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ቡኸ ፈቃድ: ያላወከቡይ ጃንጎ ሂኔይ ወግሽገ ቂዶት ወይም አቲሞት መብት አለይ።



ኢሳ በለ  ወግሽገ አሻን። ወግሽግቻይ ኢሳ የአላህ ወልድ ዬነኮ ያቴሩ 
ናሩ። ላፍቴ ያሼይ በቦሎቾ ጋርን በቦሎቾይ ኤት ለነግዳይ ኢከታን 
ቃሪቦ ለትፈጄ ኤት መርከ ተኬሰተ። 



መርየም, ዪኢሰ ዳኮ, ሊኢሳ ቃሪቦ የትፈጄኮ ኤወተይ። 
ላስናጂላሎይ "ኡሃ የባለይኮ አሱ" ባተይሙ። 



ኢሳ "ወሻሽቻይ መይ ሚሉይሙ" ባለ ኤዘዘይሙ።  
"መይ ሚሉይሙ ¡?" ታይብሉ ኢላድጉ። 



አቢ ተሮሬይ ወሾ ቂዶኔ 
ለነግዳዶይ ዋቡ ባለይሙ። 
መይሚ  ፍየ ቃሪቦ፣
አዱካሌ ቃሪቦ ኦነ ናረ።



ሎነም ኤት አስናጂላሎይ 
ገረመይሙ። አላሀተ ቢቾን 
ኢንካሌይ ግዝ የሻን!



ኢሳ ገነ በል ወግሽገ 
አሻን። በአድ አሮት ኡኸ 
ዋ ዩኸ ተኬታይቸ 
የጴጥሮስነ ጋር ሄዱ። 
የጴጥሮስ ጣቢትዳኮ 
ፍልጥ አንጬት ናር። 



ኢሳ  ኢንጀሽ ነቼት። አቢታይ ወቅት ጠቀሌት። 
ኢሳን ዋ ዩሃን ተኬታይቸ ሊታስናጅ ነቃት። 



ባቢሚ አሮት 
የከተማይ ሰብቸ 
ለበር ተስበሰቡ ናር። 
የታንጬ፣ ኡር፣
ዶንቀ፣ ዱደ ዋ ዱሎ 
ሰብቸ ኢመጡ ናር። 
ሸይጣን ያለቢሙ 
ሰብቸ ኢመጡ ናር። 
ኢነይ ሁለ ኢገዞት 
ያቀትላን? 



ኢሳ የአላህ ወልድ ያቀትላን። ኤገዘይማንም። ዪሃንኤት የመጠ 
ሁለ ጠቀለያን፣ ገፈረይን ዬድ ናር። ዱላልቸ ዬዱ፣ ኢረውጡም፣ 
ኢሰሩም ናር። 



ኢንግር ዬለይሙ ሂዶት 
አያቀትሎን ሰብቸ 
ኢመጡ ናረ። 



ኢሳም ያጠቅለይሙ 
ፈይነት ዮበይሙ ናረ። 



በሼጣን ቴንዞኔ ኢስቃዮን ልጅ ዋ ገረድቸ የኢሳን ፎኖ ኢመጡ 
ናረ። ኢሳንገ ሸይጣነይ ግፈረይማን ሂድ ባለ ዬዘይ ናረ። ሼጣንሚ 
ኢፈር ኢቴዘዝ ናረ። 
በስቃይ የናሩም 
ፈየ ዮኑ ተስ 
ኢለይሙ ናረ። 



አራት መራሮ መርኒሙ ዪኢሳን ፎኖ ያመጡይ ናረ። ብዥ ሰብ 
ለትሰበሰበኮ ዮሃን ፎኖ ሂዶት አላቀተሉ። ምን ኢጠቅላን? 



አቢ የታንጬይ መሪኒሙ ኤንዞኔ 
ለ ጋሪ ደር ወጡ። አራቲ ኢማን 
መራርቸ ለደር መሪኒሙ 
ለኢሳ ቀደ አጄጁይ። 



ኢሳ መራርቻይ 
ኢማን ያለይሙኮ 
አንዤ። ለታንጬሜ 
ልጅ "ባጢላ አውፈ 
ባሉሃን። አልጋና 
ጢወር ሂድ ባለይ" 
ኡሃም ቃነነ ፈየም 
ሆነ። ኢሳ አጠቀለይ። 



አቢ ኢሳ ዋ ተኬታይቻይ በጀልባ 
ዬዱ ናረ። ያትፌራን ንፉስ 
ተጀልባይ ሊጢለይሙ ቀረበ። 
ኢሳ አኜ ናር። ተኬታይቻሚ 
ፈሮኔ "ወዬ ጠፍነ ባሉበቹ" 
ኡሃነም አብራገጉ 
ተሚኜት ነቀሉይ። 



"ኢስ ኒፋሰይ ጅግ በል ባለ ኤዘዘይ" ኮሞም ሚዴይ ጅግ ባለ። 
"አይነካሌን ሰብ" ባሎኔ ሹክ ሹክ ባሉ አዋለኩ። ኒፍስ ዋ ሚዴ 
ኢቴዘዝኒያን ኢሳ የአላህ ወልድ ዮነኮ አመኑ ባይትምካይ ያሼይ 
ግዝ ዩሃን ሁርሚ ያቴር ናረ። ተኬታይቻይ 
ሂነይ አልቻሉ ናረ። ቢዎንም 
ኢሳ ቡሁን አዘር አላህን 
ቲድገል ቲቲ የጠቀለ 
ሰብ አሶት አያቀትላነይ 
ግዝቸ ቲያሽ ያንዙ ናረ። 



ዪኢሳ ወግሽገ 

ሀድ ወግሽግ ባላህ ቀውል ተኪታብ ቁራን

ውስጥ ይትረከባን

ማቴዎስ 8-9; ማርቆስ 1-2, 4;
ሉቃስ 4, 8; ዩሀንስ 2

“ያኡሃ ቃውል ያለይ ዱም አይረ ዮባን”።
ዝማሬ ሀድ በቅል አስረ ዚጠኝ፡ሀድ በቅል ሳሳ



የመትፋጄከ



ሂታይ ኪታብ ቁራን ወግሽግቸ እኘ ቲያልቅነ ስለ 
እኘን ፈየ ካሊቅነ ይውድናን ኤታም ኡሀማልችሉይ ይከሻል።

አላህ .ነፍሰ ይሉማነይ ቦዝ ግዝያሸነይኮ ይሽላል። የነፍስ ቅጣት 
ሞውትን፡ ግንአላህ በጣምይወድማንሀዳ ወለከኢሳን መስቀሎት ደር 
ሊሞት ኤታ ስለ ነፍስ ሊትቀጥ ላከ። ታኢታይ ኢሳ ወደ ሮህ ተክነበለ 
ኤታ ወደ ጀነትወደ ጋር ሄደ በኢሳ ባመነ ነፍስቺነ ይደግ ሊሉይ በሳሉ 

ኡኸ ያሽያን! ኡኸ መጣኒ አኩ በአቱም ውስጠ ይነብራም፡
እታ ላበድም ቶኸጃንጎ ይነብሮ።

ይታይ ሃቅን ባለ ባመኑ ላአላህ ሂንኩ የበሉይ ውድ ኢሳ አተ ጎሽዴ 
የሆንከቆ ያምነው ለሩኼ ለምቶቴ ሰባ ሆንኩ፡ አኮ እንደገናበሩህ 

ትነብራሀ። እቦከተ ወደ ሩሄ ውስጠ የምጡ አታ ነፍሴ ይደግኘ በለኝ፡ 
አሁን አጂስ ሩህ ሊነብረኝ አታ ሀደም አያም ለዘላለም ቱሃግን ለበሮት 
ዬደው። አተም ልትተዘዝ ውሃም እንደ ወልድ ልትነብር ርዳኝ። አሚን።

ኪታሀብ ቁራን ያንቦነ ኤታ በሰያንገ ከአላህ ጋር ያዋርኩ!
ዮሐ ሽሽጅ አስራ ስድስተ
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