
2ኛው ቅድስት 
 
 ስያሜው ከሊይ እንዯገሇጽነው የቅደስ ያሬድ ሲሆን ቃለ ግን የወጣው ወይም የተገኘው “ቀዯሰ” አመሰገን፣ሇየ፣
መረጠ፣አከበረ…… ከሚሇው የግዕዜ አንቀፅ ነው። ስሇዙህ “ቅድስት” የሚሇው ቃሌ የሚቀፀሇው ሇሰንበት በመሆኑ ይህች 
ዕሇት እና ከዙህች ዕሇት ተነሥተን የምንቆጥራቸው ሰባት ዕሇታት(አንድ ሣምንት) “ቅድስት” ተብል የጠራሌ። 
 በዙህች በቅድስት ሰንበት ሦስት ጉዲዮችን እንመሇከታሇን። 
 

1) ሰንበትን የቀዯሰ፣ ያከበረና ከዕሇታት የሇየ እግዙአብሔር ስሇሆነ የእግዙአብሄር ቅድስና የባህርዩ መሆኑን 
እንመሇከታሇን። 

እግዙአብሔር ሇሙሴ “እኔ እግዙአብሔር ቅደስ ነኝና እናንተም ቅደሳን ሁኑ” (ላ 19፥2) በማሇት ራሱ 
ቅደስ መሆኑን ከመግሇጹ በፊት  ቅድስናው የባህርዩ በመሆኑ ”ቅደስ” ብሇው የሚያመሰግኑ መሊእክትን እና ቅደስ 
ብል የሚጠራውን ሰውን ፈጥሮ ሰሇ ራሱ ቅድስና ከመናገሩ በፊት በባህርይ ቅደስ ነው። ስሙም ቅደስ ነው። 
ሇዙህም ሙሴና የሣሙኤሌ እናት ሐና ቅድስናውን እንዱህ ሲለ ገሌጸዋሌ። በቅድስና የከበረ እንዲንተ ያሇ ማነው?  
(ጸ 15፥11)  
“እንዯ እግዙአብሔር ቅደስ የሇም ……. ከአንተ በቀር ቅደስ የሇም (1ኛ ሳሙ 2፥2) የቅደሱ የእግዙአብሔር 
ምስጋናም ቅደስ” ይባሊሌ። ሱራፌሌ የሚያመሰግኑት ምስጋና ቅደስ መሆኑን ነቢየ ሇዐሌ ኢሳያስ በሚገባ ገሌጿሌ። 
(ኢሳ 6፥1-10) 
የቅደስም እናት ቅድስት ድንግሌ ማርያም “እርሱ በእኔ ታሊቅ ስራ አድርጓሌና ስሙም ቅደስ ነው” (ለቃ 1፥49) 
በማሇት የስሙን ቅድስና አስተምራሇች በተጨማሪም። (ሕዜ 36፥20) 
 በመሆኑም እግዙአብሔር ቅደስ ነውና የእርሱ የሆነው ሁለ ቅደስ ነው። ከሰው ጀምሮ (ጸ 28፥41) 
ሇእግዙአብሔር  የታሰበው አሥራትና በኩራት ሁለ (ጸ 13፥2) ቤተ ክርስቲያንና አምሌኮቱን ሇመፈጸም የተሇየና 
የተባረከ ቦታ ሁለ (ጸ 3፥5) እግዙአብሔር የሚመሰገንበት “ንዋየተ ቅድሳት” ተብሇው የተየሰሙት ከውስጡ 
ከተቅዋመ ወርቁ፣መሰቦ ወርቁ፣ማዕጠንተ ወርቁ፣መስቀሌና ጽናሐው ጀምሮ ከውጩ ከበሮ ጽናጽሌና መቋሚያው 
ሣይቀር ሇእግዙአብሔር የተሇየ ስሇሆነ ”ቅደስ” ይባሊሌ። (ኢሳ 6፥19) 
 

2) ሰው፦ ሰው በቅደሱ በእግዙአብሔር አርአያና ምሣላ ቅደሱን እግዙአብሔርን እንዯመሊእክት ቅደስ ቅደስ ቅደስ 
እያሇ እንዱቀሰ እና የፈጠረው የክብሩ ወራሽ እንዱሆን መፍጠሩ የታወቀ ነው። ነገር ግን ሲፈጠር የተሰጠውን 
ቅድስና እንዯተጐናፀፈ የተጓው ሰባት አመት ብቻ ነው። 

 
ከነዙህ ዓመታት በኋሊ ከፈጣረው ጋር ተጣሌቶ የነበረውን ቅድስና አጥቶ ስሇኖረ እግዙአብሔር ወዯ 

ቅድስናው ይመሌሰው ንድ ወረዯ፣ተወሇዯ፣ጾመ፣ጸሇየ፣……………. ሞተ፥ተነሣ፥ዏረገ። በዙህ ሂዯት ወዯ ቀድሞ 
ቅድስናው ከመሇሰው በኋሊ ሇሁለተኛ ጊዛ ቢያጣ እንዲሇፈው ሉወርድና ሉወሇድ ስሇማይችሌ ቅድስናውን 
እንዱጠብቅ የሚማርበት ቤተ ክርስቲያን መሠረተሇት፤ የሚያስተምሩ ካህናትን ሾመሇት። 
 
 በዙህ መሠረት ሰው በአርባና እና በሰማንያ ቀን በውሃና በመንፈስ ቅደስ (በጥምቀት) የእግዙአብሔር 
ሌጅነት ሲሰጥ የተከበረውን ቅድስና እንዲያጣ መጻሕፍት ይመክራለ። ቅድስናን የሚያሳጡትም አምሌኮ ጣዖት፣
እናት አባትን አሇማክበር፣ ሰንበትን አሇማክበር (ላ 19፥2) ……. የመሳሰለት ሲሆኑዜሙትም ቅድስናን ሉያሳጣ 
የሚችሌ እንዯሆነ ሐዋርያው ጽፏሌ።(1ኛ ተሰ 4፥7) 
 
 ባጠቃሊይ ሰው ቅደስ የሆነው የእግዙአብሔር ማዯሪያ ቤተ መቅዯስ እንዯሆነ ስሇ ተጻፈ ከኅጢአት ርቆ 
ቅድስናን መጠበቅ ተገቢ ነው። (1ኛ ቆሮ 3፥17) 
 

3) ሰንበት፦ ሰንበት ማሇት ቅደስ እግዙአብሔር የሰው ሌጅ ከምግባር ሥጋ አርፎ ምግባረ ነፍስን ሠርቶ ረፍተ ነፍስን 
አግኝቶ እንዱቀድሳት ከዕሇታት ሇይቶ የቀዯሳት እግዙአብሔርን የምንቀድስባትና ቅድስናችንን የምናፀናባት ቀን 
ናት። 

”ወኩል ፈጸሞ  አእረፈ እግዙእነ በሰንበት” ሥራውን ሁለ ከፈጸመ በኋሊ ጌታ በሰንበት አረፈ።  
(ፍ 2፥2) እግዙአብሔርም ሰባተኛውን ቀን ባረከው ቀዯሰውም ….  
”ወይቤልሙ ስደሰ መዋዕሇ ግብሩ ግብረክሙ አመ ሳብዕት ዕሇት ዕረፍት ትኩንስሙ”። ስድስት ቀንም ሥራችሁን 
ሥሩ ሰባተኛዋ ግን ረፍት ትሁናችሁ። (ፀ 31፥43) 
 



 ይህችን የመጀመሪያዋን ቀን ሰንበት ጌታ አርፎባታሌ። የፍጥረት መጀመሪያ ቀን እሁድ ነው። እሁድ 
ማሇት ትርጉሙ አንድ ማሇት ነው።  ”አሐዯ” አንድ አዯረገ ካሇው ቃሌ (አንቀጽ) የወጣ ነው። 
 
 ስሇዙህ አሇም የተፈጠረው እሁድ ነው። እግዙአብሔር በመጀ መሪያ ሰማይን እና ምድርን ፈጠረ  
(ፍ 1፥1) ሲሌ ይህ መጀመሪያ የተባሇው ቀን እሁድ ነው። እሁድ የጀመረውን የፍጥረት ሥራ በስድስተኛው ቀን 
በተፈጠረው በአዲም አጠናቅቆ በሰባተኛው ቀን ቅዲሜ አርፎበታሌ። በዕረፍቱም ቀድሷታሌ። ሁሊችንም ስድስት 
ቀን የሥጋችንን ማዯሪያ የሚሆነውን ሥራችን አጠናቅቀን እንድናርፍበት በሙሴ አማካኘነት ተእዚዘን 
አስተሊሌፏሌ።          
 
 ይህች ቀዲማዊት ሰንበት ሰንበተ አይሁድ፣ ሰነበተ ኦሪት፣ቀዲሚት ሰንበት እየተባሇች ትጠራሇች። 
ሁሇተኛዋ እና በአሁኑ ሰዓት እኛ የምናከብራት ሰንበት እሁድ ናት። ሇእሁድ ሰንበት አከባበር መነሻ የሆኑትን 
ምክንያቶች ከመጥቀሳችን በፊት ብዘ ጊዛ በሰዎች ንድ የሚነሳው ጥያቄ ቀዲሚት ሰንበት ተሽራሇች? ወይስ 
አሌተሻረችም? የሚሌ ጥያቄ ነው። እንዯ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት አሌተሻረም።  
ራሱ ”ሕግንና ኦሪትን ሌሽር አሌመጣሁም” (ማቴ 5፥17) ብል የተናገረውን መሠረት በማድረግ ሁሇቱም ሰንበቶች 
ይከብራለ። ዚሬ በሃገራችን በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ቅዲሜ ተሽራሇች ብል የሚጠምድ ገበሬ የሇም፤ ቅዲሜ ተሽራሇች 
ብሊ እህሌ የምትረጭ የቤት ወ/ሮ (እመቤት) የሇችም። ይህ ታሊቅ ማስረጃ ነው። 
 
 ነገር ግን እሁድ ሰንበት ትበሌጣሇች። ሇመብሇጧም መነሻ የሚሆነው በመጀመሪያ ዓሇም ተፈጥሮባታሌ። 
የሰውን ሌጅ ሇማዲን የመጣው ክርስቶስም የማዲን ሥራውን የጀመረው ማሇትም ቃሌ ሥጋ የሆነው (የድንግሌን 
ሥጋ በመዋሃድ የተፀነሰው) በእሁድ ሰንበት ነው። በክርስቶስ ትንሣኤ የሰው ሌጅ ትንሣኤ መኖሩ የተረጋገጠው 
በእሁድ ሰንበት ነው። ሇሐዋርያት ታሊቁ ፀጋ ሀብተ መንፈስ ቅደስ የወረዯው በእሑድ ሰንበት ነው። ወዯፊትም 
የምንጠብቀው ምፅአተ ክርስቶስ የሚፈፀመው በእሁድ ሰንብት ነው። 
 
 ስሇዙህ ይህች ሰንበት ”ሰንበተ ክርስቲያን” ትባሊሊች። ቅደስ ያሬድ ይህችን ሰንበት ከቅዲሚት ሰንበት 
እንዯምትበሌጥ ሲገሌጻት ”እመ ስብዕት ዕሇት ሰንብተ ክርስቲያን በእንተ ትንሣኤሁ ኮነ ሰንበቶሙ ይእቲ ሇሕዜበ 
ክርስቲያን። ክርስቶስ ከሙታን ስሇመነሳቱ በሰባተኛው ዕሇት ቦታ የክርስቲያን ሰንበት ሆነች” በማሇት ምሯሌ 
(ተናግሯሌ)።  
 
 በመሆኑም ዓሇም በማወቅም ሆነ ባሇማወቅ፣ በማመንም ሆነ ባሇማመን፣ በምግባረ ነፍስም ሆነ በምግባረ 
ሥጋ ተሳማምቶ ያርፍባታሌ። ስሇዙህ በዕሇተ ሰንበት ነፍስና ሥጋችንን አንድ አድርገን ሇእግዙአብሔር 
የምናስገዚበት ዕሇት በመሆኗ በዙህች ዕሇት እግዙአብሔር ዯስ የሚሰኝባቸውን ሥራዎች ማሇትም የተጣሊ 
በማስታረቅ፣ የታመመ በመጠየቅ፣የታሠረ በመጐብኘት ወዯ ቤተ ክርስቲያን ሄዯን በማስቀዯስና ቃለን በመስማት 
……ፍጹም የሆነ የቅድስና ሥራን ብቻ በመሥራት እንድንቀዯስባት ቀድሶ የሰጠን ዕሇት በመሆኗ ”ቅድስት” 
ትባሊሇች።      

 

 


