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“ለጴጥሮስ ላኩልኝ ፡፡
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ጴጥሮስም ቆርኖሊዮስን አለው ፣ “ተነስ ፤ እኔ ራሴ ሰው ነኝ፡፡” በቤት ውስጥ
ላሉ ሰዎች ሁሉ ነገራቸው ፣ “አንድ አይሁዳዊ ለሆነ ሰው ከአሕዛብጋ አብሮ
ለመሆንና ለመተባበር ሕግ እንደማይፈቅድ ታውቃላችሁ አይደል!” “ነገር ግን
እግዚአብሔር ማንነም ሰው ንጹሕ ያልሆነና ተራ ነው ብለን እንዳንጠራ
አሳየኝ፡፡”



ጴጥሮስም ለእነዚህ አይሁዳዊ ላልሆኑት ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ
እንደሆነና ፣በመስቀል ላይ እንደሞተ ፣ የአለም አዳኝ ለመሆንም ከሞት
እንደተነሳ ነገራቸው፡፡ መንፈስ ቅዱስም በሁሉም ላይ ወረደና
እግዚአብሔርንም ያመሰግኑ ጀመር፡፡ የጴጥሮስ ስድስት ጓደኞችም እጀግ
ተደነቁ፡፡ ይሔም የጰንጤቆስጤን ቀን ይመስል ነበረ፡፡ የመንፈስ ቅዱስ
ስጦታ አይሁዳዊያን ለሆኑትም ሁሉ ነበረ፡፡ ከዚያም ጴጥሮስ አዳዲሶቹን
አማኞች አጠመቃቸው፡፡



በኢየሩሳሌምም ፣ አሕዛብን ስለጎበኘ ጰጥሮስን ተቃወሙት፡፡
ጴጥሮስም ፣ እርሱና ቆርኖሊዮስ በጸሎት ስለተቀበሉት ራዕዮች
ነገራቸው፡፡ እነዚህን ነገሮች ሲሰሙ፣ የኢየሩሳሌም ክርስቲያኖች
ዝም አሉ፡፡ በጸሎት ወስጥ የእግዚአብሔር ፍቅር ለሰው ሁሉ
እንደሆነ ያሳያቸውን ፣ እግዚአብሔርን አከበሩት፡፡



ጴጥሮስና የጸሎት ሐይል፡፡

ይህ ታሪክ የሚገኘው የእግዚአብሔር ቃል
በሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ

ሐዋ 9-12 

“የቃልህ ፍቺ ያበራል.”
መዝሙረ ዳዊት 119:130 



መጨረሻ



ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ የሚያስተምረን ግሩም ስለሆነው አምላካችን
እግዚአብሔር እኛን በመፍጠሩ እሱን እንድታውቀው ነው፡፡ 

እግዚአብሔር “ኃጢአት” ብሎ የሚጠራውን ክፉ ነገር እንዳደረግን ያውቀዋል፡፡ 
የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው ነገር ግን እግዚአብሔር በጣም ስለወደደን
አንዱንና ብቸኛው ልጁን ለቀራኒዮ መስቀል ሞት አሣልፎ በመሥጠት

እንዲሞትና የኃጢአታችንን ዋጋ በእኛ ምትክ በመሞት እንዲከፍል አደረገው፡፡ 
ኢየሱስ ከሞት ከተነሣ በኋላ በምድር ላይ ቆይቶ ወደ ሠማይ ወደ አባቱ አረገ! 
ያላመንን እኛም በኢየሱስ አዳኝት ብናምን እና ኃጢአታችንን ይቅር እንዲል
ብለምነው ይቅር ይለናል፡፡ ደግሞም ያደርገዋል፡፡ እሱም በእኛ ውስጥ ይኖራል፤ 

እኛም በእርሱ ውስጥ ለዘላለም እንኖራለን አሜን፡፡

ይህ እውነት እንደሆነ ካመናችሁ፣ እግዚአብሔርን እንዲህ በሉት
ጌታ ኢየሱስ ሆይ አንተ አምላክ እንደሆንክ አምናለሁ ነገር ግን ለእኔ ኃጢአት
ለመሞት ስትል ሰው ሆንህ አሁን ደግሞ ህያው ነህ፡፡ እባክህ ወደ ህይወቴ ግባ
ኃጢአቴን ይቅር በል በዚህም አዲስ ህይወት አሁን ይኖረኛል አንድ ቀን

ከአንተ ጋር ለዘልዓለም ለመኖር ወደ አንተ እመጣለሁ፡፡ ለአንተ እንድኖርና
እንደ ልጅ እንድታዘዝልህ እርዳኝ፡፡ አሜን፡፡

በየዕለቱ መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ከእግዚአብሄር ጋር ተነጋገር!  የሐ. 3.16
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