
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                  ነሐሴ ፩ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም. 1

ምድብ Aምስት (ከ10ኛ – 12ኛ) ክፍል 
  43 ኛ ሳምንት 

ቤተክርስቲያን በዘመነ ሐዋርያት (VII) 
ሥርዓተ Aምልኮ በሐዋርያት ቤተክርስቲያን 

የትምህርቱ ዓላማ 
 ይህ በተከታታይ የምንማረው የዘመነ ሐዋርያት የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ሰባተኛና የመጨረሻ ክፍል 
ሲሆን፡፡በዚህ ትምሀርታችንም በዚያን ዘመን ስለነበረው ሥርዓተ Aምልኮ Eንማራለን፡፡  

የሚጠና ጥቅስ 
 "በEግዚAብሔር ማደሪያ ቤት መኖር Eንዴት Eንደሚገባ ታውቅ ዘንድ Eጽፍልሃለሁ፤" 
    1ኛ ጢሞ 3፣ 15  

የትምህርቱ ትኩረት 
 
(ሀ) መግቢያ  
 

 በተከታታይ የተማርነውን ከልሱ፡፡  
 ስለ ሥርዓተ Aምልኮ ከመነጋራችን በፊት ቤተክርስቲያን ለAማንያን ለምን Eንደሚጠቅማቸው Eናያለን፡፡ 
 ቤተክርስቲያን በሐዋርያት ትምህርትና ሐሳብ የEግዚAብሔር ቤት ናት፡፡"ነገር ግን ብዘገይ በEግዚAብሔር 
ማደሪያ ቤት መኖር Eንዴት Eንደሚገባ ታውቅ ዘንድ Eጽፍልሃለሁ፤ቤቱም የEውነት ዓምድና መሠረት 
የሕያው EግዚAብሔር ቤተክርስቲያን ነው፡፡" 1ኛ ጢሞ. 3፣15 ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ሙሽራ ናት፡፡ 

 በቤተክርስቲያን በሚፈጽሙ ምሥጢራት በረከትና ጸጋ Eናገኛለን፤በዘመነ ሐዋርያት የነበረችው 
ቤተከርስቲያንም ለምሥጢራት ጥቅም ትኩረት ነበራችው፡፡በሐዋርያት ሥራ ምE. 9 Eና 10 
የተጠቀሰውን የሳውልንና የቆርነሌዎስን ጥምቀት ታሪክ Aንብቡ፡፡  

(ለ) የጌታ Eለት - Eሁድ  
 ጌታችን ከሙታን ተለይቶ የተነሳባት ስለሆነች የጌታ ቀን ትባላለች፡፡Eሁድ Aይሁድ የሚያከብርዋትን ቅዳሜ 
ተክታለች፡፡ 

 በመጽሐፍ ቅዱስ Eሁድ  ክርስቲያኖች ተሰባስበው ቅዱስ ቁርባን የሚቀበሉባት መሆኑ ተገልጾዋል፡፡ 
"ከስምንት ቀን በኋላም ደቀ መዛሙርቴ ደግመው በውሰጥ የነበሩ፤ቶማስም ከEነርሱ ጋር ነበረ፡፡ ደጆች ተዘግተው 
ሳሉ Iየሱስ መጣ፣በመካከላቸውም ቆሞ፡-ሰላም ለEናንተ ይሁን Aላቸው፡፡"ዮሐ 20፣26"ከሳምንቱም በመጀመሪያ ቀን 
Eንጀራ ለመቁረስ ተሰብስበን ሳለን፣ጳውሎስ በነገው ሊሄድ ስላሰበ ከEነርሱ ጋር ይነጋገር ነበር፣Eስከመንፈቀ 
ሌሊትም ነገሩን Aስረዘመ፡፡"የሐ.ሥራ 20፣7 "Eኔ ስመጣ ይህ የገንዘብ ማዋጣት ያን ጊዜ Eንዳይሆን፣ ከEናንተ 
Eያንዳንዱ በየሳምንቱ በፊተኛው ቀን Eንደ ቀናው መጠን Eያስቀረ በቤቱ ያስቀምጥ፡፡" 1ኛቆሮ16፣2 

(ሐ) ለAምልኮ መሠባሰብ  
 
ቦታዎች  

 የሥርዓተ Aምልኮ መሠባሰቢያቸው በቤቶች ነበር፡፡ለምሳሌ በበዓለ ሀምሳ በተሰባሰቡበት በማርቆስ Eናት በማርያም 
ቤት ነበሩ፡፡  

ሥርዓቱ  
 በቅዱስ ቁርባን ጊዜ ወንጌል በማንበብ ይጀመራል፣ የነቢያት ትንቢት ይነበባል፣ ስብከት ከተሠጠ በኋላ ጸሎት 
ይደረጋል፡፡ጸሎቱም ስለ ቤተክርስቲያን ጉዳዮች፣ ስለ ሠላም Eና የምሥጢራት Aፈጻጸም ጸሎት ናቸው፡፡  

 
Aጋፔ "የምEመናን ስብስብ-Aንድነት" 

 Aጋፔ በሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን የታወቀ ነው፡፡ክርስቲያኖች በAንድነት ተሰባስበው መዝሙር የሚዘምሩበት 
የሚማሩበትና የሚመገቡበት ነበር፡፡በመጀመሪያ Aጋፔ ከቅዱስ ቁርባን ጋር የሚፈጽሙ ነበሩ፡፡ በኋላ ግን ሁለቱን 
ሙሉ በሙሉ ለይተዋል፡፡  
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ጸሎት  

 ወንዶችና ሴቶች ለሁለት ተከፍለው ይጸልዩ ነበር፡፡ ጸሎቱም የጌታችንን ጸሎት ነበር፡፡"Eንግዲህ Eናንተስ Eንዲህ 
ጸልዩ ፡- በሰማያት የምትኖር Aባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ Eንደሆነች Eንዲሁ 
በምድር ትሁን የEለት Eንጀራችንን ዛሬ ስጠን Eኛም ደግሞ የበደሉንን ይቅር Eንደምንል በደላችንን ይቅር በለን 
ከክፉም Aድነን Eንጂ ወደ ፈተና Aታግባን መንግሥት ያንተ ናትና ኃይልም ክብርም ለዘለዓለሙ Aሜን፡፡" ማቴ. 
6፣9-13  መዝሙረ ዳዊትም የጸሎቱ ክፍል ነበር፡፡ "Eንግዲህ፣ወንድሞች ሆይ፣ምንድር ነው? በምትሰበሰቡበት ጊዜ 
ለEያንዳንዱ መዝሙር Aለው፣ትምህርት Aለው፣መግለጥ Aለው፣በልሳን መናገር Aለው፣መተርጎም Aለው፣ሁሉ 
ለማነጽ ይሁን፡፡" 1ኛ ቆሮ.14 ፡26  
Eንዲሁም "ይህ ማባከን ነውና በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ Eርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ ለጌታ በልባችሁ 
ተቀኙና ዘምሩ" ኤ.ፌ. 5፣19 

መዝሙራት  
በዘመነ ሐዋርያትም መዝሙር ይዘመር ነበር "   " ኤፌ. 5፣19 Eና ቆላ. "   " 3፣16  

የመስቀል ምልክት  
የክርስቶስ መስቀል ከመጀመሪያ ጀምሮ ለክርስቲያኖች የክብርና የቅድስና ምልክት ነበር፡፡ በደረታቸው Eና 
በክንዳቸው ይነቀሱትም ነበር፡፡የመስቀል ምልክት ያደርጉ የነበሩትም የመስቀልን ኃይል ለማግኘት፣ ዲያብሎስን 
ለማሸነፍ  Eና በመስቀል የተገለጠውን የጌታችንን ፍቅር ለማስታወስም ነበር፡፡ "የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት 
ሞኝነት፣ ለEኛ ለምንድን ግን የEግዚAብሔር ኃይል ነውና;; " 1ኛ ቆሮ. 1፣18 

ጾም  
 የረቡE Eና የAርብ ጾም፤ Eነዚህ ሁለት ቀናት Aይሁድ በማይጾምዋቸው ሁለት ቀናት ሐሙስና ዓርብ የተተኩ 
ናቸው፡፡ 

 የAርባ ቀናት ጾም ይህ የፋሲካን በዓል ለማሠብ የሚጾም ነው፡፡  
 ሰሙነ ሕማማት /የተቀደሰው ሳምንት/ ከመጀመሪያው የቤተክስቲያን ታሪክ ጀምሮ የሚፈጸም ነበር፡፡  

የክርስቲያኖች በዓላት  
 በሐዋርያት ዘመን ቢያንስ ሁለት በዓላት ይከበሩ Eንደነበር ተረጋግጦዋል፡፡ 
 ፋሲካ (የጌታችን ትንሣኤ ስለሆነ) Eና በዓለ ጰራቅሊጦስ (መንፈስ ቅዱስ በቤተክስቲያን የወረደበት Eለት) 

የሙታን ጸሎት  
 በዘመነ ሐዋርያት የነበረችው ቤተክስቲያን ለሙታን ትጸልይ ነበር፡፡ ቤተክስቲያን ለሙታን በሚደረግ ጸሎት 
ሙታንና የሚጸልዩት ሕያዋን Eንደሚጠቀሙበት ታምናለች፡፡ቅዱስ ዮሐንስ ይሄንን ሲያጸና "ማንም ወንድሙን 
ሞት የማይገባውን ኃጢAት ሲያደርግ ቢያየው ይለምን፣ሞትም የማይገባውን ኃጢAት ላደረጉት ሕይወት 
ይሰጥለታል፡፡ ሞት የሚገባው ኃጢAት Aለ፤ስለዚያ Eንዲጠይቅ Aልልም፡፡" 1ኛ ዮሐ. 5፣16 "Eንግዲህ 
EግዚAብሔርን በመምሰልና በጭምትነትም ሁሉ ጸጥና ዝግ ብለን Eንድንኖር፣ልመናና ጸሎት ምልጃም ምስጋናም 
ስለ ሰዎች ሁሉ ስለ ነገሥታትና ስለ መኳንንትም Eንዲደረጉ ከሁሉ በፊት Eመክራለሁ፡፡ ሰዎች ሁሉ ሊድኑና 
Eውነቱን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ በEግዚAብሔር በመድኃኒታችን ፊት መልካምና ደስ የሚያሰኝ ይህ ነው፡፡" 
1ኛ ጢሞ. 2፣1-3 "በዚያን ቀን ከጌታ ምሕረትን Eንዲያገኝ ጌታ ይስጠው፤በኤፌሶንም Eንዴት Eንዳገለገለኝ Aንተ 
በደኅና ታውቃለህ፡፡" 2ኛ ጢሞ.1፣18  

 ይህም ማለት በሃይማኖት በቅድስና ኖረው ያላወቁት ቀላል ኃጢAት (ስህተት) ለሠሩ የሚደረግ ጸሎት ነው፡፡  

ምን ተማርን? 
(1) በሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን Eንኑር፡፡በዓለም ብዙ የሐሰት ሃይሞኖቶች Eንሠማለን፡፡ በነዚህ የሐሰት  
     ትምህርቶች ልንሳብባቸው ግን Aይገባም፡፡ ቤተክርስቲያናችን በታሪክና በመንፈስ ከዘመነ ሐዋርያት ጋር Aንድ   
     ናት፡፡  
(2) ሥርዓተ Aምልኮታችንን መቀየር ምን ያመጣል? ሥርዓተ Aምልኮታችንን ከቀየርን ሐዋርያዊ ሥርዓተ   
     Aምልኮትን Aናጸናም፡፡ በመለወጥ የሚገኘ ትርፍም የለም፡፡ቤተክርስቲያንና ሰዎችን ከሙጉዳት በስተቀር ሌሎች  
     በክርስትና ስም የሚንቀሳቀሱ ክፍልፋዮች በዚህ የለውጥ Eንቅስቃሴ በAስከፊ ሁኔታ ይሄን በረከት Aጥተዋል፡፡  
     ለዚህም ነው የጭፈራ ቤት ትEይንትን Aምልኮ የሚሉት፡፡ "ጌታ Iየሱስ ክርስቶስ ትናንት ዛሬ  ለዘላለምም   
    ያው ነው፡፡ ልዩ ልዩ ዓይነት በሆነ በEንግዳ ትምህርት Aትውሰዱ፡፡ Eብ. 13፣8-9  

 

ይቆየን፡፡ 


