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ቡኸ ፈቃድ: ያላወከቡይ ጃንጎ ሂኔይ ወግሽገ ቂዶት ወይም አቲሞት መብት አለይ።
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2

ኢሳ ኢኸ ለአቱም ኤተ ላዘጋጆት ይዳው። እናም ሄድኮ ያቱምነ
ኤተ ያዘጋጀው እንደገነተክነበለ ያመጨ ወደ ገግድየ ይትቀበሊሞ
ባለ። ኢሳ በሞት በነቀ ብሬ ወደ ሰማየ ሄደ። ደቀ መዘሙርተ
ቲያዙዬ ያላኩ ኢሳ ወደ ስቁለ ወሰደይ ደበነ ቲኑ ተቄበልተ።

ተይታይ ዙፍ ጀመራኒ፡ ክርስቶስ ተክነበለ ወጠን በኹን ለርከቦት
የኢሳ ቃል አስታወሰን። ኢሳ የትሸሜ በድጉት ይመጣጨነቆ
ዬወዳን። ግን ኦኸ ተምጦት ቀደ ስለ ሙቶተከ
ክርስቲያኖችስ? ኪታን መፅሐፍ በቀጥተ
ከኢሰ ቂጦ ለውኖተ እንደይደናኮ
ይይውደ። የሰብነት ቂሮት
ከጐታ ግን ተረኸቦትን።
ታላአይት ተረከባን

3
አላማይ፡ በኪታብ ቁዱስ ውስጠ የመትፈጀይ ኪታብ፡ ሰመይ ምን
አላን ያቁምሰን የሆነኮ ይውደናል። ፈየኩ ያቁምሰነ ናረ፡ ፈየኮ በፈየ
ሀለት፡ መንስተ ሰሜይ የአላህ ጋርናረ። አላህ ቡልምከ ኤትአለ፡ ግን
መጉበየከ በሰሜይን።
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4
መልዕክት እነ ጊላሚ ሰማይ የፈጠረይ ሰሜይ
በአላህ ያምኖን። ሰመይ የሄዶይ የአላህሰብቸ
ሁለምከ ሀንቁም። ለአላህወልድከ
ያሽኩሮት ዘፈኖች ሼብለ ናረ። ቲሽብሉ
ባነ ሀድ ዘፈን የተወሰ ቃልቾች እነ እኸ
ጥቅም ነት ከማንመ ጊቾ አነ
ባትጊቾ በትጋፈሮት
በደምከ ለአህላ
ሊቆት ላሱይኤት
ለእኘም ነገስታት
እነ ካህነተ ወደ
አምላካችን
ያሺያን።

6
ቲቲ የሮረ ሀቁምሳን በር በጭራሽ ኢለዘጉይ። ወደ ውስጠ ለግብናነ
ዙረነ ንዠነ ... ዋ ጀነትበውስጥሸ እንኳን ታቁምሳዝነ። ከተማ
የፈየኮፈየ ብርጭቆ በፈየ ወርቅ የትረሸ። ኡንጎ እንኳን ከወርቅ
የትረሸን።

የመትፈጄ የኪታብ ቅዱሰ ኦፍቲቸ ጀነትነ አጀሰተ የሩሳሌም ባለ
የውድኖ። አብሌ ፈየ ጎተ ባለ ዘግር ያለፈየኮ ፈየኮ ያሮሮሬ። ዘግሪ
እንደ ክርስታልፈየከ ቦነ የኢያስበድ ኡንን ናረ። ኦሪጋ ወርች
የትከበረ ኡን ቢያቆንሰ ቀለም ያበሮን የዘንግሪ የትጎበለ ሼፈኒያ።
ሀለዲከ
የከተማ
በር ከሀዲ
የሮረ ያቁምሳን
የትቀኑ ናረ።
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ከአላህ ዙፋን ያቁምሳ የነፍስ ሜይጡሀራ ሜይ ይገርናል። በሜይ
በሆሽትንከ አዘር በኤደንጀነት ውስጠ ያፍቴ ወክት የትረከበ የነፍስ
ባር ዛፍ አለ። ይይ ባርዛፍ ሊሌን። በሰወሬደ አስሮሽድየተለየ
ፍረፍሬ ዮባን። የነፍስ ባርዛፍ ቁጠል ለእንካት ይጠቅሞን።

ሰማይ አይር ወይም ወሬ ለአይር ይልቴኬሽር። የአላህ የገጊ ክብር
ያቆምሳን ኑር ይሜላን። ሀቢሽ ሀድም ፈጅር ኤለ።

9
በመንጌስተ ሰመይ ውስጠ ያሉ ጂነቸ እንኳ ሉለሉሌ ናረ።
ሁልምከ ፈየ እነ ተግባቦት ናረ። ዘገዶእነ ጊልጊል በሀድ ላይ በሳ
ይበሎየያትመነኮለይ አበሳሶ እንኳነ ከራበከ ጋበ ይበሎን። ኤል
ኦዲበትቀረይ ሚዴ ሁልምከ ደር ይለጎዱ ኢላጠፉም ይላን።

10
ቡርደነ ቲያንሽነ ተሰመይ
ያንሳን መርከ ያልኩ
ያስብነ። መቼም የኖዞ
ቃውረ ኢለሰመ። ማንምከ
ያተሎይወይም ገገከ ዮዳን
አሎን። በመንግስተ ሰመይ
ውስጠ ራጅ ሌለኮ በበሪ
ለዘጊ የዘጉባ ነ ኤለ።
ክዝባኘኝ፡ ይቀትሎነ፡
ከሽፈኘ ወይም ጊላሜ ቦዘ
ሰብቸ ኤሉ። በጀነት ውስጠ
ማንም አይነት ነፍስ ኤለ።
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በመንግስተ ሰሜን ሞውት ኤነ። የአላህ ሰብ ጋር ላበደም ያነብሮ።
ቲታይ ጥርመቼ ቲታይ ልጎት ቲታይ ስቃይ ኤለ። በሽተ እኤለ
ተላሎት የቀበር ስለ ስራት ኤለ። በጀነት ውስጠ ሀደ ሀዴ ሰብ
ከአላህ ጋር ላበድም
ደስተኛን ናረ።

በጀነት ከአላህ ጋርተይተ
ወዲህ አልፋት ኤለነብር።
ሀድ ደያ፡ የአላህ ሰብ ቤታ
ነፋስ ውስጠበሮሬ ጭንቅ
ምክንያተ ይበቻን። በጀነት
ውስጥጠ አላህ እበ ሁላ
ይማሻል።
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ሁለም በደን፡ መንግስተ ሰሜን በኢሳ ክርስቶስ እንደ ሀደኑም
ሊያምኑን እነ እንደ ፈጣሪያቸው ለቴኤዘዙ ልጅዋ እነ ገረድ ወልድ
እነ ቀሬዛዙን። በጀነት ውስጠ የጠይ የነፍስ በኪታብ ይሉያን
የኪታብ ኤለ። በሰብ ሱም የሜላን። ሱመኑም
ሀቢሽ የፃፈዩን ይችሎን? በኢሳ ደር
ይመኖት የጣሉይ ሰብ ሁለ።

የኪታብ ቅስከ የመትፈጀ ቃል ስለ ጄነት ያቆሳን ዋቦቲን። እነ
መንፈስ እነ ምራቾቴ ና! ይሰማን የምጠ የበል። የጤማይም
ያምጠ፡ ይተመኘ ሁለ የነፍስ ሜይ በነፀ ይውሰዱ።

ዮሀ ሱም አኔሽ አለ።
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ሰመይ፡ የአላህ ያቆም ሳን ጋር
ሀድ ወግሽግ ባላህ ቀውል ተኪታብ ቁራን
ውስጥ ይትረከባን

የመትፋጄከ

ዮሐ አስራ ሀራት፡ሆሽድ ቆሮንቶስ ሀምስት
ራዕይ አራት ኩያ ሀድ ኩይ ሆሽድ

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