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1. ቅዱስ  ጳዉሎስ  ነቶም  ልኡኻን  ንጉሥ  ምስ  ረአዮም  ዝመሳስሎም  ነገር  ስለዘይብሉ  
ብኣንጻሩ  ብእብዚአብሔር  ኪአምኑ  አረድኦም፡፡  ንሳቶም  ግን  ልቦም  ተሪሩ  ስለዝነበረ፡  
ንስኻ  ሕጂ  ሕጂ  ክትመዉት  ኢኻ  እንተድአ  ተንሢእካ  ከአ  ትንሣኤኻ  ምስረአና  ንአምን  
በልዎ።  ካብኡ  ተፈልዮም  ከአ  ናብቲ  ንጉሥ  ከይዶም  እዚ  መስሓቲ  ሥርሑ  አይኅደገን  
ዘሎ፡  ሕጂ  እዉን  ንቶም  መዋዕልትኻ  ኪስጦስን  ሊቆስን  ከይተረፈ  እምነቱ  ከረድኦም  ከሎ  
ረኺብናዮ  በልው።  

������2. ሓፀይ  ኔሮን  ድማ  ትቕብል  አቢሉ  ወረ  ጽንሕ  ኢሉስ  ካልእ  ክገብር  እዩ  ኢሉ፡  ሓደ  
ሰያፈ  ጻዊዑ  ሕጂ  ክሳዱ  ቁረጾ  ኢሉ  ወታሓደር  ሰደደሉ።  ቅዱስ  ጳዉሎስ  ግን  አቕድም  
አቢሉ  እመሰዐ  ዐመፅኩ  ወቦ  እኩየ  ዘገበርኩ  በዘ  እመዉት  ኢይትሃከይ  መዊተ  ኢሉ  ናይ  
ሥጋ  ሞት  ከም  ዘየፍርሆ  ደው  ኢሉ  ሰብኹሉ  ስለዝነበረ፡  ነቲ  ሰይፊ  ዓቲሩ  ዝነበረ  
ወታሓደር  ነዚአ  ደሊኻዲኻ  መጺእኻ? ኢሉ  ክሳዱ  ምስ  አቕነዓሉ  ሐደ  ሰዓት  ዚአኽል  
ወስ  ከይበለ  ጸንሐ፡  ምኽንያቱ  ድም  ደንጊጹሉ  ዘይኮነስ፡  እቲ  ሰያፊ  ወታሓደር  ከይፈለጣ  
ዝጸንሐት  ደም  ብዝሒ  ስለዝተላዕለቶ፡  ኢዱ  ቀጥቀጥ  እናበለት  ምእዛዝ  ስለዝአበየቶ  
እዩ።  ( ገድለ  ያዕቆብ  ወ /ዘብድዮስ፡  ገ .ማትዎስ፡  ገ .ሉቃስ  ፡  ተመልከት) ������ 

3. ስማዕትነቱ  እትፍጸመላ  ሰዓት  ምስ  በጽሐት  ሉቃ .22፡53 ግን  ኢድ  እቲ  ሰያፍ  ቀጥ  
ስለዝበለት  ክሳዱ  ቄረጾ።  ካብ  ካብ  ክሳድ  ቅዱስ  ጳዉሎስ  ድማ  ጸባን  ደምን  ወጺኡ  ነቲ  
ሰያፊ  ለኸዮ።  እቲ  ሰያፊ  ከአ  ዝረአዮ  ኩሉ  ነቲ  ንጉሥ  ምስ  መኳንንቱ  ነገሮም።  በታ  
ዕለት  እቲአ  ሰዓት  8 ናይ  ንጉሆ  ምስ  ኮነ  ከአ፡  ኔሮን  አብ  ዘለዎ  ከይዱ  አነ  ጳዉሎስ  ንስኻ  
ዝቐተልካኒ  እየ፡  ሞይተ  ዝተረፍኩ  ከይመስለካ  እኔኹ  አይሞትኩን፡  ካብ  ወገንካ  ከአ  
ብዙሓት  አብ  ስም  ጐይታይ  ኢየሱስ  ክርስቶስ  አእሚነ  እየ።  ስን . የካቲት፡  25 ተመ .። ������ 

4. ንስኻ  ግን  ብዙኃን  ጻድቃን  ደም  ስለዘፍሰስካ  ድኅሪ  ቁሩብ  መዓልቲ  ከቢድ  መከራ  
ኪበጽሓካ  እዩ  ኢሉዎ  ተሰወረ።  ንጽባሒቱ  ድማ  ካብቶም  ብክስርቶስ  ስም  ዘአመኑ  5 
ዝኾኑ  ሰባት  ናብ  መቓብር  ቅዱስ  ጳዉሎስ  ምስ  ከዱ  ፡  ሉቃስን  ቲቶን  አብ  ማዕከሎም  ድማ  
ቅዱስ  ጳዉሎስ  ጠጠው  ኢሎም  ኪጽልዩ  ጸንሕዎም።  ሉቃስን  ቲቶን  ድማ  ነቶም  ሓደስቲ  
አመንቲ  ምስ  ረአይዎም  ፈርሁ። ������ 

5. እቶም  ሓደስቲ  አመንቲ  ግን  ንሕናስ  ከምቲ  ቅዱስ  ጳዉሎስ  ዝገበረና  ቃል  ሃይማኖት  
ክንነግሩና  ኢልና  ኢና  መጺእና  እምበር  ብኻልእ  አይመጻእናን  ኢሎም  ስለዘረድእዎም  
ግን  ቅዱሳን  ሓዋርያት  ሉቃስን  ቲቶን  አስፊሖም  ቃል  ወንጌል  ገለጹሎም።  ጸሓፊኡ  ሉቃስ  
ስን .22 ጥቅምቲ  ተመልከት። ��� 

ጸሎቱን  በረከቱን  ምስ  ኩልና  ሕዝበ  ክርስቲያን  ይኹን፥  አሜን።  
 

ሰላም  ለጳዉሎስ  ሃይማኖተ  ክርስቶስ  ዘአግሐደ።  
አመ  አቁሰልዎ  በሰይፍ  ወመተርዎ  ክሳደ።  
ከመ  ያግብእ  ሕዝበ  ህየንተ  ቀዳሚ  ሰደደ።  
በላዕለ  አብዳን  ተመሰለ  አብደ።  
ወለአይሁድኒ  ኮኖሙ  አይሁደ።  
 
ሰላም  ለጴጥሮስ  ወለጳዉሎስ  ሱታፉ።  
እም  ሥራሐ  ዓለም  ክቡድ  ዕለ  አዕረፉ።   
አልባሰ  መንግሥት  ሠናየ  እንዘ  ይትዓፀፉ።  
ኅበ  ተርኂወ  ገነት  ወኅበ  ዕፍረታት  ተነፅፉ፡  
ቅድመ  አሓቲ  ወለት  ኅቡረ  ኃለፉ። 	  


