌረዳ 
ያበበች” መሆን ጀምራለች። መልካም የመኖሪያ ሠፈሮች በመሠራት ላይ 
ሲሆኑ መሬቱም በመስኖ በመልማትና በመታረስ ላይ ነው። እንዲሁም 
ከግማሽ ምዕተ ዓመት በፊት አሸዋማ የነበሩት ሥፍራዎች በወይን እርሻ ፥ 
በወይራ ተክልና በልዩ ልዩ አትክልት ሥፍራዎች እየለመለሙ ናቸው። 
ሰዎች  ሰይፎቻቸውን  ወደማረሻ ጦሮቻቸውንም ወደ  መከርከሚያ 
በለወጡ ጊዜ በዓለም ያሉት በረሃዎችና ምድረበዳዎች ሁሉ ይለማሉ፥ 
ከነዚህ  በረሃዎች  የሚነፍሱትና  በአካባቢያቸው  ለመኖር  በጣም 
የሚያስቸግሩት ሞቃት ነፋሶችና አውሎ ነፋሶች እንዳልነበሩ ይሆናሉ፥ 
የመላው ዓለም አየር መጠነኛና የተስተካከለ ይሆናል። ከተሞች አየሩን 
በጪስና በመርዝ ጋዝ አይበክሉትም፤ ቃል በቃል ቢተረጎም እንኳን 

“አዳዲስ ሰማይና አዲስ ምድር” እንደሚኖር ጥርጥር የለውም። 
 

የአመጣጡ ሁኔታ።  
 

በመጨረሻው ዘመን የአመጣጡን ሁናቴ ሲናገር ክርስቶስ እንዲህ 

አለ፦ 

“… የሰው ልጅም በሰማይ ደመና ላይ ሲመጣ ያዩታል ከኃይልና 
ከብዙ ምስጋና ጋር መልእክተኞቹንም ይልካል ከመለኮት ታላላቅ ድምጽ ጋራ.... 
የዚያን ጊዜ በምሥጋናው ዙፋን ይቀመጣል። ሕዝብም ሁሉ በፊቱ ይሰበሰባሉ። 
እርስ በርሳቸውም ይለያቸዋል ጠባቂ በጎችን ከፍየሎች እንዲለይ።” (መቴ 25. 

30 31-32) 
ስለዚህና እነዚህንም ስለመሳሰሉ  ጥቅሶች ባሃኦላህ “ኢቃን” 
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በተባለው መጽሐፉ እንዲህ ሲል ጽፏል፦ 
“... የቅድስናው መገለጫ ክስተቶችና የጥንቱ ጸጋ የቀን ምንጮች መቀመጫ እንደመሆኑ መጠን 

‘መንግሥተ ሰማያት’ የሚለው ቃል ከፍተኛነትና የበላይነት ምልክት ነው። እነዚህ 
ከጥንት ጀምረው የኖሩ ክስተቶች ምንም እንኳን ከእናታቸው ማሕጸን ቢወለዱም 
በርግጥ ከእግዚአብሔር ፈቃድ መንግሥት የወረዱ ናቸው። መኖሪያቸው ምድር ላይ 
ቢሆንም እውነተኛው ቤታቸው በላይኛው መንግሥት ውስጥ በሚገኘው የክብር ሥፍራ 
ነው። በሟች ሰዎች መሐከል እያሉ በመለኮታዊው መንግሥትም ይኖራሉ። ያለእግሮች 
በመንፈስ  መንገድ  ይጓዛሉ፥ ያለክንፎችም  ወደ  ከፍተኛው  መለኮታዊ አንድነት 
ይመጥቃሉ። በእስትንፋሳቸው ከመጽበት ሙሉውን ጠፈር ይዳርሳሉ። በየጊዜውም 

ወደሚታየውና ወደማይታየው መንግሥት ይሸጋገራሉ .... 
 

“... ደመናዎች የሚለው ቃል የሰዎችን ልምዶችና ፍላጎቶች የሚቃረኑ ነገሮች 
ማለት ነው። ከዚህ በፊት በተጠቀሰው ጥቅስ እንድተገለጸው ‘ሐዋርያት እናንት 
ያልፈለጋችሁትን ይዘው በመጡ ቁጥር አንዳንዶቹን ሃሰተኞች አድርጋችሁ በመክሰስና 

ሌሎችንም በመግደል ልባችሁ በኩራት ያብጣል። (ቁርአን  2  ፡  87) እነዚህ  
‘ደመናዎች’  የሕጎችን  መሻር፥  የቀደምት  መልእክቶችን  መለወጥ፥በሰዎች  ዘንድ 
የተለመዱትን  ሥርዓተ  አምልኮቶችንና  ልምዶች  ማስቀረትና  ታማኝ  መሐይም 
ምዕመናንን፥ ሃይማኖቱን ከሚቃወሙት ጠቢባን በላይ ማድረግን ያመለክታሉ። በሌላ 
በኩል ደግሞ “ደመና” ማለት በሰው አእምሮ ላይ ጥርጣሬ በሚያሳድሩትና ፊታቸውንም 
እንዲያዞሩ  በሚያደርጉ  መብላትና  መጠጣት፥  ድኅነትና  ሀብታምነት፥  መከበርና 
መዋረድን፥ መተኛትና መንቃትን ከመሳሰሉት ባህርያት የዚያ የሕያው ውበት መገለጽ 

ማለት ነው። እነዚህን የመሳሰሉት መጋረጃዎች በሙሉ ‘በደመናዎች’ ይመሰላሉ። 

“በምድር ላይ የሚኖሩ ፍጥረታትን የዕውቀትና የመረዳት ችሎታን 
የሚከፋፍሉ እነዚህ ‘ደመናዎቸ’ ናቸው። ነቢዩ ሙሐመድ እንደገለጹት፥ ‘በዚያች 
ቀን ሰማይ በደመናዎች ይሰነጠቃል’   (ቁርአን 25፥25)። ሰዎች ፀሐይን እንዳያዩ 
ደመናዎች ዓይኖቻቸውን እንደሚጋርዱ ሁሉ እንደዚሁም እነዚህ ነገሮች የሰዎች 
ነፍስ የመለኮታዊውን ፀሐይ ብርሃን  እንዳያዩ ይጋርዳቸዋል።  በተቀደሰው 
መጽሐፍ ውስጥ እንደተገለጸው ከከሐዲዎች አንደበት የፈለቀው ለዚህ ምስክር 
ሊሆን ይችላል፤ እነርሱም እንዲህ አሉ፤ ‘ይህ እንዴት ያለው ሐዋርያ ነው? 
ምግብ ይመገባል፥ በመንገድ ላይም ይሄዳል መልአክ ከሰማይ ወርዶ ከርሱ ጋር 
ካላስጠነቀቀን በስተቀር አናምንም።’ (ቁርአን 25፤ 7) ሌሎችንም ነቢያት 
እንደዚሁ  ድህነትና  ስቃይ፤  ረሃብ፥  ህመምና  የዚህ  ዓለም  መከራ 
አሰቃይቷቸዋል።  እነዚህ  የተቀደሱ  ሰዎች  በችግርና  በእጦት  ምክንያት 
ከመንገላታታቸው የተነሣ ሰዎች በጥርጣሬና ባለማመን አዘቅት ውስጥ ገብተው 
ይጨነቃሉ። እርሱ ‘ለናንተ ባይሆን ኖሮ በምድርና በሰማይ ያሉትን ሁሉ 
ባልፈጠርኩ ነበር’ ያለ እንደዚህ  ያለው ሰው ከእግዚአብሔር የተላከ ቢሆን፥ 
በምድር ላይ ላሉት ሰዎች ሁሉ በላይ መሆኑን ሲያረጋግጥና የፍጥረታት ሁሉ 
ግብ መሆኑን ሲያውጅ እንዴት እንደዚህ ባሉት ጥቃቅን ነገሮች ሊጠቃ ቻለ ሲሉ 
ተገረሙ። በየአንዳንዱ የእግዚአብሔር ነቢይና በተከታዮቹ ላይ የደረሰውን 
ጭንቀት፥ችግር፥  ህመምና  ውርደት  እንደተነገራችሁ  አያጠራጥርም። 
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የተከታዮቻቸው እራስ እየተቆረጠ ወደልዩ ልዩ ከተሞች ለስጦታ እንደተላከና 
የታዘዙትንም ከግቡ እንዳያደርሱ በአሳዛኝ ሁኔታ መከልከላቸውን ሰምታችኋል። 
እያንዳንዳቸው  በሃይማኖቱ  ጠላቶቹ  እጅ  በመውደቃቸው  ጠላቶቻቸው 
ያዘዙባቸው ቅጣት ሁሉ ተፈጽሞባቸዋል… 

“…  የተንኮለኞችን  ሰዎች  ፍላጎት  የሚቃረኑትን  እነዚህን  ነገሮች  
እግዚአብሔር  ያዘዘው፥ ትክክለኞች ከተንኮለኞች ተለይተው እንዲታወቁና 
አማኞችም ከከሐዲዎች እንዲለዩ፥አገልጋዮችም ይፈተኑበት ዘንድ ነው....  

“አሁን ደግሞ ‘መላእክቱን ይልካል’ ስለሚሉት ቃላት ፥ ‘መላእክቱ’ 
የተባሉት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ጸንተው በእግዚአብሔር ፍቅር እሳት የሰውን 
መጥፎ ጠባይና ውሱንነት ያቃጠሉት የከፍተኛውን ፍጡር የኪሩቤልን ባህርይ 
የተላበሱ ምዕመናን ናቸው.... 

“የኢየሱስ  ተከታዮች የነዚህ  ቃላት ምስጢራዊ ትርጉም ፈጽሞ 
ስላልገባቸው እነርሱና የሃይማኖት መሪዎቻቸው የሚጠብቁአቸው ምልክቶች 
ስላልታዩ ከኢየሱስ ጊዜ ጀምሮ የመጡትን የቅድስና መገለጽ ክስተቶች እስካሁን 
ድረስ ሳይቀበሏቸው ይኖራሉ። ከዚህም የተነሳ ከእግዚአብሔር ቅዱስ  ልግስናና 
ከመለኮታዊው ድንቅ ትዕዛዛት እራሳቸውን ነፍገዋል። በዚህ በትንሣኤ ሙታን 
ቀን  ሁኔታቸው  በእንደዚህ  ያለ  ዝቅተኛ  ቦታ  ላይ  ነው!  በየዘመናቱ 
ለእግዚአብሔር ክስተት መምጣት የተሰጡት ምልክቶች ተያይዞ በመጣው 
ልምድ መሠረት በገሃድ ቢፈጸም ኖሮ ማንም እንደማይክደውና ፊቱን ከእርሱ 
እንደማይመልስ፥  እንዲሁም  ጻድቁን  ከኃጢአተኛው፥  ጥፋተኛውን 
እግዚአብሔርን  ከሚፈራው  ለመለየት  እንደሚያዳግት  እንኳን  ለማወቅ 
ተስኗቸዋል። እንግዲህ ፍረዱ፤ በወንጌል የተሰጡት ትንቢቶች ቃል በቃል 
ቢፈጸሙ የማርያም ልጅ ኢየሱስም በመላእክት ታጅቦ በደመና ላይ ከሰማይ 
ቢወርድ ማን ነው ደፍሮ የማያምን? እውነትን ደፍሮ ሳይቀበል የሚቀር ማን 
ነው? እንዲያውም በምድር ላይ የሚኖሩትን ሁሉ የሚያብረከርክ  ፍራቻ 
ስለሚይዛቸው እንኳንስ እውነቱን ለመቀበል ወይንም ላለመቀበል ምርጫ 
ሊኖራቸው  ይቅርና  አንዲት  ቃል  እንኳን  ለመተንፈስ  የሚችል 
አይኖርም።” (ኢቃን ገጽ 71-73፡ 76፤ 78-79 80-81) 

ከላይ እንደተብራራው የሰው ልጅ  በዝቅተኛ ሰብአዊ ገጽ 
መምጣት፥ ከሴት መወለድ፥ መደኅየት፥ አለመማር፥መጨቆንና በዚህ 
ዓለም ላይ በሚኖሩት ታላላቅ ሰዎች ዘንድ እንደ ኢምንት ተቆጥሮ 
በእንደዚህ ያለ ሁኔታ መምጣቱ፥ እረኛው በጎቹን ከፍየሎች እንደሚለይ 
ሁሉ እርሱም ከምድር ሰዎች አጥፊውንና አልሚውን ለመለየት ነው። 
መንፈሳዊ ዓይኖቻቸው የተከፈተላቸው በነዚህ ደመናዎች ውስጥ ዘልቀው 
የእግዚአብሔርን ግርማና ኃይል ለመግለጽ የመጣውን ሊያዩና ሊደሰቱ 
ይችላሉ። ሌሎች ዓይኖቻቸው በአድልዎና በስህተት የተሸፈነው ግን 
ጥቁሩን ደመና ብቻ ስለሚያዩ የተባረከውን ፀሐይ ለማየት ሳይችሉ 
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ይቀራሉ። 

“እነሆ መልእክተኛዬን እልካለሁ መንገዱንም በፊቴ ያደርጋል። ፈጥኖም 
ወደ መቅደሱ ይመጣል። ጌታው እላንት የምትሹት የቃል ኪዳኑም መልእክተኛ 
እላንት የምትወዱት .... የሚመጣበትን ቀን ግን መታገስ የሚችል ማነው? እርሱስ 
በተገለጠ ጊዜ የሚቆም ማነው? እንደምታቀልጥ እሳት ነውና እንደ አፃቢ እንደ 
ፈላው የሳሙና ውሃ .... እነሆ እንደ እቶን እሳት የሚያቃጥል ቀን ይመጣላና 
ትእቢተኞች ኃጢአት የሚሠሩ ሁሉም ገለባ ዩሆናሉ... ስለእናንተም ስሜን 
ለምትፈሩ የጽድቅ ፀሓይ ትወጣላችኋለች ፈውስም በክንፎችዋ ይሆናል።” - 
ትንቢተ ሚልክያስ ም. 3፡1-2 እና 4፡ 1-2 

  

ማሳሰቢያ፦ 

 

የትንቢቶች አፈጻጸም አርእስት ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ በሰፊው 
ለማብራራት ብዙ መጽሐፍቶችን  ማዘጋጀት ያስፈልጋል።  በአንዲት 
ምዕራፍ ውስጥ ለመግለጽ የሚቻለው ዋና  ዋናዎቹን የብባሃኢ አተረጓጎም 
ብቻ ነው። በዳንኤልና በቅዱስ ዮሐንስ የተገለጹት ራዕዮች ምንም 
አልተነኩም።  ከእነዚህም  አንዳንዶቹ  ምዕራፎች  “ጥቂት  መልስ 
የተሰጣቸው  ጥያቄዎች”  በተባለው  መጽሐፍ  ውስጥ  ተብራርተው 
ስለሚገኙ አንባቢያን ከዚያ ሊረዱ ይችላሉ። በባሃኦላህ በተገለጸው 
“ኢቃን” በተባለው መጽሐፍ እና በሚርዛ አብዱል ፋድል በተደረሰው 
“ባሃኢ ፕሩፍስ” በተባለው መጽሐፍ እንዲሁም በብዙዎቹ የባሃኦላህና 
የአብዱል-ባሃ መልእክቶች ውስጥ ተጨማሪ የትንቢት ማብራሪያዎች 

ይገኛሉ። 
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ምዕራፍ 14 

 

የባሃኦላህና የአብዱል-ባሃ ትንቢቶች 
 

“በልብህም ብትል እንዴት ይቻለኛል ነገሩን እናውቅ ዘንድ 
እግዚአብሔር ያልተናገረውን። ይህች ምልክት ትሁንልህ። ያ 
ነቢይ በእግዚአብሔር ስም በተናገረ  ጊዜ ያው የተናገረው 
ባይደረግ ባይመጣም።  ይኽ ነው እግዚአብሔር ያልተናገረው 
ነገር።  ያ  ነቢይ  በድፍረት  የተናገረው  እንጂ።   እርሱን 
አትፍራው” (ኦሪት ዘዳግም 18፡21-22)  

 

የእግዚአብሔር ቃል የመፍጠር ኃይል  

 

እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ የፈቀደውን የማድረግ ኃይል 
አለው። አንድ የእግዚአብሔር መልእክተኛም እውነተኛ ለመሆኑ ማስረጃ፥ 
ሕይወት ሰጪ የሆነው ቃል፥ የሰዎችን የኑሮ ሁኔታ ለመለወጥና ለማሻሻል 
እንዲሁም ደግሞ ሰዎች የሚያደርጉበትን ተቃውሞ ሁሉ በማሸነፍ ድልን 
መጎናጸፍ ነው። በነቢያቶች ቃላት አማካይነት እግዚአብሔር ፈቃዱ 
የሆነውን ያውጃል። የቃላቶቹም ወዲያው ወይም ዘግይቶ መፈጸም ለነቢዩ 

እውነተኝነት ትክክለኛ መረጃ ነው። 

“ዝናብና በረዶም ከሰማይ እንዲወርድ፥ ደግሞ ወደዚያ እንዳይመለስ፥ 
ምድርን ያርሳል እንጂ ፍሬያማም ያደርጋታል፥ ያበቅላትማል፥ ዘርንም ለዘሪ 
ይሰጣል፥ እንጀራንም ለሚበላ። 

“ነገሬ  ካፌ  የምትወጣው  እንዲሁ  ትሆናለች።  በከንቱ  ወደእኔ 
አትመለስም፤  የምሻውን  ታደርጋለች  እንጂ፤  የላክኋትም 
ትፈጽማለች።”   (ኢሳይያስ ም. 55፤10-11) 

“ይመጣል የተባልከው አንተነህ ወይስ ሌላ መፈለግ ይገባናል” ብለው 
የዮሐንስ መጥምቁ ደቀ መዛሙርቶች ክርስቶስን በጠየቁ ጊዜ፥ የክርስቶስ መልስ 
ትምህርቱ ያስገኘውን ውጤት ማመልከት ብቻ ነበር። 
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“... ሂዱ ለዮሐንስም ንገሩት የሰማችሁትንና ያያችሁንን። ዕውሮች ያያሉ 
አንካሶችም ይሄዳሉ።  ለምጻሞች ይነጻሉ ደንቆሮዎችም ይሰማሉ። የሞቱት 
ይነሳሉ ለችግረኞችም በወንጌል ይሰበካል በእኔም የማይጠራጠር  ምስጉን 
ነው።” (ማቴዎስ 11፤ 4-6) 

ከእግዚአብሔር ለተላከ ትምህርት መመዘኛው ይህ በመሆኑ 

የባሃኦላህ ቃላቶች ምን ያህል ኃይል እንዳላቸው እንመርምር። 

ጠቅላላ ሰላምን እንዲመሠርቱ ባሃኦላህ መሪዎችን ሁሉ አዟቸው 
ነበር። ይሁን እንጂ ትዕዛዙን ችላ በማለት ጦርነትን በመቀጠላቸው 
ከ1869-1870 ድረስ የተደረገው ጦርነት ለብዙ ነገሥታት የመውደቅ 
ምክንያት ሆኗል። በእያንዳንዱም ተከታታይ ጦርነት ድል ማድረግ እንኳን 
አነስተኛ ውጤትን እንደማያስገኝ አሳይቷል። በመጨረሻም ከ1914-1918 
ድረስ የተደረገው ታሪካዊ የአውሮፓ ጦርነት ለድል አድራጊውም ሆነ 

ለተሸናፊው የጋራ ጥፋትን ያስከተለ መሆኑ ታይቷል1። 

መሪዎች  ለሕዝቦቻቸው  ባለአደራ  እንዲሆኑና  የፖለቲካ 
ሥልጣናቸውንም ለጠቅላላው ሕዝብ ደኅንነት እንዲያውሉት ባሃኦላህ 
በተጨማሪ አሳስቧቸዋል። ማህበራዊ ሕግጋትን ለማሻሻል የተደረገው 

የመሻሻል እርምጃ አቻ የሌለው ነው።  

ከመጠን በላይ ብልጽግናና ፍጹም ድኅነት እንዳይኖር አዟል። 
ከዚያም ጊዜ ጀምሮ ለመኖር ብቻ የሚበቃ ሀብት የሚገኝበት፥ የውርስና 
የገቢ ቀረጥ የሚጣልበት ሕግ በጣም የሚያስፈልግ መሆኑ ታውቋል። 
ቀጥተኛ ባርነትና የኤኮኖኒ ባርነት እንዲወገድ አዟል። ነፃነትን ለማግኘት 

የሚደረገው እርምጃም በዓለም ላይ ታላቅ ውዝግብን ፈጥሮአል። 

ሴቶች ኃላፊነትን በመቀበልና ጥቅምን በመጋራት ከወንዶች ጋር 
የእኩልነት መብት እንዲሰጣቸው ባሃኦላህ አዟል። ይህ አዋጅ ከተሰጠበት 
ጊዜ ጀምሮ ሴቶችን ያግዳቸው የነበረው ወሰን እየተወገደ ከወንዶች ጋር 
እኩል የኑሮ ጓደኛ በመሆን በተፋጠነ ሁኔታ ተገቢ ሥፍራዎችን በማግኘት 

ላይ ናቸው። 

ባሃኦላህ ሃይማኖት በመሠረቱ አንድ መሆኑን አውጇል። ከዚያን 
ጊዜ በኋላ በሁሉም የዓለም ክፍል ቅን ሰዎች የሃይማኖት ጥላቻን 
ለማስቀረትና  ለሁሉም  ይጠቅም  ዘንድ  አንድነትና  መግባባትን 
ለመመሥረት  መድከማቸው  ታይቷል።  የሃይማኖቶች  በየቅርንጫፍ 
መከፋፈል በሁሉም ዘንድ ዋጋ አጣ። የነበረውም ታሪካዊ ክብር እየቀነሰ 
ሄዶ በሃይማኖት ረገድ ከሌላው የተለዩ ሆኖ የመኖር መሠረቱ ፈረሰ። 

1.  የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ለዚህ እውነታ ተጨማሪ ምክንያት ነው። 
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ራሱን ብቻ ወዳድ የሆነ መንግሥት ሊኖር አልቻለም። 

ትምህርት ለሁሉም እንዲሰጥ አዞ፥ እያንዳንዱ ሰው እውነትን 
ለማወቅ ግላዊ ጥናት  ማድረግ ለመንፈስ ሕይወት የሚሰጥ መሆኑን 
አስተማረ። ዘመናዊ ሥልጣኔ በዚህ ዓይነት መንፈሳዊ እርሾ ተጀመረ። 
ለሕፃናት ትምህርትን  የግዴታ  ማድረግና ለጎልማሶችም የትምህርት 
መሣሪያን ማዘጋጀት የመንግሥታት ተቀዳሚ ተግባራቸው ሁኗል። ሆን 
ብለው ግላዊ  ጥናትን  ለመከልከል የሚሹ መንግሥታት በውስጥ 
አስተዳደራቸው ብጥብጥን ሲቀሰቅሱ በአካባቢያቸው ደግሞ ጥርጣሬንና 

ፍርሃትን ፈጥረዋል። 

ዓለም አቀፍ ረዳት ቋንቋ እንዲፈጠር ባሃኦላህ አዘዘ። ዶክተር 
ዛማንሆፍና ሌሎችም ብዙ ሰዎች ለዚህ ታላቅ ተግባርና ዕድል ጊዜያቸውን 

በመሰዋት ጥሪውን አክብረዋል። 

ከሁሉም በላይ ባሃኦላህ ለማኅበራዊ ኑሮ አዲስ ፍልስፍናን ሰጥቶ 
በሰው ልብና አዕምሮ አዲስ ፍላጎትን የሚያሳድር አዲስ መንፈስን ሰጠ። 
ከ1844 ዓ.ም ወዲህ በባሃኢ ዘመን ከተፈጸሙ ልዩ ልዩ ነገሮች በላይ 
የሚያስደንቅ ነገር በዓለም ታሪክ ውስጥ አይገኝም። የአረጀ አስተሳሰብ፥ 
ልማዶች፥  ሁኔታዎችና  እንዲሁም  ድርጅቶች  ለትውልድ  የተላለፉ 
ጊዜያቸው ፈጽሞ ያለፈ ነገሮች ሁሉ ኃይላቸው እየደከመ ሄዷል። እነሆ 
ዛሬ የሚያስቡ ሴቶችና ወንዶች ሁሉ የሰው ልጆች በአሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ 
በሽግግር ላይ እንዳሉ ተረድተውታል። በሌላ በኩል ደግሞ በባሃኦላህ 
ትምህርት ብርሃን በመመራት አዲሱ ትውልድ ትክክለኛውን የዕድገት 
መንገድ ይዞ ሲንቀሳቀስ እናያለን። በሌላ በኩል ደግሞ ይህንን ብርሃን 

ለመቀበል ባልፈቀዱ አገሮች መከራና ውድቀት ሲደርስባቸው እናያለን። 

እንደነዚህ ያሉትና ሌሎችም ብዙ ማስረጃዎች ምንም እንኳን 
ትልቅ መስለው ቢታዩ ለዕውነተኛ ባሃኢ የባሃኦላህን የመንፈሳዊ ክብር 
ለመግለጽ ማስረጃ ሊሆኑ አይበቁም። የእርሱ ምድራዊ አኗኗርና ማንም 
ሊቋቋማቸው የማይችል ትምህርቶቹ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚናገር 

ለመሆኑ እውነተኛ ቋሚ ማስረጃ ናቸው። 

ባሃኦላህ የተናገራቸውን ትንቢቶችና አፈጻጸ ማቸውን በማጥናት 
የበለጠ የማረጋገጫ ማስረጃን ለማግኘት  እንችላለን። ከእነዚህ ትንቢቶች 
ግልጽ  የሆኑትን  ጥቂቶቹን  እንጠቅሳለን።  እነዚህ  ትንቢንቶች 
ከመፈጸማቸው በፊት በብዛት ተጽፈው የታወቁ ናቸው። ትንቢቶቹም 
በብዛት የሚገኙበት ለዓለም ነገሥታት የጻፋቸው ደብዳቤዎቹ በመጽሐፍ 
መልክ (ሱራቱል ኸይካል) ተዘጋጅተው ከአርባ ዓመት በፊት በመጀመሪያ 



228 

ጊዜ በሕንድ አገር ቦምቤ ውስጥ ታትመዋል። ከዚያም በኋላ በልዩ ልዩ 
ቦታ ታትመዋል። ሊታወቁ የሚገባ በአብዱል-በሃ ከተነገሩ ትንቢቶችም 

ጥቂቶቹን በተጨማሪ እንሰጣለን። 

 

ናፖሊዮን ሣልሳዊ 

 

በ1869 ዓ.ም. ባሃኦላህ ናፖሊዮን ሣልሳዊ ጦርነትን የሚፈልግ 
በመሆኑና  አስቀድሞም የጻፈለትን ደብዳቤ አክብሮት ባለመቀበሉ 
የተግሳጽ ደብዳቤ ልኮለታል። መልእክቱም ከዚህ የሚከተለውን ጥብቅ 

ማስጠንቀቂያ የያዘ ነው፦ 

“በተግባርህ መንግሥትህ ወደ ብጥብጥ ይገባል፥ ለፈጸምከውም ድርጊት 
እንደ ቅጣት መግሥትህ ከእጅህ ይነጠቃል። በዚያን ጊዜ እንዴት እንደተሳሳትህ 
በግልጽ  ትረዳዋለህ።  የእግዚአብሔርን  መንፈስ  (ኢየሱስ  ክርስቶስን) 
ካልተከተልክና ቀናውን መንገድ በመከተል ይህንን እምነት ለመርዳት ካልተነሳህ 
በምታስተዳድረው  አገር  በሚኖሩት  ሕዝቦች  ዘንድ  ሽብር  ይቀሰቀሳል። 
በስልጣንህ ተኩራራህን? በሕይወቴ! እንዲያውም የዚህን የእምነት ክር አጥብቀህ 
ካልያዝክ ሥልጣንህ ከመቅጽበት ያልፋል።  አንተም ከደንታቢሶቹ ወገን 
በመሆንህ ውርደት በፍጥነት ሲከተልህ እናያለን።” 

በዚያን ጊዜ ኃይሉ በታላቅ ገናናነት መጨረሻ የነበረው ናፖሊዮን 
ማስጠንቀቂያውን አላከበረም።  ሠራዊቴ ቤርሊንን በቀላሉ ለመያዝ 
ይችላል ብሎ በማሰብ ናፖሊዮን በሚቀጥለው ዓመት ከፕራሽያ ጋር ጦር 
አደረገ። ነገር ግን ባሃኦላህ ተናግሮት የነበረው አሳዛኝ ትንቢት ደርሶ 
እርሱም በሳርብሩክ፥ በዊስንበርግ፥ በሚተዝ፥ ኋላም በሴዳን ጨርሶ ድል 
ሆነ። ከዚያም እስረኛ ሆኖ ወደ ፕራሽያ ተወሰደ። ቀጥሎም ከሁለት 

ዓመት በኋላ በእንግሊዝ አገር በሃፍረት ታሪኩ ተፈጸመ። 

 

ጀርመን 

 

ባሃኦላህ  ተመሳሳይ  ማስጠንቀቂያ  ለናፖሊዮን  አሸናፊዎችም 
ጽፎላቸው  ነበር፤  ይሁን  እንጂ  ባለማድመጣቸው  አሳዛን  ሁኔታ 
ደርሶባቸዋል። በአድሪያኖፕል ተጀምሮ በኋላ በአካ እስር ቤት እንዳለ 
በመጀመሪያዎቹ የእስራት ዓመታት በአጠናቀቀው “አቅዳስ” በተባለው 
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መጽሐፉ ለጀርመን ንጉሥ የሚከተለውን ጽፎአል፦ 
“የበርሊን  ንጉሥ  ሆይ!...  ከአንተ  ይበልጥ  ኃይለኛ  የሆነውንና 

በሥልጣንም ይበልጥህ የነበረው ናፖሊዮን ሣልሳዊ የት አለ። የእርሱ የነበረውስ 
ሁሉ የት አለ? እንደሚያንቀላፉት ሳትሆን ነቅተህ ምክሬን ስማ። ጨቋኞች 
የፈጸሙብንን ስንገልጽለት ይህን የእግዚአብሔር መልእክት  ስለአልተቀበለ 
በታላቅ ውድቀት ወደ አፈር እስከተመለሰበት ጊዜ ድረስ በሁሉም በኩል 
ውርደት ደረሰበት። ንጉሥ ሆይ! የእርሱን ታሪክና አንተንም የመሳሰሉትን ሰዎች 
ጠለቅ ብለህ አስባቸው። እነዚያ ከተሞችን ድል ነስተው የእግዚአብሔርን 
አገልጋዮች ሲገዙ የኖሩትንና ከዚያም በኋላ እግዚአብሔር ከቤተ መንግሥት ወደ 
መቃብር ያወረዳቸውን አጥብቀህ አስታውሳቸው። ተመከር እንደ አስተዋዮችም 
ሁን … 

“የራዬን ወንዝ ዳርቻዎች ሆይ! የቅጣት ሠይፍ በአንቺ ላይ ስለተመዘዘ 
በደም ተለውሰሽ ትታይናለሽ። ደግሞም ሌላ ተመሳሳይ ጽዋ ይጠብቅሻል። 
ምንም  እንኳን  ዛሬ  በክብር  መኖሯ  ግልጽ  ቢሆንም  የበርሊን  ልቅሶ 
ይሰማናል።”  (ኪታቢ አቅዳስ) 

በጀርመን ከ1914-18 ዓ.ም. ድረስ በተደረገው ታላቅ ጦርነት 
ይልቁንም በ1918 ዓ.ም. ጀርመን ድልን አከታትላ በተጎናጸፈች ጊዜ  
በኢራን  የባሃኢ ሃይማኖት ተቃዋሚዎች የባሃኦላህን  ትንቢት ዋጋ 
ለማሳጣት ይህንን የታወቀ ትንቢት በሠፊው እየጠቀሱ ይጠቀሙበት 
ነበር። ነገር ግን ድል አድራጊዎቹ ጀርመኖች በድንገት ድል ተነስተው 
በአደጋ ላይ ሲወድቁ ነገሩ ተመልሶ ለሃይማኖቱ ተቃዋሚዎች የሚያሳፍር 
ሆነ። በትንቢቱ ላይ ለማድረስ የሞከሩትም መጥፎ እርምጃ ዋጋ አጥቶ 

የባሃኦላህን ዝና ለማጋነን ምክንያት ሆነ። 

 

ኢራን 

 

ናስረዲን ሻህ በመንግሥቱ ገናናነት ላይ በነበረበት ጊዜ ባሃኦላህ  
አቅዳስ በተባለው መጽሐፉ  ትውልድ አገሩ የሆነችውን የኢራንን ዋና 

ከተማ ቴህራንን ባርኳታል። ስለርሷም እንዲህ ሲል ጽፏል። 

“የታህ (የቴህራን) ምድር ሆይ፥ ምንም ነገር አያሳዝንሽ፤ እግዚአብሔር 
ለሰው ዘር ሁሉ የደስታ ምንጭ እንድትሆኚ መርጦሻልና።  እርሱ ፥ ፈቃዱ 
ቢሆን፥ ዙፋንሽን በፍትሕ በሚገዛ፥ ተኩላዎች የበታተኗቸውን የእግዚአብሔር 
መንጋዎች አንድ ላይ በሚሰበስብ ይባርካል።  እንዲህ ያለው ገዥ በሐሴትና 
በደስተኝነት፥ወደ ባሃ ሕዝብ ፊቱን ያዞራል፤ ውለታም ያደርግላቸዋል።  እርሱ 
በእውነቱ በእግዚአብሔር ፊት ከሰዎች መካከል እንደ ዕንቁ  ይቆጠራል።  
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የእግዚአብሔር ክብርና በግልጸቱም መንግሥት   የሚኖሩት ሁሉ ክብር 
ለዘለዓለም በእርሱ ላይ ይረፍ። 

“የክብሩ ክስተት በውስጥሽ  በመወለዱ ምክንያት፥ እግዚአብሔር 
‘የብርሃኑ ጎሕ’ ስላደረገሽ፥ በታላቅ ደስታ ሐሴትን አድርጊ። በእርሱ አማካይነት 
የፀጋ የቀኑ ኮከብ ብርሃኑን በአበራበት፥ በእርሱ አማካይነት ምድርም ሰማይም 
በበሩበት በዚህ በተሰጠሽ ስም ደስ ይበልሽ። 

“በቅርቡ በውስጥሽ  ሁኔታዎች  ይለዋወጡና  የሥልጣንም ልጓም 
በሕዝብ እጅ ይሆናል።  በእውነቱ፥ ጌታሽ ሁሉን አዋቂው ነው።  የእርሱ 
ሥልጣን ሁሉን ነገር ያቅፋል። በጌታሽ ፀጋ የተመላበት ልግሥና ተማመኚ።  
የእርሱ ፍቅር የተመላበት የርኅራኄ ዓይን ለዘለዓለም ወደ አንቺ ይመለከታል።  
ብጥብጥሽ ወደ ሰላም፥ ፀጥታ ወደሰፈነበት እርጋታ የሚለወጥበት ጊዜው 
እየተቃረበ ነው። ድንቅ በሆነው መጽሐፍ የታዘዘው እንዲህ ነው። ” (ከባሃኦላህ 
ጽሑፎች ቅስምማት ቁ. 56 ገጽ 90-91) 

 

ኢራን ባሃኦላህ ከተነበየው ብጥብጥ ገና በመላቀቅ ላይ ነች። 
ሆኖም በሕግ የተመሠረተ መንግሥት ስላቋቋመች ያ የሚጠብቃት ብሩህ 

ዘመን እሩቅ እንዳልሆነ የሚያበሥሩ ምልክቶች አልታጡም። 

 

ቱርክ  
 

ባሃኦላህ በቱርክ እስር ቤት (1868) ሆኖ ለቱርክ ሱልጣንና 
ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአሊ ፓሻ ጥብቅ የሆነ የማስጠንቀቂያ መልእክት 

ጽፎላቸዋል። ለሱልጣኑ ከአካ እሥር ቤት የሚከተለውን ጽፎለታል። 

“አንተ ራስህን ከሰው ሁሉ በላይ ከፍ አድርገህ የምትገምት ሆይ! .... 
በቅርብ ጊዜ ስምህ ይረሳል። በአንተም ላይ ታላቅ ጥፋት  ይደርስብሃል። ይህ 
ሕይወትን ሰጪ ሰላምን መሥራች የሆነ በአንተ አስተያየት ተወቃሽና ሕዝብን 
ከመንግሥት ጋር  የሚያጣላ  ነው።  ሴቶች ልጆች የሚሰቃዩት፤  ሕፃናት 
የሚጉላሉት አንተን ከቶ  የሚያስጨክን ምን ኃጢአት ቢሠሩ ነው? በአገርህ 
ውስጥ ምንም ተቃውሞ  ያላሳዩ መንግስትህንም ሳይተናኮሉ ሌት ተቀን 
ለእግዚአብሔር መስገድን ተግባራቸው ያደረጉትን ብዙ ሰዎች አሳደሃል። 
ሃብታቸውን ዘርፈሃል፥ በጭካኔ መንፈስም ያላቸውን ሁሉ ገፈሃቸዋል። ... 
በእግዚአብሔር ዘንድ ያንተ መንግሥት፥ ገዥነትህና ሥልጣንህ ከአንድ እፍኝ 
አፈር ያነሰ ነው። እርሱን ካሰኘው እንደ ምድረ በዳ አሸዋ ሊበትንህ ይችላል። 
በቅርብ ጊዜ ጥፋት ይከተልሃል፤  በሕዝቦችህ መሃከል ብጥብጥ ተፈጥሮ 
መንግሥትህም ይከፋፈላል! በዚያን ጊዜ ታለቅሳለህ፤ ታዝናለህም፤ እርዳታና 
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መጠጊያም በየትም አታገኝም... ። ቅጣት ተዘጋጅቶልሃልና ተጠንቀቅ፤ ይህ ታላቅ 
ትዕዛዝ በቅርቡ ሲፈጸም ታያለህ።” (ስታር ኦፍ ዘዌስት ቮልዩም 2 ገጽ 3)። 

ለአሊ ፓሻም የሚከተለውን ጽፎአል፦ 

“አንተ መሪ ሆይ! በከፍተኛው ገነት የሚኖረውን የእግዚአብሔርን ነቢይ 
ሙሐመድን የሚያሳዝነውን ጥፋት  ሠርተሃል።  በምድራዊ ተድላ ከመመካትህ 
የተነሳ የገጹ ብርሃን ለሰማያዊው ሠራዊት ከሚያበራው ርቀሃል። ግልጽ የሆነ 
ጥፋት በቅርብ ይከተልሃል። የምዕመናንን ዓይን የሚያበራ መልእክት ይዤ 
ከሃያሉና ከታላቁ ዘንድ ብመጣ እኔን ለማጥቃት ከኢራን መሪ ጋር ተባብረሃል። 
… 

“እግዚአብሔር በሁለንተን ዓለም ላይ ያቀጣጠለውን እሳት ለማጥፋት 
እችላለሁ ብለህ ታስባለህን? ከሚሰሙት ወገን ከሆንክስ የማይቻልህ መሆኑን 
በእግዚአብሔር ሰም አረጋግጥልሃለሁ!  ይልቁንም ያንተው ሥራ እሳቱንና 
ነበልባሉን  እያገነነው  ይሄዳል።  በቅርቡም  ምድርንና  ነዋሪዎችዋንም 
ያጠቃልላል። ... ይህች የሚስጥር ቦታና (አድርያኖፕል) ሌሎቹም ይለወጡና 
ከንጉሡ  እጅ  ይወጣሉ።  በነዚህ  ምርኮኞች  (በባሃኦላህና  ተከታዮቹ) 
በተደረገባቸው ጭቆና  ምክንያት፤ በግዛቱ ሁሉ ብጥብጥ ልቅሶና መከራ 
ይፈጠራል። ትዕዛዙ ይለወጣል። በኮረብታው ላይ ያለ አሸዋ ይጨነቃል፤ 
በተራራው ላይ የሚገኙትም ዛፎች ያለቅሳሉ። ከሁሉም ነገር ደም ይፈሳል። 
ሰዎችም ተስፋ ቢስ ሆነው ይታያሉ።… 

“ይህም ትዕዛዙን የምድርና የሰማይ ሠራዊት በማይቋቋሙት ወይንም 
ነገሥታትና መሪዎች ፈቃዱ የሆነውን ሊያስቀሩ በማይችሉት በፈጣሪውና 
በጠቢቡ የተደነገገ  ነው።  መከራ ለዚህ ፋኖስ ማቀጣጠያ ቅባት ነው፤ 
የምታውቁስ ከሆነ በዚህ አማካይነት የብርሃኑ ኃይል ይጨምራል! ጨቋኞች 
የሚያደርጉት ተቃውሞ ሁሉ ለዚህ እምነት እንደ አዋጅ ነጋሪ ይሆናል። በነዚህም 
አማካይነት  የእግዚአብሔር  የትምህርቱ  መምጣት  በዓለም  ሰዎች  ዘንድ 
ይታወቃል።” 

አቅዳስ በተባለው መጽሐፍ እንዲህ ሲል እንደገና ጽፏል፦ 

“በሁለቱ ባሕሮች ወደብ ላይ የምትገኚ ሥፍራ ሆይ! (ኮንስታንቲኖፕል) 
የጭቆና ዙፋን በአንቺ ላይ ተመሥርቷል። በውስጥሽ የተቀጣጠለው የጥላቻ 
እሳት በእግዚአብሔር ዙፋንና በአካባቢው በሚገኑት ዘንድ ሀዘንን ፈጥሮአል። 
በውስጥሽ ሞኞች ብልሆችን ሲገዙ፤ ጨለማም በብርሃን ላይ ነግሦ አንቺም 
በትምክህት ተውጠሽ እናያለን። ውጫዊ ድምቀትሽ ኩራት አሳደረብሽን? የሰው 
ልጆች ጌታ በሆነው ስም ይህ ውበትሽ በፍጥነት ይረግፋል፥። ሴት ልጆችሽ 
ባሎቻቸው የሞቱባቸው ሴቶችሽና በውስጥሽም የሚኖሩ ሁሉ ያለቅሳሉ። ጠቢቡ 
ሁሉን አዋቂ የሆነው ስለአንቺ የሰጠው ትንቢት ይህ ነው።” 

ማስጠንቀቂያዎቹ ከተነገረ ወዲህ በዚህ ታላቅ መንግሥት ላይ 
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በተከታታይ የደረሰው መከራ ትንቢቱን የሚደግፍ በቂ መረጃ ሆኗል። 

 

አሜሪካ  
 

እ.ኤ.አ በ1873 ዓ.ም. በተጻፈው አቅዳስ በተባለው መጽሐፉ 

ባሃኦላህ አሜሪካኖችን እንዲህ ሲል ጠይቋቸዋል፦ 

“የአሜሪካ ገዢዎችና የረፑብሊኮቹ ፕሬዚዳንቶች ሆይ! ... ከከፍተኛው 
ሥፍራ የተላከውን ጥሪ ስሙ ፤ ከእኔ ከተናጋሪው ከሁሉን አዋቂው በስተቀር 
ሌላ አምላክ የለም። የተሰበሩትን በፍትሕ እጆች ጠግኗቸው። በአዛዡና በጠቢቡ 
ጌታችሁ የትእዛዝ በትር በማቆጥቆጥ ላይ ያሉትን የጨቋኞች ክንድ ሰባብሩት!” 

አብዱል-በሃ በአሜሪካና በሌሎችም አገሮች በሰጣቸው ንግግሮች 
የአንድነት ባንዲራ ለመጀመሪያው ጊዜ በአሜሪካ እንዲቆም ያለውን 
ምኞትና ጸሎት እንዲሁም እርግጠኛነቱን ደጋግሞ ገልጿል። በሲንሲናቲ 

ኦሃዮ ላይ ኅዳር 5 1912 ዓ.ም. የሚከተለውን ተናግሯል፦ 

“አሜሪካ በዓለም  በሙሉ የሰላም መሪ ምሳሌ የሆነች ብርሃኗን 
ለዓለም  ሁሉ የመትፈነጥቅ የተከበረች አገር ናት።  ሌሎች አገሮች 
መመራመርን የማይፈቅዱና ሁሉን ነገር በሚስጥር የሚይዙ በመሆናቸው 
እንደ አሜሪአካ ለዓለም ሰላም ምክንያት ለመሆን አይችሉም።  አምላክ 
ይመስገን አሜሪካ ከሁሉም ጋር ፍቅር ስለሆነች የወንድማማችነትን 
ሰንደቅ ዓላማ ለማንሳትና የዓለም አቀፍ ሰላምን ለመፍጠር ትችላለች። 
ስለ ዓለም ሰላም በአሜሪካ ጥሪ ሲቀርብ የቀሩት ሁሉም በአንድ ድምፅ 
“አዎ” ተስማምተናል ሲሉ ጩኸትን ያሰማሉ። የየአገሩ ሕዝቦች ከሃምሳ 
ዓመት በፊት የተገለጸውን የባሃኦላህን ትምህርት በሥራ ላይ በማዋል 
ይተባበራሉ። በዓለም ውስጥ ለሚገኙት ምክር ቤቶች በሰጠው መልእክቱ 
ብልሆችና ምርጥ የሆኑትን አዋቂዎቻቸውን በሰዎች መካከል የሚገኘውን 
አለመግባባት አስወግዶ ሰላምን ለሚመሠርተው ለዓለም አቀፍ ምክር ቤት 
እንዲመርጧቸው መክሮአቸዋል።... ከዚያን ጊዜ በኋላ ነቢያት የተመኙትን 
የሕዝብ ምክር ቤት ለማግኘት እንችላለን።” (ስታር ኦፍ ዘ ዌስት ቮልዩም 
6 ገጽ 81) 

በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የባሃኦላህና የአብዱል-በሃ ጥሪ 
በሠፊው ምላሽ አግኝቷል። በየትም ቢሆን እንደዚህ አገር ሃይማኖቱ 
ተቀባይነትን ያገኘበት አገር የለም፤ አሜሪካ ለጋራ ሰላም ሕዝቦችን 

1. የተባበሩት መንግሥታት ድርጅትን ለማቋቋም የወጣው ቻርተር ለመቅረጽ የተጠራው ስብሰባ 

በሳንፍራንሲስኮ መደረጉ የሚገርም ነው። 
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ትጠራለች የተባለው ትንቢት የተፈጸመው በከፊል ቢሆንም ባሃኢዎች ይህ 

ነገር የሚፈጸምበትን ጊዜ በናፍቆት ይጠባበቃሉ።1 

ታላቁ ጦርነት  
 

ሁለቱም ባሃኦላህና አብዱል-በሃ ከ1914-1918 ዓ.ም. ስለተደረገው 
ጦርነት  መምጣት  በሚያስደንቅ  ትክክለኛነት   ተንብየዋል።  
በሳክራሜንቶ፥ ካሊፎርንያ ላይ በጥቅምት 26/1912 አብዱል-በሃ እንዲህ 

ሲል ተናግሯል፦ 

“ዛሬ የአውሮፓ አህጉር የጦር መሣሪያ መከማቻ ነው ሊባል ይቻላል። 
አንድ ብልጭታ የሚበቃው የፈንጂ ማጠራቀሚያን ይመስላል። በተለይም 
በአሁኑ የባልካን ጉዳይ በሚያሳስብበት ጊዜ በእርግጥም አንድ ብልጭታ 
በጠቅላላው በአውሮፓ ቃጠሎ ለማስነሳት መቻሉ አያጠራጥርም።” 

 

በአሜሪካና በአውሮፓ በአደረጋቸው ንግግሮች ሁሉ ተመሳሳይ 
ማስጠንቀቂያዎችን ሰጥቷል። ደግሞም በ1912 ዓ.ም. በጥቅምት ወር 

በካሊፎርኒያ ባደረገው ንግግር፦   

“በራዕይ ዮሐንስ ምዕ. 16 በተነገረው በአርማጌዶን ጦርነት ዋዜማ ላይ 
እንገኛለን። ይህም ብልጭታ አውሮፓን በሙሉ ወደሚያቀጣጥል የእሳት ወላፈን 
የሚለውጠው ከሁለት ዓመት በኋላ ነው።  በዳንኤልና በራዕይ ዮሐንስ 
እንደተነገረው ዛሬ ሲሆን የምናየው ከክርስቶስ መምጣት በፊት ይፈጸማል 
የተባለው የኅብረተሰብ ብጥብጥና የእምነት ማጣት መላውን አውሮፓ በእሳት 
ነበልባል ያቃጥለዋል፤ በ1917 ዓ.ም. መንግሥታት ይወድቃሉ፤ ድንገተኛ አደጋም 
ምድርን ያናውጣል።” (መስከረም 26 1919 ዓ.ም. ቺካጎ በሚስ ኮሪን ትሩ ‘ኖርዝ 
ሾር ሪቪው’ ላይ የተጻፈ።) 

 

ታላቁ ጦርነት ከመጀመሩ ቀደም ብሎ እንዲህ ሲል ተናግሯል፦ 

“የሠለጠኑት መንግስታት ሽብር ተቃርቧል። ኃይለኛ ግጭት በመምጣት 
ላይ ነው። ዓለም እጅግ በጣም አሳዛኝ ወደሆነ ትግል መዳረሻ ላይ ነች... ብዙ 
ሠራዊት  ማለትም  በብዙ  ሚሊዮን  የሚቆጠሩ  ሰዎች፥  በመንቀሳቀስና 
በየጠረፎቻቸው በመሰለፍ ላይ ናቸው። ለዚህ አስፈሪ ትግል በተጠንቀቅ ላይ 
ይገኛሉ። ትንሽ ግጭት ወደ ሰደድ እሳት ይለወጥና ከዚህ በፊት በዓለም ታሪክ 
ውስጥ ተመዝግቦ ወደማይታወቅ ከፍተኛ ዕልቂት ያደርሳል።” (በሃይፋ ነሐሴ 3 

1914፡ ስታር ኦፍ ዘ ዌስት ቮልዩም 5 ገጽ 163) 
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ማኅበራዊ ችግሮች፥ ከጦርነቱ በኋላ 

 

በሃይማኖት መታጣት፥ በከንቱ ጥላቻ ድንቁርናና በባዕድ አምልኮ  
ምክንያት ድንገተኛ የማኅበራዊ ኑሮ ቀውስና አደጋ በየትም አገር ቢሆን 
የማይቀሩ ውጤቶች መሆናቸውን ባሃኦላህና አብዱል-በሃ አስቀድመው 
ተናግረዋል። ታላቁ ዓለም አቀፍ የጦር ኃይሎች ግጭት ከነዚህ ድንገተኛ 
ለውጦች አንዱ ነው። በጥር ወር 1920 ዓ.ም. በጻፈው መልእክቱ አብዱል

-በሃ የሚከተለውን ጽፏል፦ 

“እናንት እውነትን ወዳጆች! እናንት የሰው ልጅ አገልጋዮች ሆይ! 
የሃሳባችሁ ጣፋጭ መዓዛና የዓላማችሁም ከፍተኛነት ስለማረከኝ ልቋቋም 
በማልችልበት ሁኔታ ከናንተ ጋር እንድወያይ ነፍሴ ቀስቅሳኛለች። 

“ዓለም የተነከረችበት ሁከት ምን ያህል አሳዛኝ እንደሆነ በልባችሁ 
አመዛዝኑት፤ የዓለም ሕዝቦች በደም ተጨማልቀዋል። ይልቁንም አፈራቸው ወደ 
ረጋ ደም ተለውጧል። የጦርነት እሳት አሰቃቂ ንዳድ በመፍጠሩ ዓለም ጥንትም 
በመካከለኛው ዘመንም ሆነ ዛሬ ይህ ሁኔታ አጋጥሟት አያውቅም። የጦርነት 
ወፍጮ የብዙዎችን እራስ ሰባብሯል። እንዲያውም የዚህ አደጋ ሰለባዎች ሥቃይ 
ከዚህ በጣም የከፋ ነው። ሃብታም አገሮች ምድረ በዳ ሆኑ፤ ከተሞች ተቀበሩ፤ 
ያማረባቸው መንደሮችም ፈራረሱ፤ አባቶች ልጆቻቸውን አጡ፤ ልጆችም ያለ 
አባት ቀሩ። እናቶች ለልጆቻቸው የደም እንባ አለቀሱ። ሕጻናት አባትና እናት 
አጡ።  ወይዛዝርትም  ቤታቸውን  አጥተው  ስደተኞች  ዘዋሪዎች  ሆኑ። 
በጠቅላላው የሰው ልጅ ከባድ ውርደት ደረሰበት። የሕጻናት ጩኸትና ጫጫታ 
ከፍ አለ፤ የእናቶችም ልቅሶ በሰማይ አስተጋባ። 

“ለዚህ ሁሉ መነሻ የሆነው የዘር፥ የሃይማኖትና የፖለቲካ ከንቱ ጥላቻ 
ነው። መነሻው የሃይማኖት፥ የዘር ፥ የሀገር ወይንም የፖለቲካ አለመግባባት 
ይሁን እንጂ እውነቱ ግን ጊዜ ያለፈበት፥ በሰዎች ልብ ተቀብሮ የኖረ ልማድ 
ነው። ይህ ልማድ እስካለ ድረስ የሰው ሕንፃ መሠረቱ መተማመኛ የሌለው 
ይሆንና የሰው ልጅም በጠቅላላው በማያቋርጥ ችግር ይወድቃል። 

“በዚህ በብሩህ ዘመን የመፈጠር ዓላማው በታወቀበት፥ስውር የነበረው 
የፍጥረት ሁሉ ምስጢር በተገለጸበትና የዓለምን ጨለማ የሚደመስስ የእውነት 
ንጋት ጮራ በወጣበት ጊዜ እንዲህ ያለ አሰቃቂና ከባድ እልቂት ሊደረግ 
ይገባልን? በእውነት እላችኋለሁ ይህ ሊሆን አይችልም! 

“ክርስቶስ የዓለም ሕዝቦችን ወደ ሰላምና ስምምነት ጠራ። ጴጥሮስን 
ጎራዴውን ወደሰገባው እንዲመልስ አዘዘው። የክርስቶስ ምኞቱና ምክሩ ይህ 
ሲሆን በርሱ ስም የሚጠሩት ግን ጎራዴያቸውን መዘዋል! ግልጽ ከሆነው 
የወንጌሉ ቃል ሥራቸው ምን ያህል የተለያየ ነው! 
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“ከስድሳ ዓመት በፊት ባሃኦላህ እንደምታንፀባርቅ ፀሐይ በፋርስ ሰማይ 
ላይ አብርቶ ዓለም በጨለማ የተሸፈነች መሆንዋን ተናግሮ ይህም በአደገኛ 
ውጤት የተሞላና ወደ አስፈሪ ግጭት የሚያመራ መሆኑን ገልጧል። በአካ 
እሥር ቤት ሆኖ በማያጠራጥሩ ቃላት ታላቁ ጦርነት እንደሚነሳና ቤርሊንም 
በሃዘንና በልቅሶ እንደምትከፈል ለጀርመን ንጉሥ አሳስቧል። እንደዚሁም ደግሞ 
ይህ የተበደለው የቱርክ ሱልጣን እስረኛ ሆኖ በአካ እስር ቤት በነበረበት ጊዜ፤ 
ኮንስታንቲኖፕል  ሕፃናትና  ሴቶቿ  ጩኸታቸውን  እስኪያሰሙ  ድረስ 
የሚያስጨንቅ  የሰላም  መታወክ  እንደሚገጥማት  ለሡልጣኑ  ጽፎለታል። 
በጠቅላላው ለዓለም መሪዎችና የበላይ ገዢዎች መልእክቱን ያስተላለፈ ሲሆን 
ትንቢቶቹም ተፈጽመዋል። ጦርነትን ለማጥፋት መድህን የሆኑ ትምህርቶች 
ከብዕሩ መንጭተው በየአለበት ተሰራጭተዋል። 

“ከትምህርቶቹ የመጀመሪያው እውነትን ፈልጉ የሚል ነው። በጭፍን 
ሌሎችን መከተል ነፍስን ይገድላል፤ ነገር ግን ራሱ ተመራምሮ ማወቅ ዓለምን 
ከከንቱ ጥላቻ ጨለማ ያነፃታል። 

“ሁለተኛው ትምህርቱ ደግሞ ስለ ሰው ልጆች አንድነት ነው። የሰው 
ልጆች ሁሉ አንድ ቤተሰብ ናቸው። እግዚአብሔርም አፍቃሪ እረኛቸው ነው። 
እጅግ በጣም ታላቅ የሆነ ምህረቱን ይልክላቸዋል። ሁሉንም አንድ አድርጎ 
ይመለከታቸዋል። ‘በእግዚአሔር ፍጥረቶች መካከል ልዩነትን አታዩም’ ሁሉም 
ፀጋውን የሚሹ አገልጋዮቹ ናቸው። 

“ሦስተኛው ትምህርቱ  ሃይማኖት ከሁሉም የላቀ ምሽግ ነው የሚል 
ነው። ጥላቻንና ጠላትነትን ከመፍጠር ይልቅ አንድነትን የሚመሠርት መሆን 
ይገባዋል። አንድነትንና ፍቅርን የማያስገኝ ካልሆነ ቢቀር ይሻላል። ሃይማኖት 
በመድኃኒት ይመሰላል። መድኃኒት በማዳን ፈንታ ካባሰ መቅረቱ ይመረጣል። 

“እንዲሁም ደግሞ የሃይማኖት፤ የዘር፤ የብሔርተኝነትና የፓለቲካ ከንቱ 
መለያየት ደም መፋሰስና የሰውን ልጆች ጥፋት የሚያስከትሉ በመሆናቸው 
ለመሠረታዊው ማኅበራዊ ኑሮ ሕግ ፀር ናቸው። ይህ ካልተወገደ የጦርነት 
አስጊነት ሲያንዣብብ ይኖራል። ለዚህ መፍትሔው የዓለም ሰላም ነው። ይህ 
ደግሞ ሊገኝ የሚችለው በዓለም መንግሥታትና ሕዝቦች የተቋቋሙ የዓለምን 
ሕዝብ ሊወክል የሚችል ከፍተኛ የፍርድ ሸንጎ ሲመሠረት ነው። ብሔራዊና 
ዓለም አቀፋዊ ችግሮች ሁሉ ወደዚህ ሸንጎ ተመርተው ውሳኔው በሥራ ላይ 
እንዲውል ይደረጋል። አንድ መንግሥት ወይንም ሕዝብ ውሳኔውን ቢቃወም 
ዓለም በሙሉ ሊነሳበት ይገባል። 

“በብዕሩ ከገለጻቸው ብዙዎች ትምህርቶቹ መካከል ሴቶችና ወንዶች 
የእኩልነት መብት እንዲያገኙ የሚያዘው አንቀጽ አንደኛው ነው። 

“በአሁኑ ጊዜ እነዚህ ሕግጋቶች ለዓለም ሕይወት የሆኑና ለመንፈሱም 
መልክ የሚሰጡ መሆናቸው ግልጽ ነው። እናንት የሰው ልጅ አገልጋዮችም ዓለም 
ከከንቱ ጥላቻና  ከሥጋዊ ነገር ፍላጎት ነጽታ፥ በአምላክ ከተማ ብርሃን 
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እንድታንጸባርቅ ዛሬ በሙሉ መንፈስና በሙሉ ልብ አገልግሏት። 

“አምላክ ይመስገን! የዓለምን ልዩ ልዩ ትምህርት ቤቶች ድርጅቶችንና 
እምነቶች አውቃችኋል።  በዛሬው ዘመን ግን ለዓለም ስላምንና ጸጥታን 
ለማስገኘት ከዚህ መለኮታዊ ትምህርቶች በስተቀር ሌላ መንገድ የለም። ነገር ግን 
እነዚህ ትምህርቶች ባይኖሩ ኖሮ ይህ ጨለማ አይጠፋም። እነዚህ ሥር የሰደዱ 
በሽታዎች አይድኑም፤ እንዲያውም በየዕለቱ እያመረቀዙ የሄዳሉ። የባልካን 
አገሮች  እረፍት  አያገኙም።  ሁኔታውም  እየባሰ  ይሄዳል።  ተሸናፊዎችም 
መረታታቸውን አውቀው ዝም አይሉም፤ ነገር ግን የጦርነትን እሳት እንደገና 
ለመቀስቀስ  የተቻላቸውን ሁሉ ያደርጋሉ።  አዲስ የዓለም እንቅስቃሴዎች 
ዓላማቸውን እግቡ ለማድረስ የሚቻላቸውን ሁሉ ይጥራሉ። የግራ ክንፍ 
እንቅስቃሴ ተስፋፍቶ ብዙ ተከታዮችንም ያገኛል። 

“ስለዚህ በብሩህ ልብ፥ በሰማያዊ መንፈስና በመንፈሣዊ ኃይል በእርሱ 
እርዳታ የእግዚአብሔርን ፀጋ ለምድር ታጎናጽፏት ዘንድ በርቱ ... ይህ ነው 
ለሰው ዘር የታዘዘ  የምቾትና የጸጥታ ኑሮ።” 

በህዳር ወር 1919 ዓ.ም. በሰጠው ንግግር እንዲህ ብሏል፦ 

“ከሃይማኖት መራቅን  ተከትሎ በዓለም ላይ ቀውስ የሚፈጠርበት 
ወቅት እንደሚመጣ ባሃኦላህ ደጋግሞ አስታውቋል። ይህን የመሳሰለው ብጥብጥ 
የሚፈጠረው ሕዝቦች ከሚገባቸው በላይ ነፃነትን ሲያገኙ ነው። በመጨረሻው 
ግን ሕዝቦች ጸጥታንና ሰላምን ለማግኘት ይችሉ ዘንድ ሕግን የሚያስከብር 
ጊዜያዊ መንግሥት ይቋቋማል። በዛሬው ጊዜ ሕዝቦች ራሳቸውን ለማስተዳደርና 
የፈለጉትን ለማድረግ ይሻሉ፤ ይሁን እንጂ ነፃነትን ለማግኘት አንዳንዶቹ ገና 
አልተዘጋጁም። ብጥብጥን ለመፍጠርና መንግሥታትን ሊያጠፋ የተነሣ የአሁኑ 
የዓለም ሁኔታ፤ ሃይማኖት ከመድከሙ የተነሣ ከሚመጡ ችግሮች አንዱ ነው። 
ከታላቁ ጦርነት በኋላ ሰላምን ለማግኛ የተሰጡት የሰላም ሃሳቦች የንጋት ጮራ 
እንጂ የፀሐይ መውጣት እንዳልሆነ ደጋግሜ ገልጫለሁ።” 

 

የእግዚአብሔር መንግሥት መምጣት 

 

ይሁንና በእነዚህ ችግር  በተሞላበት ጊዜያት የእግዚአብሔር 
እምነት መስፋፋቱ አይቀርም።  ለግል ኑሮ፥ ለግል ወገን፥ ለፓርቲ 
ለብሔርና ለሃይማኖት የሚደረገው ትግል ዋጋ ሲያጣ የሰው ልጆች ይህ 
ዘዴ የማይጠቅማቸው መሆኑን በመገንዘብ በመጨረሻው ለችግራቸው 
መፍትሔ ወደ ሆነው ወደ እግዚአብሔር ቃል ይመለሳሉ። ችግርና መከራ 
እየባሱ ሲሄዱ ሰዎችም ወደ እውነተኛው መንገድ ለመመለስ የበለጠ 
ምክንያት  ይሆናቸዋል።  ባሃኦላህ ለሻህ በላከው መልእክቱ እንዲህ 
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ብሏል፦ 

“እግዚአብሔር ጭንቀትን ለዚህ ለለምለም ሳር እንደ ጧት ካፊያና 
እንዲሁም ብርሃኑ ሰማይንና ምድርን እንደሚያበራ ሻማ ክር ትሆን ዘንድ 
ፈቅዷል።... የአምላክ ብርሃን ሊበራ የቻለው በፈተና ብዛት ነው።  በፈተናም 
ምስጋናው ያለማቋረጥ ደምቋል። በአለፉት ጊዜያትና ዘመናት የእግዚአብሔር 
ትምህርት የተሠራጨው በዚህ ዓይነት ነው።” 

ከሥጋዊ አኗኗር ይበልጥ መንፈሳዊ አኗኗር በተፋጠነ ሁኔታ ድልን 
እንደሚያገኝና በመጨረሻም እጅግ በጣም ታላቁ ሰላም እንደሚመሠረት 
ባሃኦላህና አብዱል-በሃ ተንብየዋል። በ1904 ዓ.ም. አብዱል-በሃ እንዲህ 

ሲል ጽፏል፦ 

“ችግርና መከራ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበረታ ይሄዳል ሰዎችም በዚህ 
ይጠቃሉ። የደስታና የተድላ በሮችም በሁሉም በኩል ይዘጋሉ።  አሰቃቂ 
ጦርነቶችም ይደረጋሉ፤ በመጨረሻው ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ እስኪገደድ 
ድረስ ሃዘንና ተስፋቢስነት ሰውን ይከበዋል። ከዚያን በኋላ የታላቅ ደስታ ብርሃን 
አድማስን ያበራል።  ያ ባሃኦላህ አብሃ!  የሚለው ድምጽም ከየሥፍራው 
ይሰማል። ይህም ይፈጸማል። (ታብሌት ቱ ኤል ዲ.ቢ ኮምፓይሌሽን ኦን ዎር 
ኤንድ ፒስ ገጽ 187) 

ከታላላቅ መንግሥታት ይህንን ትምህርት ወደፊት የሚከተሉ 

ስለመኖራቸው ሲጠየቅ በ1914 ዓ.ም.  እንዲህ ሲል መልስ ሰጥቷል፦ 

“የዓለም  ሕዝቦች ሁሉ አማኞች  ይሆናሉ።  ሃይማኖቱ ሲጀመር 
የነበረበትን ደረጃ አሁን ካለበት ጋር ብታመዛዝኑ የእግዚአብሔር ቃል ምን ያህል 
ተቀባይነት እንዳለው ለማወቅ ትችላላችሁ። ዛሬ ይህ የእግዚአብሔር ትምህርት 
በዓለም ላይ ሁሉ ሰፍኖ ይታያል... ያለጥርጥር ሁሉም በእግዚአብሔር እምነት 
ጥላ ሥር ይሆናሉ። ”  (ስታር ኦፍ ዘ ዌስት ቮልዩም 9 ገጽ 31) 

የዓለም አንድነት በዚሁ ክፍለ  ዘመን የሚፈጸም መሆኑን 

ያረጋግጣል። እንዲህም ብሏል፦ 

“... ሁሉም የሰው ልጅ ቤተሰብ አባላት፥ ሕዝቦችም ሆኑ መንግሥታት፥ 
ከተሞችም ሆኑ መንደሮች ይበልጥ እርስ በርስ ተደጋጋፊዎች ሆነዋል። የፖለቲካ 
ትስስር ሕዝቦችንና አገሮችን አንድ እያደረገ እንዳለ ሁሉ የንግድና ኢንዱስትሪ፥ 
የእርሻና የትምህርት ቁርኝትም በየቀኑ እየተጠናከረ በመሄዱ ማንም በተናጠል 
ራሱን ችሎ ለመኖር አይችልም። በመሆኑም የሰው ልጅ አንድነት በዚሁ ዘመን 
ሊደረስበት ይችላል። በእውነቱ ይህ ሁኔታ በሌላ ምክንያት ሳይሆን ከዚህ 
አስደናቂ ዘመን፥ ከዚህ አስገራሚ ክፍለ ዘመን ውጤቶች አንዱ በመሆኑ ነው። 
ይህ ክፍለ ዘመን፥ ይህ የብርሃን ክፍለ ዘመን የተለየና ወደር የሌለው ግርማ፥ 
ኃይልና ብርሃን የተጎናጸፈ በመሆኑ ያለፉት ዘመናት ከዚህ ፀጋ የተነፈጉ ነበሩ። 
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በመሆኑም በየዕለቱ አዳዲስ ተአምራዊ ክስተቶች ይታያሉ። በመጨረሻም 
የእነዚህ ሻማዎች ብርሃን በሰው ልጆች ጉባኤ መሃከል ቀስ በቀስ እየጎላ 
ይታያል።” 

በዳንኤል  መጽሐፍ  በመጨረሻዎቹ  ሁለቱ  ጥቅሶች 

እንደሚከተለው የተጻፉ ስውር ቃላቶች ይገኛሉ፦ 

“አንድ ሺህ ሦስት መቶ ሰላሳ አምስት ቀኖችን ያየ የተባረከ  ነው። አንተ 
ግን እሰከፍጻሜው ድረስ ሂድ፤ አንተም ታርፋለህ፤ በቀኑም መጨረሻ በእጣ 
ክፍልህ ትቆማለህ።” 

የእነዚህን ቃላቶች ትርጓሜ ለማወቅ ብዙ ሊቃውንት ደክመው 
ነበር። ደራሲው በተገኘበት በአንድ ስብሰባ ላይ ከእስላሞች ዘመን 
አቆጣጠር ጀምሮ ሲታሰብ የዳንኤል ትንቢት የተፈጸመ ለመሆኑ አብዱል-

በሃ በቂ ማብራሪያ ሰጥቷል። 

ይህ ትንቢት የተነገረው ባሃኦላህ በባግዳድ ትምህርቱን ያወጀበት 
መቶኛውን ዓመት 1963 ዓመተ ምህረትን የሚመለከት ለመሆኑ የአብዱል

-በሃ ጽሑፎች ያስረዳሉ፦  

“በዳንኤል መጽሐፍ ስለተገለጸው ስለዚህ ጥቅስ ትርጉም የጠየቅከውን 
በተመለከተ፥ ማለትም ‘አንድ ሺ ሦስት መቶ ሠላሳ አምስት ቀኖችን ያየ የተባረከ 
ነው።’ ስለሚለው፥ እነዚህ ቀናት የሚያመለክቱት የጨረቃ ሳይሆን  የፀሐይ 
የዓመት አቆጣጠርን ይመለከታል። ምክንያቱም በዚህ ቀመር መሠረት ከእውነት 
ፀሐይ መገለጽ በኋላ አንድ ምዕተ ዓለም አልፎ የእግዚአብሔር ትምህርት በጽኑ 
ይቋቋማል፤  መለኮታዊ  ብርሃኑም  የምሥራቅን  ዓለም  እንዳበራው  ሁሉ  
የምዕራብም ዓለም ያበራ በመሆኑም ለዚህ ቀን አማኞች ይደሰታሉ።” 

 

አቆር እና ሃይፋ 
 

ጥር 14 ቀን 1914 ዓ.ም. አብዱል-በሃ የምዕመናን ማረፊያ በሆነው 
ሕንፃ በመስኮት ብቅ ብሎ እያየ ስለ ሃይፋና አቆር የተናገረውን ትንቢት 

ሚርዛ አህመድ ሶህራብ በግል ማስታወሻው እንደሚከተለው ጽፏል፦ 

“ከምዕመናን ማሪፊያ ሕንፃ ባሻገር ይልቁንም በባሃኦላህ መካነ መቃብር 
አቅጣጫ የሚገኘው ሥፍራ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ወደ ፊት በአቆርና 
በሃይፋ መሃከል የሚገኘው ርቀት ተገናኝቶ ሁለቱ ከተሞች ይጋጠሙና ለታላቁ 
ከተማ መግቢያ ይሆናሉ። አሁን በዚህ አቅጣጫ ስመለከት ይህ ቦታ ወደፊት 
ከዋናዎቹ ከዓለም የንግድ ቦታዎች አንዱ እንደሚሆን በግልጽ ይታየኛል። ይህ 
የባሕር ሰላጤ የዓለም መርከቦች መጠጊያ ለማግኘት እጅግ የሚሽቀዳደሙበት 
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በጣም የተዋበ ወደብ ይሆናል። ቁጥራቸው ብዙ የሆነ የዓለም መርከቦች በብዙ 
ሺህ የሚቆጠሩ ሴቶችንና ወንዶችን ከልዩ ልዩ የዓለም ክፍሎች ወደዚህ ወደብ 
አምጥተው ያፈሳሉ። ተራራውና ሜዳው በዘመናዊ ሕንፃዎችና ቤተመንግሥቶች 
ያጌጣሉ። ኢንዱስትሪዎች ይቋቋማሉ፤ ለሰው ልጅ ጠቃሚ የሆኑ ግብረ ሰናይ 
ድርጅቶችም ይቋቋማሉ። የየሃገሩ የሥልጣኔና የባሕል አበባዎች መዓዛቸውን 
በማደባለቅ የሰውን ልጆች የወንድማማችነት ጎዳና ያውዳሉ። ውብ የሆኑ 
የአትክልት ቦታዎች፥ ዛፎችና የመናፈሻ ቦታዎች በየአቅጣጫው ይሠራሉ። 

“በመሸም ጊዜ ያ ታላቅ ከተማ በኤሌክትሪክ ኃይል ብርሃን ያገኛል። 
ከአቆር እስከ ሃይፋ ያለው ወደብ በጠቅላላው አንድ የብርሃን መንገድ ይሆናል። 
ኃይለኛ የሆኑ የባውዛ መብራቶች ለመርከበኞች ብርሃንን ለመስጠት በግራና 
በቀኝ በካርሜል ተራራ ላይ ይተከላሉ። የካርሜል ተራራም ከላይ እስከታች 
በብርሃኖች ባሕር ተውጦ ይታያል። በተራራው ጫፍ ላይ የሚቆምና ከባሕርም 
ወደ ተራራው የሚመጡ መርከበኞች በዓለም ላይ የተከበረና አስደናቂ የሆነ 
ትእይንት ይመለከታሉ። 

“ከዚህ ተራራ ላይ ‘ያ ባሃኦላህ አብሃ’!የሚል ድምጽ ከየሥፍራው 
ይሰማል። ማለዳም በሆነ ጊዜ በጣፋጭ ዜማ የታጀበ ሕይወትን ማራኪ የሆኑ 
ድምጾች ወደ ኃያሉ ዙፋን ይተላለፋሉ። 

“በዕውነት የእግዚአብሔር መንገድ ስውርና የማይደረስበት ነው። 
በሽራዝ፥ በቴህራን፥ በባግዳድ፥ በኮንስታንቲኖፕል፥ በአድርያኖፕልና በአቆር 
እንዲሁም ሃይፋን ጉልህ የሆነ ምን የሚያስተሳስራቸው ነገር ነበር? እግዚአብሔር 
በተወሰነና ዘለዓለማዊ በሆነው ፕላኑ የነቢያቶች ሁሉ ትንቢት ይፈጸም ዘንድ 
በእነዚህ ልዩ ልዩ ከተሞች ደረጃ በደረጃ በትዕግሥት ሠርቷል። እግዚአብሔር 
ፈቃዱ በሆነ ጊዜ በተስማሚው ሰዓት እንዲመጣ ለወሰነው ስለ መሲህ መገለጽ 
የተሰጠው ተስፋ በመጽሐፍ ቅዱስ በየሥፍረው ተጽፎ ይገኛል። ከነዚህም 
ትንቢቶች ትርጉም የሌለውና ሳይፈጸም የሚቀር አንዲት ቃል እንኳ የለችም።” 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 

 

 

ምዕራፍ  15 

 

ያለፈውና የወደፊቱ 
 

 “ወዳጆች ሆይ! ቸርነቱ ፍጹም ፥  መከራከሪያው የተሟላ፥ 
ማረጋገጫው  ግልጽ፥  ማስረጃውም  የተረጋገጠ  መሆኑን 
እመሰክራለሁ። ጥረታችሁ በመላቀቅ መንገድ ምን እንደሚገልጽ 
አሁን  ይታይ።  መለኮታዊው  ቸርነት  ለእናንተና  ለእነዚያ 
በሰማይና በምድር ላሉት ተሟልቶ የተሰጠው በዚህ ሁኔታ ነው። 
የዓለማት  ሁሉ  ጌታ  ለሆነው  አምላክ  ምስጋና  ሁሉ 
ይሁን።” (ኅቡአተ ቃላት የመደምደሚያው አንቀጽ) 

 

የሃይማኖቱ ዕድገት  

 

የባሃኢ ሃይማኖት በዓለም ሁሉ ያደረገውን ዕድገት  በዝርዝር 
ለመግለጽ ያለን ቦታ የማይበቃ  ነው።  ስለዚህ አስደናቂ አርእስት 
ለማውሳት  ብዙ  ምዕራፎች  ባስፈለገም  ነበር።  ስለሃይማኖቱ 
አስተማሪዎችና ስለ ሰማዕታቱም ብዙ አሰደናቂ ታሪኮችን ለማቅረብ 

ሲቻል ለጊዜው ግን አጭር መግለጫ መስጠቱ በቂ ነው። 

በኢራን  በመጀመሪያዎቹ የባሃኢ  ሃይማኖት ተከታዮች ላይ 
ከሕዝቡ ከባድ ተቃውሞና የመሰደድ ሥቃይ ደርሶባቸዋል። ይሁን እንጂ 
ሁሉንም ዓይነት መከራና ፈተና፥ በታላቅ ትዕግሥትና ብርታት ድል 
ነስተውታል።  በብዙ  ሺህ  የሚቆጠሩ  በመስዋዕትነት  በማለቃቸው 
ጥምቀታቸው በገዛ ደማቸው ሆኗል። ሌሎች በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ 
ደግሞ ተደበደቡ፥ ታሰሩ፥ ተወረሱ፥ ከአገራቸውም ተባረሩ። እንዲሁም 
ደግሞ ሌላ ዓይነት ስቃይ የደረሰባቸው ነበሩ። በኢራን ለስድሳ ዓመታት 
ያህል ባብን ወይንም ባሃኦላህን ለመቀበል የሚሻ ሀብቱን፥ ነፃነቱን፥ 
እንዲያውም ሕይወቱን መስዋዕት በማድረግ ነበር። የሆነ ሆኖ ያ ሁሉ 
ጭካኔ የተሞላበት አስከፊ ተቃውሞ  የአቧራ ተገን የፀሐይን ጮራ 
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እንደማያግድ ሁሉ የሃይማኖቱን እርምጃ ሊያሰናክል አልቻለም። 

ዛሬ በፋርስ አገር1 ከጫፍ ጫፍ ባሃኢዎች በአብዛኞቹ ከተሞችና 
መንደሮች እንዲሁም በዘላን (አርብቶ አደር) ሕዝቦችም መሃከል ይገኛሉ። 
በአንዳንድ መንደሮች ነዋሪው በሙሉ ባሃኢ ሲሆን በሌሎች ሥፍራዎች 
ደግሞ ከነዋሪው ሕዝብ አብዛኛው የባሃኢ ሃይማኖት ተከታይ ነው። 
በጠላትነት ከሚፈላለጉ ልዩ ልዩ ነገዶች የተሰባሰቡ እነዚህ ምዕመናን ዛሬ 
ታላቅ የአብሮ መኖር ዘዴን አውቀው ወንድማማችነታቸውን አክብረው 
ከመኖራቸውም በላይ ከሌሎችም ለሰው ልጆች አንድነትና መልካም ኑሮ 
ከሚጥሩና ከንቱ ጥላቻንና ያለመግባባትን ለማስወገድ የእግዚአብሔርን 
መንግሥት በምድር ላይ ለመመሥረት ከሚደክሙ ጋር በወድማማችነት 

ለመኖር ይሠራልሉ። 

ከዚህ ሌላ ሊደነቅ የሚችል ምን ተዓምር አለ? ቢኖር አንድ ብቻ 
ነው። ይኸውም እነዚህ ምዕመናን ለማድረግ  ያቀዱት የዚህ ታላቅ ዓላማ 
በዓለም ላይ ሁሉ ተፈጽሞ መታየት ነው። ይኸም ታላቅ ተዓምር 
በመፈጸም ላይ ለመሆኑ ምልክቶች አሉ። ሃይማኖት  ከፍተኝ ወኔና 
ጥንካሬ  እያሳየ  እንደ  እርሾ  በሕዝቦቹ  መካከል  በመሰራጨት 
የእየአንዳንዱን ስሜትና የኅብረተሰብንም አስተሳሰብ በመለወጥ ላይ 

ነው።2 

ከአለፉት ሃይማኖቶች ተከታዮች ብዛት ጋር ሲመዛዘን የባሃኢ 
ሃይማኖት ተከታዮች ቁጥር አነስተኛ ቢሆንም በቅርብ ጊዜ ከምሥራቅና 
ከምዕራብ ህዝቦች በብዛት የሚጎርፉበትን አዲስ የዓለም ሥርዓትን 

እንዲያገለግሉ መለኮታዊ ኃይል የመረጣቸው መሆኑን ያምኑበታል። 

1. ሎርድ ኩርዞን፦ ፕርሲያና የፐርሺያን ጥያቄ፦ በ1892 (የባሃኦላህ የእርገት ዘመን) በታተመው 

መጽሐፉ ሲጽፍ፦  

“በአሁኑ ጊዜ በፐርሺያ የባቢዎች ቁጥር በአነስተኛ  ግምት እስከ ግማሽ ሚልዮን 
ይደርሳል። ከአዋቂ  ሰዎች ጋር በአደረግኩት ውይይት ግን ቁጥሩ ወደ አንድ ሚልዮን እንደሚጠጋ 
ተረድቻለሁ። ባቢዎች በማንኛውም የሥራ ክፍል ውስጥ ከሚኒስትሮችና ከተከበሩ ሹማምንት፥ 
እስከ መጨረሻው ዝቅተኛ የሥራ ደረጃ የሚገኙ ሲሆን በእስልምና ቄሶች መካከልም ሥራቸውን 

ያከናውናሉ። 

የባቢ እምነት በዚህ በአሁን እድገቱ ከቀጠለ በፐርሺያ ውስጥ የእስልምና ሃይማኖት 
የበላይነትን ቦታ የሚያስለቅቅበት ጊዜ በእውን ይመጣል። ይህ ግን በፐርሺያ አገር፤ በተጻራሪ 
እምነት ባንዲራ ስር ይሆናል ብዬ አላምንም። ነገር ግን በዚያን ጊዜ የነበሩ የባቢ ተከታዮች 
ከእስልምና ሃይማኖት የመጡ እምነተ ጽኑ፥ ዕውቅ እና ደፋር የነበሩ በመሆናቸው ይህ እምነት 

አሸናፊነቱ አያጠራጥርም።” (መጽሐፍ 1 ገጽ 449-503) 

2. የባሃኢዎች ቁጥር በየዓመቱ እየጨመረ የሚሄድና በ1993 ዓ.ም. በዓለም ዙሪያ ያሉት 
የባሃኢዎች ቁጥር ቢያንስ አምስት ሚልዮን ሆኗል። (በመጽሐፉ መጨረሻ ያለው ዝክረ ታሪክ - 

ተመልከት “ኤፕሎግ” 
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በርግጥም በብዙ አገሮች በሚኖሩ ንጹሐን ልቦች መነሻው ከየት 
እንደሆነ  ሳይታወቅ  በውስጣቸው  መንፈስ  ቅዱስ  አንጸባርቋል። 
ከባሃኢዎች ማኅበራዊ ኑሮ ውጭ የሆኑ  ብዙ ድርጅቶች ከባሃኢ 
ትምህርቶች አንዳንዱን ለማሰራጨት ሲደክሙ ይታያሉ። ይሁን እንጂ 
የነበረው ሥርዓት ሁሉ ዘላቂነትን  እያጣ  በመሄዱ የእግዚአብሔር 
መንግሥት መመሥረት ፍሬን የሚያስገኘው በባሃኢዎች ማኅበራዊ ኑሮ 

ላይ ብቻ ለመሆኑ ማስረጃ ሆነዋል። 

 

የባብና የባሃኦላህ ነቢይነት 

 

የባብንና የባሃኦላህን የሕይወት ታሪክ ጠልቀን ስንመረምር፥ 
መለኮታዊ ስጦታ እንጂ ለታላቅነታቸው ሌላማስረጃ የማይገኝለት መሆኑን 
በበለጠ እናውቃለን። የአደጉት ከንቱ አምልኮና ጥላቻ በነገሠበት አካባቢ 
ሲሆን የተማሩትም መሠረታዊ ትምህርት ብቻ ነበር። ከምዕራባዊያን 
ባህል ጋር ምንም ዓይነት ግኑኝነት አልነበራቸውም። የሚደግፋቸው 
አንዳችም የፖለቲካ ወይንም የገንዘብ ኃይል አልነበረም። ከሰዎች የጠየቁት   
ወይንም    ያገኙት   ነገር   የለም።   ይልቁንም   ፍርድ   ጎደለባቸው፥  
ጭቆናም ደረሰባቸው።  ታላላቅ መሪዎችም ችላ አሉአቸው ወይም 
ተቃወሙዋቸው።  የተላኩበትን  ተግባር  ለመፈጸም ሲሉ እሥራት፥ 
ግርፋትና እንዲሁም ከባድ ሥቃይ  ደርሶባቸዋል።  ከእግዚአብሔር  
በስተቀር ሌላ  ረዳት   ሳይኖራቸው  ብቻቸውን  መላውን   ዓለም 

በመቋቋም ትምህርታቸው ድልን በመጎናጸፍ ጎልቶ መታየት ጀምሯል።  

የትምህርታቸው  ታላቅነትና  ከፍተኛነት፥  የመስዋዕትነትና 
የጨዋነት ኑሯቸው፥ ቆራጥነትና መንፈሰ ብርቱነታቸው፥ አስደናቂ የሆነው 
ጥበባቸውና  ዕውቀታቸው፥  የትምህርታቸው  በቂ  መሆንና 
ግልጽነት፥በተከታዮቻቸው መሃከል ልባዊ ፍቅርንና ርኅራኄን ለመፍጠር 
ያላቸው ኃይል፥ ጥልቀትና ብርታት ያለው ተቀባይነትን ማግኘታቸው፥ 
የመሠረቱት  ትምህርት  የሚያስገኘው  ፍሬ  ተደምሮ  ማንኛውም 
የሃይማኖት ታሪክ ሊያቀርብ የሚገባውን ያህል ለነቢይነታቸው ማስረጃ 

ይሆናል። 
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ብሩህ ዕድል 

 

የባሃኢ የምሥራች ቃል እጅግ በጣም ታላቅ የሆነ ለሰው ልጆች 
ተሰጥቶ የማያውቅ የእግዚአብሔር ፀጋ ራዕይና የሰውን ልጆች የወደፊት 
ዕድገት የሚገልጽ ሲሆን  ለአለፉትም ሃይማኖቶች ሁሉ መሻሻያና 
መፈጸሚያ ነው። ዓላማውም ሌላ ሳይሆን የሰውን ልጆች አኗኗር 
ለማሻሻልና “አዲስ ሰማይንና አዲስ ምድርን” ለመፍጠር ነው። ይኸውም 
ኢየሱስ ክርስቶስና ሌሎችም ነቢያት የተሰውለት ዓላማ ነው። በእነዚህም 
ታላላቅ መምህራን መሃከል ውድድር የለም። ሥራው የሚፈጸመው በዚህ 

ወይንም በዚያ ነቢይ ሳይሆን ‘በሁሉም ትብብር ’ ነው። 

አብዱል-በሃ እንዲህ ይላል፦ 

“የእግዚአብሔርን እውነት የትም ብናገኘው መቀበል አለብን። ቁም ነገሩ 
እነዚህ ታላላቅ መልእክተኞች የመጡት የፍጹምነትን መለኮታዊ ደረጃ ከፍ 
ለማድረግ ነው። ሁሉም ከመለኮታዊ ፈቃድ ሰማይ ውስጥ እንደሚያበሩ 
ከዋክብት ናቸው። ሁሉም ለዓለም ብርሃንን ይሰጣሉ።” (ስታር ኦፍ ዘዌስት 
ቮልዩም ሦስት ቁ. 8) 

ሥራው የእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር  ነቢያቶችን ብቻ 
ሳይሆን የሰው ዘር ሁሉ በዚህ የፈጠራ ሥራው ሂደት ተካፋዮቹ እንዲሆኑ 
ይጠይቃል። የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያስቀረው ስለሌለ ጥሪውን 
ባንቀበልም  ዓላማውን  ልናስቀር  አንችልም፤  መፈጸሙ  አይቀርምና 
ድርሻችንን ባናደርግ የሕይወታችንን ዕውነተኛውን ዓላማ እናጣለን እንጂ 
እግዚአብሔር ለሥራው መሣሪያ የሚሆኑትን ሌሎችን ሊያስነሳ ይችላል። 
የኛን ሕይወት ሳይሆን ማለቂያ የሌለውን የእርሱ የሆነውን መለኮታዊ 
ሕይወትን  እንድናውቅ የእግዚአብሔርን  ትዕዛዝ  በማክበር  እርሱን 
አፍቃሪ፤ የእርሱ ታዛዦችና ፈቃደኛም ቦዮችና የሕይወት ሰጪ ኃይሉን 
ማስተላለፊያ ማዕከል መሆን ይገባናል።  በቃላት ሊገለጽ የማይችል 

ከፍተኛው የተሟላ የኑሮ ዓላማ በባሃኢ አመለካከት ይህ ነው። 

የሰው ልጅ ግን ‘በእግዚአብሔር አምሳል’ የተሰራ በመሆኑ ልቡ 
መልካም ነገርንም ስለሚያስብ እውነትን ሲያውቅ እስከ መጨረሻው 
በውድቀት  መንገድ  መጓዝን  አይመርጥም።  የእግዚአብሔር  ጥሪ 
ተቀባይነትን እንደሚያገኝና የሰው ልጆችም ወደ ትክክለኛው መንገድ 
በመመለስ ታዛዥ እንደሚሆኑ ባሃኦላህ ያረጋግጥልናል። ከዚያን በኋላ 
‘ሃዘን ሁሉ ወደ ደስታ በሽታም ወደ ጤንነት’ ይለወጥና ‘የዓለም 
መንግሥት የጌታችንና ለእርሱ ለክርስቶስ ሆነች፥ ለዘላለምም እስከ 
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ዘላለም ይነግሣል።”  (ራዕይ 11፤15)። በምድር ላይ ያሉት ብቻ ሳይሆኑ፤ 
በምድርና በሰማይ የሚኖሩትም ሁሉ የአንድ እግዚአብሔር ተከታዮች 

ሆነው በደስታ በእርሱ ለዘለዓለም ይኖራሉ። 

 

የሃይማኖት መታደስ 
 

ዛሬ ዓለም ያለችበት ሁኔታ ከጥቂቶች በስተቀር ሰዎች የያዙትን 
ሃይማኖት ዕውነተኛ ትርጉም እንደገና ማጥናት የሚያስፈልጋቸው ለመሆኑ 
ማስረጃ ነው። ሰዎችንም እንደገና ለዚህ ጥናት መቀስቀስ ከባሃኦላህ 
ሥራዊች  ዋና  ክፍል  ነው።  ክርስቲያኖችን  የተሻሉ ክርስቲያኖች፥ 
እስላሞችም እውነተኛ እስላሞች እና በጠቅላላው ሰዎችንም ሁሉ 
ለሚከተሉት ነቢያቸው መንፈስ እውነተኛ እንዲሆኑ ለማድረግ ነው። 
‘ጊዜው ሲደርስ’ ተገልጾ ባለፉት ነቢያት የተሰጡትን ትንቢቶች ፈጽሞ፤ 
በበለጠ ግርማ መጥቶ፤ እነዚያ ነቢያት የደከሙበትን ሥራ በክብር እግቡ 
አድርሷል። ከቀድሞዎቹ በበለጠ ሁኔታ መንፈሳዊ እውነትን እያብራራ 
ግላዊ ወይንም ማኅበራዊ ለሆኑ የጊዜያችን ችግሮች የእግዚአብሔር ፈቃድ 
የሆነውን መፍትሔ ይሰጣል። ለአዲስና ለተሻለ ሥልጣኔ ጽኑ መሠረትን 
የሚያስገኝ ዓለም አቀፍ ትምህርት ሰጥቷል። ትምህርቱም በመጀመር ላይ 

ለሚገኘው ለአዲሱ ዘመን ኑሮ ተስማሚ ትምህርት ነው። 

 

የአዲሱ ግልጸት አስፈላጊነት  

ባሃኦላህ መሠረታዊ የሆኑ መርሆዎችን፦ 

● የሰው ልጅ ዓለም አንድነት 

● የተለያዩ የዓለም ሃይማኖቶች መወሃድ 

● የሃይማኖትና የሳይንስ መስማማት 

● የዓለም ሠላም መመስረት 

● የዓለም አቀፍ አስታራቂ ድርጅት መቋቋም 

● የዓለም አቀፍ ቤተ ፍትሕ መቋቋም 

● የዓለም አቀፍ ቋንቋ መኖር 

● የሴቶች ነጻነት መተግበር 
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● ትምህርት ለሁሉም መዳረስ 

● የግልጽ ባርነት ብቻ ሳይሆን የኢንዱስትሪ ባርነትም 

እንዲወገድ ማድረግ  

● የሰው ልጆች መብትና ነፃነት መጠበቅ  

 

ባሃኦላህ እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት መሠረታዊ የሆኑ መርሆዎችን 
በግልጽ ሲደነግግ ክርስቲያኖች፥እስላሞችና እንዲሁም የልዩ ልዩ ሃይማኖት 
ተከታዮች፥ ቀደም ሲል ሲቃወሙት ኖረዋል፤ አሁንም እየተቃወሙት 
ነው። ይሁን እንጂ እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት መርሆዎች በተግባር ላይ 

ሲውሉ በእርግጥም ይህችን ዓለም ገነት ያድርጓታል።  

 

እውነት ለሁሉ ነው 

 

ብዙዎች ሰዎች የባሃኢ ትምህርት ለምሥራቃ ዊያንና ለፋርስ 
ሕዝቦች ተስማሚ መሆኑን ሲያምኑ ነገር ግን ለምዕራባዊያን አላስፈላጊና 
የማያመች ነው ይላሉ። ይህንን አስተያየት ላቀረበ ሰው አብዱል-በሃ 

መልስ ሲሰጥ እንዲህ ይላል፦ 
 

“የባሃኦላህ ትምህርት ጠቃሚነቱ ለሁሉም ነው። ለሁሉም የሚጠቅም 
መለኮታዊ ነው፤ መለኮታዊ የሆነ ሁሉ ደግሞ ጠቃሚነቱ ለሁሉም ነው። ይህ 
እውነት ከሆነ ለሁሉም ነው፤ ካልሆነ ግን ለማንም አይሆንም። ስለዚህ ለሁሉም 
ጠቃሚ የሆነ መለኮታዊ ነገር በምሥራቅ ወይንም በምዕራብ ተወስኖ ሊቀር 
አይችልም።  ምክንያቱም የእውነት ፀሐይ  ብርሃንዋ  በምሥራቅ ወይንም 
በምዕራብ፥ ሙቀቷም በሰሜን ወይንም በደቡብ ብቻ ተወስኖ ሳይቀር በምድር 
ዋልታዎች መካከል በሙሉ ሙቀቷ ይሰማል። ሮማውያንና ግሪኮች ክርስቶስ 
በተገለጸ ጊዜ ትምህርቱ በተለይ ለአይሁዶች ብቻ መስሏቸው ነበር። እነርሱም 
የተሟላ ሥልጣኔ ስለአለን ከክርስቶስ ትምህርት የምናተርፈው አዲስ ነገር የለም 
ብለው አሰቡ። ይህን በመሰለ የተሳሳተ አስተሳሰብ በመመራታቸውም ብዙዎቹ 
ከክርስቶስ በረከትን ሳያገኙ ቀርተዋል። አሁንም የክርስቲያን ትምህርቶችና 
የባሃኦላህ ትዕዛዞች እንዲሁም የሁለቱም ጎዳና አንድ መሆኑን እወቁ። በየዕለቱ 
መሻሻል ስላለ ይህ መለኮታዊ ተቋም ማለትም ‘ታዳጊ ግልጸት’ ጽንስ፣ ቀጥሎም 
ኣራስ ከዚያም ህፃን በመጨረሻውም ደግሞ አዕምሮው የበሰለ ወጣት የነበረበት 
ጊዜ እንደነበረ ማወቅ ይገባናል። ዛሬ ግን በአስደናቂ ውበት አሸብርቆ በታላቅ 
ብርሃን ይታያል።  
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“ያ ምስጢሩን ጠልቆ የተገነዘበና እነዚያ ብርሃን የተጎናጸፉት ያሉበት 
ዓለም ውስጥ ቦታውን የሚይዝ ደስተኛ ነው።” 

 

የመጨረሻው የአብዱል-ባሃ ቃለ ኑዛዜ 

 

በተወዳጁ መሪ በአብዱል-ባሃ ዕረፍትም ምክንያት  ሃይማኖቱ 
ወደ አዲስ የዕድገት ምዕራፍ ገባ። ይህም ሃይማኖቱ ከፍ ባለ የዕድገት 
ደረጃ ላይ መገኘቱን የሚያመለክት ሲሆን፥ ምዕመናኖቹም በአስተሳሰብ 
እየበሰሉ ስለሄዱ ለሃይማኖቱ ያላቸውን ኃላፊነት  በይበልጥ እየተረዱት 
ሄዱ።  አብዱል-ባሃ መለኮታዊ ብርታቱንና ልዩ  የሆነ  ተሰጥኦውን 
ለባሃኦላህ ያለውን ፍቅር ለመግለጽ በምሥራቅና በምዕራብ በማሰራጨት 
ተግባር ላይ አውሎታል። ለብዙ ሰዎች የእምነት ሻማ አብርቶ ላቸዋል።  
መንፈሳዊ ኑሮን  በየግል  እንዴት ለመኖር  እንደሚችሉ አስተምሮ 
አሳይቷቸዋል። አብዱል-በሃ ካረፈ በኋላ የዓለም አስተዳደር ሥርዓት 
በመባል የሚጠራውን የዓለም የስተዳደር ደንብ ማቋቋም አስፈለገ። 
ይህም የባሃኦላህ እምነት የሚያስተምረው የዓለም የአስተዳደር ሥርዓት 
ዋልታ በመባል የታወቀ መሠረታዊ ትምህርት ነው። የአብዱል-በሃ ቃለ 
ኑዛዜ ምእመናኖቹ ኃላፊነት ሳይሰማቸው እንደ ሕፃን በሚኖሩበት ጊዜና 
በኋላም የሃይማኖቱን አቋም ከግላዊ ስሜት ወደ ማኅበራዊ አንድነትና 
መተባበር ያሸጋገሩበት ታሪካዊ ምዕራፍ ነው። አብዱል-በሃ በተወልን 
የአስተዳደር ፕላን ውስጥ የተመለከቱት ሦስቱ ዋና ተቋሞች የሚከተሉት 

ናቸው፦ 

 1/ የሃይማኖት ሞግዚት 

 2/ እደ ሃይማኖት 

 3/ የአካባቢ፥ የብሔራዊ እና የዓለም አቀፍ የመንፈሳዊ 

ጉባኤዎች ናቸው። 

 

እጅግ  በጣም  ከባድ  ትኩረት  የሚሰጠው  የአብዱል-በሃ 
የመጨረሻው ቃለ ኑዛዜ ስንመለክት የሚያነሳቸው ጉዳዮች ከባድነት እና 
በጣም ጥልቅ በሆነ ጥበቡ ለሚሰጠው ትኩረት ለመመልከት ያስችለን 
ዘንድ ከጽሑፎቹ የተውጣጡ በግልጽ መንፈስንና መሪ መርሆዎች 
የሚያመለክቱ አብዱል-በሃን ያነሳሱትና የመሩትን ለታማኝ ተከታዮቹ 
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ቋሚ ቅርጽ እንዲሆን ያስተላለፈላቸውን እንደሚከተለው እንገልጻለን። 

“እናንተ የጌታ ተወዳጆች ሆይ! በዚህ የተቀደሰ ግልጸት ዘመን ግጭትና 
ውዝግብ በምንም ዓይነት አይፈቀድም። እያንዳንዱ ጠበኛ የእግዚአብሔርን ጸጋ 
ራሱን ይነፍጋል። እያንዳንዱ ሰው ወዳጅ ባዕድ ሳይል ለዓለም ሕዝቦችና ዘሮች 
ደግነት ማሳየት አለበት። እንግዳው የወዳጅነት፥ ጠላትም የእውነተኛ ወንድምነት 
ስሜት እስኪሰማው ድረስ፥ በመካከላቸው ምንም ዓይነት ልዩነት ሳይኖር 
የወዳጅነቱና የፍቅራዊ  ደግነቱ መንፈስ  እጅግ  ጠንካራ መሆን  አለበት። 
ምክንያቱም ሁሉን አቀፋዊነት የአምላክ ሲሆን፥ ውስንነት ሁሉ ምድራዊ ነውና። 

“ስለዚህ የምትወዱኝ ወዳጆቼ ሆይ! ሕያው ዓለም በሙሉ በበሃ ጸጋ 
ቅዱስ ሐሴት ይሞላ ዘንድ፥ ድንቁርናና ጠላትነት፥  ጥላቻና ቅዋሜ ከዓለም 
ይጠፉ ዘንድ፥ በዓለም ሕዝቦችና ነዋሪዎች መካከል ያለው የመገለል ጨለማም 
ለአንድነት ብርሃን ቦታ ይለቅ ዘንድ፥ ከዓለም ሕዝቦች፥ ዘሮችና ሃይማኖቶች ጋር 
በከፍተኛ እውነተኝነት፥ ቀጥተኝነት፥ ታማኝነት፥ ደግነት፥ መልካም ፈቃድና 
ወዳጅነት ተቀላቀሉ።   ሌሎች ሕዝቦችና ብሔሮች ታማኝ ባይሆኑላችሁ 
ታማኝነታችሁን አሳዩዋቸው፤ ፍትሕ ቢያጓድሉባችሁ ፍትሕ አሳዩአቸው፤ 
ከእናንተ ቢርቁ ወደ እናንተ ሳቡአቸው፤ ጠላትነታቸውን ቢያሳዩአቸሁ ወዳጅ 
ሁኗቸው፤ ሕይወታችሁን ቢመርዙ ነፍሳቸውን አጣፍጡላቸው፤ ቢያቆስሏችሁ 
ለቁስላቸው   መድኃኒት ሁኑላቸው።  የቅኖች  ባሕርያት እነዚህ  ናቸው! 
የእውነተኞች ባሕርያት እነዚህ ናቸው! 

“እናንተ የጌታ ተወዳጆች ሆይ! ፍትኸኛ ለሆኑ ነገሥታት ሁሉ ታዛዥ 
መሆንና ለእያንዳንዱ ትክክለኛ ንጉሥም ታማኝነታችሁን ማሳየት አለባችሁ። 
የዓለምን መሪዎች በከፍተኛ እውነተኝነትና ታማኝነት አገልግሉአቸው። ለእነርሱ 
ታዛዥነትን አሳዩ፥ በጎ ተመኚዎቻቸውም ሁኑ። ለትክክለኛ መሪ አለመታመን 
ለእግዚአብሔር ለራሱ አለመታመን ስለሆነ፥ ያለ እነርሱ ፍላጎትና ፈቃድ 
በፖለቲካ ጉዳዮች ውስጥ  ጣልቃ አትግቡ።  ይህ ለእናንተ የኔ ምክርና 
የእግዚአብሔርም ትእዛዝ ነው። በዚህም መሠረት የሚሠሩ ይበጃቸዋል። 

“ጌታ ሆይ! ሁሉም ነገሮች ስለ እኔ እያለቀሱ ሳሉ፥ ዘመዶቼ ግን 
በመከራዬ  እየተደሰቱ  መሆናቸውን  ታያለህ።  አምላኬ  ሆይ!  በክብርህ! 
ከጠላቶቼም  መካከል  እንኳ  አንዳንዶቹ  በችግሬና  በጭንቀቴ  አዘኑ፥ 
ከሚመቀኙኝም  ውስጥ  የተወሰኑት  ከጉዳቴ፥  ከስደቴና  ከጥቃቴ  የተነሣ 
እንባቸውን አፈሰሱ። ይህን ያደረጉት በውስጤ ከፍቅርና ከክብካቤ ሌላ ምንም 
ባለማግኘታቸው፥ ከደግነትና ከምሕረት ሌላ ምንም ስላላዩብኝ ነው። በመከራና 
በችግር ጎርፍ ተወስጄ፥ ልክ እንደ ኢላማም ለዕድል ቀስቶች ተጋልጬ ሲያዩኝ 
ልባቸው በርኅራኄ ተቀሰቀሰ፥ በዓይናቸው እንባ ሞላ፥ እንዲህ በማለትም 
መሠከሩ፦ ‘ጌታ ምሥክራችን ነው፤ ከታማኝነት– ከለጋስነትና፥ ከላቀ ርኅራኄ 
በስተቀር ሌላ ምንም አላየንበትም።’ ክፉ ተመኚዎቼ ቃል ኪዳን አፍራሾች ግን፥ 
በጥላቻቸው ይበልጥ እየጠነከሩ ሄዱ፥ በእጅግ ከባድ ፈተና ተጠቂ ስሆንም 
ተደሰቱ፤ እኔን ለመቃወምም ራሳቸውን አነቃቁ፥ በእኔ ዙሪያ በሚከናወኑ ልብ 
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ሰባሪ ድርጊቶችም ፈነጠዙ።  

“ጌታ አምላኬ ሆይ! ተላሎችና ዝቅተኞች በመሆናቸው የሚያደርጉትን 
አያውቁምና እንደጭካኔአቸውና እንደመጥፎ ሥራቸው፥ እንደ እጃቸው ሥራና  
እንደተንኮላቸው እንዳትቀጣቸው በአንደበቴም በሙሉ ልቤም እለምንሃለሁ። 
ክፉውን ከደጉ፥ ስሕተቱን ከትክክለኛው፥ ፍትሕን ከፍርድ ማጓደል አይለዩም። 
የራሳቸውን ፍላጎት ያደርጋሉ፥ ከመካከላቸው እጅግ በጣም የተሳሳተውንና 
የተላላውን ፈለግ ይከተላሉ። ጌታዬ ሆይ! ምሕረትን አውርድላቸው፥ በእነዚህ 
የችግር ጊዜያት ከመከራ ሁሉ ጠብቃቸው፥ ይህ ሁሉ መከራና ችግር ለዚህ 
በጨለማ ጉድጓድ ውስጥ ለተጣለው አገልጋይህ ይሆን ዘንድ ፈቃድህ ይሁን። 
ማንኛውንም ኃዘን ሁሉ ለእኔ አድርገው፥ ለተወዳጆችህም ሁሉ መስዋዕት 
ለመሆን አብቃኝ። እጅግ በጣም ከፍተኛው ጌታ ሆይ! ነፍሴ፥ ሕይወቴ፥ 
ሰውነቴ፥ መንፈሴ፥ መላው እኔነቴ ለእነርሱ መስዋዕት ይሆን ዘንድ ፈቃድህ 
ይሁን። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ! ለበደለኝ ለማንኛውም ሰው ይቅርታ 
እንድታደርግለት፥ በእኔ ላይ ያሴረውንና ያስቀየመኝን ሰው ሁሉ ይቅር 
እንድትለው፥  እነዚያን  ፍትህን  ያጓደሉብኝን  ሁሉ  ከግፍ  ሥራቸው 
እንድታነጻቸው በዝቅተኛነትና በመማለድ በግንባሬ ወድቄ በትልቅ የልመና 
ስሜት እማጸንሃለሁ። መልካም ስጦታዎችህን ላክላቸው፥ ሐሴትን ስጣቸው፥ 
ከኃዘን  አላቅቃቸው፥  ሰላምና  ብልጽግናን  አድላቸው፥  ታላቅ  ደስታንም 
ስጣቸው፥ በረከትህንም አውርድላቸው። አንተ ኃይል የተመላህ፥ ጸጋ የተመላህ፥ 
በአደጋ ጊዜ ራዳት፥ ራስህንም ችለህ የምትኖር ነህ።” 

 

“የክርስቶስ ደቀመዛሙርት  ራሳቸውንና ምድራዊ ነገሮችን በሙሉ 
ረስተው፥ ኑሮአቸውንና ሀብት ንብረታቸውን ሁሉ ወደ ኋላ ትተው፥ ራሳቸውን 
ከራስ ወዳድነትና ከክፉ ስሜት አንጽተው፥ በፍጹም መላቀቅም በስፋትና በርቀት 
ተበታትነው፥ የዓለምን ሕዝቦች ወደ መለኮታዊ መርሕ በመጥራት ተግባር ላይ 
ተሰማሩ፤ በመጨረሻም ዓለምን ሌላ ዓለም አደርጓት፥ የምድርን ገጽ አበሩ፥ 
እስከ መጨረሻ ሰዓታቸውም እንኳ በዚያ በእግዚአብሔር ተወዳጅ መንገድ 
ራሳቸውን የሚሰው መሆናቸውን አረጋገጡ። በመጨረሻም በተለያዩ አገሮች 
ክብር የተመላ ሰማዕትነት ተቀበሉ። እነዚያ የተግባር ሰዎች የሆኑት የእነርሱን 
ፈለግ ይከተሉ።” 

 

“እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ! ለእምነትህ (ደህንነት) እንዲጠነቀቁ፥ 
ለቀጥተኛ መንገድህ ዘብ እንዲቆሙና አንጸባራቂ ሕግህንም እንዲጠብቁ 
ለተወዳጆችህ ማስረጃዎችህን በሚገባ ማወጄንና፥ ሁሉንም ነገሮች ለእነርሱ 
በግልጽ ማስፈሬን እንድትመሰክሩ፥ አንተን፥ ነቢያትህንና መልእክተኞችህን፥ 
ቅዱሳንህንና ጻድቃንህን እጠራለሁ። አንተ በእውነቱ ሁሉን አዋቂው፥ ፍጹም 
ጠቢቡ ነህ!” 
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የሃይማኖቱ ሞግዚት  

 

አብዱል-በሃ ታላቅ ወንድ የልጅ ልጁን ሾጊ ኤፌንዲን ለዚህ 
ከፍተኛ ሥፍራ “የሃይማኖቱ ሞግዚት” (ቫልይ አምሩላህ) አድርጎ 
ሾሞታል። ሾጊ ኤፌንዲ የአብዱል-በሃ ሴት የበኩር ልጅ የዚህ የዲያየህ 
ካሃኑም የመጀመሪያ ልጅ ነው። አባቱ ሚርዛ ሃዲ የባብ የሥጋ ዘመድ ነው 
(ሆኖም የባብ አንድ ልጁ በሕጻንነቱ ወራት ስለሞተ በቀጥታ የባብ 
ተወላጅ  አይደለም።)  አያቱ  (አብዱል-ባሃ)  ሲያርፍ  ሾጊ  ኤፌንዲ 
በኦክስፎርድ በባልዩል ኮሌጅ የሚማር የሃያ አምስት ዓመት ጎልማሳ 
ነበር። የሃይማኖቱ ሞግዚት ሆኖ መመረጡ በአብዱል-በሃ ቃለ ኑዛዜ 

በሚከተለው ሁኔታ ተገልጿል፦ 

“የምትወዱኝ ወዳጆቼ ሆይ! ይህ ግፍ የተዋለበት ከዚህ ዓለም ከተለየ 
በኋላ፥ የተቀደሰው የሎጥ ዛፍ አግሳኖች (ቅርንጫፎች)፥ አፍናኖች (ቀንበጦች)፥ 
የእግዚአብሔር እምነት እደ ሃይማኖቶች (ምሰሶዎች) እና የአብሃ (የላቀው) 
ውበት ተወዳጆች በሙሉ፥ ከሁለቱ የተቀደሱና የተባረኩ የሎጥ ዛፎች ወደ 
በቀለው ለጋ ቅርንጫፍ፥ ከሁለቱ የቅድስና ዛፎች ቅርንጫፎች መተሳሰር 
ወደበቀለው ፍሬ ወደ ሾጊ ኤፌንዲ ፊታቸውን መመለስ አለባቸው፤ ምክንያቱም 
እርሱ የእግዚአብሔር ምልክት፥ የተመረጠው ቅርንጫፍ፥ የእግዚአብሔር 
እምነት ሞግዚት ስለሆነ፥ አግሳኖቹ፥ አፍናኖቹ፥ የእግዚአብሔር እምነት እደ 
ሃይማኖቶችና የእርሱ ተወዳጆች በሙሉ ፊታቸውን ወደ እርሱ መመለስ 
ይኖርባቸዋልና። እርሱ የእግዚአብሔርን ቃላት የሚያብራራ ነው፥ ከእርሱም 
በኋላ ከእርሱ ከሚወለዱት የበኩር ልጅ የሆነው ይተካዋል። 

“የተቀደሰ ለጋ ቅርንጫፍ የእግዚአብሔር እምነት ሞግዚትና በዓለም 
አቀፍ ደረጃ የሚመረጠውና የሚመሠረተው ዓለም አቀፍ ቤተ ፍትሕ ሁለቱም፥ 
(ሕይወቴ ለእነርሱ ለሁለቱም ይሰዋና)፥ በአብሃ ውበት ክብካቤና ጥበቃ ሥር፥  
በተከበረው  በቅዱስነቱ  ከለላና  የማይሳሳት  መርሖ  ሥርናቸው።  እነርሱ 
የሚወስኑት ማንኛውም ውሳኔ ከእግዚአብሔር ነው። 

“የጌታ ተወዳጆች ሆይ! ከእምነቱ ሞግዚት ከዚህ ዓለ መለየት በኋላ 
ልዩነት እንዳይነሳ፥ እርሱ ገና በሕይወት እያለ እርሱን የሚተካውን መሰየም 
አለበት። ያ የሚሰየመው ከዓለማዊ ነገሮች መላቀቅ የሚታይበትና የንጽሕና 
ህልውና መሆን፥ በውስጡ ፈሪሐ እግዚአብሔርን፥ ዕውቀትን ፥ ጥበብንና 
ምሑርነትን ማሳየት አለበት። ይኸውም የእግዚአብሔር እምነት ሞግዚት የበኩር 
ልጅ፥ “ልጅ የአባቱ ምሥጢራዊ ፍሬ ነገር ነው” የሚሉትን ቃላት እውነተኝነት 
በውስጡ የማያሳይ ከሆነ፥ በእርሱ (በእግዚአብሔር እምነት ሞግዚት) ውስጥ 
ያለውን መንፈሳዊ ባሕርይ ያልወረሰ ከሆነ፥ እንዲሁም ክቡር ትውልድ ሀረጉ 
በመልካም  ጠባይ  ካልታገዘ፥  እርሱ  (የእግዚአብሔር  እምነት  ሞግዚት) 
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የሚተካውን ሌላ ቅርንጫፍ መምረጥ አለበት። 

“የእግዚአብሔር እምነት ዕዳነ ሃይማኖትም የእግዚአብሔር እምነት 
ሞግዚትን  ሥራ አስፈላጊ ሥራዎች በቋሚነት የሚሠሩ ዘጠኝ ሰዎችን 
ከመካከላቸው መምረጥ አለባቸው። ከእግዚአብሔር እደ ሃይማኖቶች መካከል 
እነዚህ ዘጠኙ ሲመረጡ ሙሉ ድምጽ፥ ካልሆነም አብላጫ ድምጽ በማግኘት 
መሆን አለበት። እነዚህም የእግዚአብሔር እምነት ሞግዚት ተተኪው አድርጎ 
ለመረጠው ምርጫ በሙሉ ወይም በአብላጫ ድምጽ ስምምነታቸውን መግለጽ 
አለባቸው። ይህ ስምምነት ሲሰጥ የተስማሙትና ያልተስማሙት በማይታወቁበት 
ሁኔታ (በምሥጢራዊ የምርጫ ወረቀት) መሆን አለበት።”  

 

የእግዚአብሔር ዕዳነ ሃይማኖት 

 

ባሃኦላህ በሕይወቱ ሳለ ለሃይማኖቱ እድገት ሥራ እንዲያገለግሉ 
ከምዕመናኑ መካከል ጥቂት የተፈተኑ ታማኝ የሆኑ ሰዎችን መርጦ  
የእግዚአብሔር ዕዳነ ሃይማኖት (አያዲህ አምሩላህ) የሚባል የማዕረግ 
ስም ሰጥቷቸዋል። አብዱል-ባሃም ለሁልጊዜ ሃይማኖቱን የሚያገለግሉና 
ለሞግዚቱም ረዳት የሚሆኑ ሰዎች እንዲመረጡ በቃለ ኑዛዜው ፈቅዶ 

እንደሚከተለው ጽፏል፦  
“ወዳጆች ሆይ! የእግዚአብሔር ዕዳነ ሃይማኖት በእግዚአብሔር እምነት 

ሞግዚት መመረጥና መሰየም አለባቸው።  

“የእግዚአብሔር  እምነት  ዕዳነ  ሃይማኖት  ተግባራት፥መለኮታዊ 
መዓዛዎችን ማሰራጨት፥ የሰዎችን ነፍሶች ማስተማርና ማሻሻል፥ ትምህርትን 
ማስፋፋት፥ የሁሉንም ሰዎች ባሕርይ ማሻሻል በሁሉም ጊዜያትና በሁሉም 
ሁኔታዎች  ከምድራዊ  ነገሮች  መላቀቅና  መቀደስ  ናቸው።  በጠባያቸው፥ 
በሁኔታቸው፥ በምግባሮቻቸውና በቃሎቻቸው ፈሪሃ እግዚአብሔርን ማሳየት 
አለባቸው። 

“ይህ የእግዚአብሔር እምነት ዕደ ሃይማኖቶች አካል በእግዚአብሔር 
እምነት ሞግዚት አመራር ሥር ነው። መላውን ህዋ የሚያበራው የመለኮታዊ 
መርሕ ብርሃን ስለሆነ፥ የአምላክን ጣፋጭ መዓዛዎች ለማሰራጨትና የዓለምን 
ሕዝቦች ሁሉ ለመምራት ባላቸው ችሎታ ሁሉ ጥረት እንዲያደርጉና እንዲሠሩ 
እርሱ (ሞግዚቱ) ያለማቋረጥ እነርሱን ማበረታታት አለበት።” 1 

1. ሾጊ ኤፈንዲ በ36 ዓመት የእምነቱ መሪነት ዘመኑ ከሰየማቸው ዕዳነ ሃይማኖት መካከል እስከ 
ዕለቱ ሞቱ ድረስ 27ቱ በህይወት   ነበሩ።  በ1954 ዓ.ም.  (እ.ኤ.አ.)  ዕዳነ ሃይማኖት፥ 
ተወካዮቻቸው፥ ረዳቶቻቸውና አማካሪዎቻቸው እንዲሆኑ፥ በራሳቸው የሚሰየሙ የረዳት ቦርድ 

ተቋምን መስርቷል። 
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የአስተዳደሩ ሥርዓት 1 

 

በባሃኢ  ሃይማኖት የሚገኙት የዓለም አስተዳደር ሥርዓቶች 
የተደነገጉት በባሃኦላህ ሲሆን በሰፊው የተብራሩት በአብዱል-ባሃ ጽሑፎች 
በተለይም በቃለ ኑዛዜው ውስጥ ነው። በሃይማኖት አጠቃላይ ባህርይ 
የአስተዳደር ሥርዓት አወቃቀር ሃይማኖቱ የተቋቋመ በትን መንፈሳዊ 
ዓላማ ማደናቀፍ የተለመደና እምነቱ ይከተለው  የነበረው  የእድገት  
ንዝረቱን  ቀጭቶ በዓለም ውስጥ እንዳይሰራጭ ያደርጋል።  አስተዳደራዊ 
መዋቅሩ ሃይማኖቱ የታለመለትን ግብ እንዲመታ መንገድ ወይም መሣሪያ 
በመሆን ፋንታ በግትርነት የምትክነትን ሚና ይጫወታሉ።  የህዝቦች  
ሰላማዊ  ወይም  ገንቢ  ግንኙነት ሳይኖር በተለያዩ ባህሎች መከፋፈል 
ለዚህ  መንስኤ  ሆኗል።  በእርግጥም  እስካለንበት  ዘመን  ድረስ 
የመሠረተውን እምነት የሚመራ የአስተዳደር ስርዓት ግልጽ የሆነ መመሪያ 
ያስቀመጠ ከቀደምት የእምነት መሥራቾች ውስጥ ማንም አልነበረም። 
የዚህ ተቋም ዋና ዓላማ በልዩ ልዩ ነገዶች፥ መደቦች፥ ጥቅሞች፥  
ባህርያትና  እምነቶች መካከል ዘላቂ አንድነትን ለመፍጠር ነው። በዚህ 
የባሃኢ ዓላማ በኩል የተደረገ ጠለቅ ያለና አስተያየት   የተመላ   ጥናት   
በነፍስና   በሥጋ መካከል  ያለውን ተዋህዶ ያህል የባሃኢ አስተዳደር 
ሥርዓት ከሃይማኖቱ መሠረታዊ መንፈስ ጋር የተዋሀደ መሆኑን ሊያሳይ 
ይችላል። የባሃኢ አስተዳደር በባሕርዩ ፥ የኅብረት ሳይንስን ይመስላል። 
በግብር በመዋል ረገድ ደግሞ በስፋቱ ዓለም አቀፍ የሆነ አዲስና ከፍተኛ 

ግብረ ገብነትን ይሰጣል።… 

የባሃኢ ማኅበራዊ ኑሮ ጥልቅ መሠረትና ሥፋት ያለው በመሆኑ 
ማንኛውንም  ቀና  ነፍስ  በመቀበል ረገድ ከሌሎች  በግል  ፈቃድ 
ከተመሠረቱ ማኅበሮች ይለያል። ሌሎች ማኅበሮች በሃሳብም ባይሆን 
በግብር፥ በግብ በዓላማም ባይሆን በአፈጻጸም ልዩነትን የሚፈጥሩ ሲሆን 
የባሃኢ ማኅበር ግን ማንኛውንም ቅን ሰው የወንድማማችነት በሩን 
ሳይዘጋ ይቀበላል። በማንኛውም ስብሰባ ግልጽ ወይንም ግልጽ ያልሆነ 
አባሎችን የመምረጫ ዘዴ አለ። በሃይማኖት ይህ የሚሆነው እንደየግል 
እምነት  ክፍሉና  እንደአመሠራረት ታሪኩ   ነው።  በፖለቲካ  ይህ 
የሚፈጸመው በቡድን ወይንም በፓርቲ መካከል ነው። በኤኮኖሚክስ 
በጋራ ችግር  ወይንም  በጋራ  ኃይል  ላይ ይመሠረታል። በኪነ ጥበብና 

1. ስለባሃኢ የአስተዳደር ሥርዓት ቀጥለው የተነገሩት ሃተታዎች የሚገኙት በባሃኢ ወርልድ ቮል. 5 

ገጽ 196 ላይ ነው።  
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በሳይንስ ይህ ሁኔታ በልዩ ሥልጠና ወይንም እንቅስቃሴ ወይም በዝንባሌ 
ላይ የተመሠረተ ነው። በእነዚህ ሁኔታዎች ሁሉ የአባል አመራረጥ 
መሠረቱ እየጠበበ በሄደ ቁጥር እንቅስቃሴው እየጠነከረ የሚሄድ ሲሆን 
ከባሃኢ ሃይማኖት እንቅስቃሴና ዓላማ ሁኔታ ጋር ግን በፍጹም ተቃራኒ 
ነው። ስለዚህም እምነቱ ምንም እንኳ የማደግና የመራመድ ኃይል 
ቢኖረውም  ሰዎች  በማናቸውም  ጉዳይ  መከፋፈልንና  መለያየትን 
ስለለመዱ እስከአሁን የንቁ ተከታዮቹን ቁጥር በተመለከተ እድገቱ 
ዘገምተኛ ነው። ጠቃሚ ሕጎች የመከፋፈል ምክንያቶችና መንገዶች ሆነው 
ኖረዋል። ከባሃኢ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባት ግን እነዚህን ሁሉ ሕግጋት 
ወደኋላ  መተው ነው።  በዚህም ጊዜ የተፈጥሮ የግለኝነት ስሜት 
በዘለዓለማዊው የፍቅር ታላቅ ሕግ ላይ ስለሚያምጽ እራስን ለፈተናና 
ለችግር ግዴታ መስጠት ማለት ነው። ጠበብቱ ከገጠሬውና ከመሃይምናኑ 
መቀላቀል አለበት፥ ሃብታሙ ከድኃ፥ ነጩም ከጥቁር፥ መንፈሳዊውም 
ከዓለማዊው፥ ክርስቲያኑ ከአይሁዱ፥ እስላሙም ከፋርሲው መዋል 
አለበት። ይህም የሚሆነው የኖሩና ቋሚ የነበሩ አስተያየቶችንና ልምዶችን 

በማስወገድ ነው። 

ሆኖም ይህ ችግር ታላቅ ካሣን ያስገኛል። ኪነጥበብ ከተራው 
ሕዝብ ሲርቅ እንደሚመክን፥ ፍልስፍናም በግል ሲደረጅ አስተያየት 
እንደሚጎድለውና ፥ ፖለቲካና ሃይማኖትም ከሰው ዘር ጠቅላላ ፍላጎት 
ውጭ  ከሆኑ  ዋጋ  ቢስ  እንደሚሆኑ  እንገንዘብ።  ሁላችንም 
ስለአእምሮአችን፥ ስለግብረ ገብነታችን፥ ስለስሜታችንና ስለህብረተሰባችን 
እየተከላከልን ስለምንኖር የሰው ጠባይ ገና አልታወቀም። የመከላከል 
ሳይኮሎጂ ስነ-አእምሮ የማፈን ሳይኮሎጂ ነው። ግን የእግዚአብሔር ፍቅር 
ፍራቻን ያስወግዳል፤ የፍራቻ መወገድ በውስጣችን ያሉት ድብቅ ኃይሎች 
ያደረጃል፤ ከሌሎችም ጋር በመንፈሳዊ ፍቅር መዋሀድ እነዚህን ኃይሎች 
ነፍስ ይዘራባቸዋል። የባሃኢም ኅብረተሰብ በዚህ ዘመን ይህ ሁኔታ 
በመጀመሪያ ቀስ በቀስ የሚፈጸምበት ነው፤ ይህም ኃይል እየደረጀ ሲሄድ፥ 
ምዕመናኑም የሰው ልጅ አንድነት አበባ እየፈካ የሚሄድ መሆኑን ሲገነዘቡ 

በይበልጥ እየተፋጠነ ይሄዳል።… 

የአንድን አካባቢ ባሃኢዎች ጉዳይ ማየትና ማስተዳደር የአካባቢ 
መንፈሳዊ ጉባኤ ተብሎ የሚጠራው ተቋም ኃላፊነት ነው። ይህም ዘጠኝ 
አባሎች ያሉበት ተቋም በዓመት አንድ ጊዜ ሚያዝያ 21 ቀን በሪዝቫን 
የመጀመሪያ ቀን ለአካለ መጠን በደረሱ ምዕመናን (ከ21 ዓመት በላይ) 
ይመረጣል። የምርጫውም ዝርዝር በወጪው መንፈሳዊ ጉባኤ ይዘጋጃል። 
(ሪድቫን ባሃኦላህ የተገለጸበት ቀን መታሰቢያ በዓል ነው።) ስለዚህ ጉባኤ 

ሥራና ኃላፊነት አብዱል-ባሃ እንዲህ ሲል ጽፏል፦ 



253 

 “ማንም ምዕመን ከመንፈሳዊ ጉባኤው ጋር ሳይወያይ ምንም ዓይነት 
የባሃኢ ሥራ ሊሠራ አይፈቀድለትም። ማንኛቸውም ነገር ሥርዓትን የያዘና 
የተደራጀ ይሆን ዘንድ ምዕመናኑ በልብና በመንፈስ የጉባኤውን ውሳኔ አለአንዳች 
ቅሬታ መቀበል አለባቸው። ይህ ካልሆነ ግን እያንዳንዱ ሰው በግሉ በመሄድ 
የራሱን አስተያየትና ምኞት ስለሚከተል ለሃይማኖቱ ጉዳትን ያስከትላል። 

“ለሚመካከሩ ሁሉ መሠረታዊና  አስፈላጊ ነገሮች የሃሳብ ቀናነት፥ 
የመንፈስ ንጽሕና፥ ከሁሉም የግል ፍላጎቶች ርቆ የእግዚአብሕርን ብቻ መከተል፥ 
በመለኮታዊ ማዓዛው መማረክ፥ በምዕመናኑም መካከል ትሕትናና ዝቅተኝነትን 
ማሳየትና እግዚአብሔርን በማገልገል ላይ በሚደርሰው ረጅም ሥቃይና ችግር 
መታገስ ናቸው። የእግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ እነዚህን ጸጋዎች  ከታደሉ 
ከማይታየው የባሃ መንግሥት አሸናፊነት ለእነርሱ ይወርድላቸዋል። በዚህ ዘመን 
የጉባኤዎች መመካከር አንገብጋቢና እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ለእነርሱም 
መታዘዝ አስፈላጊና ግዴታም ነው። አባሎቹ አንዳች ቅሬታና አለመግባባት 
በማይፈጠርበት መንገድ መነጋገርና መወያየት አለባቸው። ይህም የሚሆነው 
እያንዳንዱ አባል ሃሳቡን በሙሉ ነፃነት አቅርቦ ምክንያቶቹን በግልጽ ሲደረድር 
ነው። ማንም ሰው ሃሳቡን ቢቃወም ጉዳዩን አጣርተው እስከተወያዩበት ድረስ 
እውነተኛው መንገድ ስለማይገለጥ መቀየም የለበትም። የእውነት ብልጭታ 
የሚታየው ልዩ ልዩ ሃሳቦች ከተጋጩ በኋላ ነው። ከውይይቱ በኋላ አንድ ሃሳብ 
በሁሉም ከተደገፈ መልካም ነው፤ ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ባይሆንና ልዩነት 
ቢፈጠር የድምፅ ብልጫ ያገኘው ሃሳብ መጽደቅ አለበት። ...  

“የመጀመሪያው ሁኔታ በጉባኤው አባሎች መካከል ፍጹም ፍቅርና 
ስምምነት መፍጠር ነው። የአንድ ባሕር ውሃ፥ የአንድ ወንዝ ፏፏቴዎች የአንድ 
ሰማይ ከዋክብት፥ የአንድ ፀሀይ ብርሃን፥ የአንድ ቦታ ዛፎች የአንድ ተክል ሥፍራ 
አበቦች በመሆናቸው የልዩነትን መንፈስ ማስወገድና የእግዚአብሔርን አንድነት 
ማሳየት አለባቸው። ፍጹም አንድነትና ስምምነት ከሌለ ያ ስብሰባ መበተን፥ 
ጉባኤውም እንደሌለ መቆጠር አለበት። “ሁለተኛው ሁኔታ ወደ ስብሰባው 
በሚመጡበት ጊዜ ፊታቸውን ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መመለስና 
ከእግዚአብሔርም  ዕርዳታን  መጠየቅ  አለባቸው።  ...  ውይይቱ  ነፍስ 
የምትዳብርበት፥ ሕፃናት የሚማሩበት፤ የድሆች ችግር የሚቃለልበት፤ በዓለም 
ያሉ በማንኛቸውም ክፍል የሚገኙ ድኩማን የሚረዱበት፤ ለሰው ሁሉ ችሮታ 
የሚደረግበት፤  የእግዚአብሔር  መዓዛ  የሚሰራጭበትና  ቅዱስ  ቃሉ 
የሚስፋፋበትን የመሳሰሉ መንፈሳዊ ጉዳዮችን የሚመለከት መሆን አለበት። 
እነዚህን ሁኔታዎች ለማሟላት ከቻሉ የመንፈስ ቅዱስ ፀጋ ይወርድላቸውና 
ጉባኤው የመለኮታዊ ቡራኬ ማዕድ ይሆናል። የሰማይ መላእክት ለእርዳታ 
ይደርሱላቸዋል። በየዕለቱም በአዲስ መንፈስ ይሞላሉ።” 

ሾጊ ኤፌንዲ ይህንኑ በማብራራት የሚከተለውን ጽፏል፦ 
“...  ከምዕመናን  ማንም  ቢሆን  የአካባቢው  መንፈሳዊ  ጉባኤው 

ካልተነጋገረበትና ካላጸደቀው በስተቀር ለሕዝብ ምንም ዓይነት ነገር ሊሰጥ 
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አይፈቀድለትም። ነገር ግን ጉዳዩ በአገሪቱ በሙሉ ያለውን የባሃኢ እንቅስቃሴ 
የሚመለከት ከሆነ የአካባቢው መንፈሳዊ ጉባኤ የተለያዩ መንፈሳዊ ጉባኤዎችን 
ወደሚመለከተው ብሔራዊ መንፈሳዊ ጉባኤ ለውይይትና ለውሳኔ መምራት 
ያስፈልገዋል። በአካባቢው ጽሑፎችን ሕትመት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም 
በአካባቢው ሃይማኖቱን የሚመለከት ነገር ለአካባቢው መንፈሳዊ ጉባኤ በግልም 
ሆነ በጋራ መቅረብ አለበት። ይህም መንፈሳዊ ጉባኤ ጉዳዩ ብሔራዊ ካልሆነ 
በቀር ውሳኔ ይሰጥበታል፤ ከሆነ ግን ወደ ባሃኢ ብሔራዊው መንፈሳዊ ጉባኤ 
ያስተላልፋል። ይህም ብሔራዊ መንፈሳዊ ጉባኤ ጉዳዩ በብሔራዊ ወይንም 
በአካባቢ ደረጃ የሚፈጸም መሆን አለመሆኑን የመወሰን ኃላፊነት አለበት። 
(ብሔራዊ ጉዳይ ሲባል ፖለቲካን የሚመለከቱ ጉዳዮችን አይደለም። ምክንያቱም 
በዓለም ያሉ የእግዚአብሔር ምዕመናን በሙሉ በምንም ዓይነት ፖለቲካ ውስጥ 
እንዳይገቡ ተከልክለዋል።  ስለዚህ ይህ ብሔራዊ ጉዳይ በአገሩ የሚኖሩ 
የምዕመናንን መንፈሳዊ ጉዳይ ብቻ የሚመለከት ነው።) 

“የሃይማኖቱ  አንድንነት፥  የምዕመናኑ  ኅብረት  እንዲጠነክርና 
የፍቁራኖቹም መንፈሳዊ ሥራ ይፋጠን ዘንድ በልዩ ልዩ መንፈሳዊ ጉባኤዎችና 
በአባሎቻቸውም መካከል በተለይም በእያንዳንዱ የአካባቢ መንፈሳዊ ጉባኤና 
በአባሎቻቸውም መካከል እንዲሁም በእያንዳንዱ የአካባቢ መንፈሳዊ ጉባኤና 
በብሔራዊው መንፈሳዊ ጉባኤ መካከል ሙሉ ስምምነትና ኅብረት በጣም 
አስፈላጊ ነው። … 

“በእነዚህ ልዩ ልዩ የአካባቢና የብሔራዊ ጉባኤዎች ላይ ነው የወደፊቱ 
ዓለም አቀፍ ቤተ ፍትሕ ተቋም ተጠናክሮ የሚመሠረተው። እነዚህ ተቋማት 
በአንድነት ተጠናክረውና ተስማምተው እስኪቋቋሙ ድረስ የዚህ የሽግግር ዘመን 
ፍጻሜ ተስፋ አይኖረውም...።  

“... የእግዚአብሔር ሃይማኖት መሠረታዊ እውነት ትሁት ስብዕና እንጂ 
አስገዳጅ ሥልጣን ወይም የበላይነት አለመሆኑን በአእምሯችሁ ተገንዘቡ። ገደብ 
የሌለው ሥልጣን ሳይሆን ግልጽና ፍቅር የተመላበት የውይይት መንፈስ ነው። 
የምኅረትን፥ የፍትህን፥ የነፃነትንና የታዛዥነትን፥ የእያንዳንዱ መብት ቅድስናና 
የእራስን ማሸነፍ፥ የንቃትን፥ የግል አስተያየትና ጥንቃቄ፥ የወንድማማችነት፥ 
የጀግንነትና የብርታትን ዓላማ የሚያስማማ ከእውነተኛ ባሃኢ መንፈስ በስተቀር 
ከቶ ሌላ ነገር የለም።” 

 

የአንድ  አገር  የአካባቢ  መንፈሳዊ  ጉባኤዎች  በሌላ  ዘጠኝ 
የተመረጡ አባሎች በሚገኙበት ብሔራዊ መንፈሳዊ ጉባኤ በሚባል 
ተቋም  አማካይነት  የተሳሰሩና  የተገናኙ  ናቸው።  ይህ  ተቋም 
የሚመሠረተው በአካባቢው ባሃኢዎች በተመረጡ ወኪሎች በዓመት 
አንድ ጊዜ በሚደረገው ምርጫ ነው። ... ወኪሎቹ የሚመረጡት አንድ 
መንፈሳዊ ጉባኤ በተቋቋመበት አካባቢ በሚኖሩ ለአካለ መጠን በደረሱ 
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ምዕመናን ነው። በብሔራዊው ስብሰባ ውስጥ የሚገኙት ወኪሎች ቁጥር 
የሚወሰነው  በሚወክሏቸው ምዕመናን ብዛት ነው። ... ይህ ብሔራዊ 
ስብሰባ የሪዝቫን በዓልን ምክንያት በማድረግ ቢከናወን ይመረጣል። 
የሪዝቫን በዓል ባሃኦላህ በባግዳድ አጠገብ ሪድቫን በምትባል አትክልት 
ሥፍራ ትምህርቱን ያወጀበት ከሚያዝያ 21 ቀን ጀምሮ ያሉት ተከታታይ 
12 ቀናት ናቸው። ለወኪሎች እውቅና የመስጠት ሥልጣን የወጪው 

ብሔራዊ መንፈሳዊ ጉባኤ ነው። 

የብሔራዊ ስብሰባ ዋና ዓላማ እያንዳንዱ የባሃኢን እንቅስቃሴ 
እንዲረዳ ለማድረግና የአለፈውን ዓመት የአካባቢውንና የብሔራዊውን 
የሥራ ፍሬ ዘገባ ለመስማት  ነው። የባሃኢ ወኪል ተግባር በብሔራዊው 
ስብሰባ መካፈልና የብሔራዊ መንፈሳዊ ጉባኤን አባሎች በመምረጥ ብቻ 
የተወሰነ ሳይሆን በስብሰባው ላይ በአሉ ጊዜ ወኪሎቹ ለአዲሱ ብሔራዊ 
መንፈሳዊ ጉባኤ ሃሳብ አቅራቢዎችና አማካሪዎች ሲሆኑ የብሔራዊ 
መንፈሳዊ ጉባኤው አባሎችም የቀረበውን ሃሳብ በጥንቃቄ መመልከት 

አለባቸው። … 

ብሔራዊ መንፈሳዊ ጉባኤ ከአካባቢው መንፈሳዊ ጉባኤዎችና 
በጠቅላላው አገሩ ውስጥ ከሚገኙ ምዕመናን ጋር ያለው ግኑኝነት ምን 
መምሰል  እንዳለበት  በሃይማኖቱ  ሞግዚት፥  በሾጊ  ኤፌንዲ 

እንደሚከተለው በደብዳቤዎቹ ተገልጧል፦ 

“የአገሩ ሁኔታ ምቹና  የምዕመናኑም ቁጥር በርከት ያለ ከሆነ... 
በማንኛውም ሀገር ምዕማናኑን የሚወክል ‘ብሔራዊ መንፈሳዊ ጉባኤ’ ወዲያውኑ  
ማቋቋም እጅግ አስፈላጊ ነው። 

“አስፈላጊነቱም የምዕመናኑና የአካባቢው መንፈሳዊ ጉባኤዎች አያሌ 
ግዴታዎቻቸውን ከዚህ ተቋም ጋር በመመካከር እንዲፈጽሙ ለማነቃቃት፥ 
ለማዋሀድና ለማስተባበር  ነው። ከቅድስት ሀገርም ጋር የቅርብ ግንኙነት 
በማድረግ  አንዳንድ አስፈላጊ እርምጃዎችን  ለመውሰድና  በሀገሩ  ውስጥ 
የሃይማኖቱን ጉዳይ ለመምራት ነው። 

“ሌላም ከመጀመሪያው ያላነሰ ኃላፊነት ወይም ሥራ አለበት። ከጊዜ 
በኋላ በአብዱልባሃ ኑዛዜ ‘ሁለተኛው ቤተ ፍትሕ’ በተባለው መሠረት የብሔራዊ 
ቤተ ፍትሕ ስለሚሆን በኑዛዜው ግልጽ ትዕዛዝ መሠረት ከሌሎች የባሃኢ ዓለም 
ብሔራዊ መንፈሳዊ ጉባኤዎች ጋር በመተባበር በዓለም በሙሉ የሃይማኖቱን 
ጉዳይ የሚመለከተውን፥ መመሪያ የሚሰጠውን - የሚያደራጅና የሚያዋህደውን 
የታላቅ ሸንጎና የዓለም አቀፍ ቤተ ፍትሕ አባሎችን ይመርጣል።… 

“የዓለም አቀፍ ቤተ ፍትሕ እስኪቋቋም ድረስ በዓመት አንድ ጊዜ 
የሚመረጠው ይህ ብሔራዊ መንፈሳዊ ጉባኤ በሥሩ በሚተዳደሩ የአካባቢ 
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መንፈሳዊ ጉባኤዎች ላይ ሙሉ ሥልጣን ስላለውና የምዕመናኑን ሥራ መመሪያ 
መስጠትና ሃይማኖቱን በንቃት መጠበቅ፥ እንቅስቃሴውንም በጠቅላላው ማየትና 
መቆጣጠር ተግባሩ ስለሆነ በርግጥም ታላቅ ሃላፊነት አለበት። 

“ሃይማኖቱን የሚመለከቱ፥ ትርጉምና ሕትመትን፥ ማሽሩል አዝቃርና 
የማስተማር ሥራን ሌሎችም ከአካባቢ ጉዳይ ለየት ያሉ ዋና አስፈላጊ ጉዳዮችን 
ሁሉ በብሔራዊው መንፈሳዊ ጉባኤ ሥር መሆን አለባቸው። 

“እነዚህን የመሳሰሉትን ጉዳዮችንም እንደአካባቢው መንፈሳዊ ጉባኤ 
ሁሉ በሀገሩ ውስጥ ከሚገኙ ምዕመናን መካከል ብሔራዊ መንፈሳዊ ጉባኤ 
ለሚመርጣቸው ልዩ ኮሚቴዎች መምራት አለበት። የአካባቢ ኮሚቴዎች፥ 
በአካባቢው መንፈሳዊ ጉባኤ እንደሚተዳደሩ ሁሉ እነዚህም ኮሚቴዎች 
በብሔራዊ መንፈሳዊ ጉባኤው ሥር ይተዳደራሉ። 

“የብሔራዊ መንፈሳዊ ጉባኤው፥ አንድ ጉዳይ፥ አካባቢውን የሚመለከት 
ወይንም አጠቃላይ የሀገሩ ጉዳይ መሆን አለመሆኑን መወሰን፥ ቢያስፈልግ 
ጉዳዩን እራሱ መመልከት አለበለዚያም የአካባቢው መንፈሳዊ ጉባኤ እንዲወስን 
ማድረግ አለበት።… 

“... የምንወደውና የምናገለግለውን የሃይማኖቱን ጉዳይ ለማስቀደም 
እንዲቻል አዲስ ገቢው ብሔራዊ መንፈሳዊ ጉባኤ አንዴ ስብሰባው ላይ 
በተገኙት ወኪሎች ከተመረጠ በኋላ የወኪሎችን የጋራም ሆነ የግል ምክርና 
አስተያየት እንዲሁም ምኞት አጥብቆ ማስተዋል የተቀደሰ ተግባሩ ነው። 
ምስጢራዊነትን፥ ተገቢ ያልሆነ ዝምተኛነትንና አምባገነናዊ ስሜት ከመካከላቸው 
ፈጻሚ  በማጥፋት  ለመረጧቸው  ወኪሎች  ዕቅዳቸውን፥  ተስፋቸውንና 
ስሜታቸውን በደስተኝነትና በሰፊው ማብራራት አለባቸው። በአዲሱ ዓመት 
ሊፈጸሙ የታቀዱትን ጉዳዮች ለወኪሎቹ ማስታወቅ፥ የእነርሱንም ሃሳብና 
አስተያየት በፀጥታና በእርጋታ ማጥናትና መመዘን አለባቸው። አዲሱ ብሔራዊ 
መንፈሳዊ ጉባኤ ስብሰባው በመካሄድ ላይ እንዳለና ስብሰባውም ከተጠናቀቀ 
በኋላ  መግባባት  የሚፈጠርበትን፥  ሃሳብ  ለሃሳብ  የመለዋወጥ  ዘዴ 
የሚደረጅበትንና  የሚቻልበትን፥  መተማመን  የሚጠነክርበትን  እና 
የሚፈጠርበትን፥ብልሃትና መንገድ መፈለግና ይህን የጋራ ዓላማ ለማገልገል 
ያላቸውን ፈቃደኝነት በማንኛቸውም አጋጣሚ መግለጽ አለባቸው። … 

“የሆነ ሆኖ ጠቅላላ ጉባኤው ለተከታታይና ረጃጅም የስብሰባ ጊዜዎች 
ውሱንነት ምክንያት ብሔራዊ መንፈሳዊ ጉባኤው ሃይማኖቱን የሚመለከቱ 
መሠረታዊ ጉዳዮችን፥ ማለትም አንድ የአካባቢ መንፈሳዊ ጉባኤ በባሃኢ ሕግና 
አስተዳደር መሠረት የሃይማኖቱን ሥራ መምራቱንና አለመምራቱን የመወሰንን 
ጉዳይና የመሳሰሉትን በእጁ መያዝ አለበት ... ።” 

ዓመታዊ የአካባቢ የባሃኢ ምርጫ በሚደረግበት ጊዜ የምርጫ 
ዝርዝር የማዘጋጀቱ ጉዳይ የአካባቢው መንፈሳዊ ጉባኤ ኃላፊነት ነው። 
ሆኖም ለዚህ ጉዳይ መመሪያ  ይሆን  ዘንድ የሃይማኖቱ ሞግዚት 
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የሚከተለውን ጽፏል፦ 

“... የጊዜው ሁኔታ እንደሚፈቅደው አንድ ሰው እውነተኛ አማኝ 
መሆንና  አለመሆኑን ለመወሰን የሚቻልባቸው መሠረታዊ ነገሮች ባጭሩ 
እንደሚከተለው  የተነገሩት  ናቸው።  በአብዱል-በሃ   ኑዛዜ  እንደታዘዘው 
የሃይማኖቱን አዋጅ ነጋሪ፥ የሃይማኖቱን መሥራችና የሃይማኖቱን እውነተኛ 
ምሳሌ ደረጃ ማወቅ ማንኛውንም በብዕራቸው የተገለጸውን አለአንዳች ቅሬታ 
መቀበልና  መፈጸም፥ማናቸውንም  የተወዳጁ  ኑዛዜ  ሃረጎች  የሚያዙትን 
በታማኝነት መፈጸም መከተልና በጊዜው ከሚገኘው የባሃኢ አስተዳደር ተቋምና 
መንፈስ ጋር ግንኙነት ያላቸው መሆን አለባቸው። እንደዚህ ያለው ቁም ነገር 
ከመወሰኑ በፊት እነዚህን መሠረታዊና ቋሚ ጉዳዮች በመግባባትና በጥንቃቄ 
መመርመር ያስፈልጋል።” 

አብዱል-ባሃ የባሃኢ ተቋማት ይበልጥ የሚስፋፉበትን መመሪያ 

ሰጥቷል፦ 

“እግዚአብሔር ያዘዘው፥ የጥሩ ሁሉ ምንጭ የሆነውና ከስህተት ነፃ 
የሆነው ቤተ ፍትሕ በጠቅላላው ምዕመናን መመረጥ አለበት። አባሎቹ ፈሪሃ 
እግዚአብሔር ያደረባቸው፥ የዕውቀት፤ የመግባባት ምንጮች፥ ለሰው ልጅ በጎነት 
አሳቢዎች መሆን አለባቸው። ይህም ጉባኤ የዓለም-አቀፍ ቤተ-ፍትህ1 ማለት 
ነው። ይህም ሲሆን በየሀገሩ ብሔራዊ ቤተ-ፍትሆች ተቋቁመው እነርሱ የዓለም-
አቀፍ ቤተ- ፍትሕ አባሎችን መምረጥ አለባቸው። 1 

“ማንኛውም ጉዳይ ወደዚህ ተቋም መመራት አለበት። በቅዱሳት 
መጻሕፍት ውስጥ ያልተገለጹትን ማንኛውንም ደንቦችና ትዕዛዛትን ያወጣል። 
ለማንኛውም ነገር መፍትሔ የሚሰጥ ይህ ተቋም ነው።  የሃይማኖቱም ሞግዚት 
የዚህ ተቋም የዕድሜ ልክ የተከበረ አባልና  የበላይ ኃላፊ ነው። እራሱ 
በመካከላቸው ተገኝቶ ከምክራቸው ተካፋይ መሆን ቢሳነው አንድ ወኪል 
መምረጥ አለበት። ... ይህ ተቋም ሕግ ያወጣል፥ ሥራ አስፈጻሚውም ክፍል 
በተግባር እንዲውሉ ያደርጋል። የዓለም ክፍሎች በሙሉ ገነት እንዲሆኑ በሁለቱ 
ክፍሎች አንድነትና ስምምነት የትክክለኝነትና የፍትህ መሠረት እንዲጸናና 
እንዲጠነክር ሕግ አውጭው አስፈጻሚውን መርዳት፥ አስፈጻሚውም ሕግ 
አውጭውን መርዳት እና መደገፍ አለበት።… 

“... ማንኛውም ሰው በታላቁ ቅዱስ መጽሐፍ መመራት አለበት። 
እዚያም በግልጽ ያልተነገረ ቢኖር ጉዳዩ ወደ ዓለም አቀፍ ቤተ-ፍትሕ መመራት 
አለበት። ይህ ተቋም በአንድ ድምጽ ሆነ በድምጽ ብልጫ ያፀደቀው ውሳኔ 
እግዚአብሔር እንዲሆን ያዘዘው ዕውነተኛ ነገር ነው። በዚህም የማይስማማ ሁሉ 
ግጭትን የሚወድ ተንኮለኛና ከእግዚአብሔር ቃል ኪዳን የራቀ ነው።” 

1. የመጀመሪያው የዓለም-አቀፍ ቤተ-ፍትሕ ሚያዝያ እ.ኤ.አ.1963 በ56 ብሔራዊ መንፈሳዊ ጉባኤ 

ተወካዮች ተመርጦ ተቋቁሟል። 
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በአሁኑ ጊዜ እንኳን በዓለም የሚገኙ ባሃኢዎች ሁሉ በማያቋርጥ 
መጻጻፍና በግላዊ ጉብኝት የጠበቀና መተሳሰብ የመላበት ግንኙነት 
አላቸው። የእነዚህ የልዩ ልዩ ዘሮች፥ ነገዶችና የሃይማኖት ክፍሎች 
መቀራረብ ባሃኦላህ በመሠረተው የአንድነት መንፈስ ኃይል የከንቱ ጥላቻ 
ሸክምና የአጋጣሚ ታሪክ ሁኔታ የፈጠረው መከፋፈል ሊሸነፍ ለመቻሉ 

በቂ ማስረጃ ነው። 

 

የባሃኦላህ የዓለም ሥርዓት 
 

እ.ኤ.አ. ከየካቲት 1929 ዓ.ም. ጀምሮ የአስተዳደር ሁኔታዎች ሾጊ 
ኤፌንዲ  ለባሃኢዎች  በተከታታይ  በላካቸው  መልእክቶቹ  በሰፊው 

ተብራርቷል፦ 

“ከእምነቱ ጋር ራሳቸውን የወገኑ አማኞችን ከወቅታዊ አስተሳሰቦችና 
ከዘመኑ አላፊ ጊዜ አመጣሽ ሁኔታዎች ጋር እንዳያስተሳስሩ ከማሳሰብ ቸል 
አልልም።  እየተስፋፉ  ያሉት  መላምቶችና  እየተንገዳገደ  ያለው ሥልጣኔ 
በፍርስራሻቸው ላይ በሚመሰረቱትና ከእግዚአብሔር በተሰጡት ተቋማት 
እንደሚተኩ መገንዘብ አለባቸው።”… 

“ባሃኦላህ ... የሰውን ልጅ ያደለው አዲስ ቀስቃሽ መንፈስን ብቻ 
አይደለም። ኃያል፤ ትክክልና ዓለም አቀፍ የሆኑ መሠረታዊ ሕጎችን ብቻ 
በመስጠት ወይንም አንድ ዓይነት ፍልስፍና በማስፋፋት አልተወሰነም። ባሃኦላህ 
ከእርሱም በኋላ አብዱል-በሃ ከቀደምት ነቢያት በተለየ ሁኔታ ግልጽ ሕግጋትን 
መሥርተዋል። የተወሰኑ ተቋማትን አቋቁመዋል፤ ለኤኮኖሚ ችግር መለኮታዊ 
መፍትሔ የሚገኝበትንም አዝዘዋል። እነዚህ ለወደፊቱ ኅብረተሰብ ሞዴል፥ 
ለእጅግ  ታላቁ  ሰላም  እጅግ  ታላቅ  መሣሪያ፥  ለዓለም፥  በምድር  ላይ 
የትክክለኝነትና የፍትህ ዘመን አዋጅ መክፈቻ አንድነት መስፈን፥ አራማጅ 
መንገዶች ይሆናሉ። 

“እንደ ክርስቶስ እንደ ሙሐመድ ወይንም እንደሌሎኙ ቀደምት ነቢያት 
ጊዜ ሳይሆን የባሃኦላህ ሐዋርያት በአገልግሎትና በተግባር በተሠማሩበት አገር 
ሁሉ፥  ሕግጋቱ፥  ደንቦቹና  ተቋማት  በሙሉ  ለሥራቸው  ቅልጥፍና 
የሚያስፈልጓቸው  መመሪያዎች  በማያጠራጥርና  በተረጋገጠ  ቋንቋ 
ተዘጋጅተውላቸዋል፤ ... የባሃኢ ሃይማኖት ከሌሎች የሚለይበት መሠረታዊ 
ገጽታ እዚህ ላይ ነው።  የሃይማኖቱ አንድነት ኃይል እዚህ ላይ ነው። 
የቀድሞዎቹን  ሃይማኖቶች  ለማፍረስና  ለማቃለል  ሳይሆን  ለማገናኘት፥ 
ለማስማማትና ሊያሟላቸው የመጣ መሆኑ ነው የሚታወቀው።… 

“የእስላም ተቀጥላ አድርገው በሚያወግዙት ዘንድና በምዕራብ በብዛት 
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እንደሚገኙት ጥቃቅን የሃይማኖት ቅርንጫፎች አንዱ በማድረግ በሚተቹት 
ሰዎች ፊት ዛሬ ዕምነቱ ደካማ ቢመስልም አሁን በጨቅላነት የሚገኘው ይህ 
በዋጋ የማይተመን የመለኮታዊ ክስተት ዕንቁ በእግዚአብሔር ሕግ ተገን ውስጥ 
በመሆን የሰውን ዘር በሙሉ እስከአጠቃለለ ድረስ ሳይከፋፈል፥ ሳይታገድ 
እየደረጀና ወደፊትም እየተራመደ ይሄዳል። የባሃኦላህን ታላቅ ደረጃ የተገነዘቡ፥ 
በእርሱም ፍቅር ልባቸው የተነካና የመሠረታዊ ሕጎቹን መንፈስ ኃይል በብቃት 
የተረዱ ብቻ ናቸው ለሰው ዘር ከእግዚአብሔር የተሰጠውን ሊገመት የማይቻል 
ስጦታ የመለኮታዊ ኤኮኖሚ  ዋጋ ሊያውቁ የሚችሉ።” (እ.ኤ.አ. የካቲት 21 
1930 ዓ.ም.) 

 

“የተዋከበው የሰው ዘር ጥረት ማድረግ ያለበት፥ መሠረቱ መለኮታዊ፥ 
ሥርዓቱ ሁሉን አቀፍ፥ መርሁ ትክክለኛ፥ ሁኔታው ሁሉን የሚቋቋም ወደሆነው 
ወደዚህ ወደ አዲስ የዓለም አስተዳደር መገስገስ ነው። … 

“ዓለም በዚህ ዘመን ባሃኦላህ በሠራው እቅድ መሠረት አንድ መሆን 
ወይንም መጥፋት አለበት እንጂ የዘመኑን መንፈስ ችላ በማለት የሀገርን ሥርዓት 
ቀድሞ ይሠራበት በነበረው የግል ሀገርን በሚመለከት ሁኔታ ብቻ ለማስተካከል 
የዘመኑ ድርጅቶች መሪዎች ሲለፉ ማየት ምንኛ ያሳዝናል። በሥልጣኔ ታሪክ 
ውስጥ አስጊ በሆነው በአሁኑ ሰዓት የሀገሩ መሪዎች ትንሽ ይሁን ትልቅ፥ 
በምሥራቅ ይሁን በምዕራብ፥ ድል  አድራጊዎች ይሁኑ ድል ተመቺዎች፥ 
የባሃኦላህን ግልጽ ጥሪ በመቀበል፤ ለእምነቱም ደጋፊነት  አለአንዳች ጥርጥር 
አስፈላጊ በሆነው በዓለም አንድነት መንፈስ በመመላት እርሱ ለታመመው ዓለም 
መለኮታዊ ሀኪም የሆነው የሰጠውን የፈውስ እቅድ በሙሉ በሥራ ላይ ለማዋል 
ከልብ መነሣት ያሻቸዋል። ቀድሞ የነበራቸውን አስተሳሰብ ብሔራዊ ስሜትን 
ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አስወግደው የባሃኦላህን ትምህርት ለማስፋፋት 
ሥልጣን የተሰጠውን የአብዱል-ባሃን ምክር ይከተሉ። እ.ኤ.አ. በ1912 ዓ.ም. 
በተባበረው የአሜሪካ መንግሥት ውስጥ ባለሥልጣን የሆነ አንድ ሰው አብዱል-
ባሃን መንግሥቱንና ሕዝቡን እንዴት በበለጠ ለማገልገል እንደሚችል ለጠየቀው 
ጥያቄ ሲመልስ እንደ አንድ የዓለም ዜጋ እራስህን ቆጥረህ የራስህ አገር 
መንግሥት አንድነት የተመሠረተበትን ዓላማ በዓለም ውስጥ የሚገኙ ሀገሮችና 
ሕዝቦች  እንዲከተሉት  ብታደርግ  ሀገርህን  በበለጠ  አገልግለሃል  ሲል 
አስረድቶታል። … 

“መንግሥታት ሁሉ የአገራቸውን የውስጥ አስተዳደራዊ ሥርዓትና 
ጸጥታ ለማስከበር የሚበቃ ሥልጣን ብቻ ይዘው የጦርነት ጉዳያቸውን 
በፈቃዳቸው  የሚተውለት  የተወሰነ  ታክስ  ለመሰብሰብ፥  የጦር  መሣሪያ 
ለማደርጀት የሚችል የመንግሥታት መንግሥት መቋቋም አስፈላጊ ነው። ይህን 
ዓይነቱም  መንግሥት  በሥልጣኑ  ክብ  ውስጥ፥  በማንኛውም  አፈንጋጭ 
መንግሥት ላይ በቂና ያልተወሰነ እርምጃ ለመውሰድ የሚችል ዓለም-አቀፍ  
ሥራ አስፈጻሚ ድርጀት፥በየሀገሩ ሕዝብ የተመረጠና ምርጫውም በመንግሥቱ 
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የጸደቀ የዓለም ምክር ቤትና ተፋላሚ ወገኖች እርዳታውን ባይጠይቁም እንኳ 
አስገዳጅ ውሳኔ ሊሰጥ የሚችል ከፍተኛ የዓለም ፍርድ ቤት እንዲኖረው ያሻል። 
ባሃኦላህ የሚሻውና የሰው ልጅ ዘገምተኛ የዕድሜ ብስለት ፍሬ ነው ሊባል 
የሚችለው፥ የኤኮኖሚ ግድቦች  ፈጽመው የጠፉበትና የወረትና የጉልበት 
ተደጋጋፊነት  የታወቁበት  የሃይማኖት  ከንቱ  እምነትና  ንትርክ  ለዘለቄታ 
እንዲታገዱ የታወጀበት፥ የዘር ጥላቻ ነበልባል ጨርሶ የወደመበት፥ በፌዴሬሽን 
የተዋሃዱት መግሥታት ድጋፍ ያለውና በሕዝቦቻቸው ወኪሎች ታስቦና ተጠንቶ 
የተሰናዳ ዓለም-አቀፍ ሕገ ደንብ ያለበት በመጨረሻም ግብዝናና ከንቱ ጥላቻ 
የተመላው ብሔራዊ ስሜትን፥ ሰው ያስወገደበትና የዓለም ዜግነቱን የተረዳበት 
የዓለም ቤተሰብ የሚመሠረትበት ሥርዓት ነው። … 

“ለኑሮ የበለጠ ሕይወት ለመስጠት ስለታወጁት ስለ ባሃኦላህ ዓለም 
አቀፍ  ሕጎች  የሚያጠራጥር  አስተያየት  አይኑር።  በአሁኑ  ጊዜ  ያሉትን 
የሕብረተሰብ  ሥሪት  ለማናጋት  ሳይሆን  መሠረታቸውን  ለማስፋት፥ 
ድርጅታቸውን በሚለዋወጠው የዓለም እርምጃ መሠረት ተገቢ የሆነ አቅጣጫ 
ለመስጠት  ነው።  ሕጋዊ  ታዛዥነትን  አይቃረንም።  ተገቢ  ታማኝነትንም 
አይቃወምም። ዓላማው በሰዎች ልብ ያለውን ትክክልና ተገቢ የብሔራዊ ስሜት 
ነበልባል ለማፈን  አይደለም። ከመጠን ያለፈ የሥልጣን ማዕከላዊነት ጉዳት 
እንዳያደርስ ሆኖ የአንድ  ሀገር እራስን በራስ የማስተዳደር ዓላማ እንዳይጠፋ 
ነው። የሰው ልጆችና ዜጎች የሚለዩበት ዓይነተኛ ምክንያት የሆነው የዘር 
አመጣጥ፥ የአገር አቀማመጥ፥ የታሪክ፤ የቋንቋ፥ የባሕል፥የአስተሳሰብና የልማድ 
ልዩነትን አይንቅም ወይም ለማጥፋት አይሞክርም። ባለፉት ዘመናት ለሰው 
ልጆች ሕይወት ሰጭ የሆኑትን ሀገሮችና ተገቢ ታማኝነት በበለጠ እንዲዳብር 
የሚረዳ ነው።… 

“የባሃኦላህ ጥሪ በመሠረቱ ጎጠኝነትን፥ መከፋፈልንና ከንቱ ጥላቻን 
ያወግዛል። የሕግ መለኪያ  ምክንያቶች፦  የፖለቲካና የኤኮኖሚ አስተሳሰቦች 
በተለይ የተቀየሱት የሰውን ልጅ ሁሉ ፍላጎት ለመንከባከብ ብቻ ነው እንጂ 
አንድን እምነትና ሕግ ለማስከበር ሲባል የሰው ዘር እንዲሰቃይና እንዲሰዋ 
አይደለም። ...   

“የባሃኦላህ ትምህርቶች ሁሉ መሠረት የሆነው የሰው ልጆች አንድነት 
ከስሜት መገፋፋት የተነሣ የሚገኝ ወይም የማይጨበጥ ተስፋ አይደለም። ... 
ዕይታው ጥልቅ፥ ትምህርቶቹም ቀደምት ነቢያት እንዲያሰሙ ከተፈቀደላቸው 
በላይ ጥልቅና ከፍተኛ ናቸው። መልእክቱ እያንዳንዱን ግለሰብ ብቻ የሚመለከት 
ሳይሆን መንግሥታትንና ሕዝቦችን እንደ አንድ ቤተሰብ በአንድነት የማስተሳሰር 
ግብ አለው።… 

“የሰውን  ልጅ  ኢቮሉሽን  ወይም  ዝግመታዊ  ለውጥ  መፈጸም 
ያመለክታል.... 

“ይህንን አዲስ የሰው ልጅ አስተሳሰብ ምዕራፍ ዓለምን ወደ አዘቅት 
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የሚከት ቀውስ ብቻ የሚያመጣ ግልጽ እየሆነ መምጣቱ ያሳዝናል። ...  የሰው 
ልጅ ተቀጥቶና ዝግጁ ሆኖ የኃላፊነት ስሜት ተሰምቶት የአዲሱ ዘመን መሪዎች 
ኃላፊነት  ለመሸከም እንዲችሉ የሚያደርገው የሚያቃጥል ፈተናና  ችግር 
ሲደርስበት ነው። ...  

“አብዱል-በሃ በማያጠራጥር ቋንቋ ‘ከአለፈው የባሰ ሌላ አሰቃቂ ጦርነት 
በእርግጥ ይነሳል’ ሲል አላረጋገጠምን?” (እ.ኤ.አ. ህዳር 28 1931 ዓ.ም.) 

 
“ይህ የአስተዳደር ሥርዓት ... አስፈላጊ ክፍሎቹና ቋሚ ድርጅቶቹ 

በተሟላ ሁኔታና በነቃ መንፈስ መሥራት ሲጀምሩ ዓላማው ይረጋገጣል። 
ጊዜው ሲደርስም የአዲሱ የዓለም አስተዳደር ሥርዓት ጽንስ ብቻ ሳይሆን 
የሰውን ዘር በሙሉ የሚያቅፍ ሞዴል መሆኑን ያሳያል። … 

“ይህ እምነት ከቀድሞዎቹ እምነቶች በተለየ ሁኔታ … የማንኛውም 
የከሰሩና  የፈራረሱ  እምነቶች ግራ የተጋቡ  ተከታዮች  ሳይዘገዩ  በጥብቅ 
ሊመረምሩትና አስተማማኝ ዓለም አቀፍ ከለላውን ሊሹ የሚገባቸው ሥርዓት 
አቋቁመዋል።  

“ስለዚህ የአስተዳደር ሥርዓት፥ ስለዚህ ለወደፊቱ ሁሉን አጠቃላይ 
የባሃኢ የጋራ ብልጽግና መሠረት ኃይልና ግርማ ካልሆነ በስተቀር ባሃኦላህ 
እንዲህ የሚናገርለት ሌላ ምን ነበር ሊሆን ይችላል፦ ‘የዓለም ሚዛን በዚህ 
ታላህና አዲስ የዓለም ሕይወታማ ሥርዓት ተጽእኖ ምክንያት ተናግቷል። ለሰው 
ልጅ የሕይወት ሥርዓት በነዚህ ወደር በሌላቸውና አስደናቂ ሥርዓቶች ከዚህ 
በፊት ሟች ዓይን ባላየው ሁኔታ ተንቀሳቅሷል’። ...  

“በዚህ የአስተዳደር ሥርዓት ላይ ብቻ የተመሠረተው የወደፊት የባሃኢ 
የጋራ ብልጽግና በአስተሳሰብም ሆነ በግብር፥በፖለቲካ ድርጅት ታሪክም ሆነ 
በታወቁ የሃይማኖት ድርጅቶች ታሪክ ውስጥ አቻና ወደር የሌለው ከመሆኑ 
በላይ  በዓይነት  የመጀመሪያው  ነው።  ማንኛውም  ዓይነት  የዲሞክራሲ 
መንግሥት፥ ንጉሣዊ ሆነ የሪፓብሊክ፥ የጭቆና ወይንም አምባገነናዊ አስተዳደር፥ 
እንዲሁም እውቅና ባላቸው የሃይማኖት አገዛዝ ሥርዓቶች እንደ አይሁድ የጋራ 
ብልጽግና ሆነ ልዩ ልዩ የክርስትያን ድርጅቶች፥ በእስላም ሃይማኖትም ውስጥ 
የኢማሞች ሆነ የካሊፎች ሥርዓት ከዚህ የእግዚአብሔር እጅ ፍጹም ሥራ 
ከሆነው የአስተዳደር ሥርዓት ጋር አይመሳሰልም ወይም አይጣጣምም። 

“ይህ ሥርዓት በጨቅላነቱ እያለ ማንም ሰው ባሕርዩን  ማጣመም፥ 
ማንነቱን ማንቋሸሽ ወይም ዓላማውን በተሳሳተ መንገድ ማቅረብ የለበትም። 
የዚህ የአስተዳደር ሥርዓት የታነፀው  እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ለሰው ዘር 
በአዘዘው በማይናወጥ መሠረት ላይ ነው። የትምህርቱ ምንጭ ከባሃኦላህ ከእራሱ 
በስተቀር ከሌላ አይደለም...። ዋናውና አፅንዖት የሚሰጠው የዓላማው መሠረት 
ባሃኦላህ ያዘጋጀው የአዲሱ ዓለም አስተዳደር ሥርዓት ነው። የሚከተለው 
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መንገድና የሚጠይቀውም መለኪያ ወደ ምሥራቅ ወይም ወደ ምዕራብ፥ 
ለአይሁድ ወይም ለአሕዛብ፥ ለሀብታም ወይም ለድሃ፥ ለነጭ ወይም ለጥቁር 
የሚያደላ አይደለም።  መሠረታዊ ሕጉ የሰው ዘር አንድነት ነው፥ ዓላማውም 
እጅግ ታላቁ ሰላም ነው።”... (እ.ኤ.አ. የካቲት 8 1934 ዓ.ም.) 

 
“የሃይማኖቱን አስተዳደር ሥርዓት ዕድገት የሚያሳዩትን አያሌ ቀጣይ 

ምልክቶችና በአንጻሩም የጊዜውን ሕብረተሰብ ሲያጎሳቁሉ የሚታዩትን አፍራሽ 
ኃይሎች ማነጻጸር ግልጽነቱን የሚያሳይና ሊያጤኑትም የሚገባ ነው።  በባሃኢ 
ዓለም ውስጥም ሆነ በውጪው የዚያን ዓለም ሥርዓት መፈጠርና የሃይማኖቱን 
ወርቃዊ ዘመን መመሥረት የሚያበሥሩ ልዩ ልዩ ምልክቶችና ድርጊቶች ከዕለት 
ወደ ዕለት በሚስጢራዊ አኳኋን እየበዙ ሄደዋል።… 

“ባሃኦላህ በራሱ ቃል  እንደአወጀው ‘በቅርቡ፥ አሁን ያለው ሥርዓት 
ተጠቅልሎ አዲሱ የዓለም ሥርዓት በምትኩ ይዘረጋል’... 

“የባሃኦላህ ግልጸት መምጣት የሰው ዘር ለአካለ መጠን መድረሱን 
የሚያመለክት ነው።  ሁልጊዜ ተለዋዋጭ በመሆኑ የሰው ዘር ዕድል ውስጥ አንድ 
ሌላ መንፈሳዊ መታደስ ወይንም ከተከታታይ ክስተቶች አንዱና ከተደጋጋሚ 
ትንቢታዊ ዑደቶች የአንዱ መምጣት ብቻ ሳይሆን ይልቁንም የሰው ልጅ በዚህ 
ዓለም የአንድነት ኑሮው ላይ ያደረገውን እጅግ በጣም ትልቅና የመጨረሻ 
አዝጋሚ ለውጥ የሚያሳይ ነው። የዓለም ሕብረተሰብ መጀመር፥ የዓለም ዜጋ 
መሆንን መገንዘብ፥ የዓለም ሥልጣኔንና ባሕል መመሥረት በምድራችን ላይ 
በሰው ልጅ ማኅበረሰብ ደረጃ ሰው የመጨረሻውን ግብ እንደደረሰ የሚያሳይ 
ሲሆን እያንዳንዱ ሰው በዚህ ሁኔታ መገኘት ግላዊ ዕድገት ማድረጉን 
አያቋርጥም።” …  

“ባሃኦላህ ያዘዘው የሰው ልጅ አንድነት፥ አገሮች፥ ዘሮች፥ነገዶችና 
ክፍሎች  በጥብቅ  የተሳሰሩበትን  የዓለም  የጋራ  በልጽግና  መመሥረትን 
ያስገነዝባል።  ይህም የሚሆነው የአገሮችን የውስጥ አስተዳደርና የየግለሰቡ የግል 
ችሎታው የሚፈቅድለትን የማድረግ መብቱ በምንም ዓይነት ሳይነካ ነው።  ይህ 
የጋራ ብልጽግና እንደምናየው የሰው ዘር አደራ የተጣለበት፥ የሁሉንም ሀገሮች 
ሀብት  የሚያስተባብር፤  ሕይወትም  የሚመራበት፥  ሕግ  እንደአስፈላጊነቱ 
የሚያወጣ፤ የሁሉንም ዘሮችና ሕዝቦች ፍላጎትና መተዳደሪያ የሚያረካ፥ ሕግ  
አውጪ  ድርጅት ይኖረዋል።  በዓለም አቀፍ ወታደራዊ ኃይል የተደገፈ የዓለም 
ሥራ አስፈጻሚ ድርጅት ተቋቁሞ ከዚህ ዓለም ምክር ቤት የወጡትን ደንቦች 
በሥራ ላይ ያውላል፤ ጠቅላላውን የጋራ ብልጽግና የልዩ ልዩ ክፍሎች መሠረታዊ 
አንድነትንም ይጠብቃል።  የዓለም-አቀፍ ሥርዓቱ አለመግባባት ምክንያት 
የሆኑትንም አንዳንድ አከራካሪ ጉዳዮች የዓለም ፍርድ ቤት በመዳኘት አስገዳጅና 
የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጥባቸዋል። በፍጹም ቅልጥፍና ባለማቋረጥ በምንም 
ዓይነት ብሔራዊ እንቅፋት ሊታገድ የማይችል ዓለምን በሙሉ ለማገናኘት 



263 

የሚችል የመገናኛ ዘዴ ዩፈጥራል። የሕይወት አንድነት የሚሰባሰብበትና ኃይል 
ሰጪ ተጽእኖ የሚሰራጭበት የዓለም ሥልጣኔ ማዕከል የሆነ መናኸርያ 
ይመሠረታል።  እነዚህ የተባበሩት አገሮች የሚጠቀሙበት አንድ የዓለም ቋንቋ 
ተፈልስፎ  ወይም ካሉት ተመርጦ በየትምህርት ቤቱ ከእናት ቋንቋ ጋር 
በተጨማሪ ይጠናል። አንድ የዓለም ፊደል፥ የዓለም ሥነ ጽሑፍ ፥  ዓለም አቀፍ 
የሆነ ገንዘብ፥ የልክና የክብደት ሚዛን በዓለም  ሕዝቦችና ዘሮች መካከል 
መግባባትን ይፈጥራል። ይህን በመሰለውም የዓለም ሕብረተሰብ የሰው ዘር 
ዓይነተኛ ኃይሎች ይሆኑት  ሳይንስና ሃይማኖት ይስማማሉ፤ ይደጋገፋሉ፤ 
በአንድነትም ይስፋፋሉ።  በዚህም ሥርዓት መሠረት ጋዜጦች የሰውን የተለያዩ 
አስተያየቶች ለሰው ዘር በሙሉ እያቀረቡ ... ጥቅማቸውን በተዛባ መንገድ 
ለማስጠበቅ  ከሚሹ ግለሰቦችና  ሕዝቦች ይጠበቃሉ፤  ተጽእኖ  ለማድረግ 
ከሚሞክሩ ተፎካካሪ መንግሥታትና ሕዝቦችም ነፃ ይወጣሉ። የዓለም ኤኮኖሚ 
ምንጮች በሚገባ ተደራጅተው፥ የጥሬ ሀብታቸው ታውቆ በሚገባ ጥቅም ላይ 
ይውላል።  በገበያቸውም ተገቢ ግንኙነትን ያደርጉና የየሀገሩ ሀብት በፍትሐዊ 
መንገድ እንዲከፋፈል ይደረጋል።  

“ብሔራዊ ፉክክሮች፥ ጥላቻና  ሴረኛነት ይወገዳል፤ የዘር ጥላቻና 
አድልዖ፥ ለፍቅር፥ ለመግባባትና ለሕብረት ሥፍራውን ይለቃል። ቅጥ ያጣ 
የመደብ ልዩነት ይጠፋሉ ። በሃይማኖት ምክንያት የሚነሳ  ሁከት ለዘለዓለም 
ይወገዳል፤ የኢኮኖሚ ግድብና ወሰን ፈጽሞ ይወድቃል።  በአንድ በኩል በችግር 
መቆራመድ በሌላው ደግሞ ገደብ የለሽ የሀብት ክምችት ባለቤትነት ይጠፋል።  
በፖለቲካም ሆነ በእኮኖሚ ጦርነት ላይ የሚውለውና የሚጠፋው ገንዘብ የሰውን 
ልጅ ዕውቀትና የቴክኒክ ችሎታ ለማደርጀት፥ የሰውን ልጅ የሥራ ምርት 
ለማበርከት ፥ በሽታን ለማጥፋት፥ ለምርምር፥ የጤንነትን አጠባበቅ ደረጃ ከፍ 
ለማድረግ፥ የሰውን ልጅ አእምሮ ለማራቀቅና ያልተጠቀምንባቸውንና አሉ ብለን 
የምንጠረጥራቸውን የዚችን ዓለም ንብረቶች በጥቅም ላይ ለማዋልና የሰውን 
ልጅ ህይወት ለማራዘምና ሌሎችንም የሰውን ልጅ አእምሮ፥ ግብረገብና 
መንፈሳዊ ሕይወት ለማሻሻል የሚችሉ መንገዶችን ለማደርጀት ይውላል።  

“ምድርንና እጅግ ብዙ የሆነውንም ፍሬዋን ተፃራሪ በሌለው ሥልጣኑ 
የሚገዛ የምሥራቅንና የምዕራብን አስተሳሰብ አዋህዶ የሚይዝ ከጦርነት ሥቃይና 
መርገም ነፃ የሆነ በምድር ላይ ያሉትን ኃይሎች ሁሉ በሥራ ላይ የሚያውል፥ 
ኃይልን ለፍትህ ተገዢ የሚያደርግ ሥርዓት፥ በአንድ አምላክና በአንድ የጋራ 
ግልጸት የሚያምን የዓለም መንግሥት መመሥረት ነው። ወደዚህ ዓላማ ነው 
የሰው  ልጅ  ወደ  አንድነት  በሚያመራው  የህይወት  ኃይል  ተገፋፍቶ 
የሚያመራው።… 

“የሰው ልጅ በሙሉ በጣር ላይ ነው። ወደ አንድነት ለማምራት 
እየታገለና የዘመናት መስዋዕትነትን ለማስወገድ እየሞከረ ነው። ይህም ሆኖ 
ከተያዘበት ወጥመድ ሊያላቅቀውና ከሚያንዣብቡበት ሥቃዮች ሊያድነው 
የሚችለውን የዚያን ኃይል ብርሃን ለመቀበል ሥልጣኑንም ለማወቅ አይሻም። … 
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“የሰው ዘር አሁን የሚያመራበት አቅጣጫ ጠቅላላው የሰው ልጅ አንድ 
ወደሚሆንበት ግብ ነው። የቤተሰብ፥ የጎሳ፥ የከተሞች ቀጥሎም የአገር አንድነት፥ 
ደረጃ በደረጃ እየተሞከረ አሁን በሙሉ ተመሥርቷል። የተጨነቀው የሰው ዘር 
እየጣረ  ያለው  ወደ  ዓለም  አንድነት  ዓላማ  ነው።  የአገር  ግንባታ 
(nationbuilding) ጉዳይ ተፈጽሟል። አገሬ ከሁሉ በላይ ነው የሚለው 
አስተሳሰብ በመዳከም ላይ ነው።  እያደገ የሚሄደው ዓለም ይህን ከንቱ 
አስተሳሰብ ማስወገድ፥ የሰውን ልጅ አንድነትና የግንኙነት ምልነት አውቆ 
ለአንዴና ለመጨረሻ ይህን የህይወቱ መሠረታዊ  መርህ  የሆኑ ትምህርቶች 
እንዲፀኑ ለማድረግ የሚችለውን ተቋም መመሥረት አለበት።” (እ.ኤ.አ. መጋቢት 
11 ቀን 1936 ዓ.ም.) 

 

ከአብዱል-ባሃ ቃለ ኑዛዜ ተጨማሪ ጥቅሶች 

 

በጣም አስፈላጊ የሆነው የመጨረሻውን የአብዱል-በሃን ቃለ 
ኑዛዜ ስንመለከት የጠቀሳቸውን አርዕስተ ነገሮች ከባድነትና ትዕዛዙም 
የሚመለከተውን  ጥልቅ  ምሥጢር  ስናስተውል፥  በጽሑፉ  ውስጥ 
ስለተጠቀሱት ይህ ትውልድ ምንም ዓይነት ማብራሪያ ሳይሰጥበት የታለፈ 
ይመስላል። የሆነ ሆኖ የባሃኢ ሃይማኖት አጭር መግለጫ ለሆነ ለዚህ 
መጽሐፍ ተስማሚ መዝጊያ ይሆን ዘንድ አብዱል-ባሃን የመሩትንና 
ያነሳሱትን የሃይማኖቱን መንፈስና መሠረታዊ ሕጎችን የሚገልጹ ተጨማሪ 
ጥቅሶችን እናቀርባለን። እነዚህም ለቅን ተከታዮቹ የተከበሩ ቅርሶች 

ተብለው የተላለፉ ናቸው፦ 

“እናንት የጌታ ወዳጆች ሆይ! በዚህ የተቀደሰ ግልጸት ዘመን ግጭትና 
ውዝግብ በምንም ዓይነት አይፈቀድም።  እያንዳንዱ ጠበኛ የእግዚአብሔርን ጸጋ 
ራሱን ይነፍጋል። እያንዳንዱ ሰው ወዳጅ ባዕድ ሳይል ለዓለም ሕዝቦችና ዘሮች 
ደግነት ማሳየት አለበት። እንግዳው የወዳጅነት፥ ጠላትም የእውነተኛ ወንድምነት 
ስሜት እስኪሰማው ድረስ፥ በመካከላቸው ምንም ዓይነት ልዩነት ሳይኖር 
የወዳጅነቱና የፍቅራዊ ደግነቱ  መንፈስ  እጅግ  ጠንካራ መሆን  አለበት። 
ምክንያቱም ሁሉን አቀፋዊነት የአምላክ ሲሆን፥ ውስንነት ሁሉ ምድራዊ ነውና። 

“ስለዚህ የምትወዱኝ ወዳጆቼ ሆይ!  ሕያው ዓለም በሙሉ በበሃ ጸጋ 
ቅዱስ ሐሴት የሞላ ዘንድ፥ ድንቁርናና ጠላትነትን፥ ጥላቻና ቅዋሜ ከዓለም 
የጠፋ ዘንድ፥ በዓለም ሕዝቦችና ነዋሪዎች መካከል ያለው የመገለል ጨለማም 
ለአንድነት ብርሃን ቦታ ይለቅ ዘንድ፥ ከዓለም ሕዝቦች፥ ዘሮችና ሃይማኖቶች ጋር 
በከፍተኛ እውነተኝነት፥ ቀጥተኝነት፥ ታማኝነት፥ ደግነት፥ መልካም ፈቃድና 
ወዳጅነት  ተቀላቀሉ።  ሌሎች  ሕዝቦችና  ብሔሮች  ታማኝ  ባይሆኑላችሁ 
ታማኝነታችሁን አሳዩዋቸው፥ ፍትሕ ቢያጓድሉባችሁ ፍትሕ አሳዩአቸው፥ 
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ከእናንተ ቢርቁ ወደ እናንተ ሳቡአቸው፥ጠላትነታቸውን ቢያሳዩአችሁ ወዳጅ 
ሁኑአቸው፥  ሕይወታችሁን  ቢመርዙ  ነፍሳቸውን  አጣፍጡላቸው፥ 
ቢያቆስሉአችሁ ለቁስላቸው መድኃኒት ሁኑላቸው። የቅኖች ባሕርያት እነዚህ 
ናቸው! የእውነተኞች ባሕርያት እነዚህ ናቸው! 

“እናንተ የጌታ ተወዳጆች ሆይ! ፍትኸኛ ለሆኑ ነገሥታት ሁሉ ታዛዥ 
መሆንና ለእያንዳንዱ ትክክለኛ ንጉሥም ታማኝነታችሁን ማሳየት አለባችሁ። 
የዓለምን መሪዎች በከፍተኛ እውነተኛነትና ታማኝነት አገልግሏቸው። ለእነርሱ 
ታዛዥነትን አሳዩ፥ በጎ ተመኚዎችቸውም ሁኑ። ለትክክለኛ መሪ አለመታመን 
ለእግዚአብሔር ለራሱ አለመታመን ስለሆነ፥ ያለ እነርሱ ፍላጎትና ፈቃድ 
በፖለቲካ ጉዳዮች ውስጥ ጣልቃ አትግቡ።  ይህ ለእናንተ የኔ ምክርና 
የእግዚአብሔርም ትእዛዝ ነው። በዚህም መሠረት የሚሠሩ ይበጃቸዋል።” 

“ጌታ ሆይ!  ሁሉም ነገሮች ስለ እኔ እያለቀሱ ሳሉ፥ ዘመዶቼ ግን 
በመከራዬ  እየተደሰቱ  መሆናቸውን  ታያለህ።  አምላኬ  ሆይ!  በክብርህ! 
ከጠላቶቼም  መካከል  እንኳ  አንዳንዶቹ  በችግሬና  በጭንቀቴ  አዘኑ፥ 
ከሚመቀኙኝም  ውስጥ  የተወሰኑት  ከጉዳቴ፥  ከስደቴና  ከጥቃቴ  የተነሣ 
እንባቸውን አፈሰሱ። ይህን ያደረጉት በውስጤ ከፍቅርና ከክብካቤ ሌላ ምንም 
ባለማግኘታቸው፥ ከደግነትና ከምሕረት ሌላ ምንም ስላላዩብኝ ነው። በመከራና 
በችግር ጎርፍ ተወስጄ፥ ልክ እንደ ኢላማም ለዕድል ቀስቶች ተጋልጬ ሲያዩኝ 
ልባቸው በርኅራኄ ተቀሰቀሰ፥ በዓይናቸው እንባ ሞላ፥ እንዲህ በማለትም 
መሰከሩ፦ ‘ጌታ ምስክራችን ነው፤ ከታማኝነት– ከለጋስነትና ከላቀ ርኅራኄ 
በስተቀር ሌላ ምንም አላየንበትም።’ ክፉ ተመኚዎቼ ቃል ኪዳን አፍራሾች ግን፥ 
በጥላቻቸው ይበልጥ እየጠነከሩ ሄዱ፥ በእጅግ  ከባድ ፈተና ተጠቂ ስሆንም 
ተደሰቱ፥ እኔን ለመቃወምም ራሳቸውን አነቃቁ፥ በእኔ ዙሪያ በሚከናወኑ ልብ 
ሰባሪ ድርጊቶችም ፈነጠዙ።” 

“ጌታ አምላኬ ሆይ! ተላሎችና ዝቅተኞች በመሆናቸው የሚያደርጉትን 
አያውቁምና እንደጭካኔአቸውና እንደመጥፎ ሥራቸው ፥ እንደ እጃቸው ሥራና 
እንደተንኮላቸው እንዳትቀጣቸው በአንደበቴም በሙሉ ልቤም እለምንሃለሁ። 
ክፉውን ከደጉ፥ ስሕተቱን ከትክክለኛው፥ ፍትሕን ክፍርድ ማጓደል አይለዩም። 
የራሳቸውን ያደርጋሉ፥ ከመካከላቸው እጅግ በጣም የተሳሳተውንና የተላላውን 
ፈለግ ይከተላሉ። ጌታዬ ሆይ! ምሕረትን አውርድላቸው፥ በእነዚህ የችግር 
ጊዜያት ከመከራ ሁሉ ጠብቃቸው፥ ይህ ሁሉ መከራና ችግር ለዚህ በጨለማ 
ጉድጓድ  ውስጥ  ለተጣለው  አገልጋይህ  ይሆን  ዘንድ  ፈቃድህ  ይሁን። 
ማንኛውንም ኃዘን ሁሉ ለእኔ አድርገው፥ ለተወዳጆችህም ሁሉ መስዋዕት 
ለመሆን አብቃኝ። እጅግ በጣም ከፍተኛው ጌታ ሆይ! ነፍሴ፥ ሕይወቴ፥ 
ሰውነቴ፥ መንፈሴ፥ መላው እኔነቴ ለእነርሱ መስዋዕት ይሆን ዘንድ ፈቃድህ 
ይሁን። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ! ለበደለኝ ለማንኛውም ሰው ይቅርታ 
እንድታደርግለት፥ በእኔ ላይ ያሴረውንና  ያስቀየመኝን ሰው ሁሉ ይቅር 
እንድትለው፥  እነዚያን  ፍትሕን  ያጓደሉብኝን  ሁሉ  ከግፍ  ሥራቸው 
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እንድታነጻቸው በዝቅተኛነትና በመማለድ በግንባሬ ተደፍቼ በጥልቅ የልመና 
ስሜት እማጸንሃለሁ። መልካም ስጦታዎችህን ላክላቸው፥ ሐሴትን ስጣቸው፥ 
ከኃዘን  አላቅቃቸው፥  ሰላምና  ብልጽግናን  አድላቸው፥  ታላቅ  ደስታንም 
ስጣቸው፥ በረከትህንም አውርድላቸው። አንተ ኃይል የተመላህ፥ ጸጋ የተመላህ፥ 
በአደጋ ጊዜ ረዳት፥ ራስህንም ችለህ የምትኖር ነህ። 

“የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ራሳቸውንና ምድራዊ ነገሮችን በሙሉ 
ረስተው፥ ኑሯቸውንና ሀብት ንብረታቸውን ወደኋላ ትተው፥ ራሳቸውን ከራስ 
ወዳድነትና ከከፉ ስሜት አንጽተው፥ በፍጹም መላቀቅም በስፋትና በርቀት 
ተበታትነው፥ የዓለምን ሕዝቦች ወደ መለኮታዊ መርሕ በመጥራት ተግባር ላይ 
ተሰማሩ፤ በመጨረሻም ዓለምን ሌላ ዓለም አደረጓት፥ የምድርን ገጽ አበሩ፥ 
እስከ መጨረሻ ሰዓታቸውም እንኳ በዚያ በእግዚአብሔር ተወዳጅ መንገድ 
ራሳቸውን የሚሰው መሆናቸውን አረጋገጡ። በመጨረሻም በተለያዩ አገሮች 
ክብር የተመላ ሰማዕትነት ተቀበሉ። እነዚያ የተግባር ሰዎች የሆኑት የእነርሱን 
ፈለግ ይከተሉ።” 

“እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ! ለእምነትህ (ደህንነት) እንዲጠነቀቁ፥ 
ለቀጥተኛ መንገድህ ዘብ እንዲቆሙና አንጸባራቂ ሕግህንም እንዲጠብቁ 
ለተወዳጆትህ ማስረጃዎችህን በሚገባ ማወጄንና፥ ሁሉንም ነገሮች ለእነርሱ 
በግልጽ ማስፈሬን እንድትመሰክሩ፥ አንተን፥ ነቢያትህንና መልእክተኞችህን፥ 
ቅዱሳንህንና ጻድቃንህን እጠራለሁ። አንተ በእውነቱ ሁሉን አዋቂው፥ ፍጹም 
ጠቢቡ ነህ!” 

 

ተፈጸመ 
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