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ሁሉም የቁርአን እንግሊዘኛ ጥቅሶች የተወሰዱት - The Holly Qur’an: Translation and           

Commentary by A. Yusuf Ali © 1977፣ Amana Corporation - ላይ ሲሆን የአማርኛ ጥቅሶቹ              

ደግሞ፡- ከቅዱስ ቁርአን 1961 ዓ.ም. እትም ላይ የተወሰዱ ናቸው፡፡ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶቹ የተወሰዱት             

ደግሞ ከአማርኛ የመጽሐፍ ቅዱስ 1948 ዓ.ም. እትም ላይ ነው፡፡  
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መታሰቢያነቱ 

 

ይህ ስለ ክርስቶስ ተሰጥቶአችኋልና፤ ስለ እርሱ መከራ ደግሞ ልትቀበሉ እንጂ በእርሱ ልታምኑ ብቻ 

አይደለም፤ 

ፊል. 1፡29 

 

ወንጌል የሚያስከፍለውን ዋጋ፣ የጽድቅና የቅድስና መንገድ ያለባትን መከራና እንግልት ጌታ እየሱስን           

በማመኑና የመረጠለትን መንገድ በመከተሉ ምክንያት የሰው ህሊና ሊያስበው ከሚችለው በላይ በቤተሰቡና           

በዘመዶቹ ሳይቀር ከፍተኛ ስቃይ ከደረሰበት ወንድም ተምሪያለሁ፡፡ ይህ ሰው ዩሱፍ ጀማል ሞሃመድ ይባላል፡፡             

የዚህ መጽሐፍ መታሰቢያነት ለእርሱ፣ እጅግ አስቸጋሪና አደገኛ እንዲሆም የሕይወት መስዋእትነትን ጭምር           

በሚጠይቁ የእስልምና አገሮች የምስራቹን ቃል በማሰራጨት ታላቅ የወንጌል መስዋእትነት እየከፈሉ ላሉ           

ቅዱሳን፣ እና ወንጌል በሚፈቅደው የፍቅርና የትህትና መንገድ ላይ በመቆም የክርስቶስ ኢየሱስ አዳኝነትን            

ለመመስከርና ሰዎችን በንፁህ ህሊና ለማገልገል ሲሉ ለተሰዉ የወንጌል አርበኞች በሙሉ ይሁን፡፡ 

 

መጽሐፍ ቅዱስ መከራን ስለ መቀበል ምን ይላል? 

2ጢሞ. 1፡8 እንግዲህ በጌታችን ምስክርነት ወይም በእስረኛው በእኔ አትፈር፣ ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር             

ኃይል መጠን ስለ ወንጌል አብረኸኝ መከራን ተቀበል ፤ 

 

2ጢሞ. 3፡12 በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ  ይሰደዳሉ ። 

 

1ጴጥ. 2፡20-21 … መልካም አድርጋችሁ መከራን ስትቀበሉ ብትታገሡ፣ ይህ ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ            

ምስጋና ይገባዋል። የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና፤ ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን እንድትከተሉ ምሳሌ ትቶላችሁ           

ስለ እናንተ መከራን ተቀብሎአልና። (በተጨማሪ 1ጴጥሮስ 3፡13-17 ይመልከቱ) 

 

1ጴጥ. 5፡10 በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዘላለም ክብሩ የጠራችሁ የጸጋ ሁሉ አምላክ ለጥቂት ጊዜ መከራን              

ከተቀበላችሁ በኋላ ራሱ ፍጹማን ያደርጋችኋል ያጸናችሁምል ያበረታችሁማል። 
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ሐዋ. 9፡15-16 ጌታም። ይህ በአሕዛብም በነገሥታትም በእስራኤልም ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለእኔ             

የተመረጠ ዕቃ  ነውና ሂድ፤ ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል  እንዲያስፈልገው እኔ አመለክተዋለሁና አለው። 

ራዕ. 1፡9 እኔ ወንድማችሁ የሆንሁ ከእናንተም ጋር አብሬ መከራውንና መንግሥቱን የኢየሱስ ክርስቶስንም            

ትዕግሥት የምካፈል ዮሐንስ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ምስክር ፍጥሞ በምትባል ደሴት ነበርሁ። 

 

ሐዋ. 9፡15-16 ጌታም። ይህ በአሕዛብም በነገሥታትም በእስራኤልም ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለእኔ             

የተመረጠ ዕቃ  ነውና ሂድ፤ ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል  እንዲያስፈልገው እኔ አመለክተዋለሁና አለው። 

 

2ቆሮ. 6፡4-10 ነገር ግን በሁሉ እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች ራሳችንን እናማጥናለን፤ በብዙ መጽናት ፣            

በመከራ፣ በችግር፣ በጭንቀት፣ በመገረፍ፣ በወኅኒ፣ በሁከት፣ በድካም፣ እንቅልፍ በማጣት፣ በመጦም፣          

በንጽህና፣ በእውቀት፣ በትዕግሥት፣ በቸርነት፣ በመንፈስ ቅዱስ፣ ግብዝነት በሌለው ፍቅር፣ በእውነት ቃል፣           

በእግዚአብሔር ኃይል፣ ለቀኝና ለግራ በሚሆን በጽድቅ የጦር ዕቃ፣ በክብርና በውርደት፣ በክፉ ወሬ ና በመልካም             

ወሬ ራሳችንን እናማጥናለን፤ አሳቾች ስንባል እውነተኞች ነን፤ ያልታወቁ ስንባል የታወቅን ነን፤ የምንሞት            

ስንመስል እነሆ ሕያዋን ነን፤ የተቀጣን ስንሆን አንገደልም፤ ኀዘንተኞች ስንሆን ዘወትር ደስ ይለናል፤ ድሆች             

ስንሆን ብዙዎችን ባለ ጠጎች እናደርጋለን፤ አንዳች የሌለን ስንሆን ሁሉ የእኛ ነው። 

 

2ቆሮ. 11፡23-27 … በድካም አብዝቼ፣ በመገረፍ አብዝቼ፣ በመታሰር አትርፌ፣ በመሞት ብዙ ጊዜ ሆንሁ።             

አይሁድ አንድ ሲጎድል አርባ ግርፋት አምስት ጊዜ ገረፉኝ። ሦስት ጊዜ በበትር ተመታሁ፤ አንድ ጊዜ በድንጋይ               

ተወገርሁ ፤ መርከቤ ሦስት ጊዜ ተሰበረ፤ ሌሊትና ቀን በባሕር ውስጥ ኖርሁ። ብዙ ጊዜ በመንገድ ሄድሁ፤              

በወንዝ ፍርሃት፣ በወንበዴዎች ፍርሃት፣ በወገኔ በኩል ፍርሃት፣ በአሕዛብ በኩል ፍርሃት፣ በከተማ ፍርሃት፣            

በምድረ በዳ ፍርሃት፣ በባሕር ፍርሃት፣ በውሸተኞች ወንድሞች በኩል ፍርሃት ነበረብኝ፤ በድካምና በጥረት            

ብዙ ጊዜም እንቅልፍ በማጣት፣ በራብና በጥም  ብዙ ጊዜም በመጦም፣ በብርድና በራቁትነት ነበርሁ። 

 

ፊል. 3፡7-11 ነገር ግን ለእኔ ረብ የነበረውን ሁሉ ስለ ክርስቶስ እንደ ጉዳት ቆጥሬዋለሁ። አዎን፣ በእውነት               

ከሁሉ ይልቅ ስለሚበልጥ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ጌታዬ እውቀት ነገር ሁሉ ጉዳት እንዲሆን እቈጥራለሁ፤              

ስለ እርሱ ሁሉን ተጐዳሁ፣ ክርስቶስንም አገኝ ዘንድ፣ በክርስቶስም በማመን ያለው ጽድቅ ማለት በእምነት             

ከእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ጽድቅ እንጂ ከሕግ ለእኔ ያለው ጽድቅ ሳይሆንልኝ፣ በእርሱ እገኝ ዘንድ ሁሉን              

እንደ ጕድፍ እቈጥራለሁ፤ እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ፣ በመከራውም እንድካፈል ፣ ወደ ሙታንም           

ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ፣ በሞቱ እንድመስለው እመኛለሁ። 
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ምስጋና 

 

አስቀድሜ፣ በምኅረቱ ደግፎ፣ ጸጋውን አትረፍርፎ፣ ብዙ የመመለስ እድሎችን ሰጥቶ ለዚህ ሥራ ያደረሰኝን            

አምላኬን እግዚአብሔርን በጌታችንና በመድኀኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግናለሁ፡፡  

 

በማስከተል፣ በፍጹም ደስታ የኮምፒውተር ትየባውን ስታከናውንልኝ የነበረችውን ተወዳጅ እህቴን - ወ/ሮ           

የትምወርቅ ዲሮ ከልብ አመሰግናለሁ፡፡ እግዚአብሔር ባለቤትሽን አቶ ሰለሞን ማሞን እና ልጆቻችሁን           

ይባርክ፡፡  
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ጠቃሚ ምክሮች 

 

በጽሑፎቹ መካከል በብራኬት [ ] የገቡ ማብራሪያዎች የተርጓሚው ተጨማሪ አሳቦች ሲሆኑ፣ ከቁርአን            

በተወሰዱት አንቀጾች (አያት) መካከል የሚታዩ ቅንፎች ( ) ግን በቀጥታ ከቁርአኑ የተወሰዱ ናቸው፡፡  

 

ከቁርአን የተወሰዱ የእንግሊዘኛው አንቀጾች (አያት) ከአማርኛው ትርጉም ጋር አብረው እንዲቀርቡ          

የተደረገበት ምክንያት አማርኛው ትርጉም ውስጥ የሚስተዋሉ ብዥታዎችን ግልጽ ለማድረግ በማሰብ ነው፡፡  
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አጠቃላይ ምልከታ ስለእስልምና (በተርጓሚው)  

 

እስልምና በ7ኛው ክፍለ ዘመን (እ.ኤ.አ. በ622 ዓ.ም.) በአንድ የአረብ ነጋዴ በመካ፣ ሳውዲ አረቢያ የተጀመረ              

ሐይማኖት ነው፡፡ ይህ ሰውሙሐመድ (እ.ኤ.አ. 570) ይባላል፡፡ ይህ እምነት በይበልጥ ተስፋፍቶ የሚገኝባቸው             

አካባቢዎች መካከለኛው ምስራቅ እና ሰሜን አፍሪካ ሲሆኑ ከአንድ ቢሊዮን በላይ የሚሆኑ ተከታዮቹ            

እንዳሉት ይነገራል፡፡ በተከታዮች ብዛት ከክርስትና ቀጥሎ በአለም ሁለተኛ ሃይማኖት ሲሆን በስሩ ሶስት ዋና             

ዋና የእምነት ልይኑቶች (denominations) አሉት፤ እነሱም፡- ሱኒ፣ ሺአት፣ እና ሱፊ ይባላሉ፡፡ የእስልምና            

ቅዱስ መጽሐፍ ቁርአን ሲሆን የእምነቱ ዋና ቋንቋም አረብኛ ነው፡፡ እንደ ሙስሊሞች እምነት ቁርአን             

እግዚአብሔር ለመጨረሻውና (ተተኪ ለሌለው) ነብይ (ሙሐመድ) የገለጠው መፅሐፍ ነው፡፡ የእስልምና          

የእምነት አባቶች ሼክ፤ ኢማም (ሺአት) ሲባሉ የማምለኪያ ሥፍራው ደግሞ መስጂድ ይባላል፡፡ 

 

እስላም ማለት ‹‹ለፈጣሪ በመገዛት ውስጥ ያለ ሰላም›› ማለት ሲሆን ‹‹ማንኛውም ለፈጣሪ ፈቃድ ራሱን             

የሚያስገዛ ሰው ሁሉ ደግሞ ሙስሊም ይባላል፡፡ 

 

ሁሉም ሙስሊሞች አረቦች አይደሉም፡፡ እስልምና በተለያዩ ዘሮች ውስጥ ያለ ሃይማኖት ነው፡፡ ከአጠቃላይ            

የእስልምና ሃይማኖት ቁጥር አንጻር አረቦች 20% ብቻ ይይዛሉ፡፡ ከፍተኛ የእስልምና ተከታይ ቁጥር ያለባት             

አገር ኢንዶኔዢያ ስትሆን በዚህች አገር ያሉ የእስልምና ተከታዮቹም 120 ሚሊዮን ይደርሳሉ፡፡ 

 

አንድ ሰው ሙስሊም ለመሆን የሚጠበቅበት አንድና ዋነኛ ነገር ሻሃዳህን መፈጸም ነው፡፡ ይህም ማለት አንድ              

ፈጣሪ ብቻ እንዳለ እና ሙሐመድ ደግሞ የሰው ልጆች የመጨረሻ ነቢይ መሆኑን በአንደበቱ መናገር ማለት              

ነው፡፡  

  

ሙስሊሞች በቁርአን ውስጥ አላህ እራሱን በ99 የተለያዩ ስሞች ገልጧል ብለው ያምናሉ፡፡ የሰው ልጅ ስለ              

ፈጣሪ ማንነት ሊያውቅ የሚችለውም በእነዚህ ስሞች አማካኝነት ነው ይላሉም፡፡ ከእነዚህ ስሞች ዝርዝር            

ውስጥ ለአብነት፡- መኃሪ፣ ሁሉን አዋቂ፣ ጠባቂ፣ ሰጪ፣ የቅርብ አምላክ፣ የመጀመሪያው፣ የመጨረሻው፣           

የተሰወረ፣ እና የሰላም ምንጭ የሚሉት ይገኛሉ፡፡  
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ሙስሊሞች በቀደሙት ነቢያት ማለትም ከአዳም እስከ ኢየሱስ ድረስ ባሉት ያምናሉ (በአስተምህሮአቸው           

መሠረት ይህ ነቢይነት የሚጀምረው ከአዳም ሲሆን የሚጨርሰው ደግሞ ሙሐመድ ላይ ነው)፡፡ ሙስሊሞች            

እነዚህ ነቢያት ሳይቀሩ ለፈጣሪ ፈቃድ ራሳቸውን አዝገዝተዋልና ሙስሊሞች ናቸው ብለውም ይመሰክራሉ፡፡  

 

የእስልምና ቅዱሳት መጻሕፍት (ቁርአን እና ሱናህ) 

የሲራ (Sira) እና የሐዲት (Hadith) ቅዱሳት መጻሕፍት በእስልምና ሃይማኖት ውስጥ ከቁርአን በመቀጠል            

ልዩ ሥፍራ ያላቸው የእስልምና ቅዱሳት መጻሕፍት ናቸው፡፡ እስልምና በቁርአን፣ በሲራ (የሙሐመድ           

ባዮግራፊ/የሕይወት ታሪክ)፣ እና በሐዲት (የሙሐመድ ትራዲሽኖች/ልማዶች) ላይ የተመሰረተ ሃይማኖት         

ነው፡፡ እነዚህ ሁለቱ ማለትም ሲራ እና ሐዲት የነቢዩ ሱናህ (Sunnah) በመባል ይታወቃሉ (ሱናህ             

የሙሐመድ ቃሎችና ተግባራት ማለት ነው)፡፡ 

 

ሱናህ Sunnah سنة) [ˈsunna], በብዙ ቁጥር سنن sunan [ˈsunan] የአረብኛ ቃል ሲሆን ትርጓሜውም             

ልማድ/ልምድ ወይም ተዘውትሮ የሚደረግ ድርጊትን ያመለክታል፡፡ ይህ ቃል ከእስልምና ሃይማኖት አጠቃቀም           

አንጻር ሲታይ ደግሞ የእስልምና ነቢይ የሆነውን የሙሐመድን አባባሎች/ንግግሮች፣ ፈለጎች እና የአኗኗር           

ልምዶች ያመለክታል፡፡  

  

ቁርአን ‹‹ሙሐመድ ከአላህ ዘንድ የተቀበለው የሙስሊሞች ቅዱስ መጽሐፍ›› ቢሆንም ብቻውን ስለ           

እስልምና የተሟል መረጃና መመሪያ አይሰጥም፡፡ ቁርአን በውስጡ በተደጋጋሚ የሰው ልጆች በሞላ           

የሙሐመድን ፈለግ (ቃሎችና ተግባራት) እንዲከተሉ ቢያዝም (ለአብነት 3:32) እነዚህን የሰው ልጅ           

እንዲከተላቸው የታዘዘውን የሙሐመድን ፈለጎች በስፋት ማግኘት የሚቻለው ግን በቁርአን ውስጥ ሳይሆን           

በሲራ እና በሐዲት ውስጥ ነው፡፡  

 

የሙሐመድ ሱናህ - የሙሐመድን የራሱን ቃሎች፣ ልምዶች፣ የዘወትር ተግባራት፣ የጥሞና ይሁንታዎቹን           

(silent approvals) ከማካተታቸው በተጨማሪ እንዴት ከወዳጆች ጋር፣ ከቤተሰብ ጋር፣ እና ከመንግስት ጋር            

መስተጋብር መፍጠር እንደሚቻል ምልከታን የሚሰጥ ስለሆነ በእስልምና ውስጥ ትልቅ ስፍራ አለው፡፡  

 

እንግዲህ ከላይ አንደተገለጸው፣ እነዚህ የሙሐመድ ሱናዎች (የሙሐመድ ቃሎችና ተግባራት) በጽሑፍ መልክ           

ሰፍረው የሚገኙት በሁለት የተለያዩ የሙስሊም ቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ነው፡፡ አንደኛው ሲራ ሲባል            
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ሁለተኛው ደግሞ ሐዲት ይባላል፡፡ (ሲራ + ሐዲት = ሱና)፤ (ቁርአን + ሱና = እስልምና)፤ በሚል የሂሳብ                

ስሌት በእስልምና ቅዱሳት መጽሐፍት መካከል ያለውን ግንኙነት መናገር ይቻላል፡፡ 

 

እስላማዊው ሊቅ ሃቢብ ኡር ራህማን አዛሚ ቁርአን በሐዲትና በሲራ ላይ የተመሰረተ ስለመሆኑ እና ሸሪያም              

እንኳን ሙሉ የሚሆነው ከቁርአን እና ከሱናህ ጋር ከተረዳዳ ብቻ እንደሆነ ይናገራል፡፡ ብዙዎቹ የእስልምና             

አስፈላጊ ልምምዶች እና እምነቶች የተቀዱት ከሱናህ ላይ ነው፡፡ እንግዲህ ሱናህ ለእስልምና በጣም ጠቃሚ             

የመንፈሳዊ እውቀት ምንጭ ቢሆንም ምንጩ ቁርአን ሳይሆን ሐዲት እና ሲራ መሆናቸውን አንባቢ ልብ             

ይሉዋል፡፡  

 

ስለ እነዚህ እስላማዊ ፅሑፎች ተአማኒነትና ህጋዊነት በተመለከተ የሙስሊም ምሁራን በቁርአን መግቢያ           

ሐዲትን አስመልክተው የፃፉትን እስቲ አብረን እንመልከት:- ‹‹ቁርአን እስልምናን ካቆሙ ሁለት እግሮች አንዱ            

ነው፡፡ ሁለተኛው እግር የነብዩ ሱናህ ነው፡፡ ቁርአንን ከሱናህ የሚለየው አፃፃፉ ነው፡፡ ቁርአን በቀጥታ የወረደ              

የአላህ ቃል ሲሆን' የሐዲት ጥንቅር የሆነው ሱናህ ደግሞ በአላህ መንፈስ መነዳት (inspiration) የተፃፈ             

የነቢዩን ቃሎችና ድርጊቶች የሚተርክ ነው፡፡ ቁርአን በሰዎች ቃላት አልተገለፀም፡፡ ቃሎቹ' ፊደል-በፊደል           

ከአላህ የተሰጡ (የተወረዱ/የወረዱ) ናቸው፡፡ ነብዩ ሙሐመድ ለሰው ልጆች ከአላህ የተላከ የመጨረሻ           

መልዕክተኛ ነው፡፡ ስለዚህ ቁርአን አላህ ለኛ የላከው የመጨረሻ መልዕክት ነው፡፡ ከእርሱ በፊት የነበሩት እነ              

ኦሪት፣ መዝሙረ ዳዊትና ወንጌል ሁሉ በእርሱ ተውጠዋል፡፡››  

 

የኢሻቅ (Ishaq) ግለ ታሪክና የታባሪ (Tabari) ታሪክ በሐዲት ውስጥ ይታቀፋሉ፤ ሱናህዎች በመሆናቸው            

እስላማዊ ጥቅሶች ናቸው፡፡ እነዚህ ሱናህዎች ብቻቸውን የእስልምና ሃይማኖትን አፅመታሪክ፣ አውድና የታሪክ           

ቅደም ተከተል ይሰጡናል፡፡ ቁርአን እነዚህ ሱናህዎች በሚሰጡን ጊዜዎችና ቦታዎች ላይ ካልተደገፈ በቀር            

ግልጽ አይሆንም፡፡ የተቀረውም ሐዲት ቢሆን ዋጋው ዝቅ ይላል፡፡ ያለ ወንጌል ክርስትናን እንደማሰብ ማለት             

ነው፡፡ የታባሪ ተረጓሚዎች እንዲህ ይላሉ፣' "ሙሐመድ ኢብን ኢሻቅ ለመጀመሪያ ጊዜ የነብዩን ግለ-ታሪክ            

የዘገበ ታዋቂ ሰው ነበር፡፡ የእርሱ ሲራ የሙሐመድን የህይወት ዘመን ታሪኮች በተገቢው ደረጃ ያስቀመጡ             

ናቸው፡፡"  

 

በርካታ ሐዲቶች ሲኖሩ ዋነኛዎቹ በቡካሪ የተጠናቀሩቱ ናቸው፡፡ እንደ ፕሮፌሰር ማሱድ አል-ሐሰን ገለጣ            

ዋናዎቹ ስብስቦች፡- 
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የታወቁት (እውቅና) የተሰጣቸው የሐዲት ስብስቦች በ ‹ሙስናፍ› (1) ምሳሌ የሚከተሉት ስብስቦች ናቸው፡- 

 

1. አል ቡካሪ (870 ሒጂራ) (የ7658 ሐዲቶች ስብስብ) 

2. ሙስሊም (875 ሒጂራ) የ7748 ሐዲቶች ስብስብ) 

3. አቡ ዳውድ (875 ሒጂራ) (የ5276 ሐዲቶች ስብስብ) 

4. አል ቲርሚዚ (892 ሒጂራ) (የ4415 ሐዲቶች ስብስብ) 

5. አል-ናሳይ (915 ሒጂራ) (የ5776 ሐዲቶች ስብስብ) 

6. ኢብን ማጃ (886 ሒጂራ) (የ4485 ሐዲቶች ስብስብ) 

 

የአል-ቡካሪና የአል-ሙስሊም ስብስቦች ከሌሎቹ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ነው ያሉት፡፡ ስልጣን ያላቸው           

መሆናቸውን ለማሳየትም ‹አል-ሳሂሃይን› ተብለው ይጠራሉ፡፡  

 

ሲራ የእስልምና ሕግን (ሸሪያ) ለመመስረት እና ቁርአንን ለማብራራት/ለመተርጎም ልዩ ስፍራ አለው፡፡ በጣም            

ተቀባይነት ያለውና ስልጣን ያለው የሙሐመድ ሲራ በኢብን ኢሻቅ የተዋቀረው ነው፡፡ ሁለቱ ጥንታዊ            

ሲራዎች የሚከተሉት ናቸው፡- (1) መሐመድ ኢብን ኢሻቅ (773) በኢብን ሂሻም በኩል (840 ሒጂራ) የክለሳ              

ስራ፣ Sirat Rasul Allah. (English translation 798 pages[3].) እና (2) መሐመድ ኢብን ሳዓድ (852              

ሒጂራ) Kitab al-Tabaqat al-Kabir, (English translation, 1097 pages [4].) 

 

ስድስቱ የእስልምና ሃይማኖት መግለጫዎች 

እነዚህ ትምህርቶች የእስልምና መሠረታዊ እምነቶች ናቸው፡፡ ማንኛውም ሙስሊም እውነተኛ ሙስሊም          

ለመባል እነዚህን መሠረታዊ የእምነት አቋማት ሊከተላቸውና ሊፈጽማቸው ይገባል፡- (1) በአንድ ፈጣሪ           

ማመን (2) በሁሉም የፈጣሪ ነቢያት ማመን (3) ከአላህ ዘንድ ለነቢዩ ሙሴ፣ ለዳዊት፣ ለኢየሱስ እና              

ለሙሐመድ በተገለጡትን ቀደምት የቅዱሳት መጻሕፍት ቅጂዎች ማመን (4) በመላእክት ማመን (5) ስለ            

ፍርድ ቀን እና ከዛ በኋላ ስላለው ሕይወት ማመን (6) በመለኮታዊ አዋጅ (ወይም የፍጻሜ እጣ ፈንታ)               

ማመን፡፡  

 

13 

https://ethiopiansite.com/


https://ethiopiansite.com/   
 

አምስቱ የእስልምና አዕማዳት 

(1) እምነትን መመስከር (ሻሃዳህ) ፈጣሪ አንድ መሆኑን እና ሙሐመድ የመጨረሻው የሰው ልጅ ነቢይ ነው              

ብሎ መናገር፡፡ (2) የየዕለት ጸሎት (ሶላት) በቀን አምስት ግዜ መጸለይ፡- በአምስቱ የዕለት ተዕለት ጸሎት አንድ               

ሙስሊም ፊቱን መካ ወደሚገኘው ካአባ አዙሮ መጸለይ ይጠበቅበታል፡፡ ይህ ባለ ስድስት ጎን ቅርጽ ያለው              

ድንጋይ (ካአባ) በሙስሊሞች ዘንድ መጀመሪያ በአዳም የተገነባ እና በመቀጠልም በአብርሃም የታደሰ እንደሆነ            

ይታመናል፡፡ ሙስሊሞች ካአባ ለአንዱ አላህ በምድር ላይ የተሰራ የመጀመሪያ የማምለኪያ ሥፍራ እንደሆነም            

ያምናሉ፡፡ ሃጅ፣ ወደዚህ ሥፍራ በየአመቱ የሚደረግ መንፈሳዊ ጉዞ ነው፡፡ (3) ምጽዋት/ቀረጥ (ዘካ) በየአመቱ             

መጨረሻ ለችግረኞች የሚሰጥ ስጦታ፡፡ አንድ ሰው ከቆጠበው ሃብት ላይ 2.5 እጁን ለተቸገሩ የሚሰጥበት             

ሥርዓት ነው፡፡ (4) የሃይማኖት ጉዞ (ሀጅ) አካላዊ እና የገንዘብ ችግር ከሌለ በስተቀር ቢያንስ አንድ ግዜ ወደ                

መካ መሄድ፡፡ (5) የሮሞዳን ጾም (ሳውም)፡፡ 

 

የቁርአን ይዘት 

ብዙዎቹን የተውራት/ኦሪት (አምስቱ የሙሴ መጻሕፍት) እና የታልሙድ ታሪኮች በቁርአን ውስጥም ሰፍረው           1

እናገኛቸዋለን፡፡ ምንም እንኳ በቁርአን ውስጥ ሰፍረው የምናገኛቸው በርካታዎቹ ገጸ-ባሕሪያት ከመጽሐፍ          

ቅዱስና ከታልሙዱ ጋር ተመሳሳይ ቢሆኑም የታሪኮቹ አውድ እና መቼት (ጊዜ እና ቦታ) ግን ልዩነት አላቸው፡፡               

በቁርአን ውስጥ ቁርአን የጠቀሳቸውና በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ የማይገኙ ገፀ-ባህሪያት 4 ብቻ ናቸው፡፡            

ከእነዚህም ሁለቱ በአፈታሪክ አገር የኖሩ አፈታሪክ ሰዎች ሲሆኑ 3ተኛው የሙሐመድ ትልቁ ነቃፊ (ተቺ)             

የነበረው አጎቱ አቡ ለሀብ ነው፡፡ አራተኛው ደግሞ በአላህ መሰረት የእስላሞች ነብይ የነበረው ታላቁ             

እስክንድር ነው፡፡ 

 

የተቀሩት ገፀ-ባህሪያት ማለትም፡- አዳም (አደም)፣ ኖህ (ኑሕ)፣ አብርሃም (ኢብራሂም)፣ ይስሀቅ (ኢስሓቅ)፣           

እስማኤል፣ ያዕቆብ፣ ኢያሱ (አልየሰዕ)፣ ሎጥ፣ ሙሴ (ሙሳ)፣ አሮን (ሃሩን)፣ ዮናስ፣ ዳዊት (ዳውድ)፣ ሰለሞን             

(ሱለይማን)፣ ማርያም (መርየም)፣ ኢየሱስ (ዒሳ)፣ ሰይጣን፣ ገብርኤል (ጅብሪል) እና የመሳሰሉት በመጽሐፍ           

ቅዱስ ውስጥ የሚገኙ ናቸው፡፡ የእነዚህ ሰዎች ታሪክ በቁርአኑ ላይ የሰፈረው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ባለው              

መሠረት አይደለም፡፡ በቁርአን ውስጥ፣ በነዚህ ሰዎች ሕይወት ዙሪያ የቀረቡት ታሪኮች ወቅታቸውና           

አውዳቸው ከመጽሐፍ ቅዱሱ ወቅትና አውድ ጋር አይጣጣምም፡፡  

1 ታልሙድ፡- የአይሁድን የፍትሐ ብሔርና የሃይማኖት ሕግ የያዘ መጽሐፍ ስብስብ ነው:: 
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 ምንጮች፡- 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sunnah 

http://www.politicalislam.com/principles/pages/five-principles/ 

http://www.answering-islam.org/ 
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ለሙስሊም ወዳጆቻችን ጥያቄዎች የተሰጠ ምላሽ፣ መግቢያ 

 

ከክርስትና ውጪ፣ ሃይማኖቱን በሚሽን/በተልዕኮ በዓለም ላይ ለማስፋፋት ጥረት የሚያደርግ ብቸኛ          

ሃይማኖት እስልምና ነው፡፡ የእስልምና እምነት አስፋፊዎች የመጨረሻ ግብ ዓለምን በእስልምና መሸፈን           

መሆኑ ምስጢር አይደለም፡፡ እያንዳንዱ ሙስሊም፣ ሙስሊም ያልሆኑ ሌሎች ሰዎችን ወደ እምነቱ           

ከመጥራት ሃላፊነት በተጨማሪ የሙሐመድ አስተምህሮዎችንና የሃይማኖቱን መሠረታዊ መመሪያዎች        

የመፈፀም ግዳጅ አለበት፡፡ ይህ፣ ከሃይማኖቱ ውጪ ያሉ ሰዎችን ወደ እምነቱ የመጋበዝ ሥራ ዳዋ (dawah )              

በመባል ይታወቃል፡፡ 

 

ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ አንዳንድ ሙስሊሞች በዚህ የመነቃቃት ወኔ በመነዳት ሃላፊነት በጎደለው ሁኔታ             

የሃይማኖታቸውን ታላቅነት ለማሳየት በክርስትናና በአስተምህሮቱ ላይ በጭካኔ የተሞላ ጥቃት እያደረሱ          

ይገኛሉ፡፡ ማንም ሊገነዘበው እንደሚችል እንደዚህ አይነቱ ከሃይማኖቱ ውጪ ያሉ ሰዎችን ወደ እምነቱ            

የመጥራት አካሄድ ሰውን በማክበርና በትህትና ላይ የተመሠረተ አይደለም፡፡ በሌላው ሰው የተቀደሰ እምነት            

እና ልማዶች ላይ የሚካሄድ እንዲህ አይነቱ በጭካኔ የተሞላ አቀራረብ ጥላቻና አለመረጋጋትን ከመፍጠር            

የዘለለ ምንም ፋይዳ ሊኖረውም አይችልም፡፡ አንዳንድ ስሜታዊ ክርስቲያኖችም የዚህ ችግር አካሎች           

እንደነበሩ መደበቅ አስፈላጊ መስሎ አይታየንም፡፡ የክርስቶስን ትምህርት በአግባቡ ያልተገነዘቡ እንደ እነዚህ           

አይነቶቹ ሰዎች፣ የእስልምናን ነብይ ስም አንጓጠዋል፣ በእስልምና ባሕልና ልማዶች ላይም የስድብ ቃል            

ሰንዝረዋል፡፡ ይህ ተግባር በሙስሊሙ ማህበረሰብ ታሪክ ውስጥ እንግዳ ነገር አይደለም፡፡ በሙሐመድ ዘመን            

እንኳን በእስልምና እምነት ላይ ያላግጡ የነበሩና ራሳቸውን ‘ክርስቲያን’ እያሉ የሚጠሩ ሰዎች እንደነበሩ            

ቁርአን ይናገራል፡፡ በእነዚህ ላይ ቁርአን እንዲህ ሲል ማስጠንቀቂያ አዘል መልዕክት ያስተላልፋል፡- 

 

● እናንት ያመናችሁ ሆይ! [ሙስሊሞች ሆይ!] ይሁዶችና ክርስቲያኖችን ረዳቶች [ወዳጆች] አድርጋችሁ 

አትያዙ፣ ከፊላቸው ለከፊሉ ረዳቶች ናቸው፣ ከእናንተም ውስጥ ረዳቶች የሚያደርጋቸው ሰው እርሱ 

በእነርሱ ነው፣ አላህ አመጸኞችን ሕዝቦች አያቀናም፡፡ … እናንት ያመናችሁ ሆይ! ከነዚያ ከበፊታችሁ 

መጽሐፍን ከተሰጡት [ይሁዶችና ክርስቲያኖችን] እነዚያን ኃይማኖታችሁን ማላገጫና መጫወቻ 

አድርገው የያዙትን  ከሃዲዎችንም ረዳቶች አድርጋችሁ አትያዙ፣ ምእመናንም እንደሆናችሁ አላህን 

ፍሩ፡፡  

ሱረቱ አል-ማኢዳህ (5)፡51፣57 
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O ye who believe! Take not the Jews and the Christians for your friends and protectors                

… take not for friends and protectors those who take your religion for a              

mockery or sport.  

 

በዚያ ዘመን የነበሩትንና እንዲህ አይነቶቹን አይሁድና ክርስቲያኖች ከሚያስጠነቅቀው ከፍ ብሎ ከተገለጸው           

ጥቅስ በተቃራኒው፣ ቁርአን ስለ ክርስቲያኖች የሚናገረው በርካታ አዎንታዊና ገንቢ ጥቅሶች አሉት፡፡ እነዚህ            

ጥቅሶች የስም ክርስቲያኖችን ሳይሆን እውነተኛ የክርስቶስ ተከታዮችን የሚመለከቱ ናቸው፡፡ እስቲ ከዚህ           

በታች የተገለፁትን የቁርአን ጥቅሶች ለአብነት እንመልከት፡- 

 

● ይሁዶችንና እነዚያን ያጋሩትን ለነዚያ ለአመኑት [ሙስሊሞች] በጠላትነት ከሰዎች ሁሉ ይበልጥ 

የበረቱ ኾነው በእርግጥ ታገኛለህ፣ እነዚያንም እኛ ክርስቲያኖች ነን ያሉትን ለነዚያ ለአመኑት 

[ለሙስሊሞች] በወዳጅነት በእርግጥ ይበልጥ የቀረቧቸው ሆነው ታገኛለህ ፤ ይህ ከነሱ ውስጥ 

ቀሳውስትና መነኮሳት በመኖራቸውና እነሱም የማይኮሩ በመሆናቸው ነው፡፡  2

 ሱረቱ አል-ማኢዳህ (5)፡82 

 

… nearest among them in love to the believers (Muslims) wilt thou find those who say,                

“We are Christians” because amongst these are men devoted to learning and            

men who have renounced the world, and they are not arrogant. 

 

● ዒሳ [ኢየሱስ] ከእነርሱ ክህደት በተስማው ጊዜ፡- ወደ አላህ (ተጨምረው) ረዳቶቼ እነማን ናቸው 

አለ፣ ሐዋሪያት፡- እኛ የአላህ ረዳቶች ነን፣ በአላህ አምነናል ፣ እኛም ትክክለኛ ታዛዦች መሆናችንን፣ 

መስክር አሉ፡፡ ጌታችን ሆይ! ባወረድኸው አመንን፣ መልዕክተኛውንም ተከተልን፣ ከመስካሪዎችም ጋር 

መዝግበን (አሉ)፡፡ 

 ሱረቱ አሊ-ዓምራን (3)፡52፣53  

 

When Jesus found unbelief on their part, he said, “Who will be my helpers to (the work                 

of) God?” Said the disciples: “We are God’s helpers; we believe in God, and do               

2 ይህ ስለ ኢትዮጵያ ነጋሢ ልኡካን የተነገረ ነው ይባላል (ከቅዱስ ቁርአን የግርጌ ማስታወሻ የተወሰደ)፡፡ 
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thou bear witness that we are Muslims (those who bow to God’s will). Our Lord!               

We believe in what Thou hast revealed, and we follow the Apostle (Jesus): then              

write us down among those who bear witness.” 

 

● እናንተ ያመናችሁ ሆይ [ሙስሊሞች] የመርየም [የማርያም] ልጅ ዒሳ [ኢየሱስ] ለሐዋሪያቶቹ ወደ 

አላህ ረዳቴ ማነው እንዳለ ሐዋሪያቶቹም እኛ የአላህ ረዳቶች ነን እንዳሉት፣ የአላህ ረዳቶች ሁኑ፣ 

ከእሥራኤልም ልጆች አንደኛዋ ጭፍራ አመነች፣ ሌላይቱም ጭፍራ ካደች፣ እነዚያን ያመኑትንም 

በጠላታቸው ላይ አበረታናቸው፣ አሸናፊዎችም ሆኑ ፡፡  

 ሱረቱ ኣል-ሶፍ (61)፡14 

 

Said the Disciples (of Jesus), “We are God’s helpers!” Then a portion of the Children of                

Israel believed (became followers of Jesus), and a portion disbelieved. But We            

gave power to those who believed against their enemies, and they became the             

ones that prevailed. 

 

● አላህም ባለ ጊዜ (አስታውስ)፤ ዒሳ [ኢየሱስ] ሆይ! እኔ ወሳጅህ ወደ እኔም አንሺህ ነኝ፤ ከነዚያም 

ከካዱት ሰዎች አጥሪህ ነኝ፣ አነዚያንም የተከተሉህን፣ እስከ ትንሣኤ ቀን ድረስ፣ ከነዚያ ከካዱት በላይ 

አድራጊ ነኝ ፤ ከዚያም መመለሻችሁ ወደኔ ነው፤ በእርሱ ትለያዩበትም በነበራችሁት ነገር 

በመካከላችሁ እፈርዳለሁ፡፡ 

 ሱረቱ አሊ-ዒምራን (3)፡55 

Behold! God said: “O Jesus! I will take thee and raise thee to Myself and clear thee (of                  

the falsehoods) of those who blaspheme. I will make those who follow thee             

superior to those who reject faith to the Day of Resurrection" 

 

● ከዚያም በዱካዎቻቸው ላይ መልዕክተኞቻችንን አስከታተልን የመርየምን [የማርያምን] ልጅ ዒሳንም 

[ኢየሱስንም] አስከተልን፤ ኢንጂልንም [ወንጌልንም] ሰጠነው፤ በነዚያም በተከተሉት (ሰዎች) ልቦች 

ውስጥ መለዘብንና እዝነትን፣ አዲስ የፈጠሩዎትንም ምንኩስና አደረግን …  

 ሱረቱ አል-ሐዲድ (57)፡27 
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We sent after them (the prophets) Jesus the son of Mary, and bestowed on him the                

Gospel; and We ordained in the hearts of those who followed him            

Compassion and Mercy. 

 

ከሙስሊሞች ጋር በሚኖርህ ግንኙነት ወቅት፣ ሆን ብለውም ሆነ ባለማወቅ ሃይማኖታቸውንና ነቢያቸውን           

ስለተሳደቡ ክርስቲያኖች ይቅርታ ለመጠየቅ ወደኋላ አትበል፡፡ የቁርአን አስተምህሮዎችን የማትቀበል ቢሆንም          

እንኳ፣ አንተ ሙስሞችን ከሚወዱና ቁርአን ከሚያወድሳቸው ከእውነተኞቹ የኢየሱስ ተከታዮች መካከል          

እንደሆንክ ራስህን ልታስመሰክር ይገባል፡፡ ቃልህና ተግባርህ በአንዱ - በአብርሃም፣ በይስሃቅና በያዕቆብ አምላክ            

የምታምንና ለእርሱም ፈቃድ የምትገዛ መሆንህን ለሙስሊም ወዳጅህ ሊመሰክሩለት ይገባል፡፡ ሁል ጊዜ           

ለመማር የተዘጋጀህ፣ ከዓለማዊ እሥራቶች የተፈታህ፣ ትሁት፣ እግዚአብሔርን የምታገለግል፣ በጠላት ላይ          

የእግዚአብሔርን ኃይል የምትለማመድ፣ እስከ መጨረሻው የምትፀናና የምትበረታ በተጨማሪም ለሰው         

ልጆች ሁሉ ርህራሄና ምህረት ያለህ መሆንህን በፍቅር የምትገልጥለት ሁን፡፡ በእነዚህ ሁኔታዎች ራስህን            

የምትገልጥ ከሆንህ የእስልምና እምነት ተከታዮችን የልብ በር ለማግኘትና ለማገልገል ያለጥርጥር ተሳካልህ           

ማለት ነው፡፡ 

 

ከዚህ ጋር አያይዘን፣ ይህ መጽሐፍ የሙስሊሞችን አስተምህሮ በማጥቃት ወይም የጥቃት ምላሽ በመስጠት            

መንፈስ አለመቅረቡን በአፅንኦት ልንገልጽ እንወዳለን፡፡ ይህ መጽሐፍ እንደ ክርክር ማጣቀሻ ጽሑፍ ተደርጎ            

በሚነበብበት አቅጣጫም አልተጻፈም፡፡ አስተውል፣ እንደ እውነተኛ የጌታ ኢየሱስ ተከታይ ለሚከተሉት          

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ማሳሰቢያ ልብህን ልትሰጥ ይገባል፡- 

 

● ነገር ግን ጠብን እንዲያመጣ አውቀህ ከሰነፎችና ካልተማሩ ምርመራ ራቅ፤ የጌታም ባሪያ ለሰው ሁሉ 

ገር ለማስተማርም የሚበቃ ለትዕግሥትም የሚጸና ሊሆን እንጂ ሊጣላ አይገባውም ። ደግሞም 

ምናልባት እግዚአብሔር እውነትን ያውቁ ዘንድ ንስሐን ይሰጣቸዋልና ፈቃዱን ለማድረግ በዲያብሎስ 

ሕያዋን ሆነው ከተያዙበት ወጥመድ ወጥተው፣ ወደ አእምሮ ይመለሳሉ ብሎ የሚቃወሙትን 

በየዋህነት ይቅጣ። 

 2ጢሞቴዎስ 2፡23-26  

 

● ለገዦችና ለባለ ሥልጣኖች የሚገዙና የሚታዘዙ፣ ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጁ፣ ማንንም የማይሰድቡ፣ 

የማይከራከሩ፣ ገሮች፣ ለሰው ሁሉ የዋህነትን ሁሉ የሚያሳዩ እንዲሆኑ አሳስባቸው። 

19 

https://ethiopiansite.com/


https://ethiopiansite.com/   
 

ቲቶ 3፡1-2  

 

ይህ መጽሐፍ፣ በተለያየ መንገድ የቀረቡ የተለያዩ ጸሐፊዎች ጭምቅ አሳብና ከ 15 ዓመታት በላይ             

በሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥ በመኖር ያካበትኩት የግል ልምዴ ውሁድ ውጤት ነው፡፡ በቀጣዮቹ ገጾች            

ውስጥ ያሉ ፍሬ አሳቦች በክርስቲያኑ ማህበረሰብ መካከል ጥርጥርና ግራ መጋባት ለመፍጠር፣ በክርክር አዋቂ             

ሙስሊም ሊቃናት ያለማቋረጥ በሚደረገው ዘመቻ ለሚደናገሩ አማኞች መረጃ በማቅረብ ረገድ የራሱ የሆነ            

ጉልህ ጠቀሜታ እንደሚኖረው እምነታችን ነው፡፡  

 

ክርስቲያኖች፣ ጥብቅና የሚቆሙለትን እውነት ውጤታማ በሆነ መንገድ ለሌሎች ለመመስከር         

የሚያስችላቸው ብቸኛው መንገድ፣ የሚናገሩትን እውነት በሕይወት ኖሮ በማሳየት እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል!           

በጋራ መግባባት ላይ የተመሠረተ መከባበርን ማስፈንና ወዳጅ መሆን ከማንኛውም እውነተኛ የክርስቶስ           

ተከታይ የሚጠበቅ ሥነ-ምግባር ነው፡፡ የቃላት ጥቃትና መልሶ ማጥቃት መጨረሻው፣ ሽንፈት ብቻ ነው፡፡            

የዚህም ነገር የሩቅ ጊዜ ውጤት፣ ቅሬታና ብስጭት ከመፍጠር የዘለለ አይሆንም፡፡ በትህትና እየኖሩ በየዕለቱ             

የሰውን ጠንካራ ልብ ሊያሸንፍ የሚችለውን የክርስቶስን ፍቅር በተግባር እየገለጡ ከመኖር በቀር፣ ሙስሊም            

ወዳጆችን ለማፍራት ምን የተሻለ መንገድ ሊኖረን ይችል ብለው ያስባሉ?  

 

በዚህ መጽሐፍ ስር የቀረቡ መረጃዎች፣ በወዳጅነት እና በጋር መከባበር ላይ በተመሠረተ አቀራረብ ጥቅም ላይ              

እስከዋሉ ድረስ፣ በቅንነት እውነትን ለማወቅ ለሚሹ ሙስሊም ጠያቂዎች መልስ ለመስጠት ትልቅ እገዛ            

እንደሚያደርግ እምነታችን ነው፡፡ እንዲህ አይነቱ በግልፅ፣ እምነትን የመነጋገር ልምድ ሙስሊም ወዳጅዎ           

የመጽሐፍ ቅዱስን ጥልቅ እውነቶች ለመመርመር እንዲነሳሳ ያግዘዋል፡፡ የዚህ ፍጻሜው ደግሞ በመሲሁ           

ኢየሱስ የሚገኘውን ድነት/መዳን የማወቅ እድል መፍጠር ይሆናል፡፡ 

 

እውነተኛዎቹ የኢየሱስ ተከታዮች በታሪክ በመሳሪያም ሆነ በቃል ጦርነት ውስጥ አልተባበሩም፡፡ በእዚህ ፈንታ            

ዓለማዊ ግቦቻቸውን ወደጎን በማድረግ ወንጌልን ለሰው ልጆች ሁሉ ለማድረስ ራሳቸውን ሰጡ እንጂ፡፡ እንደ             

እግዚአብሔር አገልጋዮች ታማኝ በመሆን የክርስቶስን ፍቅር መግለጥ፣ በስሙም የሚገኘውን ድነት/መዳን እና           

የኃጢአት ስርየት መስበክ ዋነኛ ተልዕኮአቸው ነበር፡፡ ማንንም አልኮነኑም፣ አይኮንኑምም፡፡ ከእዚህ ይልቅ እንደ            

ክርስቶስ አምባሳደሮች፣ ሰዎች እርስ በእርሳቸው እና ከእግዚአብሔር ጋር እንዲተራረቁ የማስታረቅን          

አገልግሎትን ሊያውጁ ተገባቸው! ይህንን ክቡር ተጋድሎ እግዚአብሔር ይባርክ፡፡  
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የሙስሊሙ ጥያቄዎች 

 

1. “ቁርአን የመጣው መጽሐፍ ቅዱስን ለመተካት ነው፡፡” 

 

በርካታ ሙስሊሞች፣ የሙስሊሞች ቅዱስ መጽሐፍ የሆነው ቁርአን፣ የአይሁድንና ክርስቲያኖችን ቅዱሳት          

መጻሕፍት ሊተካ እንደመጣ ያስባሉ፡፡ ለዚህም በምክንያትነት የሚያቀርቡት እነዚህ መጻሕፍት ተበላሽተዋል፣          

ተለውጠዋል፣ ጊዜ አልፎባቸዋል ወይም ጠፍተዋል የሚል ነው፡፡ ሆኖም ግን፣ ቁርአኑ እነዚህን ምክንያቶች            

በውስጡ አላካተተም፣ አያውቃቸውምም፡፡ እንዳውም ቁርአን የቀደሙትን መገለጦች [ማለትም ኦሪትና         

ወንጌልን] ለማረጋገጥና ለማጽደቅ እንደተላከ ይናገራል፡፡ አንድ ነገር እውነተኛነቱ ዳግም መረጋገጥ ካስፈለገው           

ደግሞ የነገሩን እጅግ አስፈላጊነት ያሳያል፡፡ በተለይ አረጋጋጩ እግዚአብሔር ሲሆንማ ነገሩ እንዴት እጅግ            

አስፈላጊ ይሆን! ከዚህ በታች የተገለጹትን ጥቅሶች ልብ ይበሉ፤ በእነዚህ ጥቅሶች መሰረት ቁርአን የቀደሙትን             

መገለጦች ለማረም፣ ለመተካት፣ ለመሰረዝ፣ ወይም ለማሻሻል ሳይሆን ለማረጋገጥ/ለማጽደቅ መምጣቱን         

ያበሥራል፡፡  

 

● ከእናንተ ጋር ያለውን (መጽሐፍ)  የሚያረጋግጥ ሆኖ ባውረድኩትም (ቁርአን) እመኑ፤… 3

 ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡41 

 

And believe in what I reveal, confirming the revelation which is with you…. 

 

● ከነሱም ጋር ያለውን (መጽሐፍ) አረጋጋጭ የሆነ መጽሐፍ [ቁርአን] ከአላህ ዘንድ በመጣላቸው ጊዜ፣ 

… 

 ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡89 

 

And when there comes to them a Book (Qur’an) from God, confirming what is with               

them ……  

 

3 በሁለቱ ጥቅሶች እና በቀጣዩ ገጽ ላይ መጽሐፍ የሚለው ቃል ኦሪትን እና/ወይም ወንጌልን የሚወክል ሲሆን እነሱ እየተባሉ 
የሚጠሩት ደግሞ አይሁድ እና/ወይም ክርስቲያኖች ናቸው፡፡ 
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● … እርሱ [ቁርአን] ከእነርሱ ጋር ላለው (መጽሐፍ) አረጋጋጭ እውነተኛ ሲሆን ይክዳሉ፤ … 

 ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡91 

 

… yet they reject all besides, even if it (Qur’an) be truth confirming what is with them. 

 

● እነርሱ ጋርም ላለው (መጽሐፍ) አረጋጋጭ  የሆነ መልክተኛ [ሙሐመድ] ከአላህ ዘንድ በመጣላቸው 

ጊዜ … 

 ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡101 

 

And when there came to them an apostle (Muhammad) from God Confirming what was              

with them …. 

 

● ከበፊቱም የሙሳ [የሙሴ] መጽሐፍ መሪና ፀጋ ሊሆን አለ፣ ይህም [ቁርአኑ] እነዚያን የበደሉትን 

ሊያስፈራራ በዐረብኛ ቋንቋ ሲሆን (የፊቶቹን መጻሕፍት) አረጋጋጭ መጽሐፍ ነው፣ … 

 ሱረቱ አል-አሕቃፍ (46)፡12  

 

And before this (Qur’an) was the Book of Moses as a guide and a mercy; and this book                  

(Qur’an) confirms (it) in the Arabic tongue. 

● … ይህም ያወረድነው [ቁርአን] የሆነ ብሩክ፣ ያንንም በፊቱ የነበረውን (መጽሐፍ) አረጋጋጭ 

መጽሐፍ ነው፣ … 

 ሱረቱ አል-አንዓም (6)፡92 

 

And this is a book (Qur’an) which We have sent down, bringing blessings, and              

confirming (the revelation) which came before it. 

  

● ወደ አንተም [ወደ ሙሐመድ] መጽሐፉን [ቁርአኑን] ከበፊቱ ያለውን መጽሐፍ አረጋጋጭና  በእርሱ 

ላይ ተጠባባቂ ሲሆን በእውነት አወረድን፣ … 

 ሱረቱ አል-ማኢዳህ (5)፡48  
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To thee (Muhammad) We sent the scripture (Qur’an) in truth confirming the scripture             

that came before it, and guarding it in safety. 

  

ዛሬ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተካተው የምናገኛቸውንና ከቁርአኑ በፊት የነበሩትን መገለጦች [ብሉይና አዲስ            

ኪዳን] እንደ እዚህ እጅግ አስፈላጊዎች ያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው? ለምንድን ነው ቁርአን - የእኔ              

መምጣት እነርሱን ለማረጋገጥና ለመጠበቅ ነው - የሚለው ለእነዚህ ጥያቄዎች ቁርአን ራሱ ምላሽ አለው፡፡             

ቁርአን፣ እነዚህ የቀድሞ መገለጦች [ብሉይና አዲስ ኪዳን] ለሰው ልጆች በሙሉ እንደ ማስጠንቀቂያ ፣ እንደ             

የልብ ብርኃን ፣ እንደ ፀጋ ፣ እንደ ምሪት እና እንደ መብራት ሆነው እንደተላኩ ይናገራል፡፡ ደግሞም እርግጥ ነው፣               

ይህ ብቸኛ ብርኃን ነው አለሙን ከኃጢአት ጨለማ ወደ አስደናቂው salvation/ድነት እና የዘላለም            4

ሕይወት መንገድ ሊመራ የሚችለው፡፡ የቁርአኑን ማረጋገጫዎች ከዚህ በታች እንመለከታለን፡-  

  

● ከርሱ በፊት ያሉትን መጻሕፍትን የሚያረጋግጥ ሲሆን መጽሐፍን (ቁርአንን) ባንተ ላይ [በሙሐመድ 

ላይ] ከፋፍሎ በውነት አወረደ፡፡ ተውራትና [ኦሪትንና]  ኢንጂልንም [ወንጌልን ] አውርዷል፡፡ [ከቁርአን] 5

በፊት ለሰዎች መሪ አድርጎ (አወረዳቸው)፣  

ሱረቱ አሊ-ዒምራን (3)፡3፣4 

 

And He sent down the Law (of Moses) and the Gospel (of Jesus) before this (the                

Qur’an) as a guide to mankind. 

 

● እኛ ተውራትን [ኦሪትን] በውስጥዎ መምሪያና ብርሃን [guidance & light] ያለበት ስትሆን 

አወረድን … 

ሱረቱ አል-ማኢዳህ (5)፡44 

4 Salvation/ድነት = ይህ የእንግሊዘኛ ቃል በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ‹መዳን፣ ድኅነት› ተብል የተተረጎመ ሲሆን በተለያዩ                
መንፈሳዊ ጽሑፎች ደግሞ ‹ደኅንነት› የሚሌ ፍቺ ተሰጥቶት እንመለከታለን፡፡ የቃሉ ትርጓሜ ከአንድ ጎጂ ነገር መጠበቅን፣ መከለልን               
እና ነጻ መውጣትን የሚያመለክት ሲሆን፣ የቃሉ መንፈሳዊ ትርጉም ደግሞ ከኃጢአት ሃይል እና የዘላለም ሞት ከሆነው ከኃጢአት                
ቅጣት ማምለጥን ያመለክታል (ሮሜ 6፡23)፡፡ በጥቅሉ ቃሉ ከመንፈሳዊ ሞት ወይም፣ ከእግዚአብሔር ተለይቶ ለዘለአለም             
በሲኦል/ገሃነም ከመኖር ነጻ መውጣትን፣ መትረፍን፣ መቤዠትን የኃጢአት ስርየት/ይቅርታ ማግኘትን፣ ያመለክታል፡፡ አንድ ሰው            
ሲድን ለሃጢአቱ ይቅርታን ያገኛል፤ እንዲሁም ከኃጢአቱ ይነጻል፡፡ በዚያን ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ይሆናል (ሮሜ 8፡30)፡፡               
ይህን ድኅነት ለማግኘት የሚሻ ሰው ሊከተል የሚችለው መንገድ አንድ ብቻ ነው፡፡ እርሱም ለሰው ልጆች ኃጢአት ምትክ ሆኖ                 
በፈቃዱ ለመስቀል ሞት ታዛዥ በሆነው በጌታችንንና በመድሃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እና ትንሳኤ ማመን መሆኑን              
መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በስፋት ተጠቅሶ እናገኛለን፡፡ 
 
5 ‹ኦሪት› = ሙሴ እንደ ጻፋቸው የሚነገሩ የብሉይ ኪዳን የመጀመሪያዎቹ አምስት ቅዱሳት መጻሕፍት (ኦሪት ዘፍጥረት፣ ኦሪት 
ዘጸአት፣ ኦሪት ዘሌዋዊያን፣ ኦሪት ዘኁልቁና ኦሪት ዘዳግም) ናቸው፡፡ 
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It was We who revealed the Law (to Moses); therein was guidance and light. 

 

● በፈለጎቻቸውም (በነቢያቶቹ ፈለግ) ላይ የመርየምን [የማርያምን ] ልጅ ዒሳ [ኢየሱስ ] ከተወራት 

[ከኦሪት ] በስተፊቱ ያለውን አረጋጋጭ ሲሆን አስከተልን፤ ኢንጂልንም [ወንጌልንም ] በውስጡ ቀጥታና 

ብርሃን [guidance & light] ያለበት በስተፊቱ ያለችውን ተውራትንም የሚያረጋግጥ ለጥንቁቆቹም 

መሪና ገሣጭ  ሲሆን ሰጠነው፡፡ 

ሱረቱ አል-ማኢዳህ (5)፡46 

 

We sent him (Jesus) the Gospel; therein was guidance and light. 

 

● የፊተኞቹን የክፍል ዘመናት ሕዝቦችም ከአጠፋን በኋላ፣ ለሰዎችም የልብ ብርሃን [insight ] መሪም 

[guidance] እዝነትም  [mercy ] ሲሆን ይገሰጹ ዘንድ  ለሙሳ [ለሙሴ] መጽሐፉን በእርግጥ ሰጠነው፡፡ 

ሱረቱ አል-ቀሶስ (28)፡43 

 

We did reveal to Moses the book after We had destroyed the earlier generation, (to               

give) insight to men, and guidance and mercy, that they might receive            

admonition. 

 

ሙስሊሞች፣ ከላይ በቁርአኑ የተመሰከረላቸው መልዕክቶች መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከሚገኙት አሳቦች ጋር           

የሚጣጣሙ መሆናቸውን እንዲረዱ አግዛቸው፡፡ በእርግጥም እነዚህ ቅዱሳት መጻሕፍት ከእግዚአብሔር ዘንድ          

የተላኩ ምልክቶች ናቸው፤ መሆናቸውንም በእምነት ልንቀበል ይገባል፡፡ ቁርአኑ ማስጠንቀቂያ ፣ የልብ ብርኃን፣           

ፀጋ ፣ ምሪት እና መብራት እያለ የሚጠራቸውን ቅዱሳት መጻሕፍት በእምነት በማይቀበሉ ላይ           

የሚያስተላልፈውን ማስጠንቀቂያ አዘል መልእክቶች እስቲ አብረን እንመልከት፡- 

 

● … እነዚያ በአላህ ታአምራቶች [ምልክቶች] የካዱ ለነርሱ ብርቱ ቅጣት አላቸው፣ አላህም አሸነፊ 

የመበቀል ባለቤት ነው፡፡ 

ሱረቱ አሊ-ዒምራን (3)፡4 
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Then those who reject faith in the Signs of God will suffer the severest penalty, and God                 

is exalted in might, Lord of retribution.  

 

● ወደነዚያ በመጽሐፉ በዚያም መልክተኞቻችንን በርሱ በላክንበት ወዳስተባበሉት (አታይምን) 

ወደፊትም ያውቃሉ፡፡ እንዛዝላዎቹና ስንሰለቶቹ በአንገቶቻቸው ላይ በተደረጉ ጊዜ (በርሷ) 

ይጎተታሉ፡፡ በገሀነም ውስጥ (ይጎተታሉ)፣ ከዚያም በእሳት ውስጥ ይማገዳሉ፡፡ 

ሱረቱ አል-ሙእሚን (40)፡70-72 

 

Those who reject the Book and the (revelation) with which We sent Our apostles: but               

soon shall they know,---when the yokes (shall be) round their necks, and the             

chains; they shall be dragged along in the boiling fetid fluid; then in the Fire shall                

they be burned.  
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2. “በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ቅዱሳት መጻሕፍት  ተለውጠዋል፡፡” 6

 

ቁርአን፣ የታሀሪፍ መጽሐፍ ሰዎችን፣ - ‹እነዚህን መጻሕፍት በራሳቸው አፍ መፍቻ ቀይረዋል፣ ከፊል            

የመጽሐፍ ክፍሎችንም ደብቀዋል› - ብሎ ከመውቀስ በዘለለ በየትም ቦታ ላይ ክርስቲያኖች፣ የአይሁድን እና             

የክርስቲያኖችን ቅዱሳት መጻሕፍት ስለመቀየራቸው መረጃ አይሰጥም፡፡ 

 

● ከነሱም እርሱ ከመጽሐፉ ያይደለ ሲሆን ከመጽሐፉ መሆኑን እንድታስቡ በመጽሐፉ ምላሶቻቸውን 

የሚያጣምሙ ክፍሎች [who distort the Book with their tongues] አሉ፡፡ … 

ሱረቱ አሊ-ዒምራን (3)፡78  

There is among them a section who distort the Book with their tongues…. 

 

ቅዱሳት መጻሕፍቱ ተለውጠዋል የሚሉ ሰዎች ያልተለወጡትን ጽሑፎች በማስረጃነት በማቅረብ         

የተለወጠው ክፍል ምን እንደሆነ ማሳየት ይኖርባቸዋል፡፡ አሁን፣ አሁን፣ ከእዚህ ክርክር ጋር በተያያዘ በአንዳንድ             

ሙስሊሞች ዘንድ ‹‹የበርናባስ ወንጌል›› እየተባለ የሚጠራ መጽሐፍን እንደ ማስረጃነት ማቅረብ የተለመደ           

እየሆነ መጥቷል፡፡ ሆኖም ግን፣ መጽሐፉ እንኳንስ ይህንን ክርክር ሊያስረዳ ቀርቶ ከራሱ ከቁርአኑ ጋር ሳይቀር              

በርካታ ግጭቶችን በመፍጠሩ ምክንያት መጽሐፉን ጠቅሶ ‹ቅዱሳት መጻሕፍቱ ተለውጠዋል› የሚለውን          

ግምት ለማረጋገጥ የተደረገው ሙከራ ውጤታማ ሳይሆን ቀርቷል፡፡  

 

በመጽሐፍ ቅዱስ ቅጂዎች ላይ መለስተኛ የንባብ ልዩነቶች ቢኖሩም፣ የቅዱሳት መጽሐፍቱን ዶክትሪኖች ሆን            

ብሎ ለመቀየር የተደረጉ ጥረቶች ስለመኖራቸው የሚጠቁሙ ምንም ማስረጃዎች የሉም፡፡ እንደ እዚህ           

አይነት መለስተኛ የንባብ ልዩነቶች ደግሞ ለቁርአኑም ቢሆን እንግዳ አይደሉም፡፡ ከ ቅዱስ ቁርአን መግቢያ ፣             

(ገጽ xxxvi፣ 2ኛ እትም፣ 1977) ላይ የተወሰደውና በ ኤ. ዩሱፍ አሊ የተፃፈውን የሚከተለውን ጽሑፍ              

እንመልከት፡፡ 

 

ከላይ ካሉት ታሪካዊ እውነታዎች አንጻር፣ የቁርአን ምንባቦች (ከጥቂት አነስተኛ ልዩነቶች በስተቀር)           

ከቅዱሱ ነቢይ ምግባሮችና ትምህርቶች ጋር ግቡብ እንደሆኑ ግልጽ ሊሆን በተገባ ነበር፡፡ ሁሉም ምሁራንና             

6 ‹ቅዱሳት መጻሕፍት› ተብለው የተጠቀሱት በብሉይ እና አዲስ ኪዲናት ውስጥ ተካተው ያሉትን 66 መጻሕፍት ነው፡፡ 
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የቁርአን ቁራዎች QURR XX ፣ በሙሉ ድምጽ፣ በሚከተሉት መስፈርቶች መሠረት የቁርአኑ ምንባብ           7

ትክክለኝነት እንዲረጋገጥ ወስነዋል፡- (ሀ) በሐድራት ኡትማን ከተሰራጩት ቅጂዎች ጋር የሚስማማ (ለ)           8

ከአረብኛ ቋንቋ የቃላት ቅጥዎችና ምዕላዳዊ ሕጎች ጋር፣ ከቋንቋው አጠቃቀም፣ የአነጋጋር ዘይቤና ሰዋሰው            

ጋር የሚስማማ እና ከምንም በላይ ደግሞ (ሐ) ከራሱ ከቅዱሱ ነቢይ ጋር ካለ እውነተኛና የልተቋረጠ ግንኙነት               

ጋር የሚጣጣም፡፡ ለዚህ ነው በቅዱስ ቁርአን ውስጥ በጣም ጥቂት የሆኑ የንባብ ልዩነቶችን ብቻ የምናየው፡፡              

እነዚህም ልዩነቶች ቢሆኑ በትርጉማቸው ይዘት አንጻር እርስ በእርሳቸው የሚጋጩ ሳይሆኑ የምንባቦቹ           

አድማስ ይበልጥ እንዲሰፋና ግልጽ እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው ነው፡፡ ስለዚህ፣ ቅዱሱ ነቢይ እነዚህን ልዩነቶች            

ዛሬ ባሉበት ሁኔታ እንደ ተጠቀመባቸውና ልዩነቶቹም የይዘቱን ትርጉም ይበልጥ ግልጽ ያደርጉ እንደነበር            

ቅንጣት ጥርጣሬ የለንም፡፡ 

  

ለአብነት፣ ሁለት ምንባቦችን እንይ (ሀ) አል-ፋቲሐህ ቁጥር 3 እና (ለ) አል-ማ-ኢዳህ ቁጥር 6፡፡ አንድ              

የ I፡3 ምንባብ እንዲህ ይላል፡- ‹‹የፍርድ ቀን ጌታ›› - ሌላው ምንባብ ደግሞ ይህንን ምንባብ ‹‹የፍርድ ቀን                

ንጉሥ›› ይለዋል፡፡ እነዚህ ሁለት ምንባቦች የጥቅሱን አሳብ ይበልጥ ግልጽ ሲያደርጉት ማየት ይቻላል፡፡ (ሐ)             

በቁጥር V : 6፣ ላይ አንድ ምንባብ እንዲህ ይላል፡- በባዶ እግሮቻችሁ ለመንጻት በምትሆኑበት ጊዜ              

‹‹ፊቶቻችሁን ታጠቡ-- እግሮቻችሁንም (ታጠቡ)››፤ ሁለተኛው ምንባብ ደግሞ እንዲህ ይላል፡- ‹‹በእርጥብ          

እጆቻችሁ ፊቶቻችሁን ታጠቡ፣ ራሶቻችሁን አብሱ እግሮቻችሁንም (አንጹ)፡፡››  9

 

በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተሰነዘረው - “ተለውጧል” - የሚለው ክስ ተቀባይነት እንዲያገኝ የሚከተሉት            

ጥያቄዎች በቂ ምላሽ ሊያገኙ ይገባል፡፡ 

7 ቁራዎች QURRXX = የዚህ ቃል አረብኛ ፍቺ ‹አንድን ጽሑፍ በቃል ብቻ ለሚወጡ (ለሚሸመድዱ/reciters) ሰዎች› በስያሜነት                
እንደሚውል ያሳያል፡፡ እንግዱህ ቁራ/ qurrāʾ የሚባሉት ሰዎች የእስልምናን ቅዱስ መጽሐፍ - ቁርአንን በቃላቸው የሚወጡትን              
ይወክላል ማለት ነው፡፡ ሙሐመድ ተከታዮቹ የቁርአን ጥቅሶችን በቃላቸው በመያዝ ለቀጣዩ ትውልድ እንዲያሸጋግሩ ያደርግ ነበር፡፡              
ይህ የሽምደዳ ልማድ ከእስልምና በፊትም ግጥሞችን በቃል በመያዝ ለትውልድ ጠብቆ ለማቆየት በሥራ ላይ ይውል ነበር፡፡ 
 
8 ሐድራት ኡትማን እ.ኤ.አ. በ573 ዓ.ም. በመካ ይኖሩ ከነበሩት የቁራይሽ (የነቢዩ ሙሐመድ ቤተሰቦች) መካከል የተገኘ የእስልምና                
ሶስተኛው ታላቅ ከሊፋ ነበር፡፡ በመካ ይኖሩ ከነበሩና ማንበብና መጻፍ ከሚችሉ ጥቂት ሰዎች መካከል አንዱ ሲሆን በሃብትም                
የበለጠገ ነበር፡፡ ሐድራት ኡትማን ወደ ኢትዮጽያ ተሰደው ከመጡ ሙስሊሞችም መካከሌ አንዱ ነበር፡፡ ሐድራት ከሙስሊም              
ጸሐፍት መካከል ስሙ በመጀመሪያ ረድፍ ላይ ከሚጠሩ ሰዎች መካከል አንዱ ነው፡፡ 
 
9 ከ ዩሱፍ አሊ፣ ‹‹ቅዱስ ቁርአን፡- ትርጉምና ማብራሪያ፣›› 2ኛ እትም፣ 1977 የተወሰደ፡፡ 
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ጥያቄ 1፡ ቅዱሳት መጽሐፍቱን ማን ለወጣቸው? 

ለእዚህ ጥያቄ ብዙ ጊዜ የሚሰጠው ምላሽ፣ የእስልምናን መስፋፋት ለመግታት ሲሉ አይሁድና ክርስቲያኖች            

ቀይሯቸዋል የሚል ነው፡፡ አይሁድና ክርስቲያኖች በአስተምህሯቸው በእጅጉ የሚለያዩ እምነቶች በመሆናቸው          

ይህንን ለውጥ ግንባር ፈጥረው ያደርጋሉ የሚለው ግምት ብዙ ርቀት የሚያስኬድ አይሆንም፡፡ 

 

● እነርሱ መጽሐፉን የሚያነቡ ሲሆኑ አይሁዶች፡- ክርስቲያኖች በምንም ላይ አይደሉም አሉ፣ 

ክርስቲያኖችም፡-አይሁዶች በምንም ላይ አይደሉም አሉ፣ … 

ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡113 

 

The Jews say “The Christians have naught (to stand) upon;” and the Christians say,              

“The Jews have naught (to stand) upon.” Yet they (profess to) study the (same)              

book. 

 

በአይሁድም ሆነ በክርስትና እምነት ውስጥ በርካታ ልዩ ልዩ የሃይማኖት ክፍሎች (sects) ስላሉ፣ ዶክትሪን             

ለመቀየር በሚል ሰበብ በእምነቶቹ ቅዱሳት መጻሕፍት ላይ የተለወጡ ክፍሎች ቢኖሩ፣ ከእነዚህ ልዩ            

የሃይማኖቶቹ ክፍሎች መካከል ይህን ለውጥ የሚቃወም ባልጠፋ ነበር፡፡ ሆኖም ግን በቤተክርስቲያን ታሪክ            

እንዲህ አይነቱ ክስ ተሰምቶ አያውቅም፡፡ ተሰምቶ የሚያውቀው አቤቱታ፣ ቅዱሳት መጻሕፍቱ በተገቢው           

ሁኔታ አልተተረጎሙም የሚል እንጂ ተለውጠዋል ወይም ተቀይረዋል የሚል አይደለም፡፡ 

 

ኢየሱስ፣ በአገልግሎቱ ወቅት አይሁድ ቅዱሳት መጽሐፍቱን መለወጣቸውን ጠቅሶ የወቀሳቸው አጋጣሚ          

የለም፤ ወደ ቅዱሳት መጽሐፍቱ ፊታቸውን እንዲመልሱ ይሰብካቸው ነበር እንጂ፡፡ በቅዱሳት መጽሐፍቱ           

ውስጥ አይሁድ ይህን ለውጥ አድርገው ቢሆን ኖሮ ኢየሱስ ይህን ከመናገር አይመለስም ነበር፡፡ በሙሐመድ             

ዘመንም ቢሆን፣ ሙስሊሞች ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ወዳጅነታቸውን ያሳዩአቸው በአቢሲኒያ (በኢትዮጵያ)          

ይኖሩ የነበሩ እውነተኛ ክርስቲያኖች፣ በቅዱሳት መጽሐፍቱ ላይ የተደረገ ለውጥ ቢኖር ኖሮ ለእነዚያ እንግዳ             

ሙስሊሞች ይህንን ጉዳይ አንስተው ከመናገር አይቆጠቡም ነበር፡፡ 
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● …እነዚያንም ክርስቲያኖች ነን ያሉትን ለነዚያ ላመኑት [ለሙስሊሞች] በወዳጅነት በእርግጥ ይበልጥ 

የቀረቧቸው ሆነው ታገኛለህ፤ ይህ ከእነሱ ውስጥ ቀሳውስትና መነኮሳት በመኖራቸውና እነሱም 

የማይኮሩ በመሆናቸው ነው፡፡  

ሱረቱ አል-ማዒዳህ (5)፡82  

 

Nearest among them in love to the believers wilt thou find those who say “We are                

Christians” because amongst these are men devoted to learning. 

ጥያቄ 2፡ ቅዱሳት መጽሐፍቱ ተቀየሩ ከተባለ - መቼ? 

የአይሁድ እና የክርስቲያኖች ቅዱሳት መጻሕፍትን ከሙሐመድ ሞት በፊት ተቀይረዋል ከተባለ፣ ሙሐመድ           

ከዚህ በታች በቁርአኑ ውስጥ የሰፈሩትን ጥቅሶች እንዲቀራ ባልተደረገ ነበረ፡- 

 

● … ከመጽሐፍ አላህ ባወረደው ሁሉ አመንኩ ፤ …  

አል-ሹራ (42)፡15  

 

I believe in the Book (of the people of the Book) 

 

● በአላህና ወደኛ በተወረደው (ቁርአን) ወደ ኢብራሂምም [አብርሃም] ወደ ኢስማዒልና [እስማኤል] 

ወደ ኢስሐቅም [ይስሃቅ] ወደ ያዕቁብና [ያዕቆብ] ወደ ነገዶቹም በተወረደው በዚያም ሙሳና ዒሳ 

[ለሙሴና ለኢየሱስ] በተሰጡት በዚያም ነቢያት ሁሉ ከጌታቸዉ በተሰጡት ከነርሱ በአንዱም መካከል 

የማንለይ ስንኾን አመንን  እኛም ለርሱ (ለአላህ) ታዛዦች ነን በሉ፡፡ 

ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡136 

 

We believe in God, and the revelation given to us, and to Abraham, Isma’il, Isaac,               

Jacob, and the Tribes, and that given to Moses and Jesus, and that given to (all)                

prophets from their Lord. We make no difference between one and another of             

them. 
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● እናንት የመጽሐፉ ባለቤቶች ሆይ! [አይሁድና ክርስቲያኖች ] ተውራትንና [ኦሪትንና] ኢንጅልን 

[ወንጌልን] ከጌታችሁም ወደናንተ የተወረደውን እስከምታቆሙ (እስከምትሰሩባቸው) ድረስ በምንም 

ላይ አይደላችሁም በላቸው፤… 

ሱረቱ አል-ማኢዳህ (5)፡68 

 

O people of the Book, Ye have no ground to stand upon unless ye stand fast by the                  

Law, the Gospel, and all the revelation that has come to you from your              

Lord. 

 

● የኢንጅልም [የወንጌልም] ባለቤቶች በውስጡ አላህ ባወረደው ሕግ ይፍረዱ፤ … 

ሱረቱ አል-ማኢዳህ (5)፡47 

 

Let the people of the Gospel judge by what God hath revealed therein. 

 

● በፈለጎቻቸውም (በነቢያቶቹ ፈለግ) ላይ የመሪየምን [የማሪያምን] ልጅ ዒሳን [ኢየሱስን] ከተውራት 

[ከኦሪት] በስተፊቱ ያለውን አረጋጋጭ ሲሆን አስከተልን፤ ኢንጂልንም [ወንጌልንም] በውስጡ ቀጥታና 

ብርሃን [guidance and light] ያለበት፣ በስተፊቱ ያለችውንም ተውራትንም የሚያረጋግጥ፣ 

ለጥንቁቆችም መሪና ገሳጭ ሲሆን ሰጠነው፡፡ 

ሱረቱ አል-ማኢዳህ (5)፡46 

 

And in their footsteps We sent Jesus the son of Mary confirming the Law that had come                 

before him. We sent him the Gospel: therein was guidance and light, and             

confirmation of the Law. 

 

● [ሙሐመድ] ወደ አንተም ካወረድነው በመጠራጠር ውስጥ ብትኾን፣ እነዚያን ከአንተ በፊት 

መጽሐፉን የሚያነቡትን [የመጽሐፉን ባለቤቶች] ጠይቅ፣ እውነቱ ከጌታህ ዘንድ በእርግጥ 

መጥቶልሃል፣ ከተጠራጣሪዎቹም አትኹን፡፡ 

ሱረቱ ዩኑስ (10)፡94 
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If thou (Muhammad) wert in doubt as to what We have revealed unto thee, then ask                

those who have been reading the Book from before thee (the people of the              

Book). 

 

● ከእነርሱም ጋር ያለውን (መጽሐፍ) አረጋጋጭ የሆነ መጽሐፍ [ቁርአን] ከአላህ ዘንድ በመጣላቸው 

ጊዜ … ያወቁት ነገር በመጣላቸው ጊዜ በእርሱ ካዱ፤ … አላህም ባወረደው ሁሉ እመኑ በተባሉ 

ጊዜ… እነርሱ ጋርም ላለው (መጽሐፍ) አረጋጋጭ የሆነ መልዕክተኛ ከአላህ ዘንድ በመጣላቸው 

ጊዜ፣…  

ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡89፣91፣101 

 

And when there comes to them a Book (Qur’an) from God confirming what is with               

them…. Yet they reject all besides, even if it be truth confirming what is with               

them…. And when there came to them an Apostle from God confirming what was              

with them…. 

 

ከላይ በተገለጹት ጥቅሶችና በቁርአኑ ሌሎች ቦታዎች ላይ ሰፍረው ባሉ ጥቅሶች ላይ በተደጋጋሚ የተገለጸውን             

‹‹ከእነርሱም ጋር ያለውን መጽሐፍ አረጋጋጭ ሆኖ ›› የሚለውን ሐረግ ልብ ልንል ይገባል፡፡ በእነዚህ ጥቅሶች             

አሳብ መሠረት ቁርአን የወረደው ከእርሱ በፊት የነበሩትን የእይሁድና የክርስቲያኖች ቅዱሳት መጻሕፍን           

ለማረጋገጥ እንጂ ለማስተካከል ወይም እነሱን ለመተካት አይደለም! በርካታ ሙስሊሞች ግን ከእዚህ           

በተቃራኒው እንድናምን ይሻሉ፡፡ ሆኖም፣ በየትኛውም የቁርአን ገጽ ላይ ቁርአን የመጣው አማኙን           

ማሕበረሰብ ‹‹ከተበረዙት››፣ ‹‹ከተለወጡት›› ወይም ‹‹ከጠፉት›› የቶራ ቅዱሳት መጻሕፍት [የሙሴ         

መጻሕፍት] እና ኢንጂል [የአዲስ ኪዳን] ቅዱሳት መጻሕፍት ስህተት ለመታደግ መሆኑን አናነብም፡፡ 

 

እነዚህ የአይሁድና ክርስቲያኖች ቅዱሳት መጻሕፍት - ሙሐመድ ከሞተ በኃላ ተለውጠዋል - የሚለው            

ማስረጃ የሌለው ክስም ቢሆን በሚከተሉት ምክንያቶች ውድቅ መሆኑ ተረጋግጧል፡- 

 

ከክርስቶስ ልደት በኃላ በ600 ዓ.ም. ክርስትና በእሲያ፣ አፍሪካና አውሮፓ በስፋት ተሰራጭቶ ነበረ፡፡ በእነዚህ             

አሕጉሮች የነበሩ ክርስቲያኖች አለማቀፍዊ ስብሰባ በመጥራት ቅዱሳት መጻሕፍቶቹን ለመቀየር ጥረት          

ማድረጋቸውን የሚጠቁም ምንም ማስረጃ የለም፡፡ 
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ሙስሊሞች ቅዱሳት መጻሕፍትን በታላቅ አክብሮት የመጠበቅ ልማድ ስላላቸው፣ ተለውጠዋል የሚባሉት          

ቅዱሳት መጻሕፍት በእርግጥ ተለውጠው ቢሆን ኖሮ የአይሁድ ወይም የክርስትና እምነትን ትተው በሰለሙ            

አንዳንድ ሰዎች እጅ ውስጥ እነዚህ ተቀይረዋል የሚባሉት መጻሕፍት በተገኙ ነበር፡፡ በተግባር ግን አንዳች             

የተገኘ ነገር የለም፡፡ 

 

በ4ኛው እና 5ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ የተገኙ ቅዱሳት መጻሕፍት አሁንም ድረስ በዛው ይዞታቸው ይገኛሉ፤              

(ልብ ይበሉ ሙሐመድ የተወለደው በ6ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ ነው)፡፡ እነዚህ የጥንት ቅዱሳት መጻሕፍት             

አሁን ካሉት ትርጉሞችና ቅጂዎች ጋር አቻ ናቸው፡፡  

ጥያቄ 3፡ እንዴት ተለወጠ?  

የአይሁድ እምነትና ክርስትና በዓለም ዙሪያ የተበተኑ እምነቶች በመሆናቸው፣ ማንም ሰው እነዚህን በዓለም            

ዙሪያ የተበተኑ መጽሐፍ ቅዱሶችን፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ማመዛገቢያና ማጣቀሻ የያዙ ቅዱሳት           

መጻሕፍትን፣ ረቂቆችን እና ፅሁፎችን ከሁሉም ቤተክርስቲያኖች፣ ምኩራቦች፣ ቤተ መጻሕፍት፣ ትምህርት          

ቤቶች እና ቤቶች በመሰብሰብ አስፈላጊ ለውጦች ከተካሄዱባቸው በኋላ መልሶ ማንም ሳያውቅ ማሰራጨት፣            

ሊታሰብ የማይቻል ነገር ነው! ቁርአኑስ ቢሆን ማንም ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሊለወጥ እንደማይችል            

ይናገር የለምን? 

 

● የጌታህም ቃላት እውነተኛና ትክክለኛ ስትሆን ተፈጸመች፤ ለቃላቱ ለዋጭ የለም [None can 

change His Words] ... 

ሱረቱ አል-አንዓም (6)፡115 

 

The Word of thy Lord doth find its fulfillment in truth and in justice. None can change His                  

Words. 

 

● … የአላህ ቃላት መለወጥ የላትም … 

ሱረቱ ዩኑስ (10)፡64 

 

No change can there be in the Words of God.  
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ሙስሊሞች ከላይ የቀረቡትን ጥቅሶች በማስረጃነት በማቅረብ፣ እግዚአብሔር ቁርአን እንዳይበረዝ         

ጠብቆታል ብለው የሚናገሩ ከሆነ እንግዲያውስ ይኸው አምላክ ከቁርአኑ በፊት የነበሩትንም ቅዱሳት           

መጻሕፍት ‹‹ከመበረዝ›› ሊያድናቸው ይችላል ብለው ሊያምኑ አይገባቸውምን?  
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3. “የሙሐመድ ስም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተሰርዟል፡፡” 

 

በርካታ ሙስሊሞች፣ የሙሐመድ ስም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድም ቦታ ላይ ባለመጠቀሱ ምክንያት            

የመጽሐፍ ቅዱስን ትክክለኛነት ለመጠራጠር እንደ ምክንያት ሲያቀርቡ ይስተዋላል፡፡ በቅዱስ መጽሐፋቸው፣          

ቁርአን ውስጥ በተጠቀሱ ሁለት ጥቅሶች ምክንያት የሙሐመድን ስም በአይሁድና ክርስቲያኖች ቅዱሳት           

መጻሕፍት ውስጥ ለማየት ይሻሉ፡፡ ለመሆኑ እነዚህ ጥቅሶች ምን ይላሉ፡- 

 

● የመርየም [የማሪያም] ልጅ ዒሳም [ኢየሱስም] ፡- የእሥራኤል ልጆች ሆይ እኔ ከተውራት [ከኦሪት] 

በፊት ያለውን የማረጋግጥና ከኔ በኋላ በሚመጣው መልዕክተኛ ስሙ አሕመድ በሆነው የማበስር 

ስሆን ወደናንተ (የተላክሁ) የአላህ መልዕክተኛ ነኝ፤… 

አል-ሶፍ (61)፡6  

 

And remember Jesus, the son of Mary, said: “O Children of Israel! I am the apostle of                 

God (sent) to you confirming the Law (which came) before me, and giving glad              

tidings of an apostle to come after me, whose name shall be Ahmad.” 

 

● ለነዚያ ያንን እርሱ ዘንድ በተውራትና [በኦሪትና] በኢንጂል [በወንጌል] ተጽፎ የሚያገኙትን 

የማይጽፍና የማያነብ ነቢይ [ሙሐመድ] የሆነውን መልዕክተኛ የሚከተሉ ለሆኑት (በእርግጥ 

እጽፋታለሁ)፤ በበጎ ሥራ ያዛቸዋል፤ ከክፉም ነገር ይከለክላቸዋል፤ መልካም ነገሮችንም ለነርሱ 

ይፈቅድላቸዋል፤ መጥፎ ነገሮችንም በእነርሱ ላይ እርም ያደርግባቸዋል፡፡ 

አል-አዕራፍ (7)፡157 

 

Those who follow the apostle, the unlettered prophet (Muhammad) whom they find            

mentioned in their own (Scriptures), -- in the Law and the Gospel; --For he              

commands them what is just and forbids them what is evil. 

 

በቅጡ የተማሩ የሙስሊም ምሁራን ካደረጓቸው ምርምሮች የተነሳ ከሙሐመድ ዘመን በፊት ጥንት የነበሩት            

የመጽሐፍ ቅዱስ መጻሕፍት ከሙሐመድ ዘመን በኃላ ካሉቱ ጋር ፍፁም አንድ እንደሆኑ ያውቃሉ፡፡ በዚህ             
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ምክንያት የሙሐመድን ስም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ለማውጣት ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ተለውጧል           

የሚለው ክስ መሠረተ ቢስ ይሆናል፡፡ ክሱ ግን በዚህ አያበቃም፡፡ መዚህ መንገድ ስኬት ያላገኘው ክስ መልኩን               

ይለውጥና ምንም እንኳን የሙሐመድ ስም በቀጥታ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተገለጸ ባይሆንም ቀጥተኛ            

ባልሆነ መንገድ፣ ግን በግልጽ፣ ተቀምጧል ይላሉ፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለሙሐመድ የተገጸው ሃሳብ            

ሙሐመድ ለሰው ልጅ ሁሉ የተሰጠውን አገልግሎትና ነቢይነት ያረጋግጣል በማለትም ክርስቲያኖች          

ሙሐመድንና እስልምናን እንዲከተሉ ያግባባሉ፡፡ 

 

ከላይ ባየናቸው የቁርአን ጥቅሶች ላይ በመንተራስ፣ የሙሐመድን ስም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ለማግኘት            

ፍለጋ ያደረጉ በርካታ የሙስሊም ምሁራን በዮሐንስ ወንጌል ሰፍረው የሚገኙትንና ስለ መንፈስ ቅዱስ            

የሚያወሩትን ጥቅሶች በመውሰድ ስለ ሙሐመድ የተነገሩ ትንቢቶች ናቸው በማለት ለማጠቃለል          

ይሞክራሉ፡፡ ከእነዚህም ጥቅሶች መካከል ለአብነት ዮሐንስ 14፡16 ፣ 15፡26 እና 16፡7 ይገኙባቸዋል፡፡ በእነዚህ             

ጥቅሶች ውስጥ የሚገኘው ፓራክሊቶስ (parakletos) የሚለው ቃል የግሪክ ቃል ሲሆን ወደ እንግሊዘኛ            

ቋንቋ ሲመለስ ደግሞ ‹‹አፅናኝ››፣ ‹‹ጠበቃ››፣ ወይም ‹‹አማካሪ›› የሚሉ የአማርኛ ፍቺዎች ተሰጥተውት           

እናነባለን፡፡ አንዳንድ የሙስሊም ምሁራን የመጀመሪያው የግሪክ ቃል ከመነሻው በስህተት ተፅፎ ነው እንጂ            

ሊጻፍ ይገባ የነበረው ፔሪክሉቶስ (periklutos) በሚል መንገድ ነበር በማለት ይከራከራሉ፡፡ የዚህ ቃል ትርጉም             

‹‹ምስጋና የተገባው›› ማለት ሲሆን አህመድ  ከሚለው ስም ጋር የተቀራረበ ትርጉም ይሰጣል፡፡ 

 

በመጀመሪያ ደረጃ አህመድና ሙሐመድ የሚሉት ቃላት አንድ አይነት አለመሆናቸው ሊታወቅ ይገባል፡፡           

‹‹ሙሐመድ›› የተጽኦ ስም ሲሆን ትርጉሙም ‹‹ሊመሰገን የሚገባው ሰው›› ማለት ነው፡፡ አህመድ ደግሞ            

ቅፅል ሲሆን ትርጓሜውም ‹‹ምስጋና የተገባው›› ማለት ነው፡፡ ከሙሐመድ ዘመን በፊት አህመድ የሚለው            

ቃል በተጽኦ ስምነት ውሎ የሚያውቅ አይመስልም፡፡ በዚህ ምክንያት ነው የእስልምና ሃይማኖት ነቢይ የሆነው             

ሙሐመድ በቁርአን የትም ቦታ ላይ አህመድ በመባል ያልተጠራው፡፡ 

 

በዮሐንስ ወንጌል ላይ የተጠቀሰው ፓራክሊቶስ (አፅናኝ፣ ጠበቃ፣ አማካሪ) ቃሉ የተጠቀሰባቸው አውዶች -            

ዓለም ሊያየው የማይችል ‹‹የእውነት መንፈስ››፣ በአማኞች ልብ ውስጥ የሚኖር እና ስለ ኢየሱስ የሚመሰክር             

- እንደሆነ ያብራራሉ፡፡ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ስለዚሁ ስለ መንፈስ ቅዱስ አንስቶ ሲያስጠነቅቃቸው            

እንዲህ ብሏቸው ነበር፡- 
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● ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ፣ በኢየሩሳሌምም በይሁዳም 

ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ። 

የሐዋሪያት ሥራ 1፡8 

 

ስለ መንፈስ ቅዱስ የተነገረው ይህ ትንቢት ክርስቶስ ከሞተ ከ 50 ቀናት በኃላ በጰንጠቆስጤ ቀን በታላቅ               

ተአምራት በደቀ መዛሙርቱ ሕይወት ተፈፅሟል፡፡ ከኢየሱስ ደቀ መዛሙርት አንዱ የሆነው ጴጥሮስ ይህን            

አስገራሚ ትዕይንት ሲገልጥ እንዲህ አለ፡-  

 

● ይህን ኢየሱስን እግዚአብሔር አስነሣው ለዚህም ነገር እኛ ሁላችን ምስክሮች ነን፤ ስለዚህ 

በእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ ብሎና የመንፈስ ቅዱስን የተስፋ ቃል ከአብ ተቀብሎ ይህን እናንተ 

አሁን የምታዩትንና የምትሰሙትን አፈሰሰው። 

የሐዋሪያት ሥራ 2፡32፣33 

 

ከላይ ባየናቸው ጥቅሶች መሰረት ይህ ፓራክሊቶስ፣ መንፈስ ቅዱስ እንጂ ፈፅሞ ሰው ሊሆን እንደማይችል             

ግልፅ ሊሆን ይገባል! በተጨማሪም፣ ኢየሱስ ከአባቱ ዘንድ እንደሚመጣ ለደቀ መዛሙርቱ የተናገረለት ይህ            

ፓራክሊቶስ በእርግጥም በእነዚህ ሰዎች ሕይወት ላይ መጥቷል፡፡ እዚህ ላይ ሙሐመድ የኢየሱስ ደቀ            

መዛሙርት ከሞቱ ከ 500 አመታት በኃላ የመጣ ሰው መሆኑ መዘንጋት የለበትም፡፡ 

 

ከእነዚህ ጥቅሶች በተጨማሪ ስለ ሙሐመድ የተነገረ ነገር ቢኖር በማለት ሙስሊሞች ብሉይ ኪዳንን በተለይ             

ቶራን (የሙሴ መጻሕፍትን) መርምረዋል፡፡ ስለ ሙሐመድ የሚያወሩ ናቸው በሚል ከዚህ የብሉይ የመጽሐፍ            

ቅዱስ ክፍል በተደጋጋሚ የሚጠቀሱ ጥቅሶች ዘዳግም 18፡15-16 እና ዘዳግም 18 ቁጥር 18 ናችው፡- 

 

● አምላክህን እግዚአብሔርን በኮሬብ ስብሰባ ተደርጎ በነበረበት ቀን። እንዳልሞት የአምላኬን 

የእግዚአብሔርን ድምፅ ደግሞ አልስማ፣ ይህችን ታላቅ እሳት ደግሞ አልይ ብለህ እንደ ለመንኸው 

ሁሉ፣ አምላክህ እግዚአብሔር ከአንተ መካከል ከወንድሞችህ  እንደ እኔ ያለ ነቢይ ያስነሣልሃል፤ 

እርሱንም ታደምጣለህ።… ከወንድሞቻቸው መካከል እንደ አንተ ያለ ነቢይ አስነሳላቸዋለው፤ 

ቃሌንም በአፉ አደርጋለው፤ ያዘዝሁትን ቃል ሁሉ ይነግራቸዋል፡፡ 

ዘዳግም 18፡15-16፣ 18፡18 
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በርካታ ሙስሊሞች ከሙሴ በኃላ ይነሳል የተባለው ይህ እንደ ሙሴ አይነቱ ነቢይ፣ ሙሐመድ ነው ይላሉ፡፡ ይህ               

ጉዳይ፣ በቀጣዩ ክፍል ላይ የሚዳሰስ ይሆናል፡፡  
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4. “ሙሐመድ እንደ ሙሴ ያለ ነቢይ ነው፡፡” 

 

● ከወንድሞቻቸው መካከል እንደ አንተ ያለ ነቢይ አስነሣላቸዋለሁ፤ ቃሌንም በአፉ አደርጋለሁ፣ 

ያዘዝሁትንም ቃል ሁሉ ይነግራቸዋል፤ 

ዘዳግም 18፡18  

 

ይህንን ጥቅስ በተመለከተ በርካታ ሙስሊሞች እንዲህ ይላሉ፡- እዚህ ላይ እግዚአብሔር የይስሃቅ ዘር ለሆኑት             

እስራኤላውያን እየተናገረ ስለሆነ፣ ‹‹ከወንድሞቻቸው መካከል›› የሚለው ሐረግ ስለ እስማኤል ትውልድ/ዘር          

ነው የሚያወራው ምክንያቱም እስማኤል የይስሃቅ ወንድም ነውና ይላሉ፡፡ ስለዚህ፣ ይላሉ የክርክሩን           

ምክንያታዊነት ሲያስረዱ፣ ስለዚህ ሊመጣ የተተነበየለት ‹‹እንደ ሙሴ ያለ ነቢይ›› ሊያመለክት የሚችለው           

ሙሐመድን ብቻ ነው፡፡ ምክንያቱም ከይስሃቅ ወንድም ከእስማኤል ዘር የተገኘ ታላቅ ነቢይ እሱ ብቻ ነውና፣              

እንደ ሙሴ ሁሉ ሙሐመድ የእግዚአብሔርን ሕግ መስርቷል ተአምራትንም አድርጓልና ይላሉ፡፡ 

 

በመጀመሪያ፣ እስቲ ‹‹ከወንድሞቻቸው መካከል›› ስለ ሚለው ሀረግ እንመልከት፡፡ እስራኤላውያን ንጉሥ          

ለመምረጥ ሲያስቡ የአነጋገሱን ደንብ እግዚአብሔር ካሳወቀበትና ከላይ የተጠቀሰው ሀረግ ጥቅም ላይ           

ከዋለበት የሚከተለው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሀረጉን ትርጉም ይበልጥ መረዳት እንችላለን፡፡ 

 

● አምላክህ እግዚአብሔር ወደሚሰጥህ ምድር በገባህ፣ በወረስሃትም ጊዜ፣ በተቀመጥህባትም ጊዜ። 

በዙሪያዬ እንዳሉት አሕዛብ ሁሉ በላዬ ንጉሥ አነግሣለሁ ስትል፣ አምላክህ እግዚአብሔር የመረጠውን 

በላይህ ታነግሣለህ፤ ከወንድሞችህ  መካከል  የሆነውን በአንተ ላይ ንጉሥ ታነግሣለህ፤ ወንድምህ 

ያልሆነውን ከሌላ ወገን ሰው በላይህ ንጉሥ ታደርግ ዘንድ አይገባህም።  

ዘዳግም 17፡14፣15 

 

በመካከለኛው ምሥራቅ ጥንታዊ ልማድ ውስጥ የነበረውን ሁኔታ በቅጡ የሚያውቅ ማንኛውም ሙስሊም፣           

እስራኤላውያን ንጉሣቸውን ከእስማኤል ዘር መካከል ይፈልጋሉ ብሎ እንደማያስብ እርግጠኞች ነን፡፡ ስለዚህ           

‹‹ከወንድሞቻቸው መካከል›› የሚለው ሀረግ ትርጉም እሥራኤላዊ የሆነ ወንድም ማለት ነው፡፡ 
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በሁለተኛ ደረጃ፣ ሙሐመድን ከሙሴ ጋር ለማነጻጸር የተደረገውን በተመለከተ ዘዳግም 34፡10-12 ላይ           

የተገለጸውን በጥንቃቄ ማንበብ አስፈላጊ ነው፡፡ ይህ ክፍል ስለ ነቢዩ ሙሴ ማንነት አጭርና ግልጽ ማስረጃ              

የሚሰጥና ወደፊት ከሚመጣው ነቢይ የሚጠበቀውን የሚያወሳ ነው፡፡ 

 

● እግዚአብሔርን ፊት ለፊት እንዳወቀው እንደ ሙሴ ያለ ነቢይ ከዚያ ወዲህ በእሥራኤል ዘንድ 

አልተነሣም፤ በግብፅ ምድር በፈርዖንና በባሪያዎቹ ሁሉ ላይ በምድሪቱም ሁሉ ላይ ምልክትንና 

ድንቅን ያደርግ ዘንድ እግዚአብሔር እንደ ላከው ያለ፣ በእሥራኤል ሁሉ ፊት በጸናች እጅ ሁሉና 

በታላቅ ማስደንገጥ ሁሉ እንዳደረገው እንደ ሙሴ ያለ አልተነሣም።  

ዘዳግም 34፣10-12 

 

ከዚህ የመጽሐፍ ክፍል የምንረዳቸው ነገሮች 1) ሙሴ እሥራኤላዊ ነበር፣ 2) እግዚአብሔርን ፊት ለፊት             

ያወቀ ነበር፣ ይህም ማለት ያለማንም መካከለኛ እግዚአብሔር በቀጥታ የተናገረው ሰው ነበር፣ እና 3)             

አስደናቂ ተአምራትን ያደረገ ሰው ነበር፡፡  

 

ሙስሊሞች ሙሐመድ የዘዳግም 18፡18 ፍጻሜ ነው ይላሉ፡፡ ክርስቲያኖች ደግሞ ‹‹እንደ ሙሴ ያለ ነቢይ››             

ከመሲሁ ኢየሱስ በቀር ሌላ ሊሆን አይችልም ሲሉ የሚከተለውን ንጽጽር በማስረጃነት ያቀርባሉ፡- 

 

 

ሙሴ ኢየሱስ ሙሐመድ 

 

ከእስራኤላውያን መካከል 

የተገኘ ነቢይ 

 

ከእስራኤላውያን መካከል የተገኘ 

ነቢይ 

ከይሁዳ ነገድ (ማቴዎስ 1፡3፣ ሉቃስ 

3፡33) 

 

ከአረቦች መካከል የተገኘ ነቢይ 

(ሱራ 46፡12፣ 36፡6፣34፡43፣44 

 

ከእግዚአብሔር መገለጥን 

በቀጥታ የተቀበለ  

(ሱራ 4፡164፣ ዘፀአት 

33፡11 

 

ከእግዚአብሔር መገለጥን በቀጥታ  

የተቀበለ  

(ዮሐንስ 12፡49-50፣ 14፡10) 

 

መገለጥን ከመላኩ ገብርኤል 

(በሁለተኛ  

ወገን) የተቀበለ (ሱራ 2፡97) 
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ተአምራትን ያደረገ  

(ሱራ 2፡50 ባሕር፣ ሱራ 

2፡57 መና) 

 

ተአምራትን ያደረገ  

(ሱራ 3፡49) ማቴዎስ 8፡27 ባሕር፣ 

ዮሐንስ 6፡11-14 መና 

 

ተአምራት አላደረገም 

(ሱራ 6፡37፣ ሱራ 28፡48) 

 

ከለይ ከተገለጠው በተጨማሪ፣ አዲስ ኪዳን የዘዳግም 18፡8 ትንቢት በመሲሁ ኢየሱስ ተፈፃሚነት ማግኘቱን            

ያረጋግጣል፡፡ ሐዋሪያት ሥራ 3፡17-26 በተለይም ቁጥር 22 ያንብቡ፡- ‹‹ሙሴም ለአባቶች፡- ጌታ አምላክ            

እኔን እንዳስነሳኝ ነቢይን ከወንድሞቻችሁ ያስነሣላችኃል፣…››፡፡ 

 

በመጨረሻም ሱረቱ አል-ቀሶስ (28፡48) የሚለውን ልብ እንበል፡- 

 

● እውነቱም ከእኛ ዘንድ በመጣላቸው ጊዜ ለሙሳ [ለሙሴ] የተሰጠው [ምልክት] ብጤ [ለሙሐመድ] 

አይሰጠውም ኖሯልን? አሉ፤ … 

 

But (now) when the Truth has come to them from Ourselves, they say, “why are not                

(signs) sent to him (Muhammed) like those which were sent to Moses?” 

 

ከዚህ ጥቅስ የምንረዳው፣ ሙሐመድ ራሱን እንደ ሙሴ ያለ አድርጎ አለመቁጠሩን ቁርአን ራሱ ማስረጃ ሊሆን              

እንደሚችል ነው! 
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5. “አብርሃም ለመሥዋዕት ያቀረበው እስማኤልን ነው፡፡” 

 

እስልምናን ዋጋ ለማሳጣት ሲባል ሆን ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ተለውጧል ለሚለው ክስ ሙስሊሞች እንደ             

ማስረጃነት ከሚቆጥሯቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች መካከል አንዱ አብርሃም ልጁን እንዲሰዋ          

ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠው መለኮታዊ ትዕዛዝን የተመለከተ እንደሆነ በርካታ ሙስሊሞችን ያስማማል፡፡          

በርካታዎቹ ሙስሊሞች አብርሃም እንዲሰዋ የተጠየቀው ልጅ እስማኤል እንደሆነ አጥብቀው ይናገራሉ፡፡          

መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ይህ ልጅ ይስሃቅ እንደሆነ ይናገራል፣ (ዘፍጥረት 22፡9፣ ዕብራዊያን 11፡17 እና ያዕቆብ              

2፡21)፡፡  

 

ይህ ታሪክ በቁርአን ውስጥ አንድ ጊዜ ብቻ የተጠቀሰ ሲሆን ይህም ክፍል አብርሃም በጠየቀው በሚከተለው              

ጥያቄ እንዲህ ብሎ ይጀምራል፡- 

 

● ጌታዬ ሆይ! ከመልካሞቹ የሆነን ልጅ ስጠኝ፡፡ ታጋሽ በሆነ ልጅም አበሰርነው [So we gave him 

the good news]፡፡ ከርሱ ጋርም ለሥራ በደረሰ ጊዜ፣ ልጄ ሆይ! እኔ በሕልሜ የማርድህ ሆኜ 

አያለሁ፤ ተመልከትም፤ ምን ታያለህ? አለው፤ አባቴ ሆይ! የታዘዝከውን ሥራ፤ አላህ ቢሻ ከታጋሾቹ 

ሆኜ ታገኘኛለህ፣ አለ፡፡ ሁለቱም ትዕዛዙን በተቀበሉና በግንባሩም ጎን ላይ በጣለው ጊዜ (የሆነው ሆነ)፡፡ 

ጠራነውም፤ (አልነው)፡- ኢብራሂም [አብርሃም] ሆይ! ራእዩን በእውነት አረጋገጥክ፤ እኛ እንደዚሁ 

መልካም ሰሪዎችን እንመነዳለን፡፡ ይህ እርሱ በእውነት ግልጽ ፈተና ነው፡፡ በታላቅ እርድም 

(መሥዋዕት) ተቤዠነው፡፡  

ሱረቱ-አል-ሷፍፋት (37)፡100-107 

 

“O my Lord, grant me a righteous (son)!” So We gave him the good news of a boy                  

ready to suffer and forbear. Then when (the son) reached (the age of) (serious)              

work with him, he said, “O my son, I see in a vision that I offer thee in sacrifice.                   

Now see what is thy view!” (The son) said, “O my father! Do as thou art                

commanded. Thou will find me if God so wills one practicing patience and             

constancy!” So when they had both submitted their wills (to God) and he had laid               

him prostrate on his forehead (for sacrifice), We called out to him, “O Abraham,              
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thou hast already fulfilled the vision!” Thus indeed do We reward those who do              

right. For this was obviously a trial-and We ransomed him with a momentous             

sacrifice. 

 

በቁርአን ውስጥ ስለምናወራው መሥዋዕት በማውሳት ብቸኛ የሆነውን ይህን ጥቅስ ልብ ብለን እንመልከት፡፡            

በዚህ ጥቅስ ውስጥ የልጁ ስም አልተጠቀሰም! የልጁ የልደት ዜና ‹‹መልካም ዜና›› ተብሎ አስቀድሞ             

የተነገረለት ልጅ እንደሆነ ግን በእርግጠኝነት ፍንጭ ይሰጣል፡፡ አንድ ሰው ቁርአንን ከዳር እስከ ዳር አገላብጦ              

ቢያነብ (ቢቀራ) የትም ቦታ ላይ ስለ እስማኤል ልደት ተጠቅሶ አይመለከትም፡፡ ስለ እስማኤል ጥቂት የተባለ              

ነገር ቢኖርም ስለ እናቱ ማንነትም ሆነ ስለልጆቹ ቁርአን ምንም አይናገርም፡፡ እስማኤል አጋር የምትባል እናት              

እንዳለውና 12 ልጆችም እንደነበሩት መረጃ የምናገኘው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው (ዘፍጥረት           

25፡12-17)፡፡ ከላይ በቀረበው የቁርአን ጥቅስ ውስጥ ስለ ሰፈረው ‹‹መልካም ዜና›› ጉዳይ በቁርአን ውስጥ             

ሌላ ምእራፍ ላይ ሰፍሮ የምናገኘውን ጥቅስ እስቲ አብረን እንመልከት፡፡ ይህ ክፍል ስለ ይስሃቅና ስለ እናቱ ሳራ                

የሚከተለውን ያስነብበናል፡- 

 

● የተከበሩት የኢብራሂም [አብርሃም] እንግዶች ወሬ መጥቶሃልን? በእርሱ ላይ በገቡና ሰላም ባሉ ጊዜ 

(አስታውስ)፤ ሰላም፤ ያልታወቃችሁ ሕዝቦች ናችሁ፤ አላቸው፡፡ ከእነረሱ መፍራትንም በልቡ አሳደረ፡፡ 

አትፍራ አሉት፤ በዐዋቂ ወጣት ልጅም አበሰሩት ፡፡ ሚስቱም እየጮኸች መጣች፤ ፊቷንም መታች፤ 

መካን አሮጊት ነኝ አለችም፡፡ እንደዚህስ ጌታሽ ብሏል እነሆ እርሱ ጥበበኛ ዐዋቂ ነውና አሏት፡፡ 

ሱረቱ አል-ዛሪያት (51)፡24፣25፣28-30 

 

Has the story reached thee of the honored guests of Abraham? Behold, they entered              

his presence and said “peace!” He said “Peace…” They said, “Fear not,” and             

they gave him glad tidings of a son endowed with knowledge. But his wife came               

forward (laughing) aloud; she smote her forehead and said, “A barren old            

woman!” They said, “Even so has thy Lord spoken; and He is full of wisdom and                

knowledge.” 

 

ከዚህ በተጨማሪ፣ ስለ አብርሃምና ይስሃቅ ማጠቃለያ የሚሆንና ስለ መሥዋዕቱ የሚያወራ ከቁርአን አንድ            

አንቀጽ እንደሚከተለው እናነባለን፡- 
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● ሰላም በኢብራሂም [በአብርሃም] ላይ ይሁን፡፡ እንደዚሁ መልካም ሰሪዎችን ሁሉ እንመነዳለን 

[እንሸልማለን]፡፡ እርሱ በእርግጥ ካመኑት ባሮቻችን ነው፡፡ በኢስሐቅም [በይስሃቅም] አበሰርነው ፤ 

ከመልካሞቹ ነቢይ ሲሆን፡፡ በእርሱና በኢስሐቅ ላይም ባረክን፤ ከሁለቱም ዘሮች በጎ ሠሪ አለ፤ ለነፍሱ 

ግልጽ በዳይም አለ፡፡  

ሱረቱ አል-ሷፍፋት (37)፡109-113 

 

Peace and salutation to Abraham! Thus indeed do We reward those who do right. For               

he was one of Our believing Servants. And We gave him the good news of               

Isaac-a prophet-one of the righteous. We blessed him and Isaac. 

 

‹‹በአዋቂ ወጣት ልጅም አበሰሩት›› የሚለውንና ‹‹በይስሃቅም አበሰርነው›› የሚሉትን ዐረፍተ-ነገሮች         

ያስተውሉ፡፡ በቁርአን ውስጥ እንዲህ የመሰሉት አገላለጾች ለእስማኤል ተሰጥተው በየትም ቦታ ላይ           

አናነብም፡፡ እንግዲያውስ፣ በሱራ 37፡100-107 ውስጥ እንደተገለጠው የመልካም ዜና ብሥራት የተባለለት          

ልጅና ለመሥዋዕት ሊቀረብ የተዘጋጀው ይስሃቅ እንጂ እስማኤል እንዳልነበረ አሁን ግልፅ ሊሆን ይገባል፡፡            

ይህንኑ እውነት ነው መጽሐፍ ቅዱስ በማያሻማ መልኩ የሚናገረው፡፡ 

  

በዚህ ርስሰ-ጉዳይ መነሻ ላይ፣ በርካታ ሙስሊሞች ለመሥዋዕት የቀረበው ልጅ እስማኤል ነው ብለው            

እንደሚያምኑ ተገልጿል፡፡ ይህንን የሚያምኑት ግን ሁሉም ሙስሊሞች እንዳልሆኑ ልብ ይሉዋል! ቁርአንን           

በጥንቃቄ ያጠኑ ሙስሊሞች መረጃዎቹ ሁሉ ወደ ይስሃቅ እንደሚጠቁሙ ይገነዘባሉ፡፡ ዮሱፍ አሊ፣ በዓለም            

ታዋቂ በሆነው የቅዱስ ቁርአን ትርጉምና ማብራሪያ፣ ገጽ 1204፣ ማስታወሻ 4096 ላይ የሚከተለውን            

አስፍሯል፡- ‹‹...በሙስሊሞች ወግ መሠረት (ምንም እንኳን በአንድ ድምጽ ተቀባይነት ያገኘ ባይሆንም) …            

ይህ ልጅ የአብርሃም የበኩር ልጅ የሆነው እስማኤል ነበር፡፡›› ‹‹በሙስሊሞች ወግ መሠረት›› የሚለውንና            

‹‹በአንድ ድምጽ ተቀባይነት ያገኘ ባይሆንም›› የሚሉትን ሐረጎች ልብ ይሏል፡፡ ለመሥዋዕት የቀረበው ልጅ            

እስማኤል ስለ መሆኑ በማስረጃነት የቀረበው፣ ቁርአን ስላለመሆኑ ግንዛቤ የተወሰደ ይመስለናል! ከዚህ           

በተጨማሪ ቁርአን የመጣው ከእርሱ ቀድሞ የመጡትን ቅዱሳት መጻሕፍቶች ለማስረገጥ (ለማረጋገጥ) እንጂ           

ሊቃረናቸው አለመሆኑን ማስታወስ ተገቢ ነው፡፡ ቁርአን ይህን ክፍል በተመለከተ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር            

ይስማማል፡፡ የዚህ ክፍል አሳብ የሚጋጨው ከቁርአኑ ሃሳብ ጋር ሳይሆን ከሙስሊሞች ወግ ጋር መሆኑን ልብ              

ልንል ይገባል፡፡ 
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6. “ሙስሊሞች መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ አይጠበቅባቸውም፡፡” 

 

በርካታ ሙስሊሞች፣ ቁርአን ከእርሱ በፊት የመጡትን ቅዱሳት መጻሕፍት የተካና ለሰዉ ልጆች የተሰጠ            

የመጨረሻ መገለጥ ነው በማለት መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ አስፈላጊያችን አይደለም ሲሉ ይሰማል፡፡ ከዚህ            

በተቃራኒው፣ ሙስሊሞች በቁርአን ብቻ ሳይሆን ለነቢያት በወረዱት (በተገለጡት) ቅዱሳት መጻሕፍት          

ጭምር እንዲያምኑ ቁርአኑ ራሱ ያዛቸዋል፡- 

 

● በአላህና ወደኛ በተወረደው (ቁርአን) ወደ ኢብራሂምም [አብርሃምም] ወደ ኢስማዒልና 

[እስማኤልና] ወደ ኢስሐቅም [ይስሃቅ] ወደ ያዕቁብና [ያዕቆብና] ወደ ነገዶቹም በተወረደው በዚያም 

ሙሳና ዒሳ [ሙሴና ኢየሱስ] በተሰጡት በዚያም ነቢያት ሁሉ ከጌታቸዉ በተሰጡት ከነርሱ በአንዱም 

መካከል የማንለይ ስንኾን አመንን  እኛም ለርሱ (ለአላህ) ታዛዦች ነን በሉ፡፡ 

ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡136 

 

Say ye: “We believe in God, and the revelation given to us, and to Abraham, Isma’il,                

Isaac, Jacob, and the Tribes, and that given to Moses and Jesus, and that given               

to (all) the prophets from their Lord; We make no difference between one and              

another of them. 

 

● መልክተኛዉ ከጌታዉ ወደርሱ በተወረደው አመነ፤ ምእምኖቹም (እንደዚሁ) ሁሉም በአላህ 

በመላእክቱም፣ በመጻሕፍቱም [ብዙ ቁጥር]፣ በመልክተኞቹም፣ ከመልክተኞቹ በአንድም መካከል 

አንለይም፣ (የሚሉ ሲኾኑ) አመኑ፣ ሰማን፣ ታዘዝንም፣ ጌታችን ሆይ! ምሕረትህን (እንሻለን) 

መመለሻም ወዳንተ ብቻ ነው አሉም፡፡ 

ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡285 

 

The Apostle believeth in what hath been revealed to him from his Lord, as do the men                 

of faith. Each one (of them) believeth in God, His angels, His books, and His               

apostles. 
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● እላንተ ያመናችሁ ሆይ! በአላህና በመልክተኛው፣ በዚያም በመልክተኛው ላይ ባወረደዉ መጽሐፍ፣ 

በዚያም ከበፊቱ ባወረደው መጽሐፍ እመኑ፣ በአላህና በመላእክቱም በመጽሐፎቹም፣ 

በመልክተኞቹም በመጨረሻዉም ቀን የካደ ሰው (ከዉነት) የራቀን መሳሳት በእርግጥ ተሳሳተ፡፡  

ሱረቱ አል-ኒሳእ (4)፡136 

 

O ye who believe! Believe in God, and His apostle, and the scripture which He sent to                 

His apostle, and the scripture which He sent to those before (him). Any who              

denieth God, His angels, His Books, His apostles, and the Day of Judgment             

hath gone far, far astray.  

 

በብዙ ቁጥር የተጠቀሰዉን "መጻሕፍቶቹን" የሚለዉን ቃል ልብ ይበሉ፡፡ ይህም ቁርአኑንን ብቻ ሳይሆን            

ሌሎቹን ቅዱሳት መጻሕፍት እንደ ሚጨምር ያመለክታል፡፡ "…ወደ እኛ በተወረደው [በወረደው] (በቁርአን)           

ወደ ኢብራሂምም፣ ወደ ኢስማዒልና ወደ ኢስሐቅም ወደ ያዕቁብና ወደ ነገዶቹም በተወረደው፣ በዚያም            

ሙሳና ዒሳ በተሰጡት በዚያም ነቢያት ሁሉ ከጌታቸው በተሰጡት ከነርሱ በአንድም መካከል የማንለይ ስንሆን             

አመንን ፣…" ይህ ጥቅስ፣ ሙስሊሞች የተወሰኑ ቅዱሳት መጻሕፍት ከሌሎቹ የተሻሉ እንደሆኑ አድርገው           

እንዳይቆጥሩ በግልጽ የሚያሳስብ ነው፡፡ የእግዚአብሔር ቃል መርሆዎች ለሁሉም ሕዝብ፣ በማንኛውም ጊዜ           

ያው ናቸው፤ አይለወጡምም፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ለሆነ ነቢይ የተሰጠ አንድ ቅዱስ መጽሐፍ ሳይሆን እንደ፣             

የሙሴ መጻሕፍት (ቶራ)፣ የዳዊት መዝሙሮች (ዛቡር)፣ የኢየሱስ ትምህርቶች (ኢንጅል) እና የነቢያት           

መጻሕፍቶች (ሱሁፍ-ኡን ናቢዪን) በአንድ ላይ ያካተተ የቅዱሳት መጻሕፍት ጥርቅም መሆኑን ሙስሊሞች           

ሊረዱ ይገባል፡፡ እርግጥ ነው አንድ ሰው በቅዱሳት መጻሕፍት ለማመን ማንበብ ብቻ ሳይሆን ሊያጠናቸው             

ይገባል፡፡ ስለዚህ ጉዳይ ቁርአን ሲናገር እንዲህ ይላል፡-  

 

● እነዚያ መጽሐፉን የሰጠናቸው ተገቢ ንባቡን ያነቡታል  [They study it as it should be 

studied]፣ እነዚያ በርሱ ያምናሉ፣ በርሱም የሚክዱ እነዚያ እነርሱ ከሳሪዎቹ ናቸው፡፡ 

ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡121 

 

Those to whom We have sent the Book study it as it should be studied; they are the                  

ones that believe therein. Those who reject faith therein,-the loss is their own. 

 

46 

https://ethiopiansite.com/


https://ethiopiansite.com/   
 

እስልምና ስለ እነዚህ ቅዱሳት መጻሕፍት ሌላ ጠቃሚ መረጃ ይሰጠናል፣ ይህም እነዚህ መጻሕፍት የሰውን ዘር              

ለመረዳት ከአላህ ዘንድ የተላኩ ምልክቶች መሆናቸውን፡፡ በዚህ ምክንያት እያንዳንዱ የቅዱስ መጽሐፍ ጥቅስ            

አያት (ምልክት) በመባል ይታወቃል፡፡ እነዚህ ምልክቶች በቸልታ እንዲታዩ ቁርአኑ ይፈቅድም፤ ስው ሁሉ            

እንዲቀበላቸው እንጂ፡፡ ለእነዚህ ቅዱሳት መጻሕፍት ሁሉ (አንዱን ከአንዱ ሳይለይ) ምልክትነት ጀርባቸውን           

ለሚሰጡ ሰዎች ቁርአኑ የሚያስተላልፈውን መራር ማስጠንቀቂያ ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-  

 

● እነዚያን በተአምራታችን የካዱትን በእርግጥ እሳትን እናገባቸዋለን፣ ስቃይን እንዲቀምሱ 

ቆዳዎቻቸዉ በተቃጠሉ ቁጥር ሌሎችን ቆዳዎች እንለዉጥላቸዋለን፣ አላህ አሸናፊ ጥበበኛ ነዉና፡፡ 

ሱረቱ አል-ኒሳእ (4)፡56 

 

Those who reject Our signs, We shall soon cast into the Fire. 

 

● እነዚያም የካዱና በተአምራቶቻችን ያስተባበሉ እነዚያ የእሳት ጓዶች ናቸዉ፡፡ 

ሱረቱ አል-ማኢዳህ (5)፡10 

 

Those who reject faith and deny Our signs will be companions of Hell-fire. 

 

  

47 

https://ethiopiansite.com/


https://ethiopiansite.com/   
 

7. “መጽሐፍ ቅዱስ ሊታመን አይችልም - ቀደምት ቅጂዎች ጠፍተዋልና፡፡” 

 

አንዳንድ ሙስሊሞች፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ቀደምት ቅጂዎች ስለጠፉ አሁን ያለውን መጽሐፍ ቅዱስን ማመን            

አንችልም ይላሉ፡፡ በተጨማሪም የዛሬዉን መጽሐፍ ቅዱስ ትክክለኛነት ከቀደሙት ዋነኛ ቅጂዎች ጋር           

አመሳክሮ ለማወቅ የሚያስችል ሁኔታም የለም ይላሉ፡፡ 

 

እርግጥ ነው፣ የመጀመሪያዎቹ የመጽሐፍ ቅዱስ ቅጂዎች አልተገኙም፣ ምናልባትም ጠፍተው ይሆናል፡፡ ነገር           

ግን ይኸው እውነት ለቁርአኑም እንደሚሰራ መታወቅ አለበት፡፡ በቅዱስ ቁርአን፡- ትርጉምና ማብራሪያ፣ (2ኛ            

እትም፣ 1977 እ.ኤ.አ.) በመግቢያዉ ገጽ 32 ጸሐፊው ዩሱፍ አሊ እንዲህ ያስነብበናል፡- 

 

የቁርአን ክፍሎች እንደወረዱ፣ በቅዱሱ ነቢይ አጻፊነትና መሪነት በቴምር ዛፍ ቅጠሎች ላይ፣           

በዛፍ ግንዶች ላይ፣ አጥንቶች፣ ወዘተ ላይ ከተጻፉ በኋላ ጽሑፎቹ በአንድ ኮሮጆ ውስጥ            

ተቀምጠዋል፡፡ 

 

የቁርአን ጥቅሶች በቅጠሎች፣ በዛፍ ቅርፊቶች፣ በአጥንቶች፣ ወዘተ ላይ ተጽፈው እንደነበረ ልብ ይበሉ፡፡ በአል             

ቡካሪ የተዘጋጀው ሳሂህ አል-ቡካሪ ፣ በሐዲት (የሙስሊም ሐይማኖት ትራዲሽን ስብስብ/መጽሐፍ)          10 11

መሰረት፣ የቁርአን ጥቅሶች በነጭ ድንጋዮች እና በወንዶች ደረት ላይ ጭምር ተጽፈው እንደ ነበረ በተጨማሪ              

ምርምሮች ለማወቅ ተችሏል፡፡ 

10 ሱኒ ሙስሊሞች፣ ሳሂህ አል-ቡካሪ ከስድስቱ የሐዲት ትክክለኛ እና እውነተኛ ስብስቦች መካከል አንዱ ነው በማለት ይቀበላሉ፡፡                
እነዚህ በሐዲት ውስጥ ያሉ እስላማዊ ልማዶች (ባሕል/ወግ) ለዘመናት በቃል ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲሸጋገሩ ከቆዩ በኋላ የፋርስ                
ሰው በሆነው ሙስሊም ምሁር ሙሐመድ ኢብን ኢስማኤል አል-ቡካሪ በአንድ ላይ የተጠናቀሩ ናቸው፡፡ የሱኒ ሙስሊሞች እነዚህን               
ስድስት የሐዲት ጥንቅሮች ከቁርአን ቀጥሎ እውነተኛዎቹ ወይም ትክክለኛዎቹና ስልጣን ያላቸው የሐዲት ጥንቅሮች እንደሆኑ             
አድርገው ይቀበላሉ፡፡ ሳሂህ (Sahih) የሚለው አረብኛ ቃል ትርጉም እውነተኛ ወይም ትክክኛ ማለት ነው፡፡ ሳሂህ አል-ቡካሪ የነቢዩ                
ሙሐመድን አባባሎችና ገድሎች የያዘ መጽሐፍ ነው፡፡ ቡካሪ ነብዩ ከሞተ ከጥቂት ክፍለ ዘመን በኋላ የኖረና ሐዲትን የሰበከ ሰው                 
ነበር::  
http://en.wikipedia.org/wiki/Sahih_al-Bukhari 
 
11 ሐዲት የሚሚለው ቃል ትርጉም ስለ አንድ ነገር ዘገባ ወይንም ዜና ማቅረብን ያሳያል፡፡ ሐዲቶች ስለ ሙስሊሙ ነቢይ ሙሐመድ                  
ቃሎችና ምግባሮች የሚያወሱ ትረካዎች ናቸው፡፡ ሐዲቶች ቁርአንን እና እስላማዊ ሕግጋቶችን በአግባቡ ለመረዳት ጠቃሚ             
መሣሪያዎች እንደሆኑ ይታመናል፡፡ እነዚህ ሐዲቶች ግምገማ ከተደረገባቸው በኋላ በ8ኛው እና በ9ኛው ክፍለ ዘመናት ውስጥ              
በአንድነት ተጠናቅረዋል፡፡ እነዚህ ጥንቅሮች አሁን ባለንበት ዘመን የእስልምና ሕግጋቶችና ታሪኮች መገለጫዎች በመሆን እያገለገሉ             
ይገኛል፡፡ የእስልምና ሁለቱ የተለያዩ ክፍሎች (ሴክቶች) - ሺአቶችና ሱኒዎች በሐዲት ጥንቅሮች ላይ አይስማሙም፡፡ ሁለቱም              
የተለያዩ የሐዲት ጥንክሮች አሏቸው፡፡ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hadith 
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"በወንዶች ደረት" ላይ የሚለው ሃረግ፣ በቀጥታ ተወስዶ ቢነበብም ሆነ ዘይቢያዊ አነጋገር እንደሆነ ቢታሰብ             

(ማለትም ጥቅሶቹን በቃላቸው የሸመደዱ ሰዎችን ቢወክል) ሁለቱም ፍቺዎች በ "ኮሮጆ ውስጥ ተቀመጠ"            

ከሚለው አሳብ ጋር ሊጣጣም አይችልም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ፣ እነዚህ ቀደምት ቅጂዎች ማለትም የዘንባባ            

ቅጠሎች፣ የዛፍ ቅርንጫፎች፣ ነጭ ድንጋዮች ወይም አጥንቶች በማንም ሰው እጅም ሆነ ቤተ መዘክር             

መገኘታቸውን የሚጠቁም ምንም መረጃ የለም፡፡ ስለዚህ ምንም እንኳን በአሁኑ ሰአት ያለው ቁርአን            

ከሙሐመድ ሞት 20 አመት በኃላ በሙስሊሙ መሪ ኡትማን ከተረጋገጠው የመጨረሻ ቅጂ ጋር የሚስማማ             

ቢሆንም ከነቢዩ አንደበት በቀጥታ የተነገሩ ስለመሆናቸው ማንኛዉም ሙስሊም ምንም አይነት ማረጋገጫ           

ሊያቀርብ አይችልም፡፡ የቀደሙት ቅጂዎች ጠፍተዋልና፡፡  

 

አንድ ሙስሊም፣ የቀደምት ቅጂዎች ማመሳከሪያ በሌለበት ሁኔታ የቁርአኑን ተአማኒነት ለመቀበል          

ካልተቸገረ፣ ክርስቲያኑም የመጽሐፍ ቅዱስን ተአማኒነት ለመቀበል የሚያሳየዉን እምነት ለመቀበል         

ሊከብደዉ አይገባም፡፡ 

 

አንድ ሙስሊም መጽሐፍ ቅዱስን ለመቀበል መቸገር የለበትም፤ ምክንያቱም ቁርአኑ ራሱ የመጣዉ ከእርሱ            

በፊት ያሉትን ቅዱሳት መጻሕፍትን ማለትም መጽሐፍ ቅዱስን ለማረጋገጥ ነውና፡፡ ይህ እዉነት ከሆነ            

ሙስሊሙ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ቀደምት ቅጂዎች መጨነቅ አይገባዉም ማለት ነው፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ            

ውስጥ ጉልህ ስህተቶች ኖረው ቢሆን ኖሮ ቁርአኑ መጽሐፍ ቅዱስን ለማረጋገጥ ሳይሆን ለመሻር፣ ለመተካት             

አልያም ለማስተካከል ይመጣ ነበርና፡፡ ነገር ግን ቁርአን ለዚህ ጉዳይ መምጣቱን የሚያረጋግጥ ምንም ማስረጃ             

የለም፡፡ ስለዚህ ሙስሊሙ፣ በራሱ ቁርአን መሰረት፣ የመጽሐፍ ቅዱስን ተአማኒነት ሊያረጋግጥ ይችላል፡፡ 
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8. “መጽሐፍ ቅዱስ ተበርዟል - የቁጥር ልዩነቶች፡፡” 

 

አንዳንድ ሙስሊሞች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በሚገኙ የቁጥር ልዩነቶች ምክንያት መጽሐፍ ቅዱስን ዋጋ            

ለማሳጣት ይሞክራሉ፡፡ በፍጥነት የሚያነሱት መከራከሪያ አሳብ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እዉነተኛ          

የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ፣ እግዚአብሔር ፍፁም ስለሆነ ምንም አይነት የቁጥር ልዩነት በመጽሐፉ ውስጥ            

ሊኖር ባልተገባ ነበር የሚል ነው፡፡ አውነት ነው፣ እግዚአብሔር ፍፁም ነው፡፡ ሰዎች ግን አይደሉም፡፡ ቅዱሳት              

መጻሕፍትን ያለምንም ሕፀፅ ለሰው ልጆች የገለጣቸዉ እግዚአብሔር ቢሆንም እነዚህን መጻሕፍት ከትውልድ           

ወደ ትውልድ እንዲሸጋገሩ የገለበጣቸው/የጻፋቸው ግን የሰው እጆች ነበሩ፡፡ ሰዎች ደግሞ ፍፁሞች ስላልሆኑ            

በሥራዎቻቸው ውስጥ ስህተቶችን ሊሰሩ ይችላሉ፡፡ እነዚህን ስህተቶች የገልባጮች ስህተቶች እንላቸዋለን፤          

ምክንያቱም እነዚህ ስህተቶች መጻሕፍቱን በስፋት በማሰራጨት አድካሚና አሰልቺ ሥራ ወቅት የተሰሩ           

ስህተቶች የመሆን እድላቸው ሰፊ ነውና፡፡ የሚከተለው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የዚህ አይነቱን ስህተት            

ለአብነት ያሳያል፡፡  

 

● ዳዊትም ከእርሱ ሺህ ሰባት መቶ ፈረሰኞች፣ ሀያ ሺህም እግረኞች ያዘ፤ ዳዊትም የሰረገለኛውን 

ፈረስ ሁሉ ቋንጃ ቈረጠ፤ ለመቶ ሰረገላ ብቻ አስቀረ። 

2ሳሙኤል 8፡4 

 

● ዳዊትም ከእርሱ አንድ ሺህ ሰረገሎች፣ ሰባት ሺህም ፈረሰኞች፣ ሀያ ሺህም እግረኞች ወሰደ፤ ዳዊት 

ለመቶ ሰረገሎች የሚሆኑትን ብቻ አስቀርቶ የሰረገሎቹን ፈረሶች ቋንጃ ቆረጠ። 

1ዜና 18፡4 

 

የመጀመሪያው ጥቅስ ዳዊት 1700 ፈረሰኞችን ከእርሱ ጋር ወሰደ ሲል ሁለተኛዉ ጥቅስ ደግሞ 7000             

ፈረሰኞችን ወሰደ ይላል፡፡ በብሉይ ኪዳን እንዲህ አይነቶቹ ስህተቶች በሌሎች ቦታዎችም ላይ ሊገኙ            

ይችላሉ፡፡ የዚህ ዋነኛ ምክንያት ደግሞ በርካታዎቹ የእብራይስጥ የቁጥር ፊደላት እርስ በእርስ የቀረበ            

ምስስሎሽ ስላላቸው ነው፡፡ በዚህ ምክንያት በግልበጣ ወቅት አንዱን ቁጥር በሌላው የመተካት ወይም አንዱን             

ፊደል የመዘንጋት አደጋ በቀላሉ ሊኖር ይችላል፡፡ 
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እንደ እነዚህ አይነቶቹ ስህተቶች በመጀመሪያዎቹ (original) የቅዱሳት መጻሕፍቱ ቅጂ ውስጥ ይኖራሉ           

ተብሎ ግን አይታመንም፡፡ ስህተቶቹ ታላቅ የሆነውን የመጽሐፍ ቅዱስን አጠቃላይ የዶክተሪን ትምህርቶች           

እንደማያውኩም ሙስሊሙ ሊረዳዉ ይገባል፡፡ በነገራችን ላይ ተመሳሳይ የሆነ የቁጥር ልዩነት በቁርአኑ           

ዉስጥም ይገኛል፡፡ እስቲ የሚከተሉትን ጥቅሶች ያስተዉሉ፡- 

 

● ነገሩን ሁሉ ከሰማይ ወደ ምድር ያዘጋጃል፤ ከዚያም ከምትቆጥሩት (ዘመን) ልኩ ሺሕ ዓመት በኾነ ቀን 

ውስጥ ወደርሱ ይወጣል፣ (ይመለሳል)፡፡  

ሱረቱ አል-ሰጅዳህ (32)፡5 

 

…in the end will (all affairs) go up to Him (God) on a Day, the space whereof will be (as)                    

a thousand years of your reckoning. 

 

● መላእክቱና መንፈሱም ልኩ አምሳ ሺሕ ዓመት በኾነ ቀን ዉስጥ ወደርሱ ያርጋሉ፣ (ይወጣሉ)፡፡ 

ሱረቱ አል-መዓሪጅ (70)፡4 

 

The angels and the Spirit ascend unto Him (God) in a day, the measure whereof is (as)                 

fifty thousand years. 

 

የመጀመሪያው ጥቅስ አንድ ቀን በእግዚአብሔር ልኬት እንደ 1000 አመታት እንደሆነና ሌላው ጥቅስ ደግሞ             

አንድ ቀንን ከ50000 አመታት ጋር እኩል እንደሚያደርገው እናነባለን፡፡ እንደዚህ አይነት የቁጥር ልዩነት            

በቁርአን ውስጥ መገኘቱ በቁርአን ትምህርት መሠረት አላህ መሃሪ፣ የሚራራ እና በማንኛውም ሰአት ሊምር             

የተዘጋጀ ነው የሚለውን መልዕክት ዋጋ ሊያሳጣው አይችልም፡፡ በተመሳሳይ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ           

የታየው የ 6300 ፈረሰኞች ልዩነት እግዚአብሔር በመሲሁ ኢየሱስ በኩል የገለጸውን ምህረትና ርህራሄ፣            

በእርሱም በኩል የሚገኘውን ቤዛነትና የኃጢአት ይቅርታ ዋጋ ሊያሳጣው ፈፅሞ አይችልም! 
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9. “ሙሐመድ የመጣዉ አዲስ ሃይማኖትን ሊመሠርት ነው፡፡” 

 

“የተበረዘውንና ያፈጀውን” የአይሁድና ክርስቲያኖች ሃይማኖታዊ ሥርዐት በአዲስ ሃይማኖትና በአዲስ ሕግ          

መተካት የነቢያቸው የሙሐመድ ተልዕኮ እንደ ነበረ አንዳንድ ሙስሊሞች ይናገራሉ፡፡ በዚህ ምክንያት በርካታ            

ሙስሊሞች ለክርስትና መልዕክት ትኩረት የመሰጠት አስፈላጊነት አይታያቸውም፡፡ እንደ እነዚህ ሰዎች          

እምነት፣ ከክርስቶስ ልደት 600 አመታት በኃላ በመጣዉ ሙሐመድ የተዋወቁት ‹‹አዲሱና የተሻለው››           

የእስልምና ሃይማኖት ክርስትናን ተክቷል፡፡ ምንም እንኳ ይህ አስተሳሰብ በእስልምና ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ            

የተስፋፋ ቢሆንም ከእስልምናው ቅዱስ መጽሐፍ፣ ቁርአን ትምህርት ጋር ግን ፍጹም የሚጋጭ አስተሳሰብ            

ነው፡፡ 

 

በቁርአኑ መሰረት የሙሐመድ ተልዕኮ ፍፁም አዲስ የሆነ ሃይማኖትን መትከል ሳይሆን የአብርሃም ሃይማኖትን            

ማስቀጠል ነው፡፡  

 

● ከዚያም ወደ አንተ [ሙሐመድ] የኢብራሂምን [የአብርሃምን] ሃይማኖት ቀጥተኛ ሲኾን ተከተል፣ 

[የአብርሃምን ሃይማኖት ተከተል] ከአጋሪዎቹም አልነበረም ማለትን አወረድን፡፡ 

ሱረቱ አል-ነሕል (16)፡123 

 

So We have taught thee (Muhammad) the inspired message, “Follow the ways of             

Abraham the true in faith, and he joined not gods with God.” 

 

● እኔ ጌታዬ ወደ ቀጥተኛዉ መንገድ ትክክለኛን ሃይማኖት ወደ እውነት አዘንባይ ሲኾን የኢብራሂምን 

[የአብርሃምን] መንገድ፣ መራኝ፣ እርሱም ከአጋሪዎቹ አልነበረም በል፡፡ 

ሱረቱ አል-አንዓም (6)፡161 

 

Say: “Verily, my Lord hath guided me to a way that is straight,-a religion of right,-the                

path (trod) by Abraham the true in faith, and he (certainly) joined not gods with               

God.” 
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● አላህ ውነትን ተናገረ፣ የኢብራሂምንም [የአብርሃምንም] መንገድ ወደ እውነት ያዘነበለ ሲኾን 

ተከተሉ ፣ [የአብርሃምን ሃይማኖት ተከተሉ] ከአጋሪዎቹም አልነበረም በላቸው፡፡ 

ሱረቱ አሊ-ዒምራን (3)፡95 

 

Say: “God speaketh the truth: follow the religion of Abraham, the sane in faith; he               

was not of the pagans.” 

 

● አይሁድን ወይም ክርስቲያኖችን ኹኑ፣ (ቅኑን መንገድ) ትመራላችሁና አሉም፣ አይደለም፣ 

የኢብራሂምን [የአብርሃምን] ሃይማኖት ቀጥተኛ ሲኾን እንከተላለን፣ ከአጋሪዎችም አልነበረም 

በላቸዉ፡፡ 

ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡135 

 

They say: “Become Jews or Christians if ye would be guided (to salvation).” Say thou:               

“Nay! (I would rather) the religion of Abraham the true, and he joined not gods               

with God.” 

 

● እርሱ መልካም ሠሪ ኾኖ ፊቱን ለአላህ ከሰጠና የኢብራሂምንም መንገድ ቀጥተኛ ሲኾን፣ ከተከተለ 

ሰው ይበልጥ ሃይማኖቱ ያማረ ማን ነዉ?  አላህም ኢብራሂምን ፍጹም ወዳጅ አድርጎ ያዘዉ፡፡ 

ሱረቱ አል-ኒሳእ (4)፡125 

 

Who can be better in religion than one who submits his whole self to God, does good,                 

and follows the way of Abraham the true in faith? For God did take Abraham               

for a friend.  

 

እላይ ከተገለጡት አሳቦች በተጨማሪ፣ ቁርአን ራሱ ሙሐመድ አዲስና እንግዳ ነገር ሊያስተምር እንዳልመጣ            

ይናገራል፡፡ ቁርአኑ፣ ሙሐመድ የተቀበለው መገለጥ የቀድሞዎቹን መገለጦች ትክክለኛነት ለማረጋገጥ         

እንደመጣ በግልጽ ይናገራል፡፡ የሙሐመድ መገለጥ የመጣው የቀድሞዎቹን ሊያርም፣ ሊተካ፣ በእነርሱ ላይ           

ሊጨምር ወይም ለመሻር ሳይሆን  ለማረጋገጥ ብቻ ነው! 
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● ከበፊቱም የሙሳ [የሙሴ] መጽሐፍ መሪና ጸጋ ሲኾን አልለ፤ ይህም እነዚያን የበደሉትን ሊያስፈራራ 

በዐረብኛ ቋንቋ ሲኾን (የፊቶቹን መጻሕፍት) አረጋጋጭ መጽሐፍ ነው፡፡ ለበጎ አድራጊዎችም 

ብሥራት ነው፡፡ [ቁርአን፣ በአረብኛ ቋንቋ፣ ቀድሞ አላህ የገለጣቸውን የሙሴን መጻሕፍት 

ትክክለኛነት ሊያረጋግጥ ነው የመጣው፡፡] 

 

ሱረቱ አል-አሕቃፍ (46)፡12 

 

And before this was the Book of Moses as a guide and a mercy; and this Book (Qur’an) 

confirms (it, the book of Moses) in the Arabic tongue. 

 

● ካንተ በፊት [ከሙሐመድ በፊት] ለነበሩት መልክተኞች የተባለዉ ብጤ እንጅ ለአንተ ሌላ አይባልም፤ 

ጌታህ የምሕረት ባለቤትና የአሳማሚ ቅጣት ባለቤት ነዉ፡፡ [ሙሐመድ፣ ከአንተ በፊት በነበሩ 

መልእክተኞች እጅ አላህ የላከውን መልእክቶች አይነት (ብጤ) እንጂ ልዩ መልእክት አልተነገረህም፡፡] 

ሱረቱ ሓ፡ሚም፡ አል-ሰጅዳህ (41)፡43 

 

Nothing is said to thee (Muhammad) that was not said to the apostles before thee,               

that thy Lord has at His command (all) forgiveness as well as a most grievous               

penalty. 

 

● ለናንተ ከሃይማኖት ያንን [The same religion ] በርሱ ኑሕን [ኖህን] ያዘዘበትን ደነገገላችሁ፤ 

ያንንም ወዳንተ ያወረድነውን ያንንም በርሱ ኢብራሂምን [አብርሃምን]፣ ሙሳንና ዒሳንም [ሙሴንና 

ኢየሱስን] ያዘዝንበትን ሃይማኖትን በትክክል አቋቁሙ በርሱም አትለያዩ ማለትን (ደነገግን)፤ 

በአጋሪዎቹ ላይ ያ ወደርሱ የምትጠራቸው ነገር ከበዳቸው፤ አላህ የሚሻውን ሰው ወደርሱ (እምነት) 

ይመርጣል፤ የሚመለስንም ሰው ወደርሱ ይመራል፡፡  

ሱረቱ አል-ሹራ (42)፡13 

 

The same religion has He (God) established for you as that which He enjoined on               

Noah…and that which We enjoined on Abraham, Moses, and Jesus: namely,           

that ye should remain steadfast in Religion, and make no divisions therein. 
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እዚህ ላይ፣ የአብርሃም ሃይማኖት በነቢዩ ሙሴ አማካኝነት ለእግዚአብሔር ሕዝብ በቀረቡ ሞራላዊና           

ማሕበራዊ ሕጎች መሰጠት ጋር ተያይዞ የተስፋፋ ሃይማኖት መሆኑን ማስታወስ ጠቃሚ ነጥብ ነው፡፡ ይህ             

ሃይማኖት በእስልምና ሃይማኖት ላይ ካሳደረው ተጽእኖ የተነሳ የእስልምና ሃይማኖት፣ ከሙሐመድ መምጣት           

አስቀድሞ ከመቶ አመታት በፊት በአይሁድ ይዘወተሩ የነበሩ በርካታ ልማዶችን እንዲወስድ አስገድዶታል፡፡           

የሚከተሉት ጥቂት ዝርዝሮች በአሁን ሰአት የሙስሊም ልማዶች የሆኑ፣ ነገር ግን ከረጅም ዘመናት በፊት             

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሰፍረው የምናገኛቸው ናቸው፡፡ እነዚህ ልማዶች አንዳንድ ሙስሊሞች ክርስቲያኖች           

እንዲያምኑላቸው እንደ ሚፈልጉት የአዲስ ሃይማኖት አዲስ ልማዶች አይደሉም፤ ቀድሞዉኑም ቢሆን የነበሩ           

እንጂ፡- 

 

1. ሰላም ለአንተ (ለአንቺ) ይሁን ብሎ ሰላምታ መስጠት (ሉቃስ 10፡5) 

2. ከፀሎት በፊት መታጠብ (ዘጸአት 40፡31፣ 32) 

3. በእግዚአብሔር መገኛ ስፍራ ጫማ ማውለቅ (ዘጸአት 3፡5) 

4. በፀሎት ወቅት መስገድ (መዝሙር 95፡6) 

5. የእንስሳት መስዋዕቶችን ማቅረብ (ዘዳግም 16፡1-6) 

6. መንፈሳዊ ጉዞ ማድረግ (የሐዋሪያት ሥራ 8፡26-28) 

7. ሴቶች ራሳቸውን በልብስ መሸፈን (1ቆሮንቶስ 11፡56) 

8. ግዝረት (ሉቃስ 2፡21) 

9. በሕፃን ልጅ ልደት ወቅት የእንስሳ መሥዋዕትን ማቅረብ (ሉቃስ 2፡24) 

10.ረጅም ፆም መፆም (ዘጸአት 34፡28 ፣ 1ነገሥት 19፡8 ፣ ማቴዎስ 4፡2)  

11.የሴቶች ጨዋነትና ዝምታ (1ቆሮንቶስ 14፡34) 

12.የአሳማ ሥጋን ከመብላት መቆጠብ (ዘሌዋዊያን 11፡7) 
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10. “የኢየሱስ ነቢይነት ለእስራኤላውያን ብቻ ነው፡፡” 

 

የኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ክርስቲያኖች እንደሚያምኑት ለሰው ዘር ሁሉ ሳይሆን ለእስራኤላውያን ብቻ           

ነው ሲሉ አንዳንድ ሙስሊሞች ይሟገታሉ፡፡ ከዚህ የመከራከሪያ ነጥብ ላይ በመነሳትም ክርስቲያኖች (እንደ            

እነሱ እምነት ‹‹ዘመን የማይሽረውና የአለሙ ሁሉ ነቢይ›› የሆነውን) ሙሐመድን እንዲከተሉ ለማሳመን           

ይጥራሉ፡፡ ይህንን መከራከሪያቸውን በማስረጃ ለማስደገፍም በፍጥነት ከአዲስ ኪዳን የሚከተለውን ጥቅስ          

ያነሳሉ፡፡ 

 

● እነዚህን አሥራ ሁለቱን ኢየሱስ ላካቸው፣ አዘዛቸውም፣ እንዲህም አለ። በአሕዛብ መንገድ አትሂዱ፣ 

ወደ ሳምራውያንም ከተማ አትግቡ፤ ይልቅስ የእሥራኤል ቤት ወደሚሆኑ ወደ ጠፉት በጎች ሂዱ 

እንጂ።  

ማቴዎስ 10፡5፣6 

 

● እርሱም [ኢየሱስም] መልሶ። ከእሥራኤል ቤት ለጠፉት በጎች በቀር አልተላክሁም አለ። 

ማቴዎስ 15፡24 

 

በመጀመሪያ ደረጃ ኢየሱስ በአብርሃም፣ ይስሃቅና ያዕቆብ ዘር ውስጥ እንደ ተወለደ ማስተዋል ያስፈልጋል፡፡            

ኢየሱስ፣ ከብዙ ምእተ ዓመታት በኃላ የተፈፀመውና እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለት ቃል ኪዳን ፍፃሜ            

ነው፡፡ አብርሃም ለእግዚአብሔር ፈቃድ ባሳየው መታዘዝና ፍፁም መገዛት እግዚአብሔር ሁለት ዘርፍ ያለው            

ቃል ኪዳን ገብቶለት ነበር፡፡ የቃል ኪዳኑ የመጀመሪያ ዘርፍ፣ እግዚአብሔር የአብርሃምን ዘር ማለትም            

ይስሃቅን፣ ያዕቆብን (እሥራኤል) እና የእሥራኤልን ዘሮች ሁሉ ለመባረክ ቃል ኪዳን መግባቱ ሲሆን የቃል             

ኪዳኑ ሁለተኛ ዘርፍ ደግሞ ከዚህ ዘር (ማለትም ከአብርሃም ይስሃቅና ያዕቆብ ዘር) መካከል ለአሕዛብ ሁሉ              

የሚሆን በረከት እንደሚገኝ ማለትም በዘሩ አሕዛብ ሁሉ እንደሚባረኩ ቃል ኪዳን መግባቱ ነበር (የሐዋሪያት             

ሥራ 3፡25፣ 26 እና ገላቲያ 3፡8፣14 ይመልከቱ)፡፡ 

 

ለአብርሃም በተገባለት ቃል ኪዳን መሠረት የእሥራኤል ዘርና አሕዛብ (እሥራኤላዊ ያልሆነ የሰው ዘር በሞላ)             

እንደሚባረኩ ማወቅ ይቻላል፡፡ የዚህ ቃል ኪዳን መፈፀም ከብዙ ምዕተ አመት በኃላ በኢየሱስ መወለድ             

ተረጋግጧል፡፡ ኢየሱስ በተወለደ ጊዜ በእስራኤላውያን ልማድ መሠረት ቤተሰቡ ሃይማኖታዊ የሆነውን ስርአት           
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ለመፈፀም ወደ መቅደስ ይዘውት ሄዱ፡፡ በመቅደስ ይፀልይ የነበረ አንድ ሽማግሌ ሰው በመንፈስ በመረዳት             

ሕፃኑን በእጆቹ በመያዝ በፀሎቱ ውስጥ የሚከተለውን ለእግዚአብሔር ተናገረ፡- 

 

● ዓይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀኸውን ማዳንህን አይተዋልና፤ ይህም ለአሕዛብ ሁሉን የሚገልጥ 

ብርሃን ለሕዝብህም ለእሥራኤል ክብር ነው።  

ሉቃስ 2፡30-32 

 

ከላይ በተመለከትነው ምንባብ መሠረት ኢየሱስ ሁለት ፈርጅ ያለው አገልግሎት እንደ ነበረው መገንዘብ            

እንችላለን፡፡ በመጀመሪያ፣ እነደ እሥራኤላዊ ሆኖ ስለ ተወለደ የመጀመሪያ ተልዕኮው ራሱንና እግዚአብሔርን           

ለእስራኤላውያን መግለጥ ነበር፡፡ የአብርሃም፣ ይስሃቅና ያዕቆብ ዘሮች በእግዚአብሔር የተመረጡ ሕዝቦች          

ነበሩና፡፡ ቁርአን ሳይቀር ስለዚህ ጉዳይ ምስክርነቱን አይሸሽግም፡፡ 

 

● ባሮቻችንንም ኢብራሂምን [አብርሃምን]፣ ኢስሐቅንና [ይስሃቅን] ያዕቆብንም የኀይልና የማስተዋል 

ባለ ቤቶች የኾኑትን አዉሳላቸዉ፡፡ እኛ ጥሩ በኾነች ጠባይ መረጥናቸዉ፤ (እርሷም) የመጨረሻይቱን 

አገር ማስታወስ ናት፡፡ 

ሱረቱ ሷድ (38)፡45፣46 

 

And commemorate Our servants Abraham, Isaac, and Jacob, possessors of power and            

vision. Verily, we did chose them for a special (purpose)- proclaiming the            

message of the hereafter. 

 

● የእሥራኤል ልጆች ሆይ! ያችን በናንተ ላይ የለገስኳትን ጸጋየንና እኔም በዓለማት ላይ ያበለጥኳችሁ 

መኾኔን አስታውሱ፡፡ 

ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡47 

Children of Israel, call to mind the (special) favour which I bestowed upon you, and               

that I preferred you to all others (for My message). 

 

እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን እንዲህ አይነቱን ልዩ ምርጫና ጥሪ ያደረገ ቢሆንም፣ በሚያሳዝን ሁኔታ           

እስራኤላውያን ለእግዚአብሔር ጥሪ እልኸኞችና ግዴለሾች ሆኑ፡፡ በዚህም ምክንያት ኢየሱስ በእግዚአብሔር          
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የተመረጠውን ሕዝብ ለመቤዠት፣ በእግዚአብሔር የተቀባና የተባረከ፣ እሥራኤልም ለረጅም ዘመናት         

ይጠብቀው የነበረ መሲህ መሆኑን ለማረጋገጥ በመካከላቸው ድንቅንና ምልክቶችን እያደረገ እንዲያገለግል          

ግድ ሆነበት፡፡ ይህን የመጀመሪያ ተልዕከኮውን ለመወጣት፣ ኢየሱስ በአገልግሎቱ ወቅት ደቀ መዛሙርቱ ወደ            

እሥራኤል ልጆች ብቻ እንዲሄዱ አዘዛቸው፡፡ እስራኤላውያን መልዕክቱን በመጀመሪያ መስማት የተገባቸው          

ነበሩና፡፡ በእግዚአብሔር የበረከት ተስፋ የተገባላቸው የቃል ኪዳን ሕዝቦች ስለ ነበሩ ይህን ልዩ መብትና ጥቅም              

በመጀመሪያ ሊያጣጥሙ ተገብቷቸዋል፡፡ ከኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ በኃላ ከደቀ መዛሙርቱ መካከል አንዱ           

ለእስራኤላውያን እንዲህ ሲል ንግግር አደረገ፡- 

 

● እናንተ የነቢያት ልጆችና እግዚአብሔር ለአብርሃም፡- በዘርህ የምድር ወገኖች ሁሉ ይባረካሉ ብሎ፣ 

ከአባቶቻችን ጋር ያደረገው የኪዳን ልጆች ናችሁ። ለእናንተ አስቀድሞ እግዚአብሔር ብላቴናውን 

አስነሥቶ፣ እያንዳንዳችሁን ከክፋታችሁ እየመለሰ ይባርካችሁ ዘንድ፣ ሰደደው።  

የሐዋሪያት ሥራ 3፡25፣26 

 

የኢየሱስ ተልዕኮ ሁለተኛ ክፍል ከፍተኛ ትርጉም እንዳለው አፅንኦት ሊሰጠው ይገባል፡፡ ይህ ተልዕኮ ነፍሱን             

ለሰው ዘር ኃጢአት ቤዛ አድርጎ የሰጠበት ነው (1ጢሞቴዎስ 2፡4-6)፡፡ ይህ ነው እንግዲህ ለሰው ልጆች ሁሉ               

የሆነው የበረከት የምሥራች፡፡ የምሥራቹም፣ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ባፈሰሰው ደምና በተቀበለው ስቃይ           

በሰዎች ላይ የነበረውን የኃጢአት ቅጣት ማስወገዱ ነው፡፡ ማንም ይህንን የድኅነት/የመዳን በረከት ቢቀበል            

ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም የመኖር ዋስትና ያገኛል! 

 

● እንዲህም አላቸው። ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፣ በስሙም 

ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፎአል።  

ሉቃስ 24፡46፣47 

 

በመሲሁ ኢየሱስ በኩል የሆነው ይህ ድኅነት/መዳን ለአይሁድና ለመላው የዓለም ሕዝብ ሁሉ የተሰጠ መሆኑን             

መጽሐፍ ቅዱስ በግልፅ ይናገራል፡፡ ያስተውሉ፣ ኢየሱስ በምድር ላይ በነበረው አገልግሎቱ ወቅት ደቀ            

መዛሙርቱ ወደ እሥራኤላውያን ዘንድ ብቻ እንዲሄዱ አዟቸው ነበር፡፡ ነገር ግን በሁለተኛ የአገልግሎት ክፍሉ             

(መስቀል ላይ ሞት ከተቀበለ በኃላ) ደቀ መዛሙርቱን ምን ብሎ እነዳዘዛቸው ከዚህ በታች በቀረቡ ጥቅሶች              

ያስተዉሉ፡- 
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● ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ፣ በኢየሩሳሌምም በይሁዳም 

ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ  ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ። 

የሐዋሪያት ሥራ1፡8  

 

● እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ  በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው፣ 

ያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው፤ እነሆም እኔ 

እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። 

ማቴዎስ 28፡19-20  

● ደግሞም ኢየሱስ፡- እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ፤ የሚከተለኝ የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ 

በጨለማ አይመላለስም ብሎ ተናገራቸው። 

ዮሐንስ 8፡12 

 

ቁርአን ሳይቀር የኢየሱስን አለማቀፋዊ አገልግሎት በግልፅ ያስቀምጣል፡፡ እስቲ የሚከተሉትን ክፍሎች          

እንመልከት፡- 

 

● (በጋብቻ) ሰው ያልነካኝ ኾኜ አመንዝራም ሳልኾን ለኔ እንዴት ልጅ ይኖረኛል! አለች፡፡ አላት፡- (ነገሩ) 

እንደዚህ ነዉ፣ ጌታሽ፡- እርሱ በእኔ ላይ ገር ነዉ፣ ለሰዎችም  ታምር ከኛም ችሮታ ልናደርገዉ (ይህንን 

ሠራን) የተፈረደም ነገር ነው አለ፣ (ነፋባትም)፡፡ 

ሱረቱ- መርየም (19)፡20፣21 

 

And (We wish) to appoint him (Jeses) as a sign unto men (ayat-al linnasi), and a                

mercy from Us. 

 

አንዳንድ ሙስሊሞች እንድናምን እንደሚፈልጉት ይህ ክፍል ‹‹ለእስራኤላውያን ብቻ የሆነ ምልክት››          

እንደማይል አንባቢ ያስተውል፡፡ እንደውም አረቢኛው ‹‹ለሰው ዘር ሁሉ ምልክት!›› ነው የሚለው፡፡  
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11. “ኢየሱስ ተራ ነቢይ ብቻ ነው፡፡” 

 

ኢየሱስ በቁርአን ውስጥ ያለውን ልዩ ስፍራ ለመሸፈን በርካታ ሙስሊሞች የሚከተለውን ከቁርአን           

ይጠቅሳሉ፡- 

 

● የመርየም ልጅ አልመሲሕ፣ ከበፊቱ መልክተኞች በእርግጥ ያለፉ የኾነ መልክተኛ እንጅ ሌላ 

አይደለም፣ እናቱም በጣም እዉነተኛ ናት፤ (ሁለቱም) ምግብን የሚበሉ ነበሩ፤ አንቀጾችን ለነርሱ 

(ለከሓዲዎች) እንዴት እንደምናብራራ ተመልከተ፣ ከዚያም (ከዉነት) እንዴት እንደሚመለሱ 

ተመልከት፡፡  

ሱረቱ አል-ማኢዳህ (5)፡75 

 

O people of the Book (Jews and Christians)! Commit no excesses in your religion; nor               

say for God aught by the truth. Christ Jesus the son of Mary was (no more than)                 

an apostle of God, and His Word, which He bestowed on Mary, and a Sprit               

proceeding from Him. 

 

እርግጥ ነው ኢየሱስ በሰውነቱ እንደ ሌሎቹ ነቢያት ከሰው ዘር ሥጋን የነሳ/የወሰደ/የተዋሃደ ነው፡፡ ነገር ግን              

በዚህ የሰው ሥጋ ውስጥ መለኮታዊ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ማደሩን የሚናገሩትን የመጽሐፍ ቅዱስ            

ክፍሎች ትምህርት ልንዘነጋቸው አንችልም፡፡ (ዮሐንስ 1፡14፣ ቃል ሥጋ ሆነ በመካከላችንም አደረ፡፡) ምንም            

እንኳን ይህንን የኢየሱስን ሰውነትና መለኮታዊነት ምስጢር እዚህ ላይ ለማብራራት ባንሞክርም እውነታውን           

ግን ቅዱሳት መጻሕፍቱ ያረጋግጣሉ፡፡ ቁርአን ሳይቀር የኢየሱስን ሰውነትና መለኮታዊነት ያሳያል፡፡ ለአብነት           

የሚከተለውን ከቁርአን እናንብብ፡- 

 

● እላንተ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ! በሃይማኖታችሁ ወሰንን አትለፉ፣ በአላህም ላይ እውነትን እንጅ 

አትናገሩ፣ የመርየም [የማሪያም] ልጅ አልመሲሕ ዒሳ [መሲሁ ኢየሱስ] የአላህ መልክተኛ ወደ 

መርየም የጣላት (የኹን) ቃሉም ከርሱ የኾነ መንፈስም ብቻ ነዉ ፤ ነዉ … 

 

ሱረቱ አል-ኒሳእ (4)፡171 
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O people of the Book (Jews and Christians)! Commit no excesses in your religion; nor               

say for God aught by the truth. Christ Jesus the son of Mary was (no more than)                 

an apostle of God, and His Word, which He bestowed on  

Mary, and a Sprit proceeding from Him. 

 

ይህ ክፍል - እግዚአብሔርን፣ ማርያምን እና ኢየሱስን እንደ ሶስት አማልክት በመቁጠር ኢየሱስን ከሦስቱ             

አማልክት አንዱ ነው ይሉ የነበሩ በዘመኑ ይኖሩ የነበሩ አንዳንድ መናፍቅ ‹‹ክርስቲኖች›› ያስተምሩ የነበሩትን             

የኑፋቄ ትምህርት ለመቃወም ከሚያስተላልፈው የግሳጼ መልዕክት ውጪ ቁርአን ለኢየሱስ ልዩ ስፍራ           12

የሚሰጥና መለኮትነቱንም፣ (ኢየሱስ ‹‹የእሱ (የእግዚአብሔር) ቃል›› በማለትና ‹‹መንፈስም ብቻ ነው››)          

በማለት የሚያረጋግጥ መሆኑንም ያሳያል፡፡ 

 

መጽሐፍ ቅዱስም በአዲስ ኪዳን ላይ ኢየሱስን ‹‹የእግዚአብሔር ቃል›› በማለት ይጠራዋል፡-  

 

● በደምም የተረጨ ልብስ ተጐናጽፎአል፣ ስሙም የእግዚአብሔር ቃል ተብሎአል።›  

ራዕይ 19፡13 

 

ይህ ስያሜ በቀላሉ መታየት የለበትም፡፡ በርካታ ሙስሊሞች የእግዚአብሔር ቃል የማይፈጠርና የማይሞት           

እንደሆነ ይቀበላሉ፡፡ እርሱ፣ ማለት ቃሉ፤ ‹ከዘላለም ለዘላለም የሚኖር ዘላለማዊ ነው› ይላሉ፡፡ የእግዚአብሔር            

ቃል እንዲህ አይነት ባሕሪ እንዳለው ካላደናገረ፣ እንግዲያው መለኮታዊ ባሕሪውም ግር ሊያሰኝ አይገባም! 

 

ከላይ በሰፈረው ጥቅስ ውስጥ ‹‹መንፈስም ብቻ ነው›› የሚለው ሃረግ አረቢኛ ቅጂው ruh-un min hu              

የሚል ሲሆን፣ ይህው ሃረግ በሌላ የቁርአን ክፍል ላይ ጥቅም ላይ ውሎ እናገኛለን፡- 

 

● በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምኑትን ሕዝቦች አላህንና መልክተኛውን የሚከራከሩትን ሰዎች፣ 

አባቶቻቸዉ ወይም ልጆቻቸዉ፣ ወይም ወንድሞቻቸዉ ወይም ዘመዶቻቸዉ ቢኾኑም እንኳ 

የሚወዳጁ ኾነው አታገኛቸዉም፤ እነዚያ በልቦቻቸው ውስጥ እምነትን ጽፏል፤ ከርሱም በኾነ 

መንፈስ ደግፏቸዋል፤ ከሥሮቻቸውም ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገነቶች በውስጣቸዉ ዘውታሪዎች 

12 የኑፋቄ ትምህርት፡- ከትክክለኛ እምነት ጋር የማይስማማ ትምህርት ማለት ነው፡፡ 
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ሲኾኑ ያገባቸዋል፣ አላህ ከነርሱ ወዷል፡፡ ከርሱም ወደዋል፣ እነዚያ የአላህ ሕዝቦች ናቸው፣ ንቁ የአላህ 

ሕዝቦች እነሱ ምኞታቸውን የሚያገኙ ናቸው፡፡ 

 

ሱረቱ አል-ሙጃደላህ (58)፡22 

 

He (God) has written faith in their hearts, and strengthened them with a spirit from               

Himself. 

 

በ ኤ. ዩሱፍ አሊ የተጻፈው፣ የቅዱስ ቁርአን ትርጉምና ማብራሪያ የግርጌ ማስታወሻ ቅጥር 5365             

‹‹ከእርሱም በሆነ መንፈስ›› ስለሚለው ሀረግ ሲያብራራ ይህንን መንፈስ ‹‹በሰው ቋንቋ የአላህን ማንነትና            

ባሕርይ በበቂ ሁኔታ ለመበየን እንደማንችለው አይነት መለኮታዊ መንፈስ›› በማለት ይገልጸዋል፡፡  

 

ካላይ በተገለጸው መሠረት ቁርአን ኢየሱስን ለመግለጥ በሱረቱ አል ኒሳእ (4)፡171 ላይ የተጠቀመው            

አጠቃቀም፣ ኢየሱስ አንድ ተራ ነቢይ ሳይሆን ከዛ በላይ ስለመሆኑ በግልጽ ያሳየናል፡፡ 

 

ስለ ኢየሱስ ልዩ መሆን ቁርአን የሚያመለክታቸው ሌሎች በርካታ ጥቅሶች በመኖራቸው እነዚህን ቸል            

ልንላቸው አይገባም፡፡ እስቲ ከዚህ በታች የሰፈሩትን ጥቅሶች በአንክሮ እንመርምራቸው፡- 

 

ሀ. በተአምራት ከድንግል ተወለደ 

● (በጋብቻ) ሰው ያልነካኝ ኾኜ አመንዝራም ሳልኾን ለኔ እንዴት ልጅ ይኖረኛል! አለች [ማሪያም]፡፡ 

አላት፡- (ነገሩ) እንደዚህ ነዉ፣ ጌታሽ፡- እርሱ በእኔ ላይ ገር ነዉ፣ ለሰዎችም ታምር ከኛም ችሮታ 

ልናደርገዉ (ይህንን ሠራን) የተፈረደም ነገር ነው አለ፣ (ነፋባትም)፡፡ ወዲያውኑም አረገዘችው፤ 

በርሱም (በሆድዋ ይዛው) ወደ ሩቅ ስፍራ ገለል አለች፡፡ 

ሱረቱ- መርየም (19)፡20፣21፣22 

 

She (Mary) said: “How shall have a son, seeing that no man has touched me, and I am                  

not unchaste” 

 

He (Gabriel) said: “So (it will be): Thy Lord saith, ‘That is easy for Me.” 
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‹አዳምም (አደም) እኮ ተፈጥራዊ አባት የለውም› በማለት በዚህ ጥቅስ መነሻነት ብቻ ኢየሱስ እንደ ልዩ ሰው               

መወሰድ የለበትም የሚሉ አይጠፉም፡፡ እውነት ነው አዳም ምድራዊ አባት የለውም፤ ነገር ግን ይህ እንግዳ              

ነገር ሳይሆን የሚጠበቅ ጉዳይ ነው! ራሱ የመጀመሪያው የሰው ፍጥረት ከሆነ እንዴት አባት ሊኖረው ይችላል              

እዚህ ላይ ኢየሱስን በተመለከተ ያለው ጉዳይ ግን ከዚህ ፈፅሞ የተለየ ነው፡፡ ኢየሱስ ተራ ነቢይ ብቻ ቢሆን                

ኖሮ እንደማንኛውም ነቢይ ሊወልዱት የሚችሉ በመቶና በሺዎች የሚቆጠሩ ወላጆች በምድር ላይ በጊዜው            

ነበሩ፡፡ ነገር ግን ይህ ጉዳይ ለሰው ልጆች ሁሉ ልዩ ምልክት ነበረና እንደዚያ አልሆነም፡፡ እግዚአብሔር አለሙ               

በሞላ ኢየሱስ ከወንድ ዘር ያልተገኘ መሆኑን እንዲያቁ ወዷል፡፡ እርሱ ከላይ፣ ከመለኮታዊ ዘር ነውና፡፡  

 

ለ. የተቀደሰ ሕይወት ኖረ 

● እኔ ንጹሕን ልጅ [ቅዱስ ልጅ]  ለአንቺ ልሰጥሽ የጌታሽ መልክተኛ ነኝ አላት፡፡ 

ሱረቱ- መርየም (19)፡19 

He (Gabriel) said: “Nay, I am only a messenger from thy Lord, (to announce) to thee the                 

gift of a holy son.”  

 

ኢየሱስ በእርግጥ ቅዱስ ልጅ ነበር፡፡ አመጣጡ ከሰው ዘር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ስለነበር በልደቱ ጊዜ             

ኢየሱስን ሰይጣን ፈፅሞ ሊያገኘው አልቻለም፡፡ በምድር ላይ የነበረውን የሕይወቱን ዘመን በሞላ ያለ ምንም             

እንከን በፍፁም ንፅህና አሳልፏል፡፡ በርካታ ሙስሊሞች፣ ‹ሌሎች ነቢያትም በምድር ላይ ያለምንም ነቀፋ            

ይኖሩ ስለነበር የኢየሱስ ሕይወት ከእዚህ አንጻር ልዩ ተደርጎ ሊታይ አይችልም› ብለው ይከራከራሉ፡፡ ነገር ግን              

ቁርአንን በወጉ ብንመረምር ይህ ክርክር ትክክል እንዳልሆነ ማወቅ እንችላለን፡፡ ታላላቅ ነቢያት የሚባሉት            

ሳይቀሩ ፈጣሪን ስለበደሉ ምህረትን ከእርሱ ለምነዋል፡፡ የመበደላቸውና ይቅርታ የመጠየቃቸው ምክንያት          

ደግሞ ከኢየሱስ በቀር ነቢያት ሁሉ ከወንድ ዘር የተወለዱ የሰው ልጆች ብቻ በመሆናቸውና በአንድም ሆነ              

በሌላ መንገድ ኃጢአትን የሚሰሩ መሆናቸው ነው፡፡  

 

የሚከተሉትን ምሳሌዎች ይመለከቱ፡- 

 

● [አደም/አዳምና ሔዋን]፡- ጌታችን ሆይ! ነፍሶቻችንን በደልን፣ ለኛ ባትምር ባታዝንልንም በእርግጥ 

ከከሳሪዎቹ እንኾናለን አሉ፡፡ 

ሱረቱ አል-አዕራፍ (7)፡23  
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Adam (and Eve): They said: “Our Lord, we have wronged our own souls. If Thou               

forgive us not and bestow not upon us Thy mercy, we shall certainly be lost.” 

 

● [ኢብራሂም/አብርሃም]፡- ያም በፍርዱ ቀን ኀጢአቴን ለኔ ሊምር  

የምከጅለው ነው፡፡ 

ሱረቱ አል-ሹዐራ (26)፡82 

 

Abraham: And who (God) I hope will forgive me my faults on the Day of Judgment. 

 

● [ሙሳ/ሙሴ]፡- ጌታዬ ሆይ! እኔ ለፍሴን በደልኩ፣ ለኔም ማር አለ፣ ለርሱም ምሕረት አደረገለት፣ እርሱ 

መሓሪ አዛኝ ነውና፡፡ 

ሱረቱ አል-ቀሶስ (28)፡16 

 

Moses: He prayed: “O my Lord! I have indeed wronged my soul! Do Thou then forgive                

me!” 

 

● [ዳውድ/ዳዊት]፡- ሴት በግህን ወደ በጎቹ (ለመቀላቀል) በመጠየቁ በእርግጥ በደለህ፣ ከተጋሪዎችም 

ብዙዎቹ ከፊላቸው በከፊሉ ላይ ወሰን ያልፋሉ፣ እነዚያ ያመሉትና መልካሞችን የሠሩት ብቻ ሲቀሩ፣ 

እነሱም በጣም ጥቂቶች ናቸው አለ፣ ዳውድም [ዳዊትም] የፈተንነው መኾኑን ዐወቀ፤ ጌታውንም 

ምሕረትን ለመነ፤ ሰጋጅ ኾኖ ወደቀም፣ በመጸጸት ተመለሰም፡፡ 

ሱረቱ ሷድ (38)፡24 

David: and David gathered that We had tried him; he asked forgiveness of his Lord. 

● [ሱለይማን/ሰሎሞን]፡- ጌታዬ ሆይ! ለኔ ማር፣ ከኔ በኋላ ለአንድም የማይገባንም ንግሥና ስጠኝ፣ አንተ 

ለጋሱ አንተ ብቻ ነህና አለ፡፡ 

ሱረቱ ሷድ (38)፡35 

 

Solomon: He said, “O my Lord! Forgive me…” 
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● [ዩኑስ/ዮናስ]፡- እርሱም ተወቃሽ ሲኾን ዐሣዉ ዋጠዉ፣ እርሱ ለጌታዉ ከአወዳሾቹ ባልኾነም ኖሮ፣ 

እስከሚቀሰቀሱበት ቀን ድረስ በሆዱ ዉስጥ በቆዬ ነበር፡፡ 

ሱረቱ አል-ሷፍፋት (37)፡142-144 

 

Jonah: And he had done acts worthy of blame. Had it not been that he (repented and)                 

glorified God, he would certainly have remained inside the fish… 

 

● [ሙሐመድ]፡- እኛ ላንተ ግልጽ የኾነን መክፈት ከፈትንልህ፡፡ አላህ ከኃጢአትህ ያለፈውንና 

የሚመጣውን ላንተ ሊምር ጸጋውንም ባንተ ላይ ሊሞላ ቀጥተኛውንም መንገድ ሊመራህ 

(ከፈተልህ)፡፡ 

ሱረቱ አል-ፈትሕ (48)፡1፣2 

 

Muhammad: Verily We have granted thee (Muhammad) a manifest victory; that God            

may forgive thee thy faults of the past and those to follow. 

 

● እነሆ ከአላህ ሌላ አምላክ አለመኖሩንም ዕወቅ፤ ስለ ስሕተትህም ለምእምናንም ምሕረትን ለምን፣ 

አላህም መዘዋወርያችሁን መርጊያችሁንም ያውቃል፡፡ 

ሱረቱ ሙሐመድ (47)፡19 

Know therefore that there is no god but God, and ask forgiveness for thy fault, and for                 

the men and women who believe.  

 

ማንም ሰው ቁርአኑን በአግባቡ ቢመረምር በየትም ስፍራ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ለኀጢአቱ ይቅርታን           

ሲለምን አይመለከትም፡፡ የዚህ ምስጢር አሁን ግልፅ ሊሆንልን ይገባል፡፡ ኢየሱስ ቅዱስ፣ የማይሳሳት፣ ፍፁምና            

ንፁህ ነበር፡፡ የዚህ ምክንያት ደግሞ ምድራዊ ሳይሆን ሰማያዊ ስለነበረ ነው፡፡ 

 

ሐ. አስደናቂ ተአምራትን አድርጓል 

● ወደ እሥራኤልም ልጆች መልክተኛ ያደርገዋል፤ (ይላልም)፡- እኔ ከጌታዬ ዘንድ በታምር መጣኋችሁ፡፡ 

እኔ ለናንተ ከጭቃ እንደ ወፍ ቅርጽ እፈጥራለሁ፤ በርሱም እተነፍስበታለሁ፤ በአላህም ፈቃድ ወፍ 

ይኾናል፡፡ በአላህም ፈቃድ ዕዉር ኾኖ የተወለደን ለምጸኛንም አድናለሁ፤ ሙታንንም አስነሳለሁ፡፡ 
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የምትበሉትንና በቤታችሁ የምታደልቡትንም ሁሉ እነግራችኋለሁ፤ የምታምኑ እንደኾናችኁ ለእናንተ 

በዚህ ውስጥ በእርግጥ ታምር አለበት፡፡ 

ሱረቱ አሊ-ዒምራን (3)፡49 

 

I have come to you with a sign form your Lord, in that I (Jesus) make for you out of clay,                     

as it were, the figure of a bird, and breathe into it, and it becomes a bird by God’s                   

leave; and I heal those born blind, and the lepers, and I quicken the dead, by                

God’s leave… 

 

ታላላቅ ተአምራትን ያደረገ፣ ፈውስን ያከናወነና ሙታንን ያስነሳ ኢየሱስ ብቻ አልነበረም፡፡ ነገር ግን ከእርሱ             

በፊት ከኖሩትም ሆነ ከእርሱ በኃላ ከመጡት ነቢያት በተለየ መልኩ እርግብን ከጭቃ እንዳበጀ፣ እስትንፋስም             

እንደዘራባትና ሕያው እንድትሆን እንዳደረጋት ግን ቁርአን በግልጽ ይመሰክርለታል፡፡ 

 

መ. ወደ እግዚአብሔር ተመልሷል 

● አላህም ባለ ጊዜ (አስታውስ)፣ ዒሳ [ኢየሱስ] ሆይ! እኔ ወዳጂህ ወደ እኔም አንሺህ ነኝ ፤ [raise thee 

to Myself] ከነዚያም ከካዱት ሰዎች አጥሪህ ነኝ፤ እነዚያንም የተከተሉህን እስከ ትንሣኤ ቀን ድረስ 

ከእነዚያ ከካዱት በላይ አድራጊ ነኝ፤ ከዚያም መመለሻችሁ ወደኔ ነዉ፣ በርሱ ትለያዩበትም 

በነበራችሁት ነገር በመካከላችሁ እፈርዳለሁ፡፡ 

ሱረቱ አሊ-ዒምራን (3)፡55 

 

Behold! God said: “O Jesus! I will take thee and raise thee to Myself…” 

 

አፈር ስለሆኑ ወደ አፈር እነደ ተመለሱት እንደ ሌሎች ነቢያት ሳይሆን ኢየሱስ ወደ ሰማይ ተወስዷል፤ መሲሁ               

ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ተወስዷል! መጻሕፍት እንደዚህ አይነት ክብር የተቀበለ ሌላ ነብይ ስለመኖሩ            

አይናገሩም፣ የለምና፡፡ ኢየሱስ ግን ከላይ ስለነበረ፣ ከራሱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስለነበር፣ በቁርአን መሠረት            

ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ዘንደ ተመልሷል፡፡ 

 

ሠ. ዳግመኛም ወደ ዓለም ይመለሳል 
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● እርሱም (ዒሳ) [ኢየሱስ] ለሰዓቲቱ (ማወቂያ) በእርግጥ ምልክት ነው፡፡ በርሷም አትጠራጠሩ፡፡ 

ተከተሉኝም፣ ይህ ቀጥተኛ መንገድ ነው፣(በላቸው)፡፡ 

ሱረቱ አል-ዙኸሩፍ (43)፡61 

 

And (Jesus) shall be a Sign (for the coming of) the Hour (of Judgment). 

 

ምንም እንኳን ቁርአን ኢየሱስ ከሰማይ እንደሚመለስ በግልፅ ባይናገርም፣ በርካታ የሙስሊም ምሁራን           

‹ኢየሱስ በመጨረሻው ዘመን የሰይጣንን ኃይላት ለማጥፋትና ለአለማቀፋዊው ሰላም መንገድን ለማበጀት          

ይመለሳል›፣ የሚለውን የሙስሊም ወግ ለማጠናከር ከላይ የሰፈረውን ጥቅስ ይጠቀማሉ፡፡ ይህንን ጥቅስ           

በተመለከተ በግርጌ ማስታወሻው ላይ የቅዱስ ቁርአን፡- ትርጉምና ማብራሪያ፣ (በ ኤ. ዩሱፍ አሊ)፣            

የሚከተለውን ያስነብበናል፡- ‹‹ይህ ከትንሳኤ በፊት በመጨርሻው ዘመን ስለሚሆነው የኢየሱስ ዳግም          

ምጽአት የሚያወሳ መሆኑ ግልፅ ነው…፡፡›› 

 

ለማጠቃለል፣ ከላይ የተመለከትናቸው የቁርአን ጥቅሶች ኢየሱስ ከወንድ ዘር ውጪ ተአምራዊ በሆነ መንገድ            

ስለመወለዱ ይጠቁሙናል፤ ከዚህ በተጨማሪ ኢየሱስ ከኃጢአት የፀዳ ፍፁም ሕይወት እንደነበረው፣          

መፍጠርን ጨምሮ ታላላቅ ተአምራት መሥራቱን፣ ወደ እግዚአብሔር ዘንድ እንደ ተወሰደ፣ የዓለምን ሰላም            

ለመመለስ ዳግመኛ ወደ ዓለም እንደሚመለስ በግልጽ የበስሩናል፡፡ በዚህ አይነት ክብርና ሁኔታ በማናቸውም            

ቅዱሳት መጻሕፍት የተገለፀ ከኢየሱስ ሌላ ማንም ነቢይ የለም! አንዳንድ ሙስሊሞች ምንም ይበሉ ምን፣             

ቁርአን ኢየሱስ ተራ ነቢይ እነዳልሆነ አስረግጦ ይናገራል!!! 
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12. “ክርስቲያኖች ሦስት አማልክትን ያመልካሉ፡፡” 

 

ሙስሊሞች በክርስትና ላይ ከሚያነሱት መከራከሪያዎች መካከል የተለመደውና ጠንካራው፣ ክርስቲያኖች         

ሦስት አማልክት ያመልካሉ የሚለው ነው፡፡ ‹‹ስላሴ›› ስለሚለው ቃል ሙስሊሞች የተሳሳተ ግንዛቤ አላቸው፡፡            

ሙስሊሞች ይህ ቃል ጥቅም ላይ ውሎ ሲመለከቱ፣ ክርስቲያኖች አንድ አምላክን ሳይሆን ሦስት አማልክትን             

እንደሚያምኑ እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል፡፡ ከልጅነቱ ጀምሮ እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ከእርሱም በቀር ሌላ           

አማልክት እንደሌሉ ለተማረ አንድ ሙስሊም ይህ ጉዳይ ፈፅሞ ተቀባይነት የሌለው ነው! ከዚህ ከአንዱ             

አምላክ በቀር ሌላ ማምለክ የከፋውን ኃጢአት መፈፀም ነውና፡፡ 

 

በሚያሳዝን ሁኔታ፣ በሙሐመድ ዘመን፣ በአረቢያ ምድር ይገኝ የነበረ ራሱን እንደ አንድ ‹‹የክርስቲያን            

ሃይማኖት›› ክፍል (denomination) ይቆጥር የነበረና የኑፋቄ ትምህርትን ያስተምር የነበረ ሃይማኖት፣          

ከኢየሱስ በተጨማሪ፣ ማርያምም መለኮታዊት እንደሆነች ያስተምር ነበር፡፡ እነዚህ ሰዎች በስላሴ አምሳል           

እግዚአብሔር አብን፣ ኢየሱስ ወልድን እና ማሪያም እናቱን ያመልኩ ነበር፡፡ ይህ አይነቱ የስላሴ አሳብ             

ከመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት አንጻር፣ በእርግጥም ያፈነገጠ ነው፡፡ ልብ ልንለው የሚገባን ነገር ቢኖር ቁርአኑ             

የሚቃወመው ይህንን የተሳሳተ የስላሴ አሳብ መሆኑን ነው፡- 

 

● አላህም፡- የመርየም ልጅ ዒሳ [ኢየሱስ] ሆይ አንተ ለሰዎቹ፡- እኔንና [ኢየሱስ ራሱንና] እናቴን 

[ማሪያምን] ከአላህ ሌላ ሁለት አምላኮች አድርጋችሁ ያዙ ብለሃልን በሚለዉ ጊዜ (አስታዉስ)፤ 

ጥራት ይገባህ፤ ለኔ ተገቢዬ ያልኾነን ነገር ማለት ለኔ አይገባኝም፤ ብዬዉ እንደ ኾነም በእርግጥ 

ዐዉቀኸዋል፤ በነፍሴ ውስጥ ያለውን ሁሉ ታውቃለህ፤ ግን አንተ ዘንድ ያለውን አላውቅም፤ አንተ 

ሩቆችን ሁሉ በጣም ዐዋቂ አንተ ብቻ ነህና ይላል፡፡ 

ሱረቱ አል-ማኢዳህ (5)፡116 

And behold! God will say: “O Jesus the son of Mary, didst thou say unto men, ‘worship                 

me and my mother as gods in derogation of God?”’ 

 

● እነዚያ አላህ የሦስት ሦስተኛ ነዉ ያሉ በእርግጥ ካዱ፣ ከአምላክም አንድ አምላክ እንጅ ሌላ የለም፣ 

ከሚሉትም ነገር ባይከለከሉ፣ ከነሱ እነዚያን የካዱትን አሳማሚ ቅጣት በእርግጥ ይነካቸዋል፡፡ 

ሱረቱ አል-ማኢዳህ (5)፡73 
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They do blasphem who say God is one of three in a trinity; for there is no god except                   

on God. 

 

ሙስሊሞች እውነተኛ የሆነውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የስላሴ አሳብ በተሳሳተ መንገድ በመረዳታቸውና ከአንድ           

በላይ አምላክ ስለማምለክ ጉዳይ በሚያሳዩት ስሜታዊነት ምክንያት፣ ‹‹ስላሴ›› የሚለውን ቃል አለመጠቀም           

የተሻለ ነው፡፡ ሙስሊም ወዳጅህ፣ እንደ ክርስቲያን አንተም የምታመልከው አንድ አምላክ እንጂ ሦስት            

የተነጣጠሉ አማልክት አለመሆናቸውን ስትነግረው በግልፅ እንደተረዳህ እርግጠኛ ልትሆን ይገባል፡፡ በዘዳግም          

4፡35፣ 6፡4 እና ማርቆስ 12፡29 ላይ የተገለፀውን የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ በመግለጽ እግዚአብሔር            

አንድ መሆኑን አካፍለው፡፡  

 

● እግዚአብሔርም አምላክ እንደ ሆነ ታውቅ ዘንድ ይህ ለአንተ ተገለጠ፤ ከእርሱም ሌላ አምላክ የለም። 

ዘዳግም 4፡35 

 

● እሥራኤል ሆይ፣ ስማ፤ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው፤ 

ዘዳግም 6፡4 

 

● ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው። ከትእዛዛቱ ሁሉ ፊተኛይቱ። እሥራኤል ሆይ፣ ስማ፤ ጌታ 

አምላካችን አንድ ጌታ ነው፣ 

ማርቆስ 12፡29 

 

ነገር ግን ይህ አንዱ አምላክ ፈቃድ እንዳለው፣ ይህም ፈቃድ በመንፈሱ ኃይል አማካኝነት በቃሉ             

እንደሚገለጥ፣ ይህም ማለት እግዚአብሔር ባለበት ቦታ ሁሉ ቃሉና ምንፈሱ እንዳሉ እንዲያውቅ እርዳው፡፡            

ይህ እውነታ በዘፍጥረት ታሪክ እግዚአብሔር፣ ቃል ሲናገርና በመንፈሱም ኃይል፣ ፍጥረትን ካለመኖር ወደ            

መኖር ሲያመጣ በግልጥ ታይቷል!  

 

● በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ። ምድርም ባዶ ነበረች፣ አንዳችም 

አልነበረባትም፤ ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ፤ የእግዚአብሔርም መንፈስ  በውኃ ላይ ሰፍፎ ነበር። 

እግዚአብሔርም። ብርሃን ይሁን አለ፤ ብርሃንም ሆነ።  
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ዘፍጥረት 1፡1-3 

 

● በእግዚአብሔር ቃል ሰማዮች ጸኑ፣ ሠራዊታቸውም ሁሉ በአፉ እስትንፋስ፤ 

መዝሙር 33፡6 

 

● አቤቱ፣ ሥራህ እጅግ ብዙ ነው፤ ሁሉን በጥበብ አደረግህ፣ ምድርም ከፍጥረትህ ተሞላች። … 

መንፈስህን ትልካለህ ይፈጠራሉም ፣ የምድርንም ፊት ታድሳለህ። 

መዝሙር 104፡24፣30 

 

የእግዚአብሔር ቃልና መንፈሱ ከእግዚአብሔር የማይነጠሉ መሆናቸውን እንደምታምን ለሙስሊም ወዳጅህ         

አብራራለት፡፡ እግዚአብሔር በኖረበት ዘመን ሁሉ ቃሉና መንፈሱም ነበሩ፤ አልተፈጠሩም፤ አይሞቱምም፡፡          

ይህም እውነታ የሚያስገነዝበን ነገር ቢኖር መለኮታዊ መሆናቸውን ነው! 

 

በሚያስገርም ሁኔታ፣ በብዙ ሙስሊሞች ዘንድ የታወቀ ባይሆንም፣ ቁርአኑም ቢሆን መለኮታዊ ስለሆኑት           

ስለእነዚህ ሦስት ነገሮች ያወራል፡፡ እርግጥ ነው የመጀመሪያው ያው እግዚአብሔር ነው፡፡ ነገር ግን ቁርአን             

ከዚህ በተጨማሪ ስለ እግዚአብሔር ቃል ያወራል፡፡ ይህም፣ ቃል ወይም ትእዛዝ ይሰኛል፡፡ 

 

● ለማንኛዉም ነገር (መኾኑን) በሻነዉ ጊዜ ቃላችን ለርሱ ኹን ማለት ብቻ ነው፤ ወዲያውም ይኾናል፡፡ 

ሱረቱ አል-ነሕል (16)፡40 

 

For to anything which We have willed, We but say the Word, “Be,” and it is. 

 

● ነገሩም አንዳችን በሻ ጊዜ ኹን ማለት ነው፣ ወዲያዉ ይኾናልም፡፡  

ሱረቱ ያሲን (36)፡82 

Verily when He (God) intends a thing, His Command is “Be,” and is! 

 

ከላይ በ 36፡82 የሰፈረውን ጥቅስ በተመለከተ ቅዱስ ቁርአን፡- ትርጉምና ማብራሪያ ፣ (በ ኤ. ዩሱፍ አሊ)፣              

የግርጌ ማስታወሻ ቁጥር 4028 ስለ እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፡- ‹‹እርሱ (እግዚአብሔር) አንድን ነገር             

በሻ (በፈለገ) በዚያች ሰአት፣ ያ ፈቃድ የእርሱ ቃልና ትዕዛዝ ይሆናል፣ ያም ነገር ወዲያውኑ ወደ መኖር               
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ይመጣል፡፡›› መጽሐፍ ቅዱሳዊውም እውነታ የሚያስረዳን ነገር ቢኖር ነገሮች ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል           

እንደተፈጠሩ ነው፡፡ እንግዳውስ ፍጥረት በእግዚአብሔር ቃል ከፀና፣ ቃሉ ራሱ ሊፈጠር እንደማይቻል በግልፅ            

መረዳት ይቻላል፤ እርሱ ራሱ የፍጥረት መገኛ ምክንያት ነውና፡፡ በዚህ ምክንያት በርካቶቹ የሙስሊም            

ምሁራን ‹የእግዚአብሔር ቃል የተፈጠረ አይደለም› በሚለው አሳብ ይስማማሉ፡፡ ስለዚህ የእግዚአብሕር ቃል           

ያልተፈጠረና ዘላለማዊ ከሆነ እንግዳውስ መለኮታዊ ማንነት (ባሕሪ) አለው ማለት ነዋ፡፡ ከዚህ ምክንያታዊነት            

በመነሳት መጽሐፍ ቅዱስም ሆነ ቁርአን ኢየሱስን የእግዚአብሔር ቃል ብለው ስለሚጠሩት፣ ኢየሱስ የሰው            

ማንነት የያዘ ብቻ ሳይሆን፣ መለኮታዊ ማንነትም እንዳለው ለሙስሊም ወዳጆቻችን ልናብራራላቸው          

ይገባል፡፡  

 

ቁርአን የሚያወራለት ሦስተኛው ጉዳይ ደግሞ ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ወይም ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ            

መንፈስ ነው፡፡ 

 

● አላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምኑትን ሕዝቦች አላህንና መልክተኛውን የሚከራከሩትን ሰዎች፣ 

አባቶቻቸው ወይም ልጆቻቸው፣ ወይም ወንድሞቻቸው ወይም ዘመዶቻቸው ቢኾኑም እንኳ 

የሚወዳጁ ኾነው አታገኛቸውም፤ እነዚያም በልቦቻቸው ውስጥ እምነትን ጽፏል፤ ከርሱም በኾነ 

መንፈስ ደግፏቸዋል፤ ከሥሮቻቸውም ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገነቶች በውስጣቸው ዘውታሪዎች 

ሲኾኑ ያገባቸዋል፤ አላህ ከነርሱ ወዷል፡፡ ከርሱም ወደዋል፤ እነዚያ የአላህ ሕዘቦች ናቸዉ፤ ንቁ የአላህ 

ሕዝቦች እነሱ ምኞታቸውን የሚያገኙ ናቸው፡፡  

ሱረቱ አል-ሙጃደላህ (58)፡22 

 

For such He (God) has written Faith in their hearts and strengthened them with a spirit                

from Himself. 

 

በቅዱስ ቁርአን፡- ትርጉምና ማብራሪያ (በ ኤ. ዩሱፍ አሊ)፣ የግርጌ ማስታወሻ ቁጥር 5365 ‹‹ከእርሱ በሆነ              

መንፈስ›› የሚለውን ሲያብራራ፣ ‹‹በሰው ቋንቋ የአላህን ማንነትና ባሕርይ በበቂ ሁኔታ ለመበየን           

እንደማንችለው አይነት መለኮታዊ መንፈስ›› ማለት ነው ይለዋል፡፡  
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እንግዳው፣ በቁርአኑ ውስጥም እያንዳንዳቸው ለየቅል የሆኑ፣ ነገር ግን የማይነጣጠሉ - እግዚአብሔር፣           

የእግዚአብሔር ቃል፣ እና የእግዚአብሔር መንፈስ የተሰኙ፣ አንድ አይነት መለኮታዊ ባህሪ ያላቸው መንፈሳዊ            

አካላት የመኖራቸውን ማስረጃ እናገኛለን፡፡ 

 

በመጨረሻም፣ ሙስሊም ወዳጅህ እንተ ሦስት አማልክት እንደምታመልክ እንዲመስለው ሊያደርጉት         

የሚችሉትን እንደ ‹‹ስላሴ›› ወይም ሌሎች ተመሳሳይ ስያሜዎችን አትጠቀም፡፡ አስተውል፣ ሙስሊም          

ወዳጅህ ሊረዳ የሚችለው ስለ አንድ እግዚአብሔር ብቻ ነው፤ ስለ አንድ አምላክ ብቻ! በቃሉና (ኢየሱስ)              

በመንፈሱ አማካኝነት ስለ አንዱ አምላክ ለመግለጥ/ለማስረዳት ሞክር፡፡ የአብ፣ ወልድና መንፈስ ቅዱስን           

ታላቅ ምስጢር ለመፍታት ፈፅሞ አትሞክር፡፡ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ብቻ ይሁን! ፈቃዱን በመለኮታዊ           

ቃሉና በመለኮታዊ መንፈሱ የሚገልጠውን አንድ አምላክ እንደምታምን ግለጥለት፡፡ 
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13. “ኢየሱስ እግዚአብሔር አይደለም፡፡” 

 

በርካታ ክርስቲያኖች ለሙስሊም ወዳጆቻቸው የኢየሱስን ልዩ መሆንና መለኮታዊነት ለመናገር ካላቸው          

ከፍተኛ ቅንአት የተነሳ በታላቅ ድምፅ፣ ‹‹ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው!›› ለማለት ፈጣኖች ናቸው፡፡ ነገር ግን             

ይህን ለመቀበል ለሙስሊሞች ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ አያስተውሉም፡፡ እስልምና የአንድ አምላክ ብቻ            

ሃይማኖት ነው! ለሙስሊም ከአንዱ አምላክ በቀር ሌላ ማንኛውንም ነገር ሆነ ማንኛውንም አካል አምላክ             

ብሎ መጥራት ሃይማኖቱን እንደ መካድ እና ከፍተኛ ኃጢአት እንደ መሥራት ነው፡፡ ለዚህ ነው ቁርአን ኢየሱስ               

ከአንዱ እዉነተኛ አምላክ ከእግዚአብሔር ተለይቶ ራሱን የቻለ ሁለተኛ አምላክ ነው የሚለውን አስተሳሰብ            

የሚቃወመው! 

 

● እነዚያ አላህ እርሱ የመርየም [የማሪያም] ልጅ አልመሲሕ [መሲህ] ነዉ ያሉ በእርግጥ ካዱ፣ 

አልመሲሕም [መሲሁም] አለ፡- የእሥራኤል ልጆች ሆይ! ጌታዬንና ጌታችሁን አላህን ተገዙ፣ እነሆ 

በአላህ የሚያጋራ ሰዉ አላህ በርሱ ላይ ገነትን በእርግጥ እርም አደረገ፣ መኖሪያውም እሳት ናት፣ 

ለበዳዮችም ምንም ረዳቶች የሏቸውም፡፡ 

ሱረቱ አል-ማኢዳህ (5)፡72 

 

They do blaspheme who say: “God is Christ the son of Mary.” But said Christ: “O                

Children of Israel! Worship God, my Lord and your Lord.” Whoever joins other             

goods with God-God will forbid him the Garden, and the Fire will be his abode. 

 

ቀናተኛ ክርስቲያኖች፣ ‹‹ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው፤›› ሲሉ አንድ ሙስሊም ሲሰማ እንዲህ ብሎ ሊያስብ            

ይችላል፡- ‹‹ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ‹‹አባታችን ሆይ›› ብሎ ከፀለየ፣ ደግሞም ክርስቲያኖች እንደሚሉት           

እርሱ እግዚአብሔር ከሆነ፣ ክርስትና ቢያንስ ሰለ ሁለት አማልክት የሚያስተምር ሃይማኖት ነው!›› ብሎ            

ይደመድማል፡፡ ከዚህ የተነሳ ሙስሊሙ ለሌሎች የክርስትና ምስክርነቶች ፊቱን እንዲያዞር ይገደዳል፡፡  

 

ክርስቲያኖች፣ ሁለት አማልክት ወይስ ኢየሱስ በማርቆስ 12፡29 ላይ እንደ ተናገረው አንድ አምላክ ብቻ             

እያመለኩ ስለመሆናቸው ራሳቸውን ሊጠይቁ ይገባል፡፡ ክርስቲያኖች፣ በሙስሊሞች ዘንድ ከአንድ በላይ          

አምላክ እንደ ሚያመልኩ ሊያስመስላቸው ለሚችሉ ማንኛውም የተሳሳቱ አገላለጾቻቸው ጥንቃቄ ሊያደርጉ          
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ይገባቸዋል፡፡ ይህ አካሄድ ለሙስሊሙ የእግዚአብሔርን ርህራሄ በመግለፅ የዓለም አዳኝ ሆኖ የመጣውን፣           

የወደቀውን የሰው ዘር ሊቤዥና ከኃጢአት እርግማን ሊዋጅ የተገለጠውን ኢየሱስን በማስተዋወቅ ሂደት           

ውስጥ ቀላል የሆነውን የወንጌል መልዕክት እንዳይሰማ የእንቅፋት ድንጋይ ይሆንበታል፡፡  

 

ምናልባትም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ በግልፅና በቀላሉ ‹‹ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው›› የሚለውን ዐረፍተ ነገር            

ያልተጠቀመው፣ ‹‹አምላካችን እግዚአብሔር አንድ ነው፡፡›› የሚለውን እውነታ ብዥታ ውስጥ ላለመክተት          

ይሆናል፡፡ ከዚህ ይልቅ ቅዱሳት መጻሕፍት የኢየሱስን መለኮታዊነት የምንረዳበትን የሚከተሉትን ሌሎች          

አገላለፆች ይጠቀማሉ፡-  

 

● የእግዚአብሔር ቃል  (ራዕይ 19፣13) ‹በደምም የተረጨ ልብስ ተጐናጽፎአል፣ ስሙም የእግዚአብሔር 

ቃል ተብሎአል።› ፣  

 

● የእግዚአብሔር ነጸብራቅና የባሕሪዩ ትክክለኛ ምሳሌ  (ዕብራዊያን 1፡3) ‹እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና 

የባሕርዩ ምሳሌ ሆኖ፣ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ፣ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት 

በግርማው ቀኝ ተቀመጠ፤› ፣  

 

● የማይታየው አምላክ አምሳል  (ቆላሲያስ 1፡15፣16) ‹እርሱም የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው። 

የሚታዩትና የማይታዩትም፣ ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ሥልጣናት፣ 

በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኵር ነው። ሁሉ በእርሱና 

ለእርሱ ተፈጥሮአል።› ፣  

● እና የእግዚአብሔር አምሳል  (2ቆሮንቶስ 4፣4)፡፡ ‹ለእነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ 

የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው፣ የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን አሳብ አሳወረ።› 

 

እነዚህ ማስረጃዎች ራሱን በኢየሱስ በኩል በሙላት ስለ ገለጠው ስለ አንዱ እግዚአብሔር ይተርካሉ፡፡ 

 

መጽሐፍ ቅዱሳዊውን አቀራረብና የቃላት አጠቃቀም ብንዋስ፣ በአንዱ አምላክ በእግዚአብሔር እንደምናምን          

ለማስረገጥ እንችላለን፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ለሙስሊም ወዳጆቻችን መጽሐፍ ቅዱስም ሆነ ቁርአን ኢየሱስን           

የእግዚአብሔር ቃል ብሎ እንደ ሚጠራው በማስታወስ በኢየሱስ መለኮታዊነት ማመናችንንም ጭምር          

ማረጋገጥ እንችላለን፡፡ ይህ ጠቃሚ ነጥብ ነው፡፡ ምክንያቱም በርካታ ሙስሊሞች የእግዚአብሔር ቃል           
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የማይፈጠርና ዘላለማዊ እንደሆነ፣ መለኮታዊ ባሕሪም እንዳለው ይስማማሉና! ይህንን መንገድ በመጠቀም          

ኢየሱስ የእግዚአብሔር ሕያው ቃል ስለ መሆኑ እና ስለ መለኮታዊ ባሕሪው መናገር እንችላለን! 

 

በኢየሱስ ባሕሪ ዙሪያ ያለውን ታላቅ ምስጢር ለሙስሊም ወዳጅህ የማስረዳት ግዴታ እንዳለብህ አይሰማህ፡፡            

የሚበሰብስ ሥጋን ከተሸከምን ከኛ መካከል ማን ነው መለኮታዊውን ጉዳይ በሙላት ሊገነዘብ የሚችል?            

ቀላልና ግልፅ የሆነውን የወንጌል መልዕክት አለማወሳሰብህን እርግጠኛ ሁን፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ በእኛ ላይ             

ያልጫነውን ከፍተኛ የሥነ-መለኮታዊ መረዳቶችን በሙስሊሙ ወዳጅህ ላይ ለመጫን አትታገል፡፡ በአዲስ          

ኪዳን በየትኛውም ስፍራ ላይ ድኅነትን/መዳንን ለማግኘት የኢየሱስን ማንነት በሙላት መገንዘብ እንዳለብን           

የሚያሳስብ ክፍል አናገኝም፡፡ ድኅነት/መዳን የኢየሱስን መለኮታዊነት በሙላት በመገንዘባችን እና ማብራራት          

በመቻላችን ላይ የተመሠረተ ሳይሆን ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለሰው ዘር ሁሉ የተላከ አዳኝ እንደሆነ             

ከልብ በማመን እና በእርሱም በኩል ብቻ የኃጢአት ቤዛነትንና ይቅርታ እንደሚገኝ በመቀበል ላይ የተመሠረተ             

ነው፡፡ ይህ ነው የምሥራቹ ዜና!  
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14. “ኢየሱስ የ ‹‹እግዚአብሔር ልጅ›› አይደለም፡፡” 

  

አንድ ሙስሊም ስለ ክርስትና ሃይማኖት ከሚረዳቸው የተሳሳቱ ግንዛቤዎች መካከል በመጀመሪያ ስፍራ ላይ            

የሚቀመጠው እግዚአብሔር ሚስት እንዳለውና እርሷም ኢየሱስ የሚባል ልጅ እነዳስገኘችለት የሚያስተምር          

ሃይማኖት እንደሆነ ማሰቡ ነው፡፡ እንተ ግን እንደክርስቲያን ‹‹ይህ ተራ ነገር ነው! መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ              

አይነቱን አጸያፊ ነገር አያስተምርም፡፡›› ትል ይሆናል፡፡ እስቲ፣ የራሱን ቅዱስ መጽሐፍ ቃል በቃል እያነበበ፣             

ለሚገጥሙት እንግዳ ትምህርቶች ትርጉም ለማግኘት በሚጥር አንድ ሙስሊም ፈንታ ራስህን አስቀምጥና           

ይህንን ጉዳይ ለመረዳት ሞክር፡፡ ሙስሊሞች ከክርስቲያን መስካሪዎች እጅ ከሚቀበሏቸው ጽሑፎች መካከል           

የዮሐንስ 3፣16 መልዕክት ያለባቸው ጽሑፎች ይጠፋሉ ብለን አንገምትም፡፡ ለበርካታ ክርስቲያኖች ይህ ጥቅስ            

የወንጌልን ጭብጥ ከሚወክሉ ጥቅሶች መካከል አንዱ ነው፡፡ ሙስሊሙ ግን፣ ከዚህ የተለየ አሳብ ነው             

የሚያነብበት፡፡ አይኖቹ ‹‹አንድያ ልጁን ሰጠን›› የሚለው ዐረፍተ ነገር ላይ ሲደርሱ፣ ‹‹ምን እግዚአብሔር ልጅ             

አለውን ይህ አጸያፊ ነገር ነው! እግዚአብሔር ልጅ አለው ማለት ሚስትም አለው ማለት አይደለምን? ይህንን              

አሳብ ፈጣሪ ይገስፀው!›› ማለቱ አይቀርም፡፡ ከዛም፣ በመጸየፍና ፅሁፉን በመጣል ዳግመኛ እንዲህ አይነቱን            

‹‹የክህደት ትምህርት›› ላለመስማት ለራሱ ይምላል!  

 

በርካታ ሙስሊሞች ከልጅነታቸው ዘመን አንስቶ እግዚአብሔር አንድ ነው፣ ሌላ አጋር የለውም፣ ሴት            

ወዳጅም የለውም፣ እርሱ አይወለድም፣ ሌሎች አማልክትንም አይወልድም በሚሉት ትምህርቶች         

ተኮትኩተው እንደ ሚያድጉ መገንዘብ ይኖርብል፡፡ እስቲ እነዚህን ጥቅሶች እንመልከት፡- 

 

●  (እርሱ) ሰማያትንና ምድርን ያለ ብጤ ፈጣሪ ነዉ፤ ለርሱ ሚስት የሌለችዉ ሲኾን እንዴት ለርሱ 

ልጅ ይኖረዋል ነገርንም ሁሉ ፈጠረ፤ እርሱም ነገሩን ሁሉ ዐዋቁ ነው፡፡ ይኻችሁ ጌታችሁ አላህ ነው፤ 

ከርሱ በቀር አምላክ የለም፤ ነገርን ሁሉ ፈጣሪ ነው፤ ስለዚህ ተገዙት፤ እርሱም በነገሩ ሁሉ ላይ 

ተጠባባቂ ነው፡፡ 

ሱረቱ አል-አንዓም (6)፡101-102  

 

How can he have a son when He hah no consort? He created all things, and hath full                  

knowledge of all things. That is God, your Lord! There is no God by the, the                

Create or of all things.  
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● በል፡- እርሱ አላህ አንድ ነው፡፡ አላህ (የሁሉ) መጠጊያ ነው፡፡ አልወለደም፣ አልተወለደምም፡፡ ለርሱም 

አንድም ብጤ የለውም፡፡ 

ሱረቱ አል-ኢኸላስ (112)፡1-4 

 

Say: He is God, the One and only; God the Eternal, Absolute; He begetteth not, nor is                 

He begotten; And there is none like unto Him. 

 

እርግጥ ነው ምንም ያህል አንዳንድ ሙስሊሞችን የሚያስከፋ ቢሆንም ‹‹የእግዚአብሔር ልጅ›› የሚለውን           

ስያሜ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ልንሰርዘው አንችልም፡፡ ነገር ግን አባባሉን ስንጠቀምሙስሊም ወዳጆቻችን            

ለሚያሳዩት ያልተጠበቀ ምላሽ ትዕግስት ሊኖረን ይገባል፡፡ አንተም ብትሆን እግዚአብሔር ወንድ ልጅ           

የወለደችለት ሴት ወዳጅ አለችው የሚለውን የስህተት ትምህርት በብርቱ ትቃወማለህና! 

 

ታዲያ እንዴት ነው እንዲህ አይነቱን ስሜት የሚኮረኩር ጉዳይ አንስተህ ከሙስሊም ወዳጅህ ጋር ልትወያይ             

የምትችለው በመጀመሪያ ደረጃ ለሙስሊም ወዳጅህ ይህ ስያሜ በሰው የአኗኗር ስርአት አንጻር መመንዘር            

እንደ ሌለበት ልታብራራለት ይገባሃል፡፡ እግዚአብሔር ልጅ አለው ማለት እንደ ሰው ሰርዐት ሴት ከሆነች             

አማልክት ጋር ወዳጅነት ፈጥሯል ማለት እንዳልሆነ አስረዳው፡፡ በነገራችን ላይ፣ ይህ ስያሜ ብዙ ነገር ማለት              

ሊሆን የሚችል ተምሳሌታዊ ወይም ውስጠ ወይራዊ ገለጻ ነው፡፡ ‹‹የእግዚአብሔር ልጅ›› የሚለው ስያሜ            

ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ልዩ ግንኙነት የሚገልጽ ሊሆን ይችላል፡፡ በቀላሉ ሙስሊም ወዳጅህን፣            

‹‹በቁርአን መሰረት የኢየሱስ እውነተኛ አባት ማን ነው›› ብለህ ጥያቄ አንሳ፡፡ ምናልባት፣ ቁርአን ኢየሱስ             

በተአምራት ከድንግል ማርያም እንደ ተወለደና በዚህም ምክንያት ምድራዊ አባት እንደ ሌለው           

የሚያስተምረውን ትምህርት ያውቅ ይሆናል፡፡ እናም፣ በዚህ መነሻነት ያለምንም ግርታ ‹‹የእግዚአብሔር          

ልጅ›› የሚለው ስያሜ ኢየሱስ ከወንድ ዘር ያልተገኘ መሆኑን ለመግልጽ ጥቅም ላይ እንደዋለ ይረዳል፡፡ እርሱ              

በቀጥታ ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ ነውና፡፡ 

 

ከዚህ በተጨማሪ፣ ‹‹የእግዚአብሔር ልጅ›› የሚለውን ስያሜ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ታላቅ ኃይል (ስልጣን)           

ተወካይና ወራሽ እንደሆነ ሊያመለክትም ይችላል፡፡ እግዚአብሔር፣ ኢየሱስ በግዛቱ ላይ ሁሉ እንዲሰለጥን           

ስልጣንን እንደ ሰጠው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል፡፡ ንጉሥ ለልዑል ሥልጣንን እንደሚሰጥ እግዚአብሔር           

ለወራሹና ልዑሉ ኢየሱስ፣ ሥልጣንን ሰጥቶታል፡፡ እንግዲህ ያስተውሉ፣ የንጉሱና የልዑሉ ግንኙነት የአባትና           
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የልጅ ግንኙነት ነው፡፡ እንደ ‹‹እግዚአብሔር ልጅ›› ኢየሱስ የእግዚአብሔር ወኪል እና የታላቅ ስልጣኑ እና             

ኃይሉ ወራሽ ነው፡፡ በዚህም ምክንያት ብዙ ጊዜ ‹‹የእግዚአብሔር ልጅ›› የሚለው ስያሜ በመጽሐፍ ቅዱስ             

ውስጥ ከኢየሱስ መሲህነት ጋር በተያያዘ መልኩ ተገጿል፡፡ እንደ መሲህ፣ ወይም እንደተቀባ ሰው፣ ኢየሱስ             

የጨለማ ኃይላትን ለመገርሰስና የእግዚአብሔርን ሕዝብ ከክፉ አገዛዝ ነጻ ለማውጣት እንደ ታላቅ ገዢ            

መምጣት ነበረበት፡፡ እዚህ ላይ ጴጥሮስ ስለ ኢየሱስ የተናገረውን ምስክርነት ልብ ይሉዋል፣ ‹‹አንተ ክርስቶስ             

(የተቀባ) የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፡፡›› 

 

በርካታ ክርስቲያኖች የክርስቶስን መለኮታዊነት ለማጉላት በስብከቶቻቸውና በጽሑፎቻቸው መካከል        

ያለማቋረጥ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን መግለጽ ይወዳሉ፡፡ ነገር ግን ከዚህ በተሻለ መንገድ            

የኢየሱስን መለኮታዊነት ማስተላለፍ የምንችልበት መንገድ አለ፤ እርሱም ኢየሱስ ‹‹የእግዚአብሔር ቃል››          

መሆኑን አስረግጦ በማስረዳት ነው፡፡ ይህ ስያሜ ከዚያኛው ይልቅ ለሙስሊሞች ተቀባይነት ያለው ማዕረግ            

ነው፡፡ ምክንያቱም ቁርአን ራሱ ኢየሱስን የእግዚአብሔር ቃል ይለዋልና፡፡ በተጨማሪም በርካታ ሙስሊሞች           

የእግዚአብሔር ቃል የማይፈጠር መሆኑን ይስማማሉ፡፡ ይህም ማለት ይህ የእግዚአብሔር ቃል መለኮታዊ           

ማንነት አለው ማለት ነው፡፡  

 

ከሙስሊም ሕዝቦች ጋር በሚኖርህ የመጀመሪያ ውይይት ወቅት ‹‹የእግዚአብሔር ልጅ›› የሚለውን ስያሜ           

አትጠቀም፡፡ ኢየሱስን ለመግለጽ የሚያስችሉህ ሌሎች በርካታ ስያሜዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለልህና፡፡           

የሐዋሪያትን ስብከት በምናገኝበት የሐዋሪያት ሥራ መጽሐፍ ውስጥ ‹‹የእግዚአብሔር ልጅ›› የሚለውን          

ስያሜ አንድ ግዜ ብቻ ተጠቅሶ እናገኘዋለን (9፡20)፡፡ ስያሜው ተጠቅሶበት ካለው ክፍል አውድ            

የምንረዳውም ቢሆን ስያሜው መለኮታዊነቱን ለመግለጽ ጥቅም ላይ የዋለ ሳይሆን ለዘመናት ሲጠበቅ           

የነበረውን የኢየሱስን የመሲህነት ማእረግ ለመናገር ነው (9፡22)፡፡ የሐዋሪያት ሥራ መጽሐፍ ስለ ኢየሱስ            

ለመናገር የሚጠቀምባቸውን ስያሜዎችና ማዕረጎች ልብ ይበሉ፡-  

 

● ጌታና መሲህ  (2፡36)፣ እንግዲህ ይህን እናንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስን እግዚአብሔር ጌታም 

ክርስቶስም እንዳደረገው የእሥራኤል ወገን ሁሉ በእርግጥ ይወቅ። 

 

● ብላቴና (አገልጋይ) (3፡13)፣ የአብርሀምና የይስሐቅ የያዕቆብም አምላክ፣ የአባቶቻችን አምላክ፣ 

እናንተ አሳልፋችሁ የሰጣችሁትንና ሊፈታው ቈርጦ ሳለ በጲላጦስ ፊት የካዳችሁትን ብላቴናውን 

ኢየሱስን አከበረው።  
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● ቅዱስና ጻድቅ  (3፡14)፣  እናንተ ግን ቅዱሱን ጻድቁንም ክዳችሁ ነፍሰ ገዳዩን ሰው ይሰጣችሁ ዘንድ 

ለመናችሁ፣ 

 

● የሕይወት ራስ  (የሕይወት መገኛ) (3፡15)፣ የሕይወትንም ራስ ገደላችሁት፤ እርሱን ግን እግዚአብሔር 

ከሙታን አስነሣው፣ ለዚህም ነገር እኛ ምስክሮች ነን። 

 

● ቅዱስ ብላቴና (አገልጋይ) (4፡27-28)፣ በቀባኸው በቅዱሱ ብላቴናህ በኢየሱስ ላይ ሄሮድስና 

ጴንጤናዊው ጲላጦስ ከአሕዛብና ከእሥራኤል ሕዝብ ጋር፣ እጅህና አሳብህ እንዲሆን አስቀድመው 

የወሰኑትን ሁሉ ሊፈጽሙ፣ በዚች ከተማ በእውነት ተሰበሰቡ።  

 

● ራስና አዳኝ  (5፡31)፣ ይህን እግዚአብሔር፣ ለእሥራኤል ንስሐን የኃጢአትንም ስርየት ይሰጥ ዘንድ፣ 

ራስም መድኃኒትም አድርጎ በቀኙ ከፍ ከፍ አደረገው። 

 

● የሰው ልጅ  (7፡56)፣ እነሆ፣ ሰማያት ተከፍተው የሰው ልጅም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አያለሁ አለ። 

 

● የሁሉ ጌታ  (10፡36)፣ የሁሉ ጌታ በሚሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እየሰበከ ይህን ቃል ወደ 

እሥራኤል ልጆች ላከ። 

 

● በሕያዋንና ሙታን ላይ የሚፈርድ (10፡42)፣ ለሕዝብም እንድንሰብክና በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ 

በእግዚአብሔር የተወሰነ እርሱ እንደ ሆነ እንመሰክር ዘንድ አዘዘን። 

 

● አዳኝ  (13፡23)፣ ከዚህም ሰው ዘር እግዚአብሔር እንደ ተስፋው ቃል ለእሥራኤል መድኃኒትን 

እርሱም ኢየሱስን አመጣ። 

 

● ክርስቶስ  (18፡5) ሲላስና ጢሞቴዎስም ከመቄዶንያ በወረዱ ጊዜ፣ ጳውሎስ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ 

እንደ ሆነ ለአይሁድ እየመሰከረ ለቃሉ ይተጋ ነበር። 
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ኢየሱስን ለሙስሊም ወዳጅህ በምታስተዋውቅበት ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠውን ታላቅ ኃይልና ስልጣን          

አጉልተህ ተናገር፡፡ ነፍሱን ለሰው ዘር ቤዛ አድርጎ ለመስጠት የመጣ የእግዚአብሔር ቅዱስ አገልጋይ እንደሆነ             

ተናገር፡፡ በዓለሙ ሁሉ ላይ ሰላምን ለመመለስ አንድ ቀን ዳግመኛ የሚመጣ የሰላም አለቃ እንደሆነ ተናገር፡፡              

አለሙን ከኃጢአት እርግማን እና ከሰይጣን ሥራ ሊታደግ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ አዳኝ እንደሆነ            

ተርክለት፡፡ ሰዎች በእርሱ ሥራ በኩል ዘላለማዊ ሕይወትን የሚወርሱበት ቅዱስና ጻድቅ መሆኑንም መስክር! 
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15. “ኢየሱስ ሊመለክ አይገባውም፡፡” 

 

ክርስቲያኖች ለኢየሱስ የሚሰጡትን አምልኮ በርካታ ሙስሊሞች በብርቱ ይቃወማሉ፡፡ እግዚአብሔር አንድ          

ነው፣ አምልኮም ለእርሱ ብቻ ይገባል ሲሉም ይደመጣሉ፡፡ ለሌሎች ፍጥረታት መስገድ ለሙስሊሞች ሺርክን            

 መፈፀም ማለት ሲሆን፣ ተግባሩም ለማንኛውም ሙስሊም ከባድ ኃጢአት ነው! 13

 

ከእግዚአብሔር ውጪ ለሌሎች ፍጥረታት የሚሰጠው አምልኮ (ስግደት) በሙስሊሞች ዘንድ ከፍተኛ ውግዘት           

ቢደርስበትም፣ መላዕክት ለአደም/ለአዳም እንዲሰግዱለት እና እንዲያመልኩት አላህ ማዘዙን ግን ቁርአኑ          

ይናገራል! 

  

● ለመላእክትም ለአደም [ለአዳም] ስገዱ ባልን ጊዜ (አስታውስ)፣ ሁሉም ወዲያውኑ ሰገዱ፣ ኢብሊስ 

(ዲያብሎስ) ብቻ ሲቀር እምቢ አለ፣ ኮራም፣ ከከሓዲዎቹም ኾነ፡፡ 

ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡34 

 

And behold, We (God) said to the angles: “Bow down to Adam.” 

 

● ጌታህም ለመላእክት ባለ ጊዜ (አስታውስ)፡- እኔ ሰውን ከሚቅጨለጨል ሸክላ ከሚገማ ጭቃ 

እፈጥራለሁ፡፡ (ፍጥረቱን) ባስተካከልኩትና በውስጡ ከመንፈሴ በነፋሁበትም ጊዜ ለርሱ ሰጋጆች 

ኾናችሁ ውደቁ፡፡ 

ሱረቱ አል-ሒጅር (15)፡28-29 

 

Behold! Thy Lord said to the angels: “I am about to create man, from sounding clay,                

from mud molded into shape. When I have fashioned him and breathed into him              

of My spirit, fall ye down in obeisance unto him.” 

 

13 ሺርክ የአረብኛ ቃል ሲሆን ትርጉሙም ‹ማጋራት› ማለት ነው፡፡ በእስልምና ሃይማኖት ሺርክ ማለት የጣኦት አምልኮ ወይም                
በብዙ አማልክት የማምለክ ኃጢአትን የመለክታል፡፡ በእስልምና ሃይማኖት መሠረት አላህ የሰው ልጅ የሚሰራውን የትኛውንም             
ኃጢአት ይቅር ሊል ይችል ይሆናል፤ የሺርክ ኃጢአትን መፈጸም ግን ከአላህ ዘንድ ፈጽሞ ይቅርታ የማይቸረው ነው፡፡ ይህንን                
ኃጢአት የሚፈጽሙ ሰዎችም የእስልምና ጠላቶች ተደርገው ይፈረጃሉ፡፡ 
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እርግጥ ነው ፈጣሪ፣ አደም/አዳም አንድ ቀን የሰይጣንን (የመልአክን) ውሸት በመስማት የሰውን ዘር ሁሉ ወደ              

ውድቀት ይዞት እንደሚሄድ ያውቃል፡፡ ይሁንና ያለፈውን፣ የአሁኑን እና የወደፊቱን የሚያውቀው ፈጣሪ በዚህ            

ጥቅስ መሰረት፣ መላእክት ለመጀመሪያው ሰው አደም/አዳም እንዲሰግዱ አዘዛቸው፡፡ 

 

እዚህ ላይ፣ በፊተኛው አዳም ምክንያት የወደቀውን የሰውን ዘር ወደ ስኬት ለመምራት ስለቻለው ‹‹ሌላ             

አዳም›› መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያወራ ለሙስሊም ወዳጅዎ ማስረዳት በጣም ጠቃሚ ይሆናል፡፡          

የመጀመሪያው (ፊተኛው) አዳም ምድርና ሞላዋን እንዲገዛት እግዚአብሔር ስልጣንና ኃይልን እንደሰጠው          

ሁሉ፣ ሁለተኛው አዳም ደግሞ በሰማያዊ መንግስት ላይ ሁሉ እንዲገዛ ስልጣንና ኃይልን ሰጥቶታል፡፡ ይህ             

መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት ነው! ሌላኛው ይህ አዳም፣ ‹‹ሁለተኛው አዳም›› ወይም ‹‹ኋለኛው           

አዳም›› ተብሎ ተጠርቷል፡፡ እርሱም መሲሁ ኢየሱስ ነው! የመጀመሪያው (ፊተኛው) አዳም ምድራዊ ሲሆን            

ኋለኛው አዳም ደግሞ ሰማያዊ ነው፡፡ 

 

● እንዲሁ ደግሞ፡- ፊተኛው ሰው አዳም ሕያው ነፍስ ሆነ ተብሎ ተጽፎአል፤ ኋለኛው አዳም ሕይወትን 

የሚሰጥ መንፈስ ሆነ። … የፊተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው፤ ሁለተኛው ሰው ከሰማይ ነው። 

መሬታዊው እንደ ሆነ መሬታውያን የሆኑት ደግሞ እንዲሁ ናቸው፣ ሰማያዊው እንደ ሆነ ሰማያውያን 

የሆኑት ደግሞ እንዲሁ ናቸው። የዚያንም የመሬታዊውን መልክ እንደ ለበስን የሰማያዊውን መልክ 

ደግሞ እንለብሳለን። ነገር ግን፣ ወንድሞች ሆይ፣ ይህን እላለሁ። ሥጋና ደም የእግዚአብሔርን 

መንግሥት ሊወርሱ አይችሉም፣ የሚበሰብሰውም የማይበሰብሰውን አይወርስም። ነገር ግን በጌታችን 

በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ድል መንሣትን ለሚሰጠን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። 

1ቆሮንቶስ 15፡45-57 

 

እላይ የቀረቡት ምንባቦች ሁለተኛው አዳም (ኢየሱስ) አዳም በሰይጣን ፈተና ከመዉደቁ በፊት ይኖርበት            

ወደነበረበቱ ስፍራ፣ ወደ ሁሉን ቻዩ እግዚአብሔር ዘላለማዊ መገኘት ሊመልሰን የሚችልበት ኃይልና ስልጣን            

እንደታጠቀ ያበስሩናል፡፡ ለሚከተሉት ሁሉ ኢየሱስ ይህን መንፈሳዊና ዘላለማዊ ሕይወት ሊሰጥ ስልጣን           

አለው፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን እውነት በግልጽ ያስቀምጠዋል፡- 

 

● ኢየሱስም ይህን ተናግሮ ወደ ሰማይ ዓይኖቹን አነሣና እንዲህ አለ፡- አባት ሆይ፣ ሰዓቱ ደርሶአል፤ ልጅህ 

ያከብርህ ዘንድ፣ በሥጋም ሁሉ ላይ ሥልጣን እንደ ሰጠኸው፣ ለሰጠኸው ሁሉ የዘላለምን ሕይወት 
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ይሰጣቸው ዘንድ ልጅህን አክብረው። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንህ አንተን የላክኸውንም ኢየሱስ 

ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት።  

ዮሐንስ 17፡1-3 

 

ኢየሱስ በዚህኛው ዓለምና በሚመጣው ዓለም የከበረ ማንነት እንዳለው ቁርአን ይናገራል፡፡ ኢየሱስ የሥጋ ደዌ             

በሽታን ለመፈወስ፣ ማየት የተሳናቸውን አይን ለማብራት፣ ሙታንን ለማስነሳትና ለመፍጠር [ሱረቱ          

አሊ-ዒምራን (3)፡39] የተሰጠውን ኃይልና ስልጣን ከቁርአን በማንበብ ብቻ ከመሲሁ ከኢየሱስ ማንነት ጋር            

የተያያዘውን ክብር ሙስሊሞች ማስተዋል ይችላሉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ቁርአን ስለ ኢየሱስ የሚከተለውን           

ይላል፡- 

 

● መላእክት ያሉትን (አስታውስ)፡- መርየም [ማሪያም] ሆይ! አላህ ከርሱ በኾነው ቃል ስሙ አልመሲሕ 

ዒሳ [መሲህ ኢየሱስ] የመርየም ልጅ በዚህ ዓለምና በመጨረሻውም ዓለም የተከበረ ከባለማሎችም 

በኾነ (ልጅ) ያበስርሻል፣ 

ሱረቱ አሊ-ዒምራን (3)፡45 

 

His name will be Christ Jesus (Al-Masih Isa), the son of Mary, held in this world and the                  

hereafter, and of (the company of) those nearest to God. 

 

በሚያሳዝን ሁኔታ በርካታ ሙስሊሞች እግዚአብሔር ኢየሱስን ካስነሳውና ወደራሱ ከወሰደው በኃላ          

ስለሰጠው ታላቅ ክብር እውቀት እንግዳ ናቸው፡፡ ለሙስሊም ወዳጅህ የሚከተለውን ክፍል ከመጽሐፍ ቅዱስ            

አካፍለው፡- 

 

● ይህን ኢየሱስን እግዚአብሔር አስነሣው ለዚህም ነገር እኛ ሁላችን ምስክሮች ነን፤ ስለዚህ 

በእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ ብሎና የመንፈስ ቅዱስን የተስፋ ቃል ከአብ ተቀብሎ ይህን እናንተ 

አሁን የምታዩትንና የምትሰሙትን አፈሰሰው።  

የሐዋሪያት ሥራ 2፡3233 

● በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ። 

በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም 
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ሰጠው፤ ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ፣ 

መላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደ ሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው።  

ፊሊጱሲዩስ 2፡8-11 

 

● ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። 

ማቴዎስ 28፡18 

 

ለዚህ ኃይልና ስልጣን ሁሉ ለተሰጠው፣ ለሰው ልጅ ቤዛነት ለመስቀል ሞት እንኳ ለታዘዘው፣ የ‹‹እግዚአብሔር             

በግ›› ለተሰኘው፣ ሺህ ጊዜ ሺህና እልፍ ጊዜ እልፍ የሆኑ ማላዕክት ስግደትና አምልኮ ሲያቀርቡለት             

እንመለከታለን፡- 

 

● አየሁም፣ በዙፋኑም በእንስሶቹም በሽማግሌዎቹም ዙሪያ የብዙ መላእክትን ድምፅ ሰማሁ፤ 

ቍጥራቸውም አእላፋት ጊዜ አእላፋትና ሺህ ጊዜ ሺህ ነበር፣ በታላቅም ድምፅ። የታረደው በግ 

ኃይልና ባለ ጠግነት ጥበብም ብርታትም ክብርም ምስጋናም በረከትም ሊቀበል ይገባዋል አሉ።  

ራዕይ 5፡11፣12 

 

የሚበሰብስ ሥጋን የተሸከምን እኛ፣ እግዚአብሔር የነገሥታት ንጉሥ፣ የጌቶች ጌታ ብሎ ለቀባው ስግደት            

ለማምጣት እንቢ ማለት እንችላለንን (ራዕይ 19፡16)? ሙስሊሞች የፈጣሪ ቃል ነው ብለው ቅዱስ            

መጽሐፋቸውን እንደሚሳለሙት (እንደሚስሙት) እውነተኛ ክርስቲያኖችም ላልተፈጠረውና ለዘላለም       

ለሚኖረው የእግዚአብሔር ቃል ክብር ይሰጣሉ፣ በኢየሱስ እግር በታችም ይሳለማሉ (ይሰግዳሉ)!          

ለእግዚአብሔር ቃል ማለትም ለኢየሱስ መለኮታዊ ማንነት እንጂ ለሌላ አማልክት ወይም ፍጥረት           

እንደማትሰግድ ሙስሊም ወዳጅህ እንዲገነዘብ ልትረዳው ያስፈልጋል፡፡ ከላይ ባነበብነው የቁርአኑ ታሪክ          

መሰረት መላዕክት ከሸክላ አፈር ለተፈጠረው ሰው ሰገዱ፤ በእውነተኛ ክርስቲያኖች ልምምድ መሠረት ግን፣            

አማኞች የእግዚአብሔር ቃል ለሆነው፣ የማይታየው አምላክ አምሳል ለሆነው፣ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድርስ            

ከእግዚአብሔር ለማይነጠለውና መለኮታዊ ማንነት ላለው ለኢየሱስ ይሰግዳሉ፡፡ 

 

ከዚህ ጋር በተያያዘ ክርስቲያኖች ወደ ኢየሱስ ስለ ሚያደርሱት ጸሎትም ሙስሊሞች ጥያቄ ያነሳሉ፡፡  
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ክርስቲያኖች ፀሎትን ወደ ኢየሱስ የሚያደርጉት ከዚህ በላይ በተገለፀው የኢየሱስ መለኮታዊነት ምክንያት እና            

እርሱ ራሱ ይህንን ትእዛዝ ለተከታዮቹ በመስጠቱ መሆኑን ለሙስሊም ወዳጅህ ለማስረዳት ሞክር፡፡ ኢየሱስ            

ደቀ መዛሙርቱ በስሙ አንዳች ነገር ቢጠይቁ እንደ ሚሰጣቸው በተናገረው መሠረት ክርስቲያኖች፣ ኢየሱስ            

በሰማያት በእግዚአብሔር ቀኝ በሕይወት እንዳለ በማመን እና ስሙን ለሚጠሩት ሁሉ ፍፁም የሆነ ነፃነትንና             

ድኅነትን/መዳንን እንደ ሚሰጣቸው በመቀበል ወደ ኢየሱስ ይጸልያሉ፡፡ እግዚአብሔር በተባረከው ኢየሱስ ላይ           

ያስቀመጠውን ታላቅ ክብርና ስልጣን ፈፅሞ አያነሳውምና፡፡ ቅዱሳት መጻሕፍት እንደ ሚነግሩን የሰይጣንን           

ሥራ ያፈርስ ዘንድ ኢየሱስ በሥጋ ከእኛ ጋር ተካፈለ፤ እናም ስሙን የሚጠሩትን ሁሉ ፈፅሞ ሊረዳቸውና              

ሊያድናቸው ይቻለዋል፡፡ 

 

● እኔ ወደ አብ እሄዳለሁና፤ አብም ስለ ወልድ እንዲከበር በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አደርገዋለሁ። 

ማናቸውንም ነገር በስሜ ብትለምኑ እኔ አደርገዋለሁ።  

ዩሐንስ 14፡13፣14 
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16. “ኢየሱስ አልተሰቀልም፡፡” 

 

ሙስሊሞች የአዲስ ኪዳንን ትምህርት ላለመቀበል እንደ ምክንያት ከሚያነሷቸው ነገሮች መካከል በቀዳሚ           

ሥፍራ ላይ የሚቀመጠው የኢየሱስ የስቅለት ታሪክ ነው፡፡ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የመሞቱን እውነታ            

ለመቀበል ግትርነት ይታይባቸዋል፤ ስለ ስቅለቱ የሚነገርው ታሪክ ሁሉ፣ ክርስቲያኖችን ለማታለል ሆን ተብሎ            

የተነዛ የሃሰት ወሬ ነው ሲሉም ይደመጣሉ፡፡ በርካታዎቹ ሙስሊሞች ከዚህ አልፈው በመሄድ፣ ቁርአን            

ከተገለጠበት ምክንያቶች አንዱ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሞቷል የሚለውን የሃሰት ትምህርት ለማረም ነው            

የሚል ሙግት ያቀርባሉ፡፡ 

 

የስቅላቱ ታረክ ‹‹ማታለያ›› ከሆነ፣ እና ቁርአን ደግሞ ይህንን ‹‹የተሳሳተ›› ትምህርተ- ሃይማኖት ለማረም            

የመጣ ከሆነ፣ በውስጡ ስለ ሙታን ትንሳኤ እና ስለ ፍርድ ቀን በርካታ ጥቅሶችን እንዲያካትት መጠበቅና              

እንዲሁም ‹‹ኢየሱስ በመስቀል ላይ አልሞተም፣›› የሚሉ በርካታ ጥቅሶችን በውስጡ አካቶ እንዲይዝ           

መጠበቅ ምክንያታዊንት ነው! እውነታው ግን ይህ አይደለም፡፡ ቁርአን በውስጡ 6000 ጥቅሶችን አካቶ            

ይዟል፡፡ የመጣበት አላማ ይህን ‹‹የተሳሳተ›› የተባለለትን ትምህርት ለማረም ከሆነ ‹‹ኢየሱስ በመስቀል ላይ            

አልሞተም››፣ የሚለው አሳብ ከእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ ቢያንስ 5 እጁን (ፐርሰንት) ያህል ሊሸፍን አይገባ             

ይሆን? 5 እጁ በዛ ከተባለ ደግሞ 4 እጅ ያህል ጥቅሶች ሊያካትት በተገባ ነበር፡፡ ይህ ማለት 60 ጥቅሶች ብቻ                  

ማለት ነው፡፡ ወይም ከ 6000 ጥቅሶች ውስጥ ‹‹ኢየሱስ በመስቀል ላይ አልሞተም፣›› የሚል ቢያንስ 10              

ጥቅሶች መጠበቅ አይገባን ይሆን? በተግባር ይህ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ይህንን ብዥታ በታደገው ነበር፡፡ 

 

ነገር ግን በሚያስገርም ሁኔታ! ከእነዚህ 6000 የቁርአን ጥቅሶች ውስጥ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ስላለመሞቱ             

ወይም ኢየሱስ ስላለመሰቀሉ የሚናገር አንድም ጥቅስ የለም፡፡ አንድም የለም! ስለ ስቅለቱ የሚያወራ ግን             

አንድ ክፍል በቁርአን ውስጥ እናገኛለን፤ እርሱም እንደ ሚከተለው ይነበባል፡- 

 

● እኛ የአላህን መልክተኛ የመርየምን [የማሪያምን] ልጅ አልመሲሕ [መሲህ] ዒሳን [ኢየሱስን] ገደልን 

በማለታቸዉም (ረገምናቸው)፤ አልገደሉትም፤ አልሰቀሉትምም፤ ግን ለነሱ (የተገደለው ሰው በዒሳ) 

ተመሰለ፤ እነዚያም በርሱ ነገር የተለያዩት ከርሱ (መገደል) በመጠራጠር ውስጥ ናቸዉ፤ ጥርጣሬን 

ከመከተል በስተቀር በርሱ ነገር ምንም ዕውቀት የላቸውም፤ በእርግጥም አልገደሉትም፡፡ 

ሱረቱ አል-ኒሳእ (4)፡157 
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That they (the Jews) said (in boast) “We killed Christ Jesus, the son of Mary, the                

Apostle of God”-But they killed him not, nor crucified him, but so it was made to                

appear to them, and those who differ therein are full of doubts, with no (certain)               

knowledge, but only conjecture to follow, for of a surety they killed him not. Nay,               

God raised him up unto Himself; and God is exalted in power, Wise. 

 

ይህንን ክፍል ልብ ይበሉ፡፡ የክፍሉ ርዕሰ-ጉዳይ (subject) ኢየሱስ ሳይሆን አይሁድ ናቸው፡፡ ክፍሉ በግልጽ             

የሚናገረው አይሁድ ኢየሱስን ስላለመግደላቸው ወይም ስላለመስቀላቸው ነው፡፡ ይህ ክፍል አይሁድ ኢየሱስን           

አልገደሉትም ይላል እንጂ ኢየሱስ በመስቀል ላይ አልሞተም አይልም፡፡ ልብ ይበሉ፣ በቁርአን ውስጥ ስለ             

ስቅለቱ የሚያወራው ክፍል ይህ ብቻ ነው፡፡ 

 

‹‹(የተገደለው ሰው በዒሳ) ተመሰለ›› የሚለው ዐረፍተ ነገር ግልጽ አይደለም፡፡ በዚህም ምክንያት የተለያዩ            

አሳብ አመንጪዎች ይህን አሳብ በመውሰድ ‹‹ኢየሱስ ከስቅለት የዳነበትን መንገድ›› እንዲመራመሩ መንገድ           

ከፍቶላቸዋል፡፡ አንዱና በሰፊው ተቀባይነት ያገኘው ተመራጭ ወግ፣ እግዚአብሔር የከሃዲዉ ይሁዳን መልክ           

ቀይሮ ኢየሱስን እንዲመስል አደረገው፤ ስለዚህም በመስቀል ላይ የተቸነከረው ይሁዳ እንጂ ኢየሱስ አልነበርም            

የሚል ነው፡፡ ነገር ግን ይህንን ታሪክ የሚያስረዳ በቁርአን ውስጥ የሚገኝ ምንም ጥቅስ የለም፡፡ ይህ አይነቱ               

ታሪክ የመነጨው ታላላቅ ከሆኑ ታሪክ ተናጋሪዎች (ተራኪዎች) ህሊና ውስጥ ብቻ ነው! 

 

ይህ ክፍል በሚከተለው መንገድ ሊብራራ ይችላል፡፡ አይሁድ በኢየሱስ ላይ አሴሩ፤ ለሕይወቱ ፍጻሜ ያበጁለት             

መስሏቸው ተኩራሩ፡፡ ሴራቸው ተሳክቶ የኢየሱስ አገልግሎት እስከ ወዲያኛው ያከተመለትም መሰለ፡፡ ነገር           

ግን ጉዳዩ በእግዚአብሔር ዘንድ አስቀድሞ የታሰበበት ነበርና ኢየሱስ ቢሞትም እርሱ መሲሁ እንደሆነ            

ለአይሁድ ያረጋግጥላቸው ዘንድ አስነሳው፡፡ እርሱ በዓለም ላይ አዳኝና ገዢ እንዲሆን በእግዚአብሑር የተቀባ            

ነውና፡፡ 

 

በመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር፣ ኢየሱስ በመስቀል ላይ መከራን የተቀበለው በእግዚአብሔር ፈቃድና አጀንዳ           

መሠረት ነበር፡፡ የኢየሱስ ሞት፣ በሰው ልጅ ያልተቋረጠ አመፅና ኃጢአት ምክንያት የተሰቃየውን           

የእግዚአብሔርን ፍቅር ይገልጻል፡፡ የኢየሱስ ሞት ምላሌው የነበሩትን የእንስሳት መሥዋዕትነት አቁሟል፤          

እርሱ የዚህ ስርዐት ፍፃሜ ነውና፡፡ ለዚህ ነው ኢየሱስ ‹‹የእግዚአብሔር በግ፣›› የተባለው፡፡ ራሱን ካሳ አድርጎ              
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በመስቀል ላይ የከፈለው ሞት የኃጢአት ይቅርታንና ቤዛነትን አስገኝቶልናል፡፡ ይህም ወደ እግዚአብሔር           

መገኘት እንድንደርስ አድርጎናል፡፡ የሰውን ዘር ወደ እግዚአብሔር መገኘት ሊያመራ የሚችለው አራት እግር            

ባላቸው የእንስሳት መሥዋዕት ሳይሆን በኢየሱስ መስዋእትነት ነው! የእንስሳት መሥዋዕት፣ ከእነርሱ ይልቅ           

ንፁ ለሆነውና ሊመጣ ላለው፣ እግዚአብሔር ላዘጋጀው እዉነተኛ መሥዋዕት ምሳሌ ነበር፡፡ 

 

እንግዲህ ይህ ሁሉ የአይሁድ እቅድ ሳይሆን የእግዚአብሔር አጀንዳ ነበር፡፡ ኢየሱስን በመስቀል ላይ ያኖሩት             

አይሁድ አይደሉም፣ እግዚአብሔር እንጂ፤ ይህም ለሰዎች ሁሉ የገለጠውን የድኅነት/የመዳን መንገድ          

ያስታውቅ ዘንድ ነው፡፡ መስቀሉ የሰይጣንን ሴራ ለመሻር ፈጣሪያችን የተጠቀመበት አጀንዳ እንደ ነበር ዓለም             

ሁሉ ያውቅ ዘንድ እግዚአብሔር ኢየሱስን ከሙታን መካከል አስነሳው፣ ወደ ሰማይም አረገ፣ በዙፋኑም ቀኝ             

አስቀመጠው! 

 

ቁርአን የኢየሱስን ሞት እንዲህ ሲል ይገልጣል፡- 

 

● ሰላምም በኔ ላይ ነው በተወለድሁ ቀን በምሞትበትም ቀን ሕያው ሆኜ በምቀሰቀስበትም ቀን፤ 

ሱረቱ መርየም (19)፡33 

 

So peace is on me the day I was born, the day that I die, and the day that I shall be                      

raised up to life (again). 

 

በርካታ ሙስሊሞች የኢየሱስን ልደትና ወደ ሰማይ ማረግ ይቀበላሉ፡፡ ነገር ግን በነዚህ በሁለቱ መካከል ያለውን              

የስቅላቱንና ሞቱን ጉዳይ መቀበል አስቸጋሪ ሆኖባቸዋል፡፡ በቀረበው ጥቅስ አንጻር ሲታይ የኢየሱስን ሞት            

ማመን ሊከብድ የማይገባ ነገር ቢሆንም አሁንም ድረስ አስቸጋሪ ርዕሰ ጉዳይ መሆኑ ቀጥሏል፡፡ ይህ ጥቅስ              

በመጽሐፍ ቅዱስ ከቀረበው የኢየሱስ መወለድ፣ መሞትና መነሳት፣ ወደ ሰማይም ማረግ ትምህርት ጋር            

በእርግጥ ይስማማል፡፡ ነገር ግን፣ በሚያሳዝን ሁኔታ ቁርአን ኢየሱስ በምን አይነት ሁኔታ እንደ ሞተ             

አይተርክም፡፡ እርግጥ ነው ይህ ጉዳይ ትልቅ ጥያቄ እንዲነሳ ይጋብዛል፤ እንዲህ አይነቱን ጥያቄ የሚያስነሳ             

ጉዳይ ሲገጥም ደግሞ ቁርአኑ የሚከተለውን መመሪያ ይሰጣል፡- 
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● ወደ አንተም ካወረድነው በመጠራጠር ውስጥ ብትኾን እነዚያን ከአንተ በፊት መጽሐፉን 

የሚያነቡትን [ክርስቲያኖችን] ጠይቅ፤ እውነቱ ከጌታህ ዘንድ በእርግጥ መጥቶልሃል፤ 

ከተጠራጣሪዎቹም አትኹን፡፡ 

ሱረቱ ዩኑስ (10)፡94 

 

If thou wert in doubt as to what We have revealed unto thee, then ask those who have                  

been reading the Book from before thee (ask the people of the Book). 

 

የመጽሐፉ ሰዎች/ክርስቲያኖች ስለ ኢየሱስ አሟሟት ጠንቅቀው ያውቃሉ፤ ምክንቱም መጽሐፍ ቅዱስ ይህን           

ጉዳይ በግልጽ ያስቀምጣልና፡፡ የሚከተሉት ጥቅሶች በጠያቂው ጭንቅላት ውስጥ ላሉት ጥያቄዎች ምላሽ           

ይሰጣሉ፡- 

 

● ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ሊወጣ ሳለ፣ በመንገድ አሥራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርት ብቻቸውን ወደ 

እርሱ አቅርቦ፡- እነሆ፣ ወደ ኢየሩሳሌም እንወጣለን፣ የሰው ልጅም ለካህናት አለቆችና ለጻፎች 

ይሰጣል፤ የሞት ፍርድም ይፈርዱበታል፣ ሊዘባበቱበትም ሊገርፉትም ሊሰቅሉትም ለአሕዛብ 

አሳልፈው ይሰጡታል፣ በሦስተኛውም ቀን ይነሣል አላቸው።  

ማቴዎስ 20፡17-19  

 

● የእሥራኤል ሰዎች ሆይ፣ ይህን ቃል ስሙ፤ ራሳችሁ እንደምታውቁ፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ እግዚአብሔር 

በመካከላችሁ በእርሱ በኩል ባደረገው ተአምራትና በድንቆች በምልክቶችም ከእግዚአብሔር ዘንድ 

ለእናንተ የተገለጠ ሰው ነበረ፤ እርሱንም በእግዚአብሔር በተወሰነው አሳቡና በቀደመው እውቀቱ 

ተሰጥቶ በዓመፀኞች እጅ ሰቅላችሁ ገደላችሁት። እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሣው፣ 

ሞት ይይዘው ዘንድ አልቻለምና።  

የሐዋሪያት ሥራ 2፡22-24 

 

● ይህን ኢየሱስን እግዚአብሔር አስነሣው ለዚህም ነገር እኛ ሁላችን ምስክሮች ነን፤ ስለዚህ 

በእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ ብሎና የመንፈስ ቅዱስን የተስፋ ቃል ከአብ ተቀብሎ ይህን እናንተ 

አሁን የምታዩትንና የምትሰሙትን አፈሰሰው።  

የሐዋሪያት ሥራ 2፡32፣33  
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17. “የአሳማ ሥጋ መብላት ተገቢ አይደለም፡፡” 

 

ክርስቲያኖች የአሳማ ሥጋ በነፃነት ሲበሉ ሲመለከቱ፣ ሙስሊሞች ይደነግጣሉ፡፡ አይሁድ በሙሴ ሕግ ሥር            

በነበሩበት ወቅት ይከተሉት የነበሩት አሳማን ያለመብላት ሥርአት አሁን ድረስ በተለወጡ በርካታ           

አይሁዳዊያን ክርስቲያኖች ሕይወት ላይ አሉታዊ ተፅእኖ እያሳደረ ነው፡፡ ሙስሊሞችም አሳማን ሲመለከቱ           

ተመሳሳይ ጥላቻቸውን በግልጽ ያሳያሉ፡፡ እርግጥ ነው በብሉይ ኪዳን የአሳማ ሥጋ እንዳይበላ ተከልክሏል፡- 

 

● እርያም ሰኮናው ተሰንጥቋል፣ ነገር ግን ስለማያመሰኳ በእናንተ ዘንድ ርኩስ ነው። የእነዚህን ሥጋ 

አትበሉም፣ በድናቸውንም አትነኩም፤ በእናንተ ዘንድ ርኩሶች ናቸው።  

ዘሌዋዊያን 11፡7፣8 

 

ተመሳሳይ ክልከላ በቁርአኑ ውስጥም አለ፡- 

 

● በናንተ ላይ እርም ያደረገው በክትንና ደምን የእሪያ ሥጋንም በርሱም (ማረድ) ከአላህ ስም ሌላ 

የተነሳበትን ነገር ብቻ ነው፤ ሺፍታና ወሰን አላፊ ሳይኾን (ለመብላት) የተገደደ ሰውም በርሱ ላይ 

ኃጢአት የለበትም አላህ መሓሪ አዛኝ ነውና፡፡ 

ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡173 

 

He hath only forbidden you dead meat, and blood, and the flesh of swine, and that on                 

which any other name hath been invoked besides that of God. 

 

የአሳማ ሥጋ መብላት በእስልምና በጥብቅ የተከለከለ በመሆኑ፣ ሥጋውን መብላት በሙስሊሞች ዘንድ           

የእርኩስነት ምልክት ነው፤ በፈጣሪም ዘንድ እንዲህ ያለው ተግባር አፀያፊ እንደሆነ ተቀባይነት አግኝቷል፡፡            

በዚህ ምክንያት፣ ቅዱስ የሆነውን ነቢይ ኢየሱስን፣ እንከተላለን የሚሉት ክርስቲያኖች የአሳማ ሥጋ           

መብላታቸውን ሙስሊሞች ሲመለከቱ ትልቅ ጥያቄ ይነሳባቸዋል፡፡ 

 

እዚህ ላይ የሙሴን ሕግ ባሕሪ እና ለእስራኤላውያን ያለውን የተለየ ፋይዳ ለሙስሊሙ ማብራራት ጠቃሚ             

ነው፡፡ የብሉይ ኪዳን ሕግ የሥነ-ምግባር ሕግንና ማህበራዊ ሕግን ያካተተ ሕግ ነው፡፡ የሥነ-ምግባር ሕጉ             
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ከሕይወት ስርዐት ጋር በብርቱ የተዛመደ ሲሆን አላማውም በውስጣዊ ቅድስና መመዘኛ፣ የእሥራኤልን           

ሕዝብ ከቀሪው ሕዝብ መለየት ነበር፡፡ ይህ ታላቅ የሥነ-ምግባር ሕግ የእሥራኤልን ሕዝብ ወደላቀ የቅድስና             

መለኪያ ከፍታ ማምጣትና ለተቀረው የምድራችን ሕዝቦች ሁሉ ምሳሌ የማድረግ አላማን ያነገበ ነበር፡፡            

ለአብነት፣ አስርቱ ትዕዛዛት ሰዎች በእግዚአብሐርና በሰው ፊት ስላላቸው ሃላፊነትና ተጠያቂነት          

የሚያስገነዝቡ የሥነ-ምግባር ሕጎች ናቸው፡፡ እነዚህ ሕጎች በአካባቢያዊ ሁኔታ ለውጥ ተፅእኖ ውስጥ           

አይገቡም፡፡ ምንም ነገር ቢለወጥ እነርሱ እንዳሉ ይቆያሉ፡፡ 

 

ማኀበራዊ ሕጉ ከዚህ የተለየ ነው፡፡ ለዕለት ተዕለት ኑሮ የሚበጁ ሥርዐቶችንና ደንቦችን ያካተተ ነው፡፡ እነዚህ              

ሥርዐቶች በአካባቢያዊ ሁኔታዎችም ሆነ እግዚአብሔርን በማያመልኩ አጎራባች ኗሪዎች ልማድና ባህል          

ተፅእኖ ውስጥ ሊወድቁ ይችሉ ነበር፡፡ እነዚህ ደንቦች መንጻትን፣ አመጋገብን፣ ጤንነትን አለባበስን፣ እና የበአል             

ስርአቶችን ይመለከታሉ፡፡ የእነዚህ አላማ ደግሞ በውጫዊ የቅድስና ስርአት መመዘኛ የእሥራኤልን ሕዝብ           

ከሌላው ሕዝብ መለየት ነበር፡፡ እስራኤላውያን በዙርያቸው የሚመለኩትን የጣኦት አምልኮ ስርአቶች          

የሚቃወሙና አንዱን አምላክ ብቻ የሚያመልኩ ሕዝቦች በመሆናቸው በሌሎች የዓለም ሕዝቦች አይን ልዩ            

መሆናቸው መታየት ነበረበት፡፡ 

 

ከእነዚህ ማኅበራዊ ሕጎች መካከል የአሳማ ሥጋን መብላት የሚከለክለው ሕግ አንዱ ነበር፡፡ የአሳማን ሥጋ             

ለጣኦቶቻቸው በመሥዋዕትነት ማቅረብ በወቅቱ በዙሪያቸው የነበሩ የኢ-አማኒያን ሕዝቦች ልማድ ነበር፡፡          

በተጨማሪም፣ በወቅቱ በዚያ ስፍራ፣ አሳማ ውዳቂና የሞተ አካል ሥጋን የሚመገብ አጻያፊ እንስሳ ስለነበር             

የአሳማ ሥጋ መብላት ሕብረተሰቡን የሚጎዳና የአስከፊ በሽታ መስፋፊያ ምክንያትም ነበር፡፡ እስራኤላውያን           

ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ሕዝብ ከዚህ አይነቱ የኢ-አማኒያን ተፅእኖና አፀያፊ ተግባር መለየት ነበረባቸው፡፡ 

 

የእሥራኤል ሕዝብ፣ ለአብርሃም፣ ይስሃቅና ያዕቆብ አንዱና እዉነተኛ አምላክ እንዲገዛ የተመረጠ ቅዱስ           

ሕዝብ መሆኑን ሙስሊሙ ሊረዳ ይገባል፡፡ ይህ ሕዝብ ለተለየ አላማ፣ ከሌሎች ሕዝቦች መካከል፣ ለተቀረው             

የዓለም ህዝብ የማይጠፋ ማስታወሻ ይሆን ዘንድ በእግዚአብሔር የተመረጠ ነው፡፡ ይህንን ሃቅ ቁርአኑም            

ቢሆን ይመሰክረዋል፡- 

 

● ባሮቻችንንም ኢብራሂምን [አብርሃምን]፣ ኢስሐቅንና [ይስሃቅንና] ያዕቆብንም [ያዕቆብንም] 

የኀይልና የማስተዋል ባለ ቤቶች የኾኑትን አውሳላቸዉ፡፡ እኛ ጥሩ በኾነች ጠባ መረጥናቸዉ  [እኛ 

ለተለየ አላማ መረጥናቸው]፤ (እርሷም) የመጨረሻይቱን አገር ማስታወስ ናት፡፡ 
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 ሱረቱ ሷድ (38)፡45-46 

 

And commemorate our servants Abraham, Isaac, and Jacob, possessors of power and            

vision. Verily We did choose them for a special (purpose)-proclaiming the           

message of the hereafter. 

 

● የእሥራኤል ልጆች ሆይ! ያችን በናንተ ላይ የለገስኳትን ጸጋየንና እኔም በዓለማት ላይ ያበለጥኳችሁ 

መኾኔን አስታውሱ፡፡ 

ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡47 

 

O Children of Israel, call to mind the (special) favor which I bestowed upon you, and that                 

I preferred you to all others (for My Message). 

 

ለሙስሊም ወዳጅህ የእሥራኤል ልጆች ለምን የተለየ ሕዝብ እደሆኑና ለምን አላማ እግዚአብሔር እንደ            

መረጣቸው አብራራለት፡፡ የአለሙ ሁሉ አዳኝ የሆነው፣ መሲሁ ኢየሱስ፣ የሰው ልጆች ቤዛ ይሆን ዘንድ             

ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከው ቅዱሱ፣ ከዚህ የተመረጠ ሕዝብ መካከል እንዲመጣ እግዚአብሔር ወዷል፡፡           

የእግዚአብሔር ቃል የሆነው ኢየሱስ የሰውን ሥጋ ለብሶ ከድንግል ማሪያም ተወለደ፡፡ ይህ ቅዱስ ከአብርሃም፣             

ይስሃቅና ያዕቆብ ዘር ሊወለድ ተገባው፡፡ በዚህ ምክንያት ከሌላው ሕዝብ ተለይተው ቅዱስና የተለዩ ሕዝቦች             

መባላቸው የሚያስገርም አይሆንም፡፡ 

 

በሚያሳዝን ሁኔታ፣ ኢየሱስ በምድር ላይ በነበረው የአገልግሎት ዘመን፣ ከእሥራኤል ሕዝቦች መካከል           

በርካታዎቹ የዚህን ማኅበራዊ ሕግ አላማ ዘንግተውት ነበር፡፡ የልብን መንጻት በእጅ መንጻት ቀይረው የዕለት             

ተዕለት ስርአትና ደንብ ለሆነው ማኅበራዊ ሕግ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተውት ነበር፡፡ እንደውም የሃይማኖት            

መሪዎች የነበሩት የልብ ንፅህናን ወደጎን በመተው የራሳቸው የሆነ ተጨማሪ ስርአትና ደንብ በመጨመር            

ደንቦቻቸውን የቅድስና ትክክለኛ መመዘኛዎች ናቸው ለማለትም ደፍረው ነበር፡፡ በዚህ ምክንያት          

በበርካታዎቹ ህዝቦች ሕይወት ውስጥ፣ እውነተኛው የእምነት አስተሳሰብ እየላሸቀ ሕይወት በሌላቸው          

ሌሎች ሃይማኖታዊ ስርአቶችና ግብዝነት ተተካ፡፡ የሃይማኖት መሪዎች ከላይ ሲታዩ ፀሎታቸውን ይደግማሉ፣           

እጆቻቸውን ያነፃሉ፣ ያልተፈቀዱ ምግቦችንም ከመመገብ ይቆጠቡ ነበር፡፡ በውስጣቸው ግን፣ ልባቸው          
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በጥላቻ፣ በስስት፣ በምኞት እና በቅንአት ተመርዞ ነበር፡፡ የራሳቸውን ጽድቅ ሊያቆሙ የእግዚአብሔርን ሕግ            

አለአግባብ ተጠቀሙ! 

 

ኢየሱስ፣ እግዚአብሔር በሰጠው ስልጣን በመጠቀም፣ ሰው አለአግባብ ለራሱ ጥቅም በቀየጠው በዚህ           

ማኀበራዊ ሕግ ላይ እርምጃ ወሰደ፡፡ ይህንን ግብዝነት ለማጥፋትና እውነተኛ ቅድስና የልብ ጉዳይ መሆኑን             

አፅንኦት ለመስጠት ሁሉም ምግቦች ንፁህ ናቸው ሲል አወጀ፡፡ በውጤቱም፣ ለኢየሱስ ተከታዮች ሁሉ            

ማንኛውንም ምግብ መመገብ ሕጋዊ ሆነ፡- 

 

● ከተዉራትም ከኔ በፊት ያልለውን ያረጋገጥሁ ስኾን የዚያንም በናንተ ላይ እርም የተደረገውን ከፊል 

ለናንተ እፈቅድ ዘንድ (መጣኋችሁ) ከጌታችሁም በኾነ ታምር መጣሁዋችሁ፡፡ አላህንም ፍሩ፣ 

ታዘዙኝም፡፡ 

ሱረቱ አሊ-ዒምራን (3)፡50 

“(I have come to you), to attest the Law which was before me, and to make lawful to you                   

part of what was (before) forbidden to you…”’  

 

ኢየሱስ ክርስቶስ በአዲስ ኪዳን ስለ ቅድስና ካስተማረው ትምህርቶች መካከል የሚከተለው አንዱ ነው፡- 

 

● እርሱም፡- እናንተ ደግሞ እንደዚህ የማታስተውሉ ናችሁን? ከውጭ ወደ ሰው የሚገባ ሊያረክሰው 

ምንም እንዳይችል አትመለከቱምን? ወደ ሆድ ገብቶ ወደ እዳሪ ይወጣል እንጂ ወደ ልብ አይገባምና፤ 

መብልን ሁሉ እያጠራ አላቸው። እርሱም አለ፡- ከሰው የሚወጣው ሰውን የሚያረክስ ያ ነው። 

ከውስጥ ከሰው ልብ የሚወጣ ክፉ አሳብ፣ ዝሙት፣ መስረቅ፣ መግደል፣ ምንዝርነት፣ መጐምጀት፣ 

ክፋት፣ ተንኰል፣ መዳራት፣ ምቀኝነት፣ ስድብ፣ ትዕቢት፣ ስንፍና ናቸውና፤ ይህ ክፉው ሁሉ ከውስጥ 

ይወጣል ሰውን ያረክሰዋል።  

ማርቆስ 7፡18-23 

 

ኢየሱስ ሁሉንም የዓለም ሕዝብ አንድ በማድረግ፣ የዓለም ሕዝብ ሁሉ ታላቅ የሆነውን የእግዚአብሔርን            

የሥነ-ምግባር ሕግ በእግዚአብሔር የቅድስና መለኪያ ልክ ሊኖሩት እንዲችሉ ኃይልን (ጸጋን) ሊሰጣቸው           

እንደመጣ እናውቃለን፡፡ የዓለም ህብረተሰብ በተለያዩ አካባቢዎችና መልክአ ምድሮች ውስጥ ባደገና በሰፋ           

መጠን አኗኗሩ በሚፈጥረው ልዩነት የተነሳ ሁሉን በአንድ ሊዳኝ የሚችል ማኅበራዊ ሕግ ሊኖር አይችልም፡፡             
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ሆኖም ግን፣ ታላቁ የኢየሱስ የሥነ-ምግባር አስተምህሮዎች በማንኛውም ሁኔታና ቦታ ጸንተው ይኖራሉ፡፡           

ለእግዚአብሔር ታላቅ ክብርን የሚያመጣው ከምግብ መቆጠባችን ሳይሆን ለእርሱና ለተከታዮቹ ሁሉ          

በምናሳየው እውነተኛ ፍቅር ነው! ይህ ሕግ በማንኛውም ሰው እና በየትኛውም የዓለም ክፍል ተግባራዊ             

ሊሆን ይችላል! 

 

የሙሴ ማሕበራዊ ሕጎች ለእሥራኤል ልጆች መሆኑ መታወቅ አለበት፣ በርካታዎቹ ክርስቲያኖች ከእሰራኤል           

የዘር ግንድ ስላልሆኑ በእሥራኤላውያን ማኅበራዊ ሕጎችና ልማዶች የግድ መገዛት አይኖርባቸውም፡፡ 

 

አንዳንዴ ግን በአካባቢያቸው ያሉ አሳማዎች፣ ውዳቂና የሞተ አካል ሥጋን የሚመገቡ መሆናቸውን ካወቁ ስለ             

ጤንነታቸው ሲሉ የአሳማን ሥጋ ከመመገብ መቆጠብ እንዳለባቸው ክርስቲያኖች ሊገነዘቡ ይገባል፡፡ ስለ           

ሰውነታችን መጠንቀቅ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ነውና፡፡ አንዳንድ ክርስቲያኖች ደግሞ ለሙስሊም          

ወዳጆቻቸውና ጎረቤቶቻቸው የክርስቶስን አዳኝነት ለመመስከር እንቅፋት ሆኖ ካገኙት የአሳማ ሥጋ          

ከመብላት ሊቆጠቡ ይችላሉ፡፡ የአሳማ ሥጋ በቤትህ እንዳይኖር ብታደርግ ሙስሊሞች እንዲጎበኙህ፣          

እንዲያዋሩህ፣ አብረውህ እንዲመገቡ ከማድረጉ አልፎ ታላቁን የወንጌል ዜና ለማስተላለፍ እድል          

ይከፍትልሃል፡፡ 

 

  

95 

https://ethiopiansite.com/


https://ethiopiansite.com/   
 

18. “‹የበርናባስ ወንጌል› እውነተኛ ወንጌል ነው፡፡” 

 

አዲስ ኪዳን ዋናው የወንጌል ቅጂ አይደለም የሚሉ አንዳንድ ሙስሊሞች ‹ትክክለኛ› ነው የሚሉትን            

ለማግኘት ውጤት አልባ ልፋት ለፍተዋል፡፡ በመጨረሻ ላይ እነዚህ ፈላጊዎች ሊያደርጉት የቻሉት ‹ትልቁ            

ነገር› ቢኖር ‹የበርናባስ ወንጌል› የሚባል መጽሐፍን ለዚህ ጥያቄያቸው እንደ መልስ ማቅረብ መቻላቸው            

ነው፡፡ ይህ መጽሐፍ ተጻፈ የሚባለው በሐዋሪያው ጳውሎስ የመጀመሪያው ተልዕኮ/የሚሽነሪ ጉዞ ወቅት           

አብሮት በነበረው አማኝ ‹‹በርናባስ ነው›› (የሐዋሪያት ሥራ 13፡1-4)፡፡ አንድ ዘመናዊና ጥልቅ ጥናት ስለዚህ             

‹የበርናባስ ወንጌል› ስለ ተሰኘው መጽሐፍ የሚከተለውን ያስነብበናል፡- 

 

በርካታ ቀደምት ጸሐፍት በሥራዎቻቸው ‹የበርናባስ ወንጌል› የሚል ርዕስ ጠቅሰዋል፡፡ ይህ          

ርዕስ በገላሲየስ አዋጅ (500ዓ.ዓ.) ‹‹Decree of Galasius›› ውስጥም ተጠቅሶ         

እናገኘዋለን፡፡ ነገር ግን ርዕሱን ከመጥቀስ ውጪ ስለ ሥራው ይዘትም ሆነ ገጸ-ባሕሪያት           

በነዚህ ማጣቀሻ መጻሕፍ ውስጥ ምንም የተባለ ነገር አይገኝም፡፡ ይሁንና፣ ‹የበርናባስ          

ወንጌል› የሚል ርዕስን በላዩ የያዘ በጣሊያንኛ ቋንቋ የተጻፈ ረቂቅ በአሁኑ ሰአት ይገኛል፡፡            

ረቂቁ ጠንካራ የኖስቲሲዝም/ Gnosticicm አሳብን የሚያንጸባርቅና ከሙስሊም አቋም       14

አንጻር የተጻፈ ነው፡፡ መጽሐፉ በ 1907 በሎንስዳል እና በላውራ (ኤም ሮበርትስ) ራግ            

አርትኦት ተደርጎበታል፡፡ መጽሐፉ፣ እንደ ብዙዎቹ የመካከለኛ ዘመን       

መቃቢያን/apocrypha፣ እጅጉን አሳባዊ ነው፡፡ ግልጽና ጠንካራ ሥነ-ምግባራዊ ይዘት        

ቢኖረውም ሥራው በታሪካዊ እዉነታዎች ላይ ያልተመሰረተና ልብ-ወለዳዊ ነው፡፡  

ኢንሳይክሎፒዲያ አሜሪካና  የ1976 ህትመት፣ ገጽ 247 

 

14 Gnostic/ኖስቲክ የሚለው ቃል እውቀት ተብሎ ከሚተረጎም የግሪክ ቃል የመጣ ነው፡፡ በግሪክ ብዙ ሰዎች ደኅንነት/መዳን               
የሚገኘው እውቀትን በማግኘት ነው ብለው ያምኑ ነበር፡፡ የኖስቲክ አስተሳሰብ ወደ ቤተ ክርስቲያን በልዩ ልዩ አይነት መልክ ይገባ                 
ስለነበር ሐዋሪያት ይቃወሙት እንደነበር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጠቅሷል፡፡ የኖስቲሲዝም አሳብ ብዙና የተለያየ ነበር፡፡ ዋና ዋና               
ትምህርቶቻቸው የሚከተሉት ናቸው፡- 1. ሰው በእውቀት እግዚአብሔርን ያገኛል፡፡ 2. እውነተኛው ዓለም መንፈሳዊው ነው፡፡ 3.              
ሰው የሚድነው ከተፈጠረው ዓለም በመለያት ነው፡፡ አንዳንዶች ይህ የሚፈጸመው ሥጋን በመግዛትና በማድከም እንደሆነ             
በማስተማር ጋብቻን ከማድረግ እና ልዩ ልዩ ዓይነት ምግብን ከመመገብ መከልከልን አስተማሩ፡፡ 4. ከእግዚአብሔር ዘንድ አንድ ነገር                
መጥቷል፤ ቀጥሎም ሌላ ነገር መጣ፤ እንደዚሁም የተለያዩ ነገሮች እየመጡ በመጨረሻ ይህ የሚታየው ዓለም ተገኘ፡፡ ስለዚህ               
በዓለምና በእግዚአብሔር መካከል ብዙ ደረጃዎች ይገኛሉ፡፡ 5. ሰው የሚድነው በአዋቂዎች መካከል በሚደረግ ሥርአትና ወግ ነው               
ይሉ ነበር፡፡  
የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት፣ 1972 ዓ.ም. 
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በመጽሐፉ አወዛጋቢ ባሕሪ ምክንያት፣ ለ ‹የበርናባስ ወንጌል› መጽሐፍ ትኩረት የሚሰጡት በጣም ጥቂት            

ሙስሊሞች ብቻ ናቸው፡፡ እነዚህም ቢሆኑ መጽሐፍ ቅዱስንና ክርስትናን ስሜታዊ በሆነና ማስረጃ በጎደለው            

መንገድ ለማጥቃት በብርቱ የሚመኙቱ ናቸው፡፡ በእስልምና እውቀት የገፉና የፍልስጤምን መልክአ ምድር እና            

ታሪክ ጠንቅቀው የሚያውቁ ሁሉ ለዚህ መጽሐፍ መለኮታዊ መሰረት መስጠት በእስልምና ላይ ግልጽና            

አሳፋሪ ድርጊት መፈጸም እንደሆነ ይረዳሉ፡፡ ‹የበርናባስ ወንጌል› መጽሐፍ፣ ቁርአንንና በኢየሱስ ዘመን           

የነበረውን የፍልስጤም ታሪካዊ ዳራ በጉልህ ይጻረራል፡፡ እነዚህ ልዩነቶች ከዚህ በታች በየፈረጁ ተዳሰዋል፡- 

 

ሀ. የመሲሁ ማንነት 

ከበርናባስ መጽሐፍ (ህትመት 1907) ዋነኛ አላማዎች መካከል አንዱ የመሲህነትን መዕረግ (ስያሜ) ከኢየሱስ            

ወደ ነቢዩ ሙሐመድ ማሻገር ነው፡፡ ሆኖም ይህ ሙከራ በውስጣዊም ሆነ ውጪያዊ ማስረጃዎች አንጻር             

የሚያመጣው ግጭት ግልጽ ነው፡፡ 

 

የሚከተሉት መረጃዎች የመጽሐፉ ደራሲ ‹‹መሲህ›› የሚለውን ስያሜ ከኢየሱስ ላይ ለማንሳት ላደረገው           

ጥረት አስረጂዎች ናቸው፡፡ 

ገጽ 122፣ ምዕራፍ 96፡  ኢየሱስ እኔ መሲህ አይደለሁም አለ 

ገጽ 123፣ ምዕራፍ 97፡  ሙሐመድ መሲሁ ነው 

ገጽ 182፣ ምዕራፍ 142፡  መሲሁ ከዳዊት ወይም ከይስሃቅ ዘር ግንድ አይደለም 

 

ከላይ ከተገለጸው መረጃ በተቃራኒው ቁርአን አል-መሲህ (መሲሁ) የሚለውን ማዕረግ ከማሪያም ልጅ           

ከኢየሱስ በቀር ለማንም አለመስጡን በግልፅ ያስነብበናል፡፡ መሲህ የሚለው ልዩ ስያሜ በቁርአን ውስጥ ነቢዩ             

ሙሐመድን ጨምሮ ለማናቸውም ሌሎች ነቢያት አልተሰጠም፡፡ የሚከተሉትን የቁርአን ጥቅሶች         

እንመልከት፡- 

 

● እላንተ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ! በሃይማኖታችሁ ወሰንን አትለፉ፤ በአላህም ላይ እውነትን እንጅ 

አትናገሩ፤ የመርየም [የማሪያም] ልጅ አልመሲሕ [መሲህ] ዒሳ [ኢየሱስ] የአላህ መልክተኛ ወደ 

መርየም የጣላት (የኹን) ቃሉም ከርሱ የኾነ መንፈስም ብቻ ነዉ፤ … 

ሱረቱ አል-ኒሳእ (4)፡171 
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Christ Jesus (Al-Masih Isa) the son of Mary was (no more than) an apostle of God, and                 

His Word, which He bestowed on Mary, and a Spirit proceeding from Him. 

● መላእክት ያሉትን (አስታውስ)፡- መርየም [ማሪያም] ሆይ! አላህ ከእርሱ በሆነው ቃል ስሙ አልመሲህ 

[መሲህ] ዒሳ [ኢየሱስ] የመሪየም ልጅ በዚህ ዓለምና በመጨረሻውም ዓለም የተከበረ ከባለሟሎችም 

በሆነ (ልጅ) ያበስርሻል፡፡ 

ሱረቱ አሊ-ዒምራን (3)፡45 

 

Behold! The angels said: “O Mary, God giveth thee glad tidings of a Word from Him; his                 

name will be Christ Jesus (Al-Masih Isa), the son of Mary, held in honor in this                

world and the hereafter.” 

 

ሙስሊሞች ልክ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ኢየሱስ ከአብርሃም፣ ይስሃቅና ያዕቆብ ዘር፣ ከነቢዩ ዳዊት ሥር             

የተገኘ አይሁዳዊ መሲህ እንደሆነ ያምናሉ፡፡ ‹የበርናባስ ወንጌል› ከዚህ እውነት በተቃራኒው መሲሁ ከዳዊት            

ወይም ከይስሃቅ ዘር ግንድ አልተገኘም ማለቱ በግልጽ ከሙስሊም እምነት ጋር የሚቃረን መሆኑን ያሳየናል፡፡ 

 

የበርናባስ መጽሐፍ ደራሲ በመላ መጽሐፉ በሚባል ደረጃ ለኢየሱስ፣ ክርስቶስ የሚል ስያሜ ሰጥቶ ሲያበቃ             

መልሶ ኢየሱስ መሲህ አይደለም ብሎ ይከራከራል! ክርስቶስ ማለት መሲህ ማለት መሆኑን ልብ ይሏል፡፡ 

 

ለ. የተዛቡ ጥቅሶችና ባህሎች 

ገጽ 5፣ ምዕራፍ 3፡ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ፣ ማርያም ያለምንም ስቃይ ኢየሱስን እንደ ወለደች ተጠቅሷል፡፡              

ቁርአን ግን በተቃራኒው የሚከተለውን ያስነብበናል፡- 

 

● ወዲየውኑም አረገዘችው፤ በርሱም (በሆድዋ ይዛው) ወደ ሩቅ ስፍራ ገለል አለች፤ ምጡም ወደ 

ዘንባባዬቱ ግንድ አስጠጋት፣ ዋ ምኞቴ! ምነው ከዚህ በፊት በሞትኩ፤ ተረስቼም የቀረሁ በሆንኩ 

አለች፡፡ 

ሱረቱ መሪየም (19)፡22-23 

 

98 

https://ethiopiansite.com/


https://ethiopiansite.com/   
 

So she conceived him (Jesus), and she retired with him to a remote place. And the                

pains of childbirth drove her to the trunk of a palm-tree: She cried (in her               

anguish): “Ah! Would that I had died before this!” 

 

ገጽ 26፣ ምዕራፍ 23፡ እዚህ ክፍል ላይ ደግሞ ግዝረት በአዳም እንደ ተጀመረ ይናገራል፡፡ ነገር ግን               

የእስማኤላውያን ባሕልም ሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይህ ስርአት በአብርሃም እና እስማኤል ማህበረሰብ ወቅት            

እንደ ተጀመረ ይናገራሉ፡፡ 

 

ገጽ 46፣ ምዕራፍ 35፡ ይህ ምዕራፍ፣ የሰው እንብርት ከሰይጣን አክታ መሰራቱን ያስነብበናል፡፡ በገጽ 50፣              

ምዕራፍ 39 ላይ ደግሞ ‹‹የበርናባስ ወንጌል›› ደራሲ ውሻ ከሰይጣን አክታ ነው የተፈጠረው ይለናል፡፡ መጽሐፍ              

ቅዱስም ሆነ ቁርአን ሰይጣን በሰው ልጅ አፈጣጠር ውስጥ (የሰውን እንብርት ጨምሮ) ድርሻ እንደ ነበረው              

የሚጠቁሙን ነገር የላቸውም፡፡ በተጨማሪም፣ ሁሉን ቻይ ፈጣሪ እግዚአብሔር በፍጥረት ሥራው ውስጥ           

የሰይጣንን እርዳታ እንደማይሻ የበርካታ ሙስሊሞች እምነት እንደሆነ እርግጠኞች ነን! 

 

ገጽ 51፣ ምዕራፍ 39፡ ይህ ክፍል ደግሞ አዳምና ሔዋን የፖም ፍሬንና በቆሎን እንዳይበሉ እንደተከለከሉ              

ያስነብበናል፡፡ ነገር ግን ቁርአኑ የሚከተለውን ይላል፡- 

 

● አዳም ሆይ! አንተ ከነሚስትህ በገነት ተቀመጥ፤ ከእርሷም በፈለጋችሁት ስፍራ በሰፊው ተመገቡ፤ 

ግን ይህችን ዛፍ  አትቅረቡ፤ ከበደለኞች ትሆናላችሁና አልንም፡፡  

ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡35 

O Adam! Dwell thou and thy wife in the Garden; and eat of the bountiful things therein                 

as (where and when) ye will: but approach not this tree, or ye run into harm and                 

transgression. 

 

‹‹ፖም›› እንዳይበላ ከታዘዙት የዛፍ ፍሬዎች መካከል አንዱ ሊሆን ይችል ይሆናል፣ የእህል ዘር የሆነው ‹በቆሎ›              

ዛፍ ላይ አለመብቀሉ ግን እንግዳ ነገር ሊሆን አይችልም! 

 

ገጽ 57፣ ምዕራፍ 44፡ እዚህ ምዕራፍ ላይ ደግሞ ለይስሃቅ ዘር የተገባው የተስፋ ቃል ወይም ቃል ኪዳን                

ተሰርዟል የሚል እናነባለን፡፡ መጽሐፉ ይህን ቢልም ቁርአን እግዚአብሔር ቃል ኪዳንን ከእስማኤልና ከዘሩ ጋር             
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ስለመገባቱ ምንም የሚለው ነገር የለም፡፡ እንዲህ አይነቱ የተስፋ ቃል ወይም ቃል ኪዳን ከይስሃቅ ማለትም              

ከእሥራኤል (ከያዕቆብ) እና ዘሩ ጋር በተያያዘ ግን በቁርአን ውስጥ ተጠቅሶ እናነባለን፡፡ የሚከተለውን የቁርአን             

ጥቅስ እናንብ፡- 

 

● የእሥራኤል ልጆች ሆይ! ያችን በእናንተ ላይ የለገስኳትን ጸጋዬን አስታውሱ፤ በቃል ኪዳኔም ሙሉ፤ 

በቃል ኪዳናችሁ እሞላለሁና፤ እኔንም ብቻ ፍሩ፡፡ 

ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡40 

 

O Children of Israel! Call to mind the (special) favor which I bestowed upon you, and                

fulfill your covenant with Me as I fulfill My Covenant with you, and fear none but                

Me. 

 

ገጽ 132፣ ምዕራፍ 105፡ ይህ ክፍል ስለ ‹‹ዘጠኝ›› ሰማያት ሲጠቅስ ቁርአን ግን ስለ ሰባት ሰማያት ብቻ ነው                 

የሚያወራው፡፡ 

 

● እርሱ ያ በምድር ያለውን ሁሉ ለናንተ የፈጠረ ነው፤ ከዚያም ወደ ሰማይ አሰበ፤ ሰባት ሰማያትም 

አደረጋቸው፤ እርሱም በነገሩ ሁሉ አዋቂ ነው፡፡ 

ሱረቱ አል-በቀራህ (2)፡29 

 

Moreover His design comprehended the heavens, for He gave order and perfection to             

the seven firmaments;… 

 

ገጽ 134፣ ምዕራፍ 106፡ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ጀሀነም /ገሃነም (ሲኦል)/ ሊቋቋሙት በማይችሉት የበረዶ             

ግግር ስፍራ ተመስሏል፡፡ በርካታዎቹ የቁርአን ጥቅሶች ግን ይህን ስፍራ በሚቃጠል ነበልባልና በተንቀለቀለ            

(በፈላ) ውሃ ይመስሉታል፡፡ 

 

ገጽ 141፣ ምዕራፍ 112፡ ይህ ክፍል ደግሞ ኢየሱስ እስከ ፍርድ ቀን ድረስ ወደ ሰማይ እንደማያርግ መናገሩን                

ያስነብበናል፡፡ የሚከተለው የቁርአን ማስረጃ ግን በተቃራኒው እንዲህ ይላል፡- 
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● አላህም ባለ ጊዜ (አስታውስ)፤ ዒሳ [ኢየሱስ] ሆይ! እኔ ወዳጂህ ወደ እኔም አንሺህ ነኝ፤ ከነዚያም 

ከካዱት ሰዎች አጥሪህ ነኝ፤ እነዚያንም የተከተሉህን እስከ ትንሣኤ ቀን ድረስ ከእነዚያ ከካዱት በላይ 

አድራጊ ነኝ፤ ከዚያም መመለሻችሁ ወደኔ ነዉ፤ በርሱ ትለያዩበትም በነበራችሁት ነገር በመካከላችሁ 

እፈርዳለሁ፡፡ 

ሱረቱ አሊ-ዒምራን (3)፡55 

 

Behold! God said: “O Jesus! I will take thee and raise thee to Myself….” 

 

● ይልቁንስ አላህ ወደርሱ አነሳው፤ አላህም አሸናፊ ጥበበኛ ነው፡፡ 

ሱረቱ አል-ኒሳእ (4)፡158 

 

Nay, God raised him up unto Himself; and God is exalted in power, Wise. 

 

ገጽ 156፣ ምዕራፍ 124፡ እዚህ ክፍል ላይ፣ ዛቡር [መዝሙረ ዳዊት] የተሰጠበት ምክንያት ቶራ [የሙሴ              

መጻሕፍት] ስለተበረዘ መሆኑና ኤንጅል [አዲስ ኪዳን] የተሰጠው ደግሞ የዛቡር መጽሐፍ በመበረዙ ምክንያት            

እንደሆነ ተገልጸል፡፡ 

 

ይሁን እንጂ ይህ አይነቱ የምክንያት ዝርዝር በቁርአኑ ውስጥ አልተገለጸም፡፡ በታቃራኒው፣ የመጽሐፍ ቅዱስ            

ቅዱሳት መጻሕፍት ለሰው ዘር ምሪቶችና ብርሃኖች እንደሆኑ ይመሰክርላቸዋል፡፡ እነዚህ ቅዱሳት መጻሕፍት           

ተበርዘው ቢሆን ኖሮ ቁርአን ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የሚከተለውን ባላለ ነበር፡- 

 

● እነሱም ተውራትንና ኢንጂልን ከጌታቸው ወደነሱ የተወረደውን መጽሐፍ ባቋቋሙ (በሰሩበት) ኖሮ 

ከበላያቸውና ከእግሮቻቸው ስር በተመገቡ ነበር፤ …[በሙሴ መጻሕፍት፣ በወንጌል እና ከጌታቸው ወደ 

እነሱ በወረዱ መገለጦች ጸንተው ቢኖሩ ኖሮ ደስታን በሁሉ የሕይወት አቅጣጫ በተለማመዱ ነበር፡፡] 

ሱረቱ አል-ማኢዳህ (5)፡66 

 

If only they had stood fast by the Law, the Gospel, and all the revelation that was sent to                   

them from their Lord, they would have enjoyed happiness from every side. 
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● እላንተ ያመናችሁ ሆይ! በአላህና በመልክተኛው፣ በዚያም በመልክተኛው፣ ላይ ባወረደዉ መጽሐፍ፣ 

በዚያም ከበፊቱ ባወረደው መጽሐፍ እመኑ [ከቁርአን በፊት በወረዱት ቅዱሳት መጻሕፍት ማለትም 

በሙሴ መጻሕፍት፣ በነቢያት መጻሕፍት እና በወንጌል እመኑ]፤ በአላህና በመላእክቱም 

በመጽሐፎቹም፣ በመልክተኞቹም በመጨረሻዉም ቀን የካደ ሰው (ከዉነት) የራቀን መሳሳት በእርግጥ 

ተሳሳተ፡፡  

ሱረቱ አል-ኒሳእ (4)፡136 

 

O ye who believe! Believe in God and His apostle, and the scripture which He hath sent                 

to His apostle and the scripture which He sent to them before him. Any who               

denieth God, His angels, His Books, His Apostles, and the Day of Judgment hath              

gone far, far astray 

 

ገጽ 273፣ምዕራፍ 221፡ በዚህ ክፍል ላይ ደግሞ ኢየሱስ ‹‹አልሞትኩም፡፡›› ብሎ ሲናገር ተጠቅሷል፡፡ ምንም             

እንኳ በርካታ ሙስሊሞች የኢየሱስን ሞት ቢክዱም ቁርአን ይህን ጉዳይ አስመልክቶ ምንም ግልጽ ማስረጃ             

አይሰጥም፡፡ ከዚህ በተቃራኒ ግን፣ ቁርአኑ ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ከማረጉ በፊት እንደ ሞተ ጠንካራ             

ማስረጃ ይሰጣል፡፡ የሚከተለውን የቁርአን ማስረጃ እንመልከት፡- 

 

● አላህም ባለ ጊዜ (አስታውስ)፤ ዒሳ [ኢያሱስ] ሆይ! እኔ ወዳጂህ ወደ እኔም አንሺህ ነኝ፤ ከነዚያም 

ከካዱት ሰዎች አጥሪህ ነኝ፤ እነዚያንም የተከተሉህን እስከ ትንሣኤ ቀን ድረስ ከለዚያ ከካዱት በላይ 

አድራጊ ነኝ፤ ከዚያም መመለሻችሁ ወደኔ ነዉ፤ በርሱ ትለያዩበትም በነበራችሁት ነገር በመካከላችሁ 

እፈርዳለሁ፡፡ 

ሱረቱ አሊ-ዒምራን (3)፡55 

 

Behold! God said, “O Jesus, I will take thee and raise thee to Myself….” 

 

‹‹እኔ ወሳጅህ ወደ እኔም አንሺህ ነኝ›› የሚለው አባባል አረብኛ አገላለጽ ታዋፊቅ/tawaffik ሲሆን            

ትርጓሜውም ‹‹እንድትሞት አደርግሃልሁ፡፡›› ማለት ነው፡፡ ይህ አባባል በሱረቱ-አል መኢዳህ (5)፡117 አንቀጽ           

ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለ ሲሆን በዚህም ስፍራ ላይ ያለው የቃል በቃል አረብኛ አገላለጽ ትርጉም፣ ‹‹እንድሞት               

ባደረግኸኝ ጊዜ›› ማለት ነው፡፡ 
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ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ከማረጉ አስቀድሞ ስለ መሞቱ ሌላም አስረጅ ጥቅስ አለ፡፡ በዚህ ክፍል ላይ              

ኢየሱስ እንዲህ ሲል ተጠቅሷል፡- 

 

● ሰላምም በኔ ላይ ነው፣ በተወለድሁ ቀን በምሞትበትም ቀን ሕያው ሆኜ በምቀሰቀስበትም ቀን፤ 

ሱረቱ መሪየም (19)፡33 

 

So peace is on me the day I was born, the day that I die, and the day that I shall be                      

raised up to life (again)! 

 

ቅዱስ ቁርአን፡- ትርጉምና ማብራሪያ፣ (በኤ. ዩሱፍ አሊ)፣ የግርጌ ማስታወሻ ቁጥር 2485 እንዲህ ይላል፣             

‹‹…እርሱ (ኢየሱስ) አልሞተም ብለው የሚያምኑ ሰዎች ስለዚህ ጥቅስ አጥብቀው ማሰብ ይኖርባቸዋል፡፡››           

ስለዚህ ጉዳይ አንስተው በርካታ ሙስሊሞች ምላሽ ለመስጠት ሲጥሩ፣ ኢየሱስ የሚሞተው ዳግመኛ ወደ            

ምድር ሲመለስ ነው ብለው ያስተምራሉ፡፡ ይበሉ እንጂ ይህ አስተምህሮ በቁርአን ውስጥ የለም!  

 

እዚህ ላይ ሌላ ጠቃሚ ነጥብ እንመልከት፡፡ ጉዳዩ መጥምቁ ዮሐንስን ይመለከታል፡፡ ሙስሊሞች የሕያ እያሉ             

የሚጠሩት መጥምቁ ዮሐንስ በዚህ ‹የበርናባስ ወንጌል› በሚሰኘው መጽሐፍ ውስጥ ፈጽሞ ያልተጠቀሰ           

ሲሆን በቁርአንና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ግን ታላቅ ስፍራ ተሰጥቶት እናገኛለን፡፡ የሕያ (መጥምቁ ዮሐንስ)             

ከኢየሱስ ፊት በመሄድ ስለ ኢየሱስ መምጣት ይመሰክር የነበረ አገልጋይ ነበር፡፡ የመጥምቁ ዮሐንስ ተቀዳሚ             

ተልኮ ደግሞ መሲሁ ኢየሱስ፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀባ መሆኑን ማረጋገጥ ነበር፡፡ የበርናባስ ደራሲ ለምን             

መጥምቁ ዮሐንስን ከመጽሐፉ ፈፅሞ መደምሰስ እንደፈለገ አሁን ፍንትው ብሎ የሚታይ ይመስለናል፡፡ ይህ            

ደራሲ ሙሐመድን መሲህ ለማድረግ የመጥምቁ ዮሐንስን አገልግሎት በማስወገድ፣ ኢየሱስ የመጥምቁ          

ዮሐንስን ቦታ እንዲተካ በማድረግ ‹‹የመሲሁ›› ሙሐመድ ምስክር ማድረግ ነበረበት፡፡ ከእነዚህ ሁሉ           

ማስረጃዎች በኋላ ይህ መጽሐፍ ከቁርአን ትምህርቶች ጋር የሚጣረስ መሆኑን መገንዘብ ይኖርብናል ብለን            

እናምናለን! 

 

ሐ. የተዛቡ ምልክዓ ምድራዊና ታሪካዊ ሁኔታዎች 
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ገጽ 22፣ ምዕራፍ 20፡ በዚህ ምዕራፍ ላይ ‹‹…ኢየሱስ በጀልባ በመሳፈር የእርሱ ከተማ ወደሆነችው ናዝሬት              

ተጓዘ›› የሚል ዐረፍተ ነገር እናነባለን፡፡ እውነታው ግን ናዝሬት በደረቅ መሬት ላይ የተከተመች ከተማ መሆኗ              

እንጂ የዚህ መጽሐፍ ደራሲ እንደሚነግረን የወደብ ከተማ መሆኗ አይደለም፡፡ 

 

ገጽ 23፣ ምዕራፍ 21፡ እዚህ ላይ ደግሞ ‹‹ወደ ቅፍርናሆም በእግሩ ተጓዘ፡፡›› የሚል ዐረፍተ ነገር እናነባለን፡፡               

ነገር ግን ቅፍርናሆም በገሊላ ባሕር የምትገኝ የወደብ ከተማ መሆንዋን ልብ ይሏል፡፡ 

 

ገጽ 116፣ ምዕራፍ 92፡ በዚህ ገጽና ምዕራፍ ላይ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሲና ተራራ ከወጣ በኃላ ወደ                

ዮርዳኖስ ወንዝ ቀረበ ተብሎ ተጽፏል፡፡ ነገር ግን የሲና ተራራ በስተ ግብጽ በኩል ባለው የእሥራኤል ክፍል               

የሚገኝ ሲሆን፣ የዮርዳኖስ ወንዝ ደግሞ በስተ ዮርዳኖስ በኩል ባለው የእሥራኤል ክፍል የሚገኝ ወንዝ ነው፡፡              

እነዚህ ሁለቱ ቦታዎች በጣም የሚራራቁ ቦታዎች ናቸው! 

 

ገጽ 217፣ ምዕራፍ 169፡ በዚህ ምዕራፍ ላይ፣ ‹‹ሁሉ ነገር ፍሬ አዝሎ በሚታይበት የበጋ ወራት ይህ ስፍራ                

እንዴት ውብ ነው፡፡›› የሚል አገላለጽ ሰፍሮ እናነባለን፡፡ እርግጥ ነው፣ ይህ አገላለጽ እንደ አውሮፓ ባሉ              

አካባቢዎች ላይ ሲነበብ ትርጉም ይኖረዋል፡፡ መሬቱ ክው በሚልበትና ከሚባላው ፀሀይ የተነሳ ምድር ፍሬዋን             

በምትከለክልበት በፍልስጤም የበጋ ወራት አውድ ሲነበብ ግን አባባሉ ተቃራኒ ትርጉም ከመስጠት ውጪ ሊላ             

አማራጭ ሊኖረው አይችልም፡፡ 

 

ገጽ 4፣ ምዕራፍ 3፡ እዚህ ምዕራፍ ላይ ደግሞ፣ ‹‹አናኒያና ሰጲራ ካህናት በሆኑበት ዘመንና ፒላጦስ ደግሞ ገዢ                

በሆነበት ዘመን ኢየሱስ ተወለደ›› ሲል ያስነብበናል፡፡ ከታሪክ የምንረዳው ደግሞ፣ ፒላጦስ ከ26-27 ዓ.ም.            

በፊት ገዢ እንዳልነበረ ነው፡፡ እዚህ ላይ፣ ‹‹የበርናባስ መጽሐፍ›› ፒላጦስን ባልኖረበት ዘመን ገዢ እንዳደረገው             

እንመለከታለን፡፡ 

 

ገጽ 11፣ ምዕራፍ 12፡ በዚህ ገጽና ምዕራፍ ላይ ደግሞ ‹‹ወደ ቤቱም ሰገነት ላይ ወጣ›› የሚል ዐረፍተ ነገር                 

እናነባለን፡፡ ይሁንና ይህ አባባል፣ አውሮፓ ውስጥ ንግግሮች በረጃጅም ሰገነቶች ላይ የሚሰጡበትን           

የ15ኛውንና 16ኛውን መካከለኛው ክፍለ ዘመን የሚገልጥ እንጂ በምኩራቦቻቸው ውስጥ ስብከቶች          

የሚሰጡባቸውን የአይሁድና ፍልስጤማውያንን ታሪክ ፈጽሞ አይወክልም፡፡ 
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ገጽ 19፣ ምዕራፍ 18፡ በዚህ ክፍል ላይ ደግሞ፣ 10000 የሚሆኑ ነቢያት ኤልዛቤል በተባለች ሴት              

መታረዳቸው ተጠቅሷል፡፡ ሆኖም ይህ ጉዳይ በቅዱሳት መጻሕፍትም ሆነ በታሪክ ድርሳናት ላይ ፈጽሞ            

ተጠቅሶ አናነብም፡፡ 

 

ገጽ 41፣ ምዕራፍ 32፡ በዚህ ክፍል ላይ መጽሐፉ የበአል ጣኦት አምልኮ በዓለም ገጽ ሁሉ ተንሰራፍቶ እንደ                

ነበር ያስነብበናል፡፡ ሆኖም ይህንን የሚያረጋግጥ ምንም አይነት የአርኪዮሎጂ ጥናት ማስረጃ አልተገኘም፡፡ 

 

ገጽ 82፣ ምዕራፍ 65፡ በዚህ ገጽና ምዕራፍ ላይ ደግሞ የመዋኛ ገንዳን ለመጥቀስ ፕሮባቲካ (probatica)              

የተሰኘ ቃል ጥቅም ላይ ውሎ እናገኛለን፡፡ ሆኖም ይህ ቃል የግሪክ ሆኖ ከኢየሩሳሌም ደጆች መካከል አንዱ               

ለሆነውን ‹‹የበጎች በር›› ስያሜ የዋለ ነው፡፡ 

 

ገጽ 115፣ ምዕራፍ 91፡ በዚህ ክፍል ላይ 600000 የሚደርሱ የሮም ወታደሮች ሚዝፔህ (Mizpeh)             

በተሰኘች ትንሽ መንደር ውስጥ ተከማችተው እንደ ነበረ ተገልጸል፡፡ እንዲህ አይነቱ ነገር ከፍተኛ ግነት             

ከመሆኑ በተጨማሪ በሮም የታሪክ መዛግብት ላይ የማይገኝ ታሪክም ጭምር ነው፡፡ 

 

ገጽ 130፣ ምዕራፍ 103፡ ‹‹መርከበኛ›› እና ‹‹መርከብ›› የሚሉት ቃላት በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተጠቀሱ             

ሲሆን እነዚህ ቃላት ኢየሱስ አገልግሎቱን ይፈጽምበት በነበረበት ዘመን በፍልስጤም አካባቢ የተለመዱ ቃላት            

አልነበሩም፡፡ እነዚህ ቃላት ይበልጥ የመካከለኛውን ዘመን የስፔን እና የጣልያን አካባቢዎች የሚገልጹ ናቸው፡፡ 

 

ገጽ 185፣ ምዕራፍ 145፡ በዚህ ምዕራፍ ላይ በነቢዩ ኤልያስ ዘመን 17000 የሚሆኑ ፈሪሳውያን መኖራቸው              

ተገልጸል፡፡ እውነታው ግን ፈሪሳውያን ከክርስቶስ ልደት በፊት እስከ 200 ዓመት ዓለም፣ የአይሁድ መቃቢያን             

ዘመን ድረስ ያልነበሩ ሰዎች ናቸው፡፡ ኤሊያስ ደግሞ ከዚህ ዘመን 700 አመት በፊት፣ ከክርስቶስ ልደት በፊት               

በ900 ዓ.ዓ. የኖረ ነቢይ ነበር፡፡ 

 

ገጽ 196፣ ምዕራፍ 152፡ እዚህ ምዕራፍ ላይ ደግሞ ‹‹ወይን ከመሞላታቸው በፊት ለመታጠብ            

እንደተደረደሩ፣ ከእንጨት እንደተሰሩ የአልኮል መጠጥ በርሜሎች፣ ወታደሮች በዝግታ ሲያልፉ…›› የሚል          

አገላለጽ ጥቅም ላይ ውሏል፡፡ ሆኖም ግን በኢየሱስ የአገልግሎት ዘመን ከእንጨት የተሰሩ በርሜሎች            

የተለመዱ አልነበሩም፡፡ የዛን ዘመን ብቻ ሳይሆን አሁን ድረስ በእነዚህ ስፍራዎች የወይን ማስቀመጫዎች            
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ከእንስሳ ቆዳ እንጂ ከእንጨት በርሜሎች አይሰሩም፡፡ ከእንጨት የተሰሩ የወይን በርሜሎች፣ በወቅቱ ወደ ሌላ             

የዓለም ክፍል ሳይቀር ይላኩ የነበረበትን የመካከለኛ ዘመን አውሮፓ ታሪክን የሚገልጽ ነው፡፡ 

 

ገጽ 262፣ ምዕራፍ 214፡ በዚህ ገጽና ምዕራፍ ላይ ደግሞ ‹‹30 የወርቅ ቁራጮች›› የሚል አገላለጽ ጥቅም               

ላይ ውሏል፡፡ ነገር ግን በኢየሱስ ዘመን የፍልስጤም ገንዘብ የብር ቁራጮች ነበሩ፡፡ 

 

ማጠቃለያ፡- ከተሰጡት በርካታ ማስረጃዎች በመነሳት ሙስሊሞችም ሆኑ ክርስቲያኖች ይህ ‹የበርናባስ          

ወንጌል› የተሰኘው መጽሐፍ መለኮታዊ መነሻ እንደሌለው ሊያውቁ ይገባል፡፡ ሁሉም ማስረጃዎች          

የሚጠቁሙት ይህ መጽሐፍ በአውሮፓ ውስጥ ምናልባትም በመካከለኛው ዘመን ወቅት ክርስትናን ለማጥቃት           

ይውል ዘንድ በአንድ ግለሰብ የተቀነባበረ የፈጠራ ሥራ መሆኑን ነው፡፡ አንዳንድ ተመራማሪዎች ‹የበርናባስ            

ወንጌል› መጽሐፍ እስልምና በክርስቲያኖች አማካኝነት ከስፔን በመወገዱ ያዘነ፣ በዚህም ምክንያት          

ሙሐመድን ከኢየሱስ በላይ ለመሳል በሞከረ የስፔን ወይም የጣልያን ስረ መሠረት ባለው ግለሰብ የተጻፈ             

መጽሐፍ ሊሆን እንደሚችል ያስባሉ፡፡ ይህ ሊታመን የማይችል የፈጠራ ሥራ እውነትን በሚሹ ሰዎች            

በማስረጃ በተደገፈ መልኩ እየተጋለጠ ነው፣ እውነት ሁል ጊዜ ታሸንፋለችና! 
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አባሪዎች 

 

እስላማዊ ስያሜዎች /ስሞች/ አባባሎች 

 

1. ሰላምታ፡- ሰላም ላንተ(ቺ) ይሁን-- አስ-ሰላም አሌይኩም 

 ምላሽ፡- ላንተም (ቺም) ሰላም ይሁን-- ዋ አሌይኩም አስ-ሰላም 

2. እግዚአብሔር - አላህ (አል-ኢላህ)፣ አል (መስተዋድድ) ሲሆን ኢላህ (አምላክ) ማለት ነው፡፡ 

3. ታላቁ አምላክ - አላህ ታአላ (Ta’ala) 

4. የከበረውና የተወደሰው እግዚአብሔር-- አላህ ሱብሃናሁ ዋ ታአላ ወይም አላህ (SWT) 

5. እግዚአብሔር (ከማናቸውም ነገሮች በላይ) ታላቅ ነው - አላህ -ኡ አክበር 

6. በእግዚአብሔር ስም - ቢስሚላህ 

7. እጅግ በጣም ሩህሩህ፣ በጣም አዛኝ በሆነው በእግዚአብሔር ስም - ቢስሚላህ - ኢር ራህማን - ኢር ራሂም 

8. እግዚአብሔር ይመስገን (ሃሌሉያ) - አል-ሃምዱሊላህ 

9. የሰማይና የምድር (አፅናፈ ዓለም) ጌታ - ራብ-አል አለሚን 

10. መሲሁ ኢየሱስ -- ዒሳ አል-መሲህ 

11. አብርሃም (ሰላም ለእርሱ ይሁን ወይም በምህፃረ ቃል Pbuh) - ኢብራሂም (አላኢሂ አስ- ሰላም ወይም               

[ኤ፡])  

12. ይስሃቅና ያዕቆብ - ኢሻቅ [ኤ፡] እና ያቁብ [a፡]  

13. እስማኤል - ኢሽማኤል [a፡] 

14. ሙሴና አሮን - ሙሳ [a፡] እና ሀሩን [a፡] 

15. ዳዊትና ሰለሞን - ዳውድ [a፡] እና ሱለይማን [a፡] 

16. መጥምቁ ዮሐንስ - ያሀ [a፡] 

17. ነቢይ - ናቢ 

18 ማሪያም - መርያም [a፡] 

19. ገብርኤል (የመንፈስ ቅዱስ መልዕክተኛ) - ጂብሪል ወይም ሩህ -ኡል ቁዳስ 

20. ሙሐመድ (ሰላምና በረከት በእርሱ ላይ ይሁን) -- ሙሐመድ (ሳላላሁ አላኢ ዋ አስ - ሰላም) ወይም                

ሙሐመድ [s፡]  

21. መጽሐፍ ቅዱስ - አል-ኪታብ- አል ሙቃዳስ 
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22. የሙሴ መጻሕፍት (ቶራ) - አል-ታውራት 

23. የዳዊት መዝሙሮች - አል-ዛቡር 

24. አዲስ ኪዳን (ወንጌል) - ኢንጂል (ሻሪፍ) 

25. የነቢያት መጻሕፍት - ሱሁፍ - ኡን ነቢይን 

26. ኢየሩሳሌም - አል ቃዳስ 

27. የእስልምና ሃማኖታዊ ሕግ - ሸሪአ 
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የመጽሐፍ ቅዱሳዊው ባሕል እና የእስልምና ባሕል ምስስሎሸ 

 

መጽሐፍ ቅዱሳዊ፣ ሃይማኖታዊ ልማዶች 

 

1. ሰላም ላንተ (ለአንቺ) ይሁን ብሎ ሰላምታ መስጠት - ሉቃስ 10፡5 

2. ከአምልኮ በፊት እጅና እግር መታጠብ - ዘፀአት 40፡31፣32 

3. ጫማ ማውለቅ - ዘፀአት 3፡5 

4. በፀሎት ወቅት መስገድ - መዝሙር 95፡6 

5. የእንስሳት መሥዋዕት (ፋሲካ) - ዘዳግም 16፡1-6 

6. ወደኢየሩሳሌም የሚደረግ መንፈሳዊ ጉዞ - የሐዋሪያት ሥራ 8፣26-28 

7. በአምልኮ ወቅት የሴቶች ራስን መከናነብ 1ቆሮንቶስ 11፡5፣6 

8. ግዝረት - ሉቃስ 2፡21 

9. በበኩር ልደት ወቅት መሥዋዕት መቅረብ - ሉቃስ 2፡24 

10.ረዥም ፆም - ዘፀአት 34፡28፤ 1ነገሥት 19፡8፤ ማቴዎስ 4፡2 

11.  የአሳማ ሥጋ ከመብላት መቆጠብ - ዘሌዋዊያን 11፡7 

 

እስላማዊ ልምምዶች 

 

1. ሰላምታ - አስ-ሰላሙ አለይኩም (ሰላም ላንተ(ች) ይሁን) 

2. እጅና ፊትን መታጠብ (መንጻት) - ውዱ 

3. በመስጂድ ጫማ ማውለቅ 

4. በፀሎት ወቅት መስገድ - ሳጅዳ 

5. የእንስሳት መሥዋዕት የማቅረብ ክብረ በአል - ኢድ-አል አድአ /ኢድ-አል ቁርባን/ 

6. መንፈሳዊ ጉዞ ወደ መካ - ሃጅ 

7. ሴቶች ራሳቸውን መከናነብ 

8. ግዝረት - ኪሂጣን 

9. በሕፃን ልጅ ልደት ወቅት መሥዋዕት ማቅረብ - አኪካ 

10.  በረሞዳን ወቅት ለ30 ቀናት መፆም - ሳኡም 
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11.  ሙስሊሞች የአሳማ ሥጋን ከመብላት መቆጠብ 
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