
FFaa  ttaaoo  aammiinnyy  ((ttaaoo  aammiinn’’iillaayy
ZZaannaakk’’AAnnddrriiaammaanniittrraa))

nnoo  nnaahhaarriiaannaa  nnyy  zzaavvaattrraa
rreehheettrraa

aannyy  aann--ddaanniittrraa  ssyy  eettyy  aann--ttaannyy,,
ddiiaa  nnyy  hhiittaa  ssyy  nnyy  ttssyy  hhiittaa……

IIzzyy  nnoo  nnaahhaarriiaannaa  nnyy  zzaavvaattrraa
rreehheettrraa

ssaaddyy  hhoo  AAzzyy  iizzaannyy,,
AArryy  IIzzyy  nnoo  ttaalloohhaann’’nnyy  zzaavvaattrraa

rreehheettrraa,,
ssaaddyy  aaoo  aammiinnyy  nnoo  aahhaarreettaann’’nnyy

zzaavvaattrraa  rreehheettrraa..
Kolosiana 1 and. ÚÌ sy Ú¬



KKooaa  iizzaannyy  ddiiaa  ttaahhaakkaa  nnyy
nniiddiirraann’’nnyy  oottaa

aavvyy  ttaammiinn’’nnyy  oolloonnaa  iirraayy
hhoo  aammiinn’’iizzaaoo  ttoonnttoolloo  iizzaaoo,,

aarryy  nnyy  oottaa  nnoo  nniiddiirraann’’nnyy
ffaahhaaffaatteessaannaa,,

kkaa  nnaahhaattrraattrraa  nnyy  oolloonnaa
rreehheettrraa  nnyy  ffaahhaaffaatteessaannaa,,

ssaattrriiaa  ssaammyy  eeffaa  nnaannoottaa  iizzyy
rreehheettrraa..

Romana 5 and. Ú‡



FFaa  aasseehhoo  aavvyy  aannyy  aann--ddaanniittrraa
nnyy

ffaahhaatteezzeerraann’’AAnnddrriiaammaanniittrraa
aammiinn’’nnyy  ffaahhaarraattssiiaannaa  rreehheettrraa

ssyy  nnyy  ttssyy  ffaahhaammaarriinnaann’’nnyy
oolloonnaa,,

iizzaayy  mmiissaakkaannaa  nnyy
ffaahhaammaarriinnaannaa

aammiinn’’nnyy  ffaannaaoovvaann--ddrraattssyy..
Romana 1 and. Úµ



AArryy  hhooyy  nnyy  aannjjeellyy  ttaammiinnyy ::
AAzzaa  mmaattaahhoottrraa  ffaa  iinnddrroo

mmiillaazzaa  tteennyy  ssooaa  mmaahhaaffaallyy
aammiinnaarreeoo  aahhoo,,

ddiiaa  ffiiffaalliiaannaa  lleehhiibbee
iizzaayy  hhoo  aann’’nnyy  oolloonnaa  rreehheettrraa
ffaa  MMppaammoonnjjyy  nnoo  tteerraakkaa  hhoo

aannaarreeoo  aanniioo
aaoo  aann--ttaannàànnaann’’ii  DDaavviiddaa,,

ddiiaa  KKrriissttyy  TToommppoo..
Lioka 2 and. Ú† sy ÚÚ



FFaa  ttooyy  iizzaaoo  nnoo
nniittiiaavvaann’’AAnnddrriiaammaanniittrraa

iizzaaoo  ttoonnttoolloo  iizzaaoo ::
nnoommeennyy  nnyy  ZZaannaannyy

llaahhiittookkaannaa,,
mmbbaa  ttssyy  hhoo  vveerryy  iizzaayy  rreehheettrraa

mmiinnoo  AAzzyy,,
ffaa  hhaannaannaa  ffiiaaiinnaannaa

mmaannddrraakkiizzaayy..
Jaona 3 and. ÚÌ



FFaa  ffaahhaaffaatteessaannaa  nnoo
ttaammbbiinn’’nnyy  oottaa ;;

aarryy  ffiiaaiinnaannaa  mmaannddrraakkiizzaayy
nnoo  ffaannoommeezzaamm--ppaahhaassooaavvaannaa

aavvyy  aammiinn’’AAnnddrriiaammaanniittrraa
aaoo  aammiinn’’ii  KKrriissttyy  JJeessoossyy

TToommppoonnttssiikkaa..
Romana 6 and. ‡Ò



AArryy  ttaahhaakkaa  nnyy  nnaannaannddrraattaann’’ii
MMoosseessyy

nnyy  mmeennaarraannaa  ttaannyy  aann’’eeffiittrraa
nnoo  ttssyy  mmaaiinnttssyy  hhaannaannddrraattaannaa

((eeoo  aammiinn’’nnyy  hhaazzooffiijjaalliiaannaa))
nnyy  ZZaannaakk’’oolloonnaa

((nnyy  TToommppoo  JJeessoossyy)),,
mmbbaa  hhaannaannaa  ffiiaaiinnaannaa

mmaannddrraakkiizzaayy
iizzaayy  rreehheettrraa  mmiinnoo  AAzzyy..

Jaona 3 and. Ú∂



IInnoonnaa  nnoo……  hhaattaaookkoo
mmbbaa  hhoovvoonnjjeennaa  aahhoo ??

MMiinnooaa  aann’’ii  JJeessoossyy  TToommppoo
ddiiaa  hhoovvoonnjjeennaa  iiaannaaoo..

Asa 16 and. Ò† sy ÒÚ



RRaahhaa  mmiiaaiikkyy  nnyy  ffaahhoottaannttssiikkaa
iissiikkaa,,

ddiiaa  mmaahhaattookkyy  ssyy  mmaarriinnaa  IIzzyy
kkaa  mmaammeellaa  nnyy  ffaahhoottaannttssiikkaa

ssyy  mmaannaaddiioo  aannttssiikkaa
hhoo  aaffaakkaa  aammiinn’’nnyy

ttssyy  ffaahhaammaarriinnaannaa  rreehheettrraa..
Jaona 1 and. ∞



NNeeffaa  IIzzyy  ((ii  JJeessoossyy  KKrriissttyy))
ddiiaa  vvooaalleeffoonnaa  nnoohhoo  nnyy

ffaahhaaddiissooaannttssiikkaa
ssyy  nnoottoorroottoorrooiinnaa  nnoohhoo  nnyy

hheelloottssiikkaa..
NNyy  ffaammppiijjaalliiaannaa

nnaahhaazzooaannttssiikkaa  ffiihhaavvaannaannaa
nnoo  nnaammeelleezzaannaa  AAzzyy ;;

aarryy  nnyy  ddiiaann--kkaappookkaa  ttaammiinnyy
nnoo  nnaahhaassiittrraannaannaa  aannttssiikkaa..

Isaia 53 and. ƒ



IIssiikkaa……  mmiinnoo  IIllaayy
nnaannaannggaannaa  aann’’ii  JJeessoossyy

TToommppoonnttssiikkaa
ttaammiinn’’nnyy  mmaattyy,,

iizzaayy  nnaattoolloottrraa  nnoohhoo  nnyy
ffaahhaaddiissooaannttssiikkaa

kkaa  nnaattssaannggaannaa  iinnddrraayy  hhoo
ffaannaammaarriinnaannaa  aannttssiikkaa..

Romana 4 and. ‡∂



NNyy  rraann’’ii  JJeessoossyy
ZZaannaannyy

nnoo  mmaannaaddiioo  aannttssiikkaa
hhoo  aaffaakkaa  aammiinn’’nnyy  oottaa

rreehheettrraa..
1 Jaona 1 and. ¬



JJeessoossyy……  nnaannaaoo  hhooee ::
MMiinnoo  nnyy  ZZaannaakk’’AAnnddrriiaammaanniittrraa

vvee  iiaannaaoo ??
RRaalleehhiillaahhyy  nnaammaallyy,,

kkaa  nnaannaaoo  hhooee ::
IIzzaa  mmooaa  nnoo  IIzzyy,,  TToommppookkoo,,

mmbbaa  hhiinnooaakkoo  AAzzyy ??
HHooyy  JJeessoossyy  ttaammiinnyy ::

EEffaa  nnaahhiittaa  AAzzyy  iiaannaaoo,,
ssaaddyy  iizzaaoo  mmiirreessaakkaa  aammiinnaaoo

iizzaaoo  nnoo  IIzzyy..
AArryy  hhooyy  iizzyy ::

TToommppookkoo,,  mmiinnoo  aahhoo..
DDiiaa  nniiaannkkoohhookkaa  tteeoo

aannaattrreehhaannyy  iizzyy..
Jaona 9 and. Òƒ-Òµ



IIzzaannyy  nnoo  nnoossoorraattaakkoo
ttaammiinnaarreeoo

iizzaayy  mmiinnoo  nnyy
ZZaannaakk’’AAnnddrriiaammaanniittrraa
mmbbaa  hhoo  ffaannttaattrraarreeoo  ffaa

mmaannaannaa  ffiiaaiinnaannaa
mmaannddrraakkiizzaayy  iiaannaarreeoo..

1 Jaona 5 and. ÚÒ



II  JJeessoossyy  KKrriissttyy,,
IIllaayy  ZZaannaakk’’AAnnddrriiaammaanniittrraa

nnaannaaoo  hhooee ::
AAzzaa  mmaattaahhoottrraa,,

IIzzaahhoo  nnoo  VVooaalloohhaannyy  ssyy  FFaarraannyy,,
ddiiaa  IIllaayy  vveelloonnaa ;;

eeffaa  mmaattyy  AAhhoo,,  nneeffaa,,
iinnddrroo  vveelloonnaa  mmaannddrraakkiizzaayy

mmaannddrraakkiizzaayy
ssaaddyy  mmaannaannaa  nnyy

ffaannaallaahhiiddiinn’’nnyy
ffaahhaaffaatteessaannaa  ssyy  nnyy  ffiiaaiinnaann--ttssyy

hhiittaa..
Apokalypsy 1 and. Ú¬ sy Úµ



JJeessoossyy  KKrriissttyy,,
VVaavvoolloommbbeelloonnaa  mmaarriinnaa  ssyy
LLaahhiimmaattooaa  aammiinn’’nnyy  mmaattyy
aarryy  LLeehhiibbeenn’’nnyy  mmppaannjjaakkaa

aammiinn’’nnyy  ttaannyy..
HHoo  aann’’iizzaayy  ttiiaa  aannttssiikkaa

kkaa  nnaammaahhaa  aannttssiikkaa
hhoo  aaffaakkaa  ttaammiinn’’nnyy  ffaahhoottaannttssiikkaa

ttaammiinn’’nnyy  rraannyy ;;
ssaaddyy  eeffaa  nnaannaaoo  aannttssiikkaa  hhoo

ffaannjjaakkaannaa,,
ddiiaa  mmppiissoorroonnaa  hhoo

aann’’AAnnddrriiaammaanniittrraa  RRaaiinnyy,,  --
HHoo  AAzzyy  aanniiee  nnyy  ffaannjjaakkaannaa

ssyy  nnyy  vvoonniinnaahhiittrraa
mmaannddrraakkiizzaayy  mmaannddrraakkiizzaayy..

AAmmeennaa..
Apokalypsy 1 and. ƒ sy Ì




