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ቡኸ ፈቃድ: ያላወከቡይ ጃንጎ ሂኔይ ወግሽገ ቂዶት ወይም አቲሞት መብት አለይ።
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አብዮ! አላህ ለዋሳከ። ኢሳ
ምነም ወንጀለ አላሻም። ኢሳ
ሁለም ጊነ በቦ ሰብቸ
ይቀትሉያነኮ ቻለ ናረ። ኢሳ
ገነ ጩሎ በናረቢ ወክት ከዛ
ስምዖን የባሊ ሀደ ባሊቀ
ጭንቅ ይመጫነኮ
ለማርያም ኡዶት ናረ።

ሂታይ ሁለ አይነኮ ኦነ? ኢሳ
እነይ የመሰለ አቆማሺ ሩህ
ቢታይ ሀለት ቦዘኡንገ
አይነኮ ያሽ ያቀትላን?
አላህ ወልድከ
ሀቢሽ ሊሞቱ
ወመስቀል ደር
ሊሰቀለ አይነኮ
ፈቀደ? ኢሳ
ስለገገተ ስተተ ፈጠና?
አላህ አልተሰከነም?
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ተኢዞፍ ተአስር ኦሽድ የኢዛ
ተከይታይ ሀዲ የሆነይ ይሁደ
30ብር ኢሳ ለካህናት አለቆች
አቲል ፍላቦት ተስማማ።

ኢሳ ተትቀተሎትከ ተቀል
አያም ቀደ አይነኮ እመቤት
መጣተ በእንግርተ ፈየ አቁምሶት
ያለ ሽቶ ደፋት። ተሬርከ ፈረከ ታጠፎነ
ቲሉ ኖዙ። ኢሳ ፈየቢለ አሼታት ቢል።
ለቀብር አሼት። አይነኮ ያለ መግደ ቃውለ።
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በአይሁድ አመት ባል ኢሳ የመትፈጄ
ሲንቀ ከደቀ መዛሙርትጋር አሸ። ስለ
አላህ ሊወዱያኔ ስለ ተስፉ ያቆም ሳን
ኤወደዩም። ተይተይ ኢሳ ሊትካፈሉ
ጦሮሾ ፅዋ ዋብተይሙ። ሄነይ የነፍሰ
ስራተ ላምጦት የኢሳ ጊስመ እነ ደም
ዋቦተከላስታውሰተ ናረ።
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ተይተይ ኢሳ ተመራርቸምከ ይክደ ነኮው የወደሙ። ኦሁኑም
ይሰኮነ። ዼጥሮስ ይሄ ኤሎክቲሼም መስለ አጥብቆነ ተሳለ።
ኢሳእንጃኮ ቲኖቅ ሼሽተግንቲክደኛ ባለ።
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በድቡጡም በይሁዳ መሪነተ በለ ሰብቸ ወደ
ኢንጤ ኤተ ገቡ። ኢሳ አሎዛን ዼጥሮስ ግን
የሰብ ኢንጄ ቆጬ። ኢሳ ጂግ በበሎትከ የሰብ
እዝነ ኢባሰሰ ጠቀለይ። ኢሳ ቲዞተከ የአላህሱለ
አካለ ሁነቶከይሽለ ናረ።

ተይተይዞ በይታይ አሮት
ኢሳ በጌቴ ሴማኒ ይጣ
ሂጠቸ ኤትቸ ወደ ሊፀልየ
ሄደ። ቱኡሁንም ግነ
የናሮይ ደቀ መዝምርት
ኢሳ አቤ ሆ ቲል ፀለየ ሂነይ
ሰኩያን ተሄ ይለፍ። ሆነም
ኢሄነት ተሆን እንደ
አዴነክተ ይሁን።
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ዲቾ ኢሳ ወደ ሊቀ ካህነ ዳራ ወሰዶየ። ሀኒሽ የአይሁደ
ወሻይቢቼይኢሳ ሩጦት አለሊ ባሉ። በቅርቢኵ
ጴጥሮስቲጠቀሙባኔ ጂረ ቀደ
ቃነኑ ያዙ ናረ። ሰብቸይ ሽሽተ
ጊን ዼጥሮስ አዞኔ ከኢሳ
ጋር ናርከ! ባሉይ። ኢሳ
ይክዳነኮ ዼጥሮስ ሽሽተ
ግን ካደ። ዼጥሮስ
ሀበልባይ ሰደበይ
እነ ተሳለ።
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ይሁዳ ኡንኩ ሀዘነ። ኢሳ በማንምከ
ከነፍስ ወንጀል ጥፋት አልሞትከ
ይሽ ናረ። ይሁዳ 30 ብረ ኪነበለ፡
ካህናቱ ግን አልወሰደይም።

በተ ወክት እጫኲ ኖከ።
ዼጥሮስ እደ አላህ ጠበ
ናረ። ዼጥሮስ የኢሳ ቃል
ቢክስቶክስ ኢባ በቸ።
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ይሁዳ ብረከ
ደቼአፍኘ ጣለ፡ ወጠ
እነም ገገክት ሰቀለ።
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የመትፈጀ ዺላጦስ እጀ ባበ በሬር ኢሳ
በሰቀለት ደርእንዲሞት ፈረቡይ።
ወታደርቸ ኢሳ ወቆይ። ቡፍትነ ቱፍ
ባለቢ፡ ወቁያነ በቼ። የሮሬ ሱጠ እሶክ
የጭኩነተ ያላን አሱ እነበድሚከ
ደርተጎበልቢ ናረ ተይተይ ሊሞት
ቢጭ ስቅሎት ደር ሰቀሌ።

ካህናቱ ኢሳ ወደ ሮማዊ ባደ አተንዳዳሪ
ወደ ቢላቶስ አመጠይ። ዺላጦስ ቢቴ
ሰብ ሀጠም ችግር አረከኩቡዬ ባለ ግን
ጌቾይ ስቀለ ስቀለይ! ቲል በቸ።
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ኢሳ ቢተ ኡጐ እንደ ይሞተነኮ ሁለም ጊነ ይሽ ናረ። በደብሎትም
ቡኸ ሞተ ቡኸ ሊያምኑን ነፍሲቻነ ይቅርታነእንደ ያመጫነኮ ይሽ
ናረ። ሆሽት ወንጀለነ ከኢሳ በድልቅ ተሰቀላን። አደሚበኢሳ አመነ
አነ ወደ ጀነተ ሄደ፡ ግለም አናሻ።
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ኢሳ ከሳዓት ስቃይ ዙፍ
ተፈጀ ባለነ ሞተ። ዩኸ ቢል
ተፈጀ። መራርቸከ በግለ
ቀብር ቀበሮየ።
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ሀነወክተ የሮማ ወታደርቼ
ቀብረ ሼፈኖ ቄሩይ። አኮ
ማንም ሊገማ ወይም
ሊውጭ ላቀትለም።

የወግሽጉ መትፈጀ ሂኔ
ቢዮንን አይነኮ ያሳዝነል
አላህግን ሀዳ ያቆምሳን
ግዝ አሸ ኢሳ አልተን።
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ተሳምት ያፍቴ አያም አሮት
አሮት ደር አደደ የኢሳ ደቀ
መዛሙርተ ኡነይ ተቀብሬይ
ተክላላነ ረከቡይ።
ወደውስጠ ቲያንዙ ኢሳ
ተይታይ ኤተ አልናረ።

አዲት ገረድ በቀብሪሽ ቀደ ትትበሽድ
ቆረት። ኢሳ ተወደኔ! ለግላሚ ደቀ
መዘሙርተ ኑኡዶት በአፍራወደ
በሬር ተክነበልት። ኢሳ በነፍስ ናረ!
ኢሳ ከማትዊይ ተክነበለን።
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ያፍቴ ሞሊድ
ሀድ ወግሽግ ባላህ ቀውል ተኪታብ ቁራን
ውስጥ ይትረከባን

በላም ቴይቄር ኢሳ ወደ ደቀ መዘሙርተ መጣኒ
በሚስማር የጠለፈይ እጀከ አቴይረሙ። ሀቅ ናረ። ኢሳ
እኔደገነ በነፍስ ናረ! ዼጥሮስ ስለካደይ ይልጊንከ ባለይ
ለደቀ መዛሙርቱ ለሁልምከ ስለ ኡኸ ሊውደሙ
ኤወደሙ። ተይታ ወደ መጠቢ ወደ ሰመዬ ተክነበረ።

ማቴዎስ ኮያ ስድስት-ኩያ ስሙት፡ሉቃስ ኩያ ዎሽድ ኩያ
ሸሽድ፡ዮሐንስ አስ ሾሽድ ኩየ አድ
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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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