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ቅድስት 
የዐቢይ ጾም ኹለተኛ ሳምንት ˝ ቅድስት ˝ ይባላል። 

 

የቅድስት መዝሙር 
− ግነዩ ለእግዚአብሔር 
ወጸውዑ ስሞ ወንግርዎሙ 
ለአሕዛብ ምግባሮ᎐᎐᎐ 
     
እግዚአብሔርን አመስግኑ  
ስሙንም ጥሩ፤ 
ሥራውንም ለአሕዛብ ንገሩ። 
 
 
 

የቅድስት ምስባክ 
−እግዚአብሔርሰ ሰማያተ 
ገብረ፣ 
 አሚን ወሠናይት ቅድሜሁ፡፡    
ቅድሳት ወዕበየ ስብሐት 
ውስተ መቅደሱ። 

እግዚአብሔር ሰማያትን ሠራ፣ 
ምስጋና ውበት በፊቱ ነው፣ 
ቅዱስነትና ግርማ በመቅደሱ 
ውስጥ ናቸው። 

የቅድስት የቅዳሴ ምንባብ 
− 1ኛ ተሰ᎐ 4፥1−13 
−1ኛ ጴጥ᎐1፥13− እስከ ፍጻሜ 
ምዕራፍ 
− ግ᎐ሐዋ᎐10፥17−30 
 
የቅድስት ወንጌል  
−ወንጌል ዘማቴዎስ 6፥16−25 
የቅድስት ቅዳሴ  
−ቅዳሴ ዘኤጲፋንዮስ/ዐቢይ/ 

 

፠ ቅድስት የተባለበት ምክንያት ስለ ዕለተ ሰንበት ቅድስና ስለሚያወሳ ነው። 
ስያሜውም የቅዱስ ያሬድ ሲሆን ፤ ቃሉ ግን የወጣው ወይም የተገኘው ˝ቀደሰ˝ አመሰገነ፣ 
ለየ፣ መረጠ፣ አከበረ ከሚለው የግዕዝ ግስ ነው። ስለዚህ ˝ቅድስት˝ የሚለው ቃል 
የሚቀጸለው ለሰንበት በመሆኑ ይህች ዕለትና ከዚህች ዕለት ተነሥተን የምንቆጥራቸው ሰባት 
ዕለታት ወይም አንድ ሳምንት ˝ ቅድስት ˝ ተብሎ ይጠራል። 

፠  ቅድስት ሰንበት የተለየች፣ የተከበረች፣ የተመረጠችና የተቀደሰች ናት። ቃሉ 
የተገኘበትን ግንድ (ቀደሰ) የሚለውን ቃል ስንመለከት ሰንበትን የቀደሰ እግዚአብሔርን 
እናገኛለን። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው፤ በዚህም ምክንየት ከእግዚአብሔር ጋር የተያያዙ፣ 
ወይም ለእግዚአብሔር ክብር የተለዩ ሕዝቦች፣ ነገሮች፣ ዕቃዎች፣ ቦታዎችና ድርጊቶች 
የተቀደሱ ይሆናሉ። ለምሳሌ እግዚአብሔር የእስራኤልን ልጆች ሲያዝዛቸው “እኔ 
እግዚአብሔር አምላካችሁ ቅዱስ ነኝና እናንተ ቅዱሳን ሁኑ” ብሏቸዋል/ ዘሌ᎐ 19፥2/። 
ይህንንም ያለው እግዚአብሔር የእስራኤልን ሕዝብ ከዓለም ሕዝብ ሁሉ የተለዩ የራሱ ሕዝብ 
አድርጓቸው ስለነበር ነው። እንዲሁም በቤተ ክርስቲያን ለአምልኮታዊ አገልግሎት 
የምንጠቀምባቸው ዕቃዎች ሁሉ ንዋያተ ቅድሳት ይባለሉ። በተጨማሪም ሙሴና ኢያሱ 
እግዚአብሔርን ያነጋገሩባቸው ቦታዎች የተቀደሱ ስለሆኑ ጫማዎቻቸውን እንዲያወልቁ 
ታዝዘዋል።( ዘጸ᎐3፥5, 13፥2, 28፥41  ኢሳ᎐5፥15, 6፥3)  
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፠  ነገሮች ሁሉ የተቀደሱ የሚሆኑት ለእግዚአብሔር የተለዩ በሚደረጉበት ጊዜ ነው።
የሚቀድሳቸውም እግዚአብሔር ነው። እራሱ እግዚአብሔር ግን በባሕርዩ ቅዱስ ነው። 
ሁሉንም ነገር የሚቀድሰው እርሱ እራሱ ቅዱስ ስለሆነ  ነው። ሰንበትንም የቀደሳት 
እግዚአብሔር ለመሆኑ ቅዱስ ያሬድ አጽንኦት ሲሰጥው በጾመ ድጓው፦  

“ዛቲ  ዕለት  ቅድስት  ፣  
ይዕቲ  ቅድስት  ይዕቲ  ለውሉደ  ሰብእ  መድኃኒት፣  

ትኩነነ ምዕራፈ  ፍኖት፣ 
በኵሉ  ጊዜ  ወበኵሉ  ሰዓት  ፣  

ቀደሳ  እግዚአብሔር  ለሰንበት።” 
በማለት ዋይ ዜማ ሠርቶላታል። 
  

1᎐ በአጠቃላይ ስንመለከት ˝ ቅድስት ˝ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 
በገዳመ ቆሮንቶስ ገብቶ ለኛ ለሰው ልጆች አርአያ ለመሆን ጾምን የጀመረበትና የቀደሰበት 
በመሆኑ ቅድስት ተብሏል።  

2᎐ ቅድስት ሰንበትን ቅዱስ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ከምግባረ ሥጋ  አርፎ ምግባረ  
ነፍስን ሠርቶ እረፍተ  ነፍስን አግኝቶ እንዲቀድሳት ከዕለታት ለይቶ  የቀደሳት እግዚአብሔርን 
የምንቀድስባትና  ቅድስናችንን የምናጸናባት ቀን ናት። ስለዚህ ነፍስና  ሥጋችንን አንድ 
አድርገን ለእግዚአብሔር የምናስገዛባት ዕለት በመሆኗ በዚህች ዕለት እግዚአብሔር ደስ 
የሚሰኝባቸው ሥራዎች በመሥራት (የተጣላ በማስታረቅ፣ የታመመ በመጠየቅ፣ የታሰረ 
በመጎብኘት ᎐᎐᎐᎐᎐) ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደን በማስቀደስና ቃሉን በመስማት ፍጹም የሆነ 
የቅድስና ሥራን ብቻ በመሥራት እንድንቀደስባት ቀድሶ የሰጠን ዕለት በመሆኗ ቅድስት 
ትባላለች።
 

     

ስብሐት ለእግዚአብሔር! ወለወላዲቱ ድንግል! ወለመስቀሉ ክቡር! አሜን!!! 

 

 በምሥራቀ ፀሐይ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ቤ/ክ 

ሰ/ት/ቤ/ት ትምህርት ክፍል 

          ቨርጂኒያ /የካቲት 2010 ዓ.ም/ 


