ኒቆዲሞስ
የዐብይ ጾም 7ኛው ሳምንት ኒቆዲሞስ ይባላል። ስያሜው የቅዱስ ያሬድ ነው። በዚህ ዕለት
የፈሪሳውያን አለቃ የነበረው ኒቆዲመስ የተባለ ሰው በሌሊት ከጌታ ዘንድ መጥቶ ሲማር
ጌታችንም ምሥጢረ ጥምቀትን፣ ነገረ ዳግም ልደትን እንዳስተማረው እየጠቀሰ በዮሐንስ
ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ያለውን ቅዱስ ያሬድ ስለዘመረው የዕለቱ ሥያሜ “ኒቆዲሞስ” ተብሏል።
የመዝሙሩ ርእስም “ሆረ ኃቤሁ ዘስሙ ኒቆዲሞስ” የሚል ነው።
“ሆረ ኃቤሁ ዘከሙ ኒቆዲሞስ ወይቤሎ ለኢየሱስ ረቢ ሊቅ ንሕነ ነአምን ብከ እም
ኀበ አብ መጻእከ ከመ ትኩን መምህር ዕጓለ አንበሳ ሰከብከ ወኖምከ አንሥአኒ
በትንሣኤከ”
ትርጉም፦
“ስሙ ኒቆዲሞስ የተባለው ሰው ወደ ጌታችን ኢየሱስ ሄዶ መምህር ሆይ
ልታስተምር ከአብ ዘንድ እንደመጣህ እናምንብሃለን አለው። የአንበሳ ደቦል ተኛህ
አንቀላፋህም በትንሣኤህም አንሳን”
በዚህ ዕለት በቅዳሴ ጊዜ የሚከተሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ይነበባሉ።
1. ገባሬ ሰናይ ዲያቆን
2. ንፍቅ ዲያቆን
3. ንፍቅ ቄስ (ካህን)

ሮሜ 7 ፥ 1-9
1ኛ ዮሐ 4 ፥ 18-ፍጻሜ
ሐዋ 5 ፥ 34-ፍጻሜ

ምስባክ (መዝ 16 ፥ 3)
ሐወጽከኒ ሌሊተ ወፈተንኮ ለልብየ
አመከርከኒ ወኢተረክበ አመጻ በላዕሌየ
ከመ ኢይንብብ አፉየ ግብረ ዕጓለ እመሕያው
ትርጉም፦

ወንጌል
ቅዳሴ

ልቤን ፈተንኸው በሌሊተ ጎበኘኸኝ ፈተንኸኝ ምንም አላገኘህብኝም የሰውን
ሥራ አፌ እንዳይናገር ፈቃዴ ነው
ዮሐ 3 ፥ 1-20
ቅዳሴ ማርያም

ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት፣ ባደገበት እና ባስተማረበት ዘመን
የነበረውን ቅድመ ሁኔታ ስንመለከት እስራኤላውያን ለዘመናት በሮማውያን ባርነት ቀንበር
ሥር የሚላቀቁበትና ከዚህ የሚያወጣቸውን የመሲሁን የመምጣት ተስፋ የሚጠብቁበት
ጊዜ ነበር።
ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ መሲህ መሆኑን ሲነግራቸው የተቀበሉት በተደበላለቀ
ስሜት ነበር። ምክንያቱም እነርሱ ይጠብቁ የነበረው ጦር ሰብቆ ሰራዊት አስታጥቆ
ከሮማውያን የባርነት ቀንበር የሚገላግላቸውን እንጂ በባዶ እጁ “አርነት ላወጣችሁ መጣሁ”
የሚላቸውን አልነበረምና ብዙዎቹ መሲህነቱን ቢጠራጠሩም በፍጹም እምነት
እስከመጨረሻው የተከተሉትም ነበሩ። ከብዙዎቹም መካከል አንዱ ኒቆዲሞስ የተባለ
የአይሁድ አለቃ ሲሆን ቅድስት ቤተክርስቲያናችንም የዐብይን ጾም 7ኛ ሳምንት በእርሱ ስም
ሰይማ ትዘክረዋለች።
ኒቆዲሞስ ማነው?
1. ፈሪሳዊ ነው (ዮሐ 3 ፥ 1)
ፈሪሳውያን ሕግ የሚያጠብቁ፣ ቀሚሳቸውን በማስረዘም እነርሱ የማይፈጽሙትን ሕግ
በሕዝቡ ላይ የሚጭኑ ራሳቸውን ከፍ ከፍ የሚያደርጉ አባታችን አብርሃም እያሉ የእርሱን
ሥራ የማይሠሩ ወገኞች ናችው። (ዮሐ 8 ፥ 39)
በዘመኑ የነበሩ እስራኤላውያን ከቅኝ ገዢዎቻቸው እና ከአሕዛብ በወረሷቸው አጓጉል
ልማዶች እና ትምህርቶች የተነሣ እርስ በርስ አይሁዳዊ፣ ሳምራዊ፣ እየተባባሉ ከአይሁድም
ደግሞ ሰዱቃዊ፣ ፈሪሳዊ፣ ጽሐፍት፣ ኤሲያዊ… ተባብለው የተከፋፈሉ ከዚያም ሲከፋ ደግሞ
ገሊላዊ፣ ናዝራዊ እስከመባባል የደረሱበት ጊዜ ነበረ። በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን አስቀድሞ
አብርሃምን ከቤተሰብህ ተለይተህ ወደማሳይህ ሥፍራ ውጣ ያለው አምላክ ኒቆዲሞስንም
ከፈሪሳውያን ለይቶ ወደ ጌታ ዘንድ እንዲመጣ እና እንዲማር ልቡን አቀናለት። (ዘፍ 12)
2. የአይሁድ አለቃ ነው
በዘመኑ የነበሩ ሮማውያን ገዢዎች በጭቆና ቀንበር ሥር ያዋሉትን ሕዝብ
የሚያስተዳድሩት እነርሱ ከላይ ተቀምጠው የሕዝቡን ጠባይ፣ ልማድ፣ ሃይማኖት እና ቋንቋ
በሚያውቅ ምስለኔ ነበርና ኒቆዲሞስም ፈሪሳዊ ሲሆን ግን በሮማውያን የተሾመ ባለሥልጣን
ነበረ። (ዮሐ 3 ፥ 1)
3. መምህረ እስራኤል ነበረ
ኒቆዲሞስ ወደ ክርስቶስ ሲቀርብ ምልክቶቹን ቢያምንም አምላክነቱን አልተቀበለም
ነበር። ትንቢተ ነቢያትን የማንበብና የማወቅ ዕድል የነበረው ቢሆንም ጌታ የሚያስተምረውን
ትምህርት ለማመንም፣ ለመቀበልም ባለመቻሉ ክርስቶስ “የአይሁድ አለቃ ስትሆን ይህንን
አታውቅምን?” ብሎ ውዳሴ ከዘለፋ ተናግሮታል “የአይሁድ አለቃ” ብሎ ውዳሴ “ይህንን
አታውቅምን?” ብሎ ዘለፋን ተናገረ። ባለማወቁም ተደንቆ መምህርነቱንና፣ አምላክነቱን፣
መድኃኔዓለም መሆኑን ገለጸለት። (ዮሐ 3 ፥ 2 ፣ 14 ፥ 18)

ኒቆዲሞስ ለምን በሌሊት ወደ ጌታ መሄድን መረጠ?
ከላይ እንደገለጽነው ኒቆዲሞስ የአይሁድ አለቃ፣ ፈሪሳዊ፣ መምህረ ኦሪትም ስለነበር
አይሁድ ከሚቃወሙት መሲህ ጋር መታየቱ ተቃውሞ ሊያስነሳበት ስለሚችል በሌሊት ወደ ጌታ
መሄድን መረጠ። ምንም እንኳ ኒቆዲሞስ መምህረ ኦሪት ቢሆንም ወደ ጌታ ሲመጣ ራሱን

ዝቅ አድርጎ ክርስቶስን “መምህር ሆይ” ብሎ የእርሱን አላዋቂነት፣ የክርስቶስን ማዕመረ
ንቡዐትነት (የተሰወረን አዋቂነት) መስክሯል።
መድኃኒታችን ክርስቶስም ወደርሱ የሚመጡትን በፍቅር የሚቀበል አባት ነውና
ኒቆዲሞስ በኦሪት መምህርነቱ የእርግማን ምልክት እንደሆነ በሚያውቀው መስቀል በረከት
እንደሚመጣ የነሐሱን እባብ ታሪክ ጠቅሶ አስተምሮታል። (ዘፍ 2 ፥ 18፣ ገላ 3 ፥ 13፣ 2ኛ ቆሮ
5 ፥ 2 ፣ ዮሐ 3 ፥ 14-15)
ነገር ግን ከትምህርት ሁሉ ኒቆዲሞስን የከበደው “የሰው ልጅ ሁለተኛ መወለድ
ያስፈልገዋል” የሚለው ነበር። ከሥጋ የተወለደ ሥጋ በመሆኑ ሰው በመንፈስ ሊወለድ ያሻዋል
ብሎ ሲያስተምረው ኒቆዲሞስ ከሚያውቀው ምድራዊ ልደት ጋር ተመሳስሎበት “ሰው
እንዴት ካደገ በኋላ ከእናቱ ሊወለድ ይችላል?” ሲል ጌታን ጠይቆታል። እርሱም “ከውሃና
ከመንፈስ ትወለዱ ዘንድ አላችሁ” (ዮሐ 3 ፥ 7) ብሎ የሰው ልጅ በጥምቀት (ዳግም ልደት)
የእግዚአብሔር ልጅ እንደሚሆን እንጂ ከማኅፀን አንስት ዳግም የሚወለድ አለመሆኑን
አብራራለት።
ከኒቆዲሞስ ምን እንማራለን?
•
•
•
•

ትግሃ ሌሊት (ሌሊት ለአገልግሎት መትጋት) (ዮሐ 3 ፥ 2፣ ማቴ 26 ፥ 41)
እስከመጨረሻው መጽናት (ማር 14 ፥ 15፣ ማቴ 24 ፥ 13፣ ዮሐ 19 ፥ 38)
ስምዐ ጽድቅ (የእውነት ምስክር መሆን) (ሉቃ 12 ፥ 3-5)
ራስን ዝቅ ማድረግ (አትህቶ ርዕስ) (ሉቃ 16 ፥ 42፣ 18 ፥ 11-16)
ማጠቃለያ

ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል እንዳስተማረው መንግሥተ
እግዚአብሔርን ለመውረስ ከመንፈስ ቅዱስ ዳግም መወለድ ያስፈልጋል። አንድ ሰው በሥጋ
ከወላጆቹ ሳይወለድ በዚህ ዓለም መኖር እንደማይቻለው እንዲሁ ከእግዚአብሔር ያልተወለደም
በመንፈሳዊው ዓለም ሊኖር አይቻለውም።
ስለዚህ በሁለተኛው ልደት የአሮጌውን ሰው ማንነት እና ጠባይ በመጣል አዲሱን ሰው
ክርስቶስን በመልበስ አዳማዊ ደካማ ባህርያችንን በቃሉ ልንሽር ከእርሱም ልንወለድ ርስቱንም
ወርሰን የእግዚአብሔር ልጆች እንባል ዘንድ ለክብር ተጠርተናል። በዚህም አባታችንን መስለን
ልንኖር ይገባናል። ቅዱሳን እርሱን መስለው ኑረዋልና።
ወስብሐት ለእግዚአብሔር
ወለወላዲቱ ድንግል
ወለመስቀሉ ክቡር
በሰ/አ/ሰ/ት/ቤቶች አንድነት ጉባዔ
የምሥራቅ ክፍለ ግዛት ትምህርት ክፍል

