በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አምላክ አሜን!

ኒቆዲሞስ (፯ኛ ሳምንት)
መዝሙር ዘኒቆዲሞስ
1) አውሥኦሙ በበቃሎሙ ለሕዝብ
ብእሲ ዘስሙ ኒቆዲሞስ
ድኁን አነ እምደሙ እምደሙ ለዝ
ብእሲ አንሰ እፈቅድ እጠመቅ።
ትርጉም፦
ስሙ ኒቆዲሞስ ተብሎ የሚታወቀው
የቤተ አይሁድ መምህር የነበረው
ከዚህ ሰው (ከክርስቶስ) ደም ንጹሕ
ነኝ እኔስ በስሙ አምኜ ልጠመቅ
እወዳለሁ በማለት ለሕዝቡ ተናገረ።

2) ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም
ወለዓለመ ዓለም
ይቤሎ ኒቆዲሞስ ለኢየሱስ እፎ
ይክል ሰብእ ዳግመ ተወልዶ
እምድኅረ ልሕቀ ይክልኑ በዊአ
ውስተ ከርሠ እሙ።

ምስባክ
መዝ ፲፮ ፥ ፫-፭
ሐወጽከኒ ሌሊተ ወፈተንኮ ለልብየ
አመከርከኒ ወኢተረክበ ዓመጻ
በላዕሌየ
ከመ ኢይንብብ አፉየ ግብረ ዕጓለ
እመሕያው።
ትርጉም፦
በሌሊትም ጎበኘኸኝ ልቤንም
ፈተንኸው
ፈተንኸኝ ዓመፅም አልተገኘብኝም
የሰውን ሥራ አፌ እንዳይናገር።

ምንባባት ዘቅዳሴ
ሮሜ ፯፥፩-፲፱
፩ ዮሐ ፬፥፲፰ - ፍ.ም
የሐ.ሥራ ፭፥፴፬ - ፍ

ወንጌል ዘቅዳሴ
ዮሐ ፫፥ ፩ - ፲፪
ቅዳሴ ዘእግዝትነ

ትርጉም፦
ሰው ተወልዶ ከአደገና ከሸመገለ
በኋላ እንደገና ወደ እናቱ ማኅጸን
ገብቶ እንዴት ሊወለድ ይችላል
በማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን
ጠየቀ። (ዮሐ ፫፥፫)

ኒቆዲሞስ ከፈሪሳውያን ወገን የሆነ የአይሁድ አለቃና መምህር የነበረ ሰው ነው።
ሳምንቱ /ሰንበቱ/ በዚህ ሰው ስም የተሰየመበትም ምክንያት ይህ ሰው በሌሊት እየመጣ
ከጌታችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግር ሥር ቁጭ ብሎ ወንጌልን የተማረበት ቀን
መታሰቢያ ስለሆነ ነው። ኒቆዲሞስ ከቀን ይልቅ በሌሊት መማርን የመረጠው ለሦስት ነገሮች
እንደሆነ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ይናገራሉ።
፩) ላለመነቀፍ፦ የአይሁድ አለቃና መምህር ስለነበር እሱ ራሱ ከመምህር እግር ሥር ቁጭ
ብሎ ማለትም ከኢየሱስ እግር ሥር ተቀምጦ ሲማር አይሁዶች ቢያዩት ሳይገባው ነው
መምህር የሆነው ብለው እንዳይነቅፉት ፈርቶ ነው።

ዛሬም ባለሀብት፣ባለሥልጣን ፣ ወዘተ… ስለሆንን ከመምህራን እግር ሥር ቁጭ ብሎ መማር
የምናፍር አለን።
፪) አይሁዶች እንዳይከሱት ፈርቶ፦ በወቅቱ አይሁዶች የክርስቶስን ትምህርት የሚማር
አሊያም በአምላክነቱ የሚያምን ከተገኘ ከማኅበራችን የተለየ ይሁን ቤቱም የጉድፍ መጣያ
ይሁን ብለው ሕግ ሠርተው ነበርና ይህ ቅጣት እንዳይደርስበት ፈርቶ በማታ መማርን
መምረጡንም ይነገራል።
፫) አእምሮ ልቡናውን ሰብስቦ መማር ስለፈለገ ነው፦ ቀን ብርሃን ስለሆነ አሳብ
ይበታተናል ሌሊት ግን የሰው ልጅ ሁሉ ወደ ዕረፍቱ ስለሚሄድ አሳብን የሚበትን ቀጠሮና
አሳብ አይኖርም። አንድም ቀን ቀን የራሱ የሆነ ሥራ ነበረበትና ከቀን ይልቅ ማታ
መርጦአል።
ከኒቆዲሞስ የምንማረው ልባዊ እምነትንና ትሕትናን ነው። ኒቆዲሞስ እሱም የራሱ ክብርና
ማዕረግ ያለው አለቃና መምህር ሆኖ ሳለ የክርስቶስን ክብር አምኖ በእግሩ ሥር ቁጭ ብሎ
መማሩም በክርስቶስ ላይ ያለውን እምነቱንና ትሕትናውን ያሳየናል።
“መምህር ሆይ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርገውን ሊያደርግ
የሚችል በውኑ አይኖርም” እንዲል ዮሐ ፫፥፪
ኒቆዲሞስ በክርስቶስ አምኖ ራሱን አዋርዶ በእግሩ ሥር ቁጭ ብሎ በመማሩ ዮሴፍ ከተባለው
ሰው ጋር የክርስቶስን ሥጋ ከመስቀል አውርዶ በሽቱ ቀብቶና ገንዞ በአዲስ መቃብር ከቀበሩት
ሁለት ሰዎች አንዱ ለመሆን በቅቷል። ክርስትና የሚባለው ይኸው ነው። በመጀመሪያ
በክርስቶስ አምላክነት ማመን ከመምህራን እግር ሥር ቁጭ ብለው በትሕትና መማር ከዚያም
በኋላ እስከ ቀራንዮ እስከ እግረ መስቀሉ ድረስ መከተል ነው። ከዚህም የተነሣ ሳምንቱ
በስሙ ተሰይሞለታል።
ስለዚህ እኛም ይህን ሳምንት ስንዘክር በሥልጣን፣ በሀብት እና በመሳሰሉት ነገሮች ሳናመካኝ
ጊዜ ሰጥተን ስለሃይማኖታችን መማር ማወቅና ያወቅነውንም መተግበር የማይዘነጋ መሆኑን
እያሰብን መሆን አለበት። ዛሬ ብዙዎቻችን ባለሥልጣን ስለሆንን በቤተክርስቲያን መሬት ላይ
ቁጭ ብለን መማር ያሳፍረናል ሌሎቻችንም ባለሃብት ስለሆንን ለገንዘባችን እንጂ
ለእግዚአብሔር የሚሆን ጊዜ አጥተናል። ቀሪዎቻችን ደግሞ ቃለ እግዚአብሔርን ላለመማር
የየራሳችን ምክንያት እናቀርባለን።
ኒቆዲሞስ ግን ከጌታ እግር ሥር ቁጭ ብሎ ለመማር የሚከለክሉት ብዙ ነገሮች ቢኖሩትም
ሁሉንም ተጋፍጦ ቃሉን ለመማር በመብቃቱ የክርስቶስን ሥጋ ገንዞ ለመቅበርና በታላቁ
መጽሐፍ ተመዝግቦ በታሪክ ለመዘከር በቅቷል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናችንም ሳምንቱን
ኒቆዲሞስ ብላ ሰይማ በኒቆዲሞስ ታሪክ መነሻነት የእኛን ሕይወት የሚቃኝ ትምህርት
ታስተምርበታለች።
ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡት
መስቀለ ብርሃን ደብረ ገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ደቂቀ
ሰማዕት ሰ/ት ላንካስተር ፔንሲልቫኒያ

