ኒቆዲሞስ
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!!
7ይ ሰንበት ናይ ዓቢ ጾም ኒቆዲሞስ ይብሃል፡ ኒቆዲሞስ መምህር ሕጊ (መምህር
እስራኤል ) ኮይኑ ብለይቲ ናብ ጎይታ እናመጽ ይምሃር ከምዝነበረ እቲ ቃል ሓቂ
ዝሓዘ ቅዱስ መጽሓፍ ይገልጸልና። ኒቆዲሞስ ምስ ዮሴፍ ባዓል ኣርማትያስ ኮይኑ ን
ስጋ ጎይታ ካብ መስቀል ኣውሪዱ ናብ መቓብር ዘእተወ ቅዱስ ኣቦ’ዩ!! ኒቀዲሞስ
ክብሃል እንከሎ ናይ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 የዘክረካ!! ከምዚዚብል፤1 - ካብቶም ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ዝስሙ ሰብኣይ፡ ሓለቓ ኣይሁድ ነበረ። 2 - ንሱ ብለይቲ
ናብ ኢየሱስ መጺኡ፡ ረቢ፡ ብጀካ ኣምላኽ ምስኡ ዝዀነ ሰብ፡ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘሎኻ
ተኣምራት ኪገብሮ ዚኽእል የልቦን እሞ፡ ንስኻ መምህር ኴንካ ኻብ ኣምላኽ ከም ዝመጻእካ፡
ንፈልጥ ኣሎና፡ በሎ። 3 - ኢየሱስ ድማ፡ ካልኣይ ጊዜ እንተ ዘይተወልደ፡ ንመንግስቲ
ኣምላኽ ኪርእያ ከቶ ከምዘይኽእል ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለካ ኣሎኹ፡ ኢሉ መለሰሉ። 4 ኒቆዲሞስ ከኣ፡ ሰብከ ምስ ኣረገ፡ ከመይ ኢሉኪውለድ ይኽእል፧ መሊሱ ናብ ከርሲ ኣዲኡ
ኣትዩስ ኪውለድዶ ይኽእል እዩ፧ በሎ። 5 - ኢየሱስ መለሰ፡ ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለካ ኣሎኹ፡
ካብ ማይን ካብ መንፈስን ቅዱስን እንተ ዘይተወልደ፡ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ኪኣቱ ዚኽእል
ከቶ የልቦን። 6 - እቲ ካብ ስጋ እተወልደ ስጋ እዩ፡ እቲ ካብ መንፈስ እተወልደ ኸኣ መንፈስ
እዩ። 7 - ካልኣይ ኽትውለዱ ብግዲ እዩ ስለ ዝበልኩኻ፡ ኣይትገረም። 8 - ንፋስ ናብ ዝደለዮ
ይነፍስ፡ ደሃዩ ኸኣ ትሰምዕ፡ ካበይ ከም ዚመጽእ ናበይውን ከም ዚኸይድ ግና ኣይትፈልጥን
ኢኻ። እቲ ኻብ መንፈስ እተወልደ ዘበለ ድማ ከምኡ እዩ። 9 - ኒቆዲሞስ ከኣ፡ እዚ ደኣ
ኸመይ ኢሉ ኪኸውን ይከኣል፧ ኢሉ መለሰሉ። 10 - ኢየሱስ ድማ መሊሱ ከምዚ በሎ፡ ንስኻ
መምህር እስራኤል ኢካ፡ እዚ ነገር እዚዶ ኣይትፈልጥን፧ 11 - ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለካ
ኣሎኹ፡ እንፈልጦ ንዛረብ፡ ዝርኤናዮውን ንምስክር ኣሎና፡ ነቲ ምስክርና ግና
ኣይትቕበልዎን ኢኹም። 12 - ናይ ምድሪ ነገር ነጊረኩም ካብ ዘይትኣምኑስ፡ ናይ ሰማይ
ነገር እንተ ነገርኩኹም ግዳ፡ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ፧ 13 - ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ
ኣብ ሰማይውን ዘሎ ወዲ ሰብ፡ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የልቦን። 14 ፡ 15 - ብእኡ ዚኣምን
ኲሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ
ተመን ዝሰቐለ፡ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ኪስቀል ይግባእ እዩ።
16 - ኣምላኽ፡ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዂሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡
ከይጠፍእሲ፡ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ። 17 - ኣምላኽ ንወዱ፡
ዓለም ብእኡ ኽትድሕን እምበር፡ ንዓለም ኪፈርዳስ ኣይለኣኾን። 18 - ብእኡ ንዚኣምን
ኣይፍረዶን። ነቲ ዘይኣምን ግና፡ ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ፡ ድሮ ተፈሪድዎ
ኣሎ። 19 - እቲ ፍርዲ እዚ እዩ፡ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ፡ ሰብ ግና፡ ግብሮም ክፉእ እዩ እሞ፡
ካብ ብርሃንሲ ጸልማት ፈተዉ። 20 - ክፉእ ዚገብር ዘበለ ብርሃን ይጸልእ እዩ እሞ፡ እቲ ግብሩ
ምእንቲ ኸይዝለፍ፡ ናብ ብርሃን ኣይመጽእን። 21 - እቲ ሓቂ ዝገብር ግና፡ ብኣምላኽ
እተገብረ እዩ እሞ፡ ግብሩ ምእንቲ ኪግለጽ፡ ናብ ብርሃን እዩ ዚመጽእ።
ኣብዘን ምስ ኒቆዲሞስ ዝተግበራ ምልልስ ንኹሉ ወዲ ኣዳም ኣገዳሲ ዝኾና ነጥብታት
ቀሪበን ኣለዋ። ምስትውዓል የብዝሓልና!
ብሰላም ናብ ዕለተ ሆሳእናን ትንሳኤን የብጽሓና ኣሜን!!

