
በቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በየሳምንቱ ቅዳሜና Eሁድ ከ4 – 6 ሰዓት ለሚካሔዳው የልጆች መርሐ ግብር በምድብ Aምስት 
(ከ10ኛ – 12ኛ) ክፍል ላሉ ተማሪዎች የተዘጋጀ ሳምንታዊ ትምህርት 

Aዘጋጅ፡- ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ                  ሰኔ ፲፪ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም. 1

ምድብ Aምስት (ከ10ኛ – 12ኛ) ክፍል 

36 ኛ ሳምንት 

ቤተክርስቲያን በዘመነ ሐዋርያት(I) የቤተክርስቲያን ልደት(I) 
የትምህርቱ ዓላማ 

 ይህ በተከታታይ የምናማረው "ቤተክርስቲያን በሐዋርያት ዘመን ክፍል Aንድ(1) ነው፡፡" 

 በዛሬው ትምህርታችንም የቤተክርስቲያን ታሪክን ማጥናት ጠቀሜታ በተለይም ዘመነ ሐዋርያትን Eንማራለን፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ 
 መንግስተ ሰማያት የሰናፍጭን ቅንጣት ትመስላለች… 

ትምህርቱ የሚያተኩርባቸው ነጥቦች፡- 
መግቢያ፡ የቤተክርስቲያንን ታሪክ ለምን Eናጠናለን? 

 ስለቤተከርስቲያን ታሪክ ስናጠና በምድር ስላለው የEግዚAብሔር መንግስት ማጥናታችን ነው፡፡ የመንግስቱ Aጀማመር መስፋፋቱና የሰው ልጆች 
ድህነትም የታሪኩ Aካላት ናቸው፡፡ 

 የቤተክርስቲያን ታሪክ "የሰናፍጭ ቅንጣት" ወይም "ዳቦን ሁሉ የሚያቦካ Eርሾ" ተብሎ በጌታችን የተመሰለው ምሳሌ ቀጣይ ክፍልና ማብራሪያ 
ነው፡፡  "መንግስተ ሰማያት ሰው ወስዶ በEርሻው የዘራትን የሰናፈጭ ቅንጣት ትመስላለች Eሷም ከዘር ሁሉ ታንሳለች ባደገች ጊቼ ግን 
ከAትክልቶች ትበልጣለች የሰማይም ወፎች መተው በቅርንጫፏ Eስኪሰፍሩ ዛፍ ትሆናለች፡፡ ሌላ ምሳሌ ነገራቸው Eንዲህም Aለ፡- መንግስተ 
ሰማያት ሁሉ Eስኪቦካ ድረስ ሴት ወስዳ በሦስት መስፈሪያ ዱቄት የሸሸገችውን Eርሾ ትመስላለች፡፡" ማቴ. 13፣31-33 

 የቤተክርስቲያን ታሪክ የEግዚAብሔር ኃይልን በዲያሎስና ኃይሎቹ ላይ ያለውን ድል Eንዲሁም የብርሃን መንግስት ከጨላማው መንግስት በላይ 
ያለውን ጥንካሬ የምናይበት ነው፡፡ 

 የቤተክርስቲያን ታሪክ የተሻለው የክርስትና መገለጫ ነው፡፡ የሰው ዘር ሃይማኖታዊ Eድገትና የEግዚAብሔርን የማዳን Eቅድ ያሳየናል፡፡ 
 የቤተክርስቲያን ታሪክ የክርስቲያኖች ብርታትና ጽናት ነው፡፡ "Eንግዲህ Eነዚህን የሚያህሉ ምስክሮች Eንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን Eኛ ደግሞ 

ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከበንን ኃጢAት Aስወገድን የEምነታችንንም ራስና ፍጻሜውን Eየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትEግስት 
Eንሩጥ" Eብ. 12፣1 

የዘመነ ሐዋርያትን የቤተክርስቲያን ታሪክ የማጥናት ጥቅም 
 ዘመነ ሐዋርያት ዋናው የቤተክርስቲያን ምንጭ Eና መሰረት ነው፡፡ ይህ ዘመንም መንፈስ ቅዱስ የሐዋርያትን ሥራ በሙሉ ይመራበት የነበረ 

ዘመንና ሐዋርያት ከዛ በኋላ ላለው ዘመን ሁሉ የሚሆነውን ሁሉ የሰሩበት ዘመን ነው፡፡ 
 ዘመነ ሐዋርያት የክርስትናን ውጤታማነትና ንጽህና የሚያሳይ የEምነት ሥEል ነው፡፡ 
 ይሄም ክርስትና Eንደ ሃይማኖት ከሰው ልጆች ሥራ ሁሉ የሚበልጥ የEግዚAብሔር ሥራ የሚበልጥ የሚያረጋግጥልን ነው፡፡ 
 መልካም ምሳሌ የሚሆኑን Eንደ ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ቅዱስ ጳውሎስ፣ ቅዱስ ማርቆስና ቅዱስ ዮሐንስ ዓይነት Aርኣያዎቻችንን የሚያሳየን ዘመን 

ነው፡፡ 

የዘመነ ሐዋርያት ታሪካዊ ምንጮቻችን 
 የAዲስ ኪዳን መጻሕፍት በተለይም የሐዋርያት ሥራ ፡፡ 
 የሐዋርያት የትምህርትና የህግ መጻሕፍት ለምሳሌ፡- መጽሕፈ ዲድስቅልያ 
 የሐዋርያውያን Aበው (የሐዋርያት ተከታይ የነበሩ ናቸው፡፡) ጽሑፎች፡- ለምሳሌ የሮማው ቀሌሜንጦስ፣ Aግናጢዮስና ፖሊካርፐርስ… 

የመሳሰሉት 
 Aይሁዳዊ ምንጮች ለምሳሌ፡- የፊሎና ዮሲፋስ ጽሑፎች 
 በሁለተኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ Aበው መጻሕፍት፡፡ ማለትም ሁለተኛው የሐዋርያት ትውልድ የዚህ ምንጭ ምሳሌዎቻችንን ዮስጢኖስ ፣ 

Iራያዎስ Eና ሄጂሲፐስ ናቸው፡፡ 

ዘመነ ሐዋርያት ማለትን ምን ማለት ነው? 
 ይህ ዘመን ከ33 ዓ.ም Eስከ 100 ዓ.ም ያው ዘመን ነው፡፡ ይህም መንፈስ ቅዱ ከወረደበት የጰንጠቆጤ Eለት ዮሐንስ Eስከ ተሠወረበት ዓመት 

ማለት ነው፡፡ ዮሐንስ ወንጌላዊ ከሐዋርያት ረጅም Eድሜ የኖረ ሐዋርያ ነው፡፡ 

ቤተከርስቲያን በተወለደችበት ዘመን የነበረው ዓለም 
   ይህን ጉዳይ ለመመልከት ሦስት ክፍሎን ማንነት ይጠበቅ ብንል:- 

 Aይሁድ: በውስጣቸው የነበሩ ክፍሎችን ልማዳቸው ወ.ዘ.ተ 
 Aሕዛብ: ጣOት ያመልክ የነበረው ዓለም 
 በወቅቱ የነበረው የፖለቲካ ሁኔታ፡፡ 

      በዚህ ትምህርት ምን Aጠናን 
1. ውድ የሆነችውን የቤተከርስቲያናችን ታሪክ ማጥናት Eንድኖርባትና Eንድንከተላት ይረዳናል፡፡ Eንደሁም Aዳዲስ የሐሰት ሐሳችንና የዓለም 
ሃይማኖቶችን Eንድንቋቋም ያስችለናል፡፡ 

2. ቤተከርስቲያናችን ታካዊት ናት፡፡ ብዙ በጣም ብዙ ዓመታት ወደ ኋላ የሚመልሰን መሠረት Aለን፡፡ ጠንክረን Eንድንቀጥል ከሥራችን ጋር 
መገናኘት Aለብን፡፡ 

3. በዚህች ድንቅና ውድ ቤተከርስቲያን Eንኮራለን ማለት ብቻ በቂ Aይደለም፡፡ ዋናው መስመር በEውነት በፍቅር ውስጥ ነን? ይህንስ በድርጊቶቻችን 
ለሌላው Eንገልጻለን ?  

ይቆየን፡፡ 


