ኪታብ ቁራን ለወልዲቸ
ዋቦት

የኢሳ
የጬኜቢ

ተግዶርሙ ወክት ቀደ አላህ መላኩ ገብሬኤል
ወደ ማርያ ወደ አቆመሽ አይሁዳዊት ሊገ
ዋገረደ ላከ። ኡሃም ልጀ ወልደ ትጭኛት
ሱመምከ ኢሳ ትለያተ ኡሃም የሉኡ ልጂ
ይሊያን ኡሃም ላበድም ኢበቻን።

ተከተባ: Edward Hughes
በስዕል የቴወደ: M. Maillot
Alastair Paterson
ተስተካከላም: E. Frischbutter; Sarah S.
ይወደይ: www.christian-translation.com
የትከተበይ: Bible for Children
www.M1914.org
©2021 Bible for Children, Inc.

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

ተይኽተይ መለአኩ
የአጎተከ ወልደ ኤልዛቤት
በባሊቅነክከዋ ወልድከ
እንደ ትጨናትኮ
ለማርያም ኢዋደት
ኢነይ የተፈጥሮ ናረ።
በላም ተይቀር ሜሪሳ
ኤልሳቤጥ አሼት።
በቂጦም አላህ አሸከሬ።

ይታይ አይነኮ ሊሆን ያቀትላን? የትሼሜ
ልጅከ ተሳልተዬ። ተማንምከ ሰብ ጋር
አልናርኩ። መለአኩ የማርያም ወልድ
ካላህ ይመጦነከ የወዴት። የሰብ
አቦት ይለብረ ናረ።
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አላህ መልአክ በብርዛዝከ ውስጠ
ይታይ ጩለ የአላህ ልጅ ሆነተከ
ለዩሱፍ ዬወደ የሱፍ ማርያም
የኢሳ ልትቅረ ሊረዴትን ናረ።

ማርያም ዩሱፍ የባሉይ
ሰብ ላግቦት አሰብተ ናረ።
ዩሱፍ ማርያም ወልዲሸ
ቲቀሬትከ ታይችል የሱፍ
አሰበ። ጊለም ሰብ አቦትን
ናረ ባለ አሰበ።

5
ዩስፍ አላህን ደረጀተከ ቴዘዘ። የባደኑም ህገ ተቀበለ። በአጀሲ ህገ
ምንያተ ውሃነ ማርያም ግብር ለክፈሎት ወደ የጨነተቤ ባደ
ቤተሌሀም ሄዱ።

6
ማርያም her ለጭነተ
ተዝጋጀት ናረ። ዩሱፍ ግን
በማንም ኤት ሀደ ቆልቄ
ረከቦት አላቃትላን።
ሁልምከ ተጎበለትነም
ሜለ ናረ።
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በቁርብ ዛቂሎ የትረከቦ ጊቻችኖም ይቄሩ ናረ። አላህ
መልክተኛከ ተከፈተ ያደነበጤ ወሬ ኤወደዩም።
ሀውዴ በዳዊት ከተማ ክርስቶስ አላህ ሀደኛ
ተጨኛት።
ጩሎይ
ለኮሎ
ውስጥ ትኘ
ትትረከባት።

የሱፍበመጨረሻም ሀደ ጋረ ረቀበ። ተይዞፈ ዌጄ ኢሳ
ተጨነ። አዲከ ባለ ወክተ የዴነቸ ርስቀ
ቢትትጎበቢያቲ ለኮሎ ውስጠ
አቴኜታዬ።
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10

በዱቡጡም በለ ዲበሎት ኩፍተ መልከተ ለአላህ
አሸኮረይ አኸበደይ ለአላህ በሱቅል ሂኔይ በደችም
ሰላም የውነ ለሰቡም ፈየ ፍቃደ አሱ።

ቄሮኔ በፋጡል ወደ በረተ ኤተ ሄዱ። ጩሎይ
ታንዙዞፍ መልክተኛ ግን የኢሳን ያዋለኬው
ሰብለ ለርከበይ ሁለም ሊውደመ።

11
ከ40 አያም በሬር የስፍነ
ማርያም ወደ እርሳሌም
ወደ ጋረ መቅደስ
አመጡይ። እዚህ ስሞኦን
እሉያን ሰብ አላህ ስለ
ወልደ አሸከረይ፡ ግላም
የአላህ አሽከር ራገ እንደገ
አሸኮርቴ። ሆሽደሚ ኢሳ
የአላማይ አሸኪሮት የአላህ
ወልደ ኡነቶከ የቻሉን ናረ።
የሱፍ ሆሽደ ኦፊቸ ሰበ።
ሂኔይ የአላህ ህግ ዱዋ
ሀዲሰ የጬኜ ወልደ ለአላህ
ቲያቀርቡ አምጦት
አለቢመ ኢልን ናረ።
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በሬር ሀድ ሉሌ ኮከብ
ሞየተኛኞዬ በሸርቅ
ባድ ወደ ኢየሩሳሌም
ኤወደሙ።

የተጨነቢ የእሁደ ንግስ
አይነ አለ? ቲሎ ተሳለ።
ዋኸነም ይመኖት
የከሽናን።
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ኮኮብ ሞያተኖች ጠገርይ ማኒ
ማርያምን የሱፍ ተቀልድ
ጩሎ ጋረ የነበረቢ ሱተኜ ጋር
አቴኸረተመሪኑ ቢመሮት
ተብረከኮ የኢሳ በለ የወርቀ
እነ የሺቶ ዋበይሙ
ስጦተ።

ንጉስ ሄሮድስ ስለ
ሞያተኛ ሰብቸ ሰሙ።
በሙካት ወክት ኢሳ
ቲረክቢ ሊውዲ ሱደንም።
ሄሮድስም እነ ውሃን
የመኖት የከሻዎ። ወሃም
ግን ይክዝብ ናረ። ሄሮድስ
የኢሳ በክተሎት ከሸ።

15
አላህ ሞያተኞች ሼመ ወደ
ጋራኑም ሊትክነበሉ ኤወደነም።
ሄሮድስ ቦዘቁ ኖዘ። ቦዝ አተዳዳሪ
ላትፎት ቆጨአ በቤተለሄም
የናረይ ጩሎ ሁለ ቀተለይ።

16
ሄሮድስ ግን የአላህ ወልድ
ሊጎደይ አላቀተለይ! የሱፍ
በብርዛዝከ ኦወደሙ
ማርያምን እና ይሳሀነ
ወደ ግብፀወደ ሰላመ
ወሰደይሙ።
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17
ሄሮድስ ቲሞት
የሱፍ ማርያም
እነ የኢሳ ከግብፅ
አትክነበለዩም።

የኢሳ የጬኜቢ
ሀድ ወግሽግ ባላህ ቀውል ተኪታብ ቁራን
ውስጥ ይትረከባን
ማቴዎስ ሀድ ኦሽድ ሉቃስ ሀድ ኦሽድ

ይነብሩ ባየነበገሊላ ጫለቃቆ ኤተ
ሚትረከባነ በናዝሬት ቀልን ከተማ ውስጠ ናረ።
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“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።

የመትፋጄከ

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