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ኒቆዶሞስ ከፈሪሳውያን ወገን የአይሁዱ አለቃና የሕግ መምህር(ምሁረ ኦሪት) የነበረ ሰው ሲሆን የጌታችንን የቃሉን 
ትምህርትና የእጁን ተአምራት ሲያዳምጥና ሲመለከት በነቢያት የተነገረው ትንቢት መፈጸሙን በማመን ሌሊት ሌሊት ወደ 
ጌታችን እየመጣ ለአምላክነቱ እየሰገደ፣ በመምህርነቱ እየጠየቀ ስለተማረው ትምህርትና ስለተመለከተው ተአምራት 
”በእውነትበእውነትበእውነትበእውነት ከእግዚአብሔርከእግዚአብሔርከእግዚአብሔርከእግዚአብሔር ከሆከሆከሆከሆነነነነ በስተቀርበስተቀርበስተቀርበስተቀር አንተአንተአንተአንተ የምታደየምታደየምታደየምታደርጋቸውንርጋቸውንርጋቸውንርጋቸውን እነዚህንእነዚህንእነዚህንእነዚህን ምልክቶችምልክቶችምልክቶችምልክቶች ማለትምማለትምማለትምማለትም ተአምራትተአምራትተአምራትተአምራት ሊያደርግሊያደርግሊያደርግሊያደርግ 

የሚችልየሚችልየሚችልየሚችል የለምናየለምናየለምናየለምና አምላክአምላክአምላክአምላክ ወልደወልደወልደወልደ አምላክአምላክአምላክአምላክ እንደሆንክናእንደሆንክናእንደሆንክናእንደሆንክና ከእግዚአብሔርከእግዚአብሔርከእግዚአብሔርከእግዚአብሔር ተልከህተልከህተልከህተልከህ እንደመጣህእንደመጣህእንደመጣህእንደመጣህ አወቅንአወቅንአወቅንአወቅን” (ዮሐ 3፥2)  
በማለት በቃሉ የመሠከረ፣ እየታየ በሚፈጸመው ጥምቀት ረቂቅ የሆነችው የእግዚአብሔር ልጅነት የምትሰጥበትን 
ምሥጢረ ጥምቀት ከወገኖቹ ፈሪሳውያንም ሆነ ከጌታ ቋሚ ደቀ መዛሙርት ቀድሞ የተማረና የተረዳ የመጀመሪያው ባለ 
ታሪክ የምሥጢረ ጥምቀት ተማሪ ነው። 
 
 ”ምሥጢርምሥጢርምሥጢርምሥጢር” ተብሎ የተሰየመ መንፈሳዊ ትምህርት ሁሉ በሰው ሰውኛ ማለትም በሥጋዊ ትምህርት 
አንፃር ሲመለከቱት ከባድ ነው። ምክንያቱም በአይነ ሥጋ እየተመለከትነው በሚፈጸመው ሥርዓት የሚገኘውን ልጅነትና 
ክብር በዓይነ ሥጋ ማየት ስለማንችል ነው። ለምሣሌ ጥምቀት ሲፈጸም በዓይን ይታያል። ልጅነት ሲሰጥና መንፈስ ቅዱስ 
ሲያድርበት ግን አይታይም። 
 
 ለዚህም ነው ኒቆዲሞስ ”ሰውሰውሰውሰው    ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ    ካልተወለደካልተወለደካልተወለደካልተወለደ    የእግየእግየእግየእግዚአብሔርንዚአብሔርንዚአብሔርንዚአብሔርን    መንግሥትመንግሥትመንግሥትመንግሥት    ሊያይሊያይሊያይሊያይ    አይችልምአይችልምአይችልምአይችልም” 
ሲባል ወዲያውኑ መቀበል የቸገረው። ኒቆዲሞስ በሥጋዊ ትምህርት አንፃር ሰው ሰውኛን ሲመለከት ”ሁለተኛሁለተኛሁለተኛሁለተኛ    መወለድመወለድመወለድመወለድ” 
የምትለዋ ቃል ስለከበደችው ከጌታ ጋር ለመከራከር ሲሞክር ሁለተኛ መወለድ ማለት ከመንፈስ ቅዱስና ከማኅፀነ 
ዮርዳኖስ መሆኑንና ያለዚህች ጥምቀት የእግዚአብሔርን መንግሥት መውረስ እንደማይቻል አረጋግጦ ከነገረው በኋላ 
ይህንን አዎ፣ ልክ ነው በማለት አምኖ ከመቀበል በስተቀር እንዴት፣ ለምን በማለት መመራመር የማይቻል መሆኑን የሰው 
ልጅ የዕውቀት ጣሪያው በድምፁ እና በቅዝቃዜው የምንለየው(የምናውቀው) ነፋስ ዛፍ ሲያወዛውዝ ከምናየው በስተቀር 
ከየት እንደመጣና ወደየት እንደሚሄድ ተመራምሮ ማወቅ እንደማይቻል በሚረዳው መስሎ ሲያስረዳው ጌታ አሁንም 
ምሥጢረ ጥምቀትን መረዳት እንደከበደው ሲመለከት ምድራዊውን የነፋስ ባህርይ መመርመርና ማወቅ ካልቻልን 
ሰማያዊውን ልጅነት መርምረን ማወቅ እንደማንችል ሲያስረዳ ስለ ምድራዊ ነገር በነገርኋችሁ ጊዜ ካላመናችሁ ስለ 
ሰማያዊ ነገር ብነግራችሁ እንዴትስ ታምናላችሁ? በማለት ለኒቆዲሞስ በቀረበለት ጥያቄ የምሥጢረ ጥምቀት ትምህርት 
ተጠናቅቋል። (ዮሐ 3፥1 - 13)   
 
 በመሆኑም እምነት ማለት የማናየውን ነገር የሚያስረዳ፣ ተስፋ የምናደርገውን የሚያረጋግጥ (ዕብ 11፥1) 
አዋቂዎች እና የዓለም ጠበብቶች ተመራምረው የማይደርሱበት፣ ዘመን የማይሽረው መሳሪያ ነው። 
 
 በተጨማሪም የእግዚአብሔር መሆናችን የሚረጋገጥበት ማኅተም ነው። አብርሃም ርስት ሆና 
የምትሰጠውን ምድር እንዲቀበል ከዘመዶችህ ተለይተህ ውጣ ተባለ። እርሱም ወዴትም እንደሚሄድ ሳያውቅ፣ የትነው 
የምሄደው ሣይጠይቅ በእምነት ጉዞውን ቀጠለ። አብርሃም ፊት ለፊት የሚያየውን አባቱን እና ዘመዶቹን እንዲሁም 
ቦታውን ባላያትና ባላወቃት ርስት በእምነት ለውጦ በመታዘዙ በእምነታቸው እግዚአብሔርን ደስ ካስኙት አበው አንዱ 
ሆኖ ተቆጠረ። (ዕብ 11፥8 ፣ ዘፍ 12፥1) 
 
 ሙሴ ተከብሮና የልጅ ልጅ ተብሎ በጣም ተደላቅቆ ከሚኖርበት ቤተ መንግሥት ይልቅ 
ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር ሆኖ መከራን መቀበሉ ብድራቱ የማይቀርና የተሻለ ክብር የሚገኝበት መሆኑን ስላወቀ 
የፈርዖን ልጅ እንዳይባል በእምነት እምቢ አለ። (ዕብ 11፥23) ሙሴ በሚታየው የፈርዖን መንግሥት በእምነት ስላረጋገጠ 
እግዚአብሔርን በእምነታቸው ደስ ካሰኙት አበው አንዱ ሆኖ ተቆጠረ። 
 
 ሌሎቹም እንደዚሁ በእምነታቸው እግዚአብሔርን ደስ ያሰኙ ሁሉ የእግዚአብሔር መሆናቸውን 
ያረጋገጡት ስለሚነገራቸው ነገር ምንም ዓይነት ጥርጥር ሳይኖር እሺ ብለው በመቀበላቸው ነው። 
 
 ወደ ኒቆዲሞስ እንመለስና ኒቆዲሞስ እንደነ አብርሃም ከጌታ ጋር የተነጋገረው በቃል ሣይሆን ፊት ለፊት 
በለበሰው ሥጋ ስላየው ነው። ለዚህም ነው እስከሚገባው ድረስ ለመጠየቅ የደፈረው። በመጨረሻ ግን የቀረበለት ምሣሌ 
ለትምህርቱ በቂ ስለነበረ አምኖ በመሄድ አይሁድ ጌታን በሃሰት ሲከሱት የሕግ መምህር ነውና “በሕጋችን አስቀድሞ 
ከእርሱ ሳይሰማ ምንም እንዳደረገ ሳይታወቅ በሰው ይፈረዳልን?”  (ዮሐ 7፥51) በማለት በድፍረት ለመናገር የበቃው። 
 
  



ከዚህ በፊት ግን አይሁድን በመፍራት ሌሊት ሌሊት ወደ ጌታ እየሄደ ይማር ነበር። በመጨረሻም ቢሆን ጌታን 
ከመስቀል አውርዶ እንዲቀበር ከዮሴፍ ጋር ጲላጦስን የጠየቀና የኢየሱስን ሥጋ እንደ አይሁድ ሥርዓት ሽቶ ቀብቶ ገንዞ 
የቀበረ ኒቆዲሞስ ነው። (ዮሐ 19፥39) 
 
 ስለዚህስለዚህስለዚህስለዚህ    መማሩመማሩመማሩመማሩ    እምነትእምነትእምነትእምነት    እንዲኖረውእንዲኖረውእንዲኖረውእንዲኖረው    አደረገችው፤አደረገችው፤አደረገችው፤አደረገችው፤    እምነቱእምነቱእምነቱእምነቱ    ደግሞደግሞደግሞደግሞ    ውስጣዊውስጣዊውስጣዊውስጣዊ    ፍርሃቱንፍርሃቱንፍርሃቱንፍርሃቱን    አራቀችለት፤አራቀችለት፤አራቀችለት፤አራቀችለት፤    
የውስጥየውስጥየውስጥየውስጥ    ፍርሃቱፍርሃቱፍርሃቱፍርሃቱ    መጥፋትመጥፋትመጥፋትመጥፋት    ደግሞደግሞደግሞደግሞ    እምነቱንእምነቱንእምነቱንእምነቱን    የሚገልጽባትንየሚገልጽባትንየሚገልጽባትንየሚገልጽባትን    ሥራሥራሥራሥራ    እንዲሠራእንዲሠራእንዲሠራእንዲሠራ    አደረገችው፤አደረገችው፤አደረገችው፤አደረገችው፤    ሥራሥራሥራሥራ    መሥራቱመሥራቱመሥራቱመሥራቱ    ክብርክብርክብርክብር    እንዲያገኝእንዲያገኝእንዲያገኝእንዲያገኝ    
አደረገችው።አደረገችው።አደረገችው።አደረገችው።    
 
 ሰው እምነት ሲኖረው ሃይማኖቱን በሚገልጽበት ሥራዎች እያደገ ለክብር ይበቃል ማለት ነው። ስለዚህ 
ኒቆዲሞስኒቆዲሞስኒቆዲሞስኒቆዲሞስ ተብሎ የተሰየመው ከዚህ በላይ በገለጽነው ባለ ትልቅ ታሪክ መምህርና ደቀ መዝሙር ስም ነው። 
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