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መምህር፡‐ ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ
E‐mail: kesisolomon4@gmail.com
ቦታ፡‐ ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ
በየሳምንቱ ረቡE ምሽት ከ12፡30 – 1፡30

ኅዳር ፰ ቀን ፳፻፫ ዓ.ም.

ቤተ ክርስቲያን - በዘመነ ሐዋርያት
የAይሁድ ተቃውሞ
•

"የሚያምኑትም ከፊት ይልቅ ለጌታ ይጨምሩለት ነበር፡፡" የሐዋ. ሥራ. 5፡14

(ሀ) በIየሩሳሌም የነበረችው ቤተክስቲያን
• ቤተ ክርስቲያን የተወለደችው በበዓለ ሃምሳ በIየሩሳሌም ነው:: ከበዓለ ሃምሳ በኋላም በክርስቶስ ያመኑት
ወደየሀገራቸው ተመMc¨
ተመMc¨< ¡`eƒ“” ›eóñ፡፡ የሐ.
የሐ ሥራ 2፡1-...
2፡1• የEግዚAብሔር መንፈስ በሐዋርያት ይሠራ ነበርና የAማኞች ቁጥር በየቀኑ ይጨምር ነበር፡፡ uSËS]Á−‡
¯Sƒ w‰ ከ3,000 Eስከ 5,000 ደረሰ፡፡ "ነገር ግን ቃሉን ከሰሙት ብዙዎች Aመኑ፡፡ የወንዶችም ቁጥር
Aምስት ሺህ ያህል ሆነ፡፡
ሆነ፡፡" የሐዋ.ሥ.
የሐዋ ሥ 4፡4
• በቀጣይነት የመብዛታቸው ምክንያትም፡-የሚፈጸሙ ተAምራት Eና በፍቅርና በጽድቅ የተሞላው የክርስቲያኖች
ሕይወት ነበር፡፡ "ሕዝቡ ግን ያከብሩዋቸው ነበር፡፡ የሚያምኑትም ከፊት ይልቅ ለጌታ ይጨመሩለት ነበር፡፡"
የሐዋ ሥ 55፣14፣
የሐዋ.ሥ.
14 የሐዋ.ሥ.
የሐዋ ሥ 6 Eና 77፡፡ "EግዚAብሔርንም
EግዚAብሔርንም Eያመሰገኑ በሕዝቡ ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው
ነበራቸው፡፡
ጌታም የሚድኑትን Eለት Eለት በEነርሱ ላይ ይጨምር ነበር፡፡" የሐዋ. ሥ 2፡47፡፡
• በዚህ Uክንያትም ›ÃG<É up“ƒ በክርስቲያኖች ላይ ተነሱ፡፡

ቤተ ክርስቲያን - በዘመነ ሐዋርያት
ክርስቲያኖች ከAይሁድ የደረሠባቸው Eንግልት:• Aይሁድ በክ`ስቶe፣በሐዋርያት Eና በክርስቲÁኖች ላይ የነበራቸውን ተቃውሞ ወንጌል በግልጥ Aሳይቶናል፡፡
• ሰዎች ክርስቶስን ሲከተሉ ሲያዩ Aይሁድ በቅናት ተነሳስተው “ግደለው፣ ስቀለው” ይሉ ነበር፡፡“¾"I“ƒ
›Kq‹“ iTÓKA‹ Ó” u`v”” ”Ç=KU’< ›=¾c<e” Ó” ”Ç=ÁÖñ Q´u<” ›vuK<::” ማቴ. 27፡20፡፡
• ቅዱስ Eስጢፋኖስ”
Eስ ፋኖስ” ጠልተው
ልተው በድ”ጋይ ሲወግሩትU “¾’é ¨Ü−‹ Ÿ}vK‹¨
Ÿ}vK‹¨< UŸ<^wU
UŸ ^wU Ÿk_““
Ÿe¡”É`ÁU c−‹ ŸŸ=MpÁ“ ŸeÁU Ÿ’u\ƒ ›”Ç”Ê‡ }’Y}¨< eÖ=ó•e” ÃŸ^Ÿ\ƒ
’u`&Ã“Ñ`uƒ ¾’u[¨<”U Øuw“ S”ðe Ãn¨S< ²”É ›M‰K<U:: u²=Á” Ñ>²?:- uS<c? LÃ
uÓ²=›wN?`U LÃ ¾eÉw” ’Ñ` c=“Ñ` cU}’ªM ¾T>K< c−‹” ›e’W<:: Q´u<”“
iTÓK −‹”U éö‹”U ›“ÅÆ&k`u¨
iTÓK?−‹”U
›“ÅÆ&k`u¨<U
U Á²
Á²<ƒ&¨Å
ƒ&¨Å g”ÔU ›SÖ<ƒ“:-ÃI
› Ö ƒ“ ÃI c¨<
c¨ u²=I
u² I
u}kÅc¨< Yõ^ uQÓU LÃ ¾eÉw” ’Ñ` KS“Ñ` ›Ã}¨<U&ÃI ¾“´_~ ›=¾c<e ÃI” eõ^
Áð`cªM&S<c?U Áe}LKðM”” Y`¯ƒ ÃK¨<×M c=M cU}’ªM“ ¾T>K< ¾Nሰƒ Ue¡a‹”
›qS<::” የሐዋ. ሥ. 6፡9-14 ፡፡
• በቅዱስ ጳውሎስ ላይ ያደረጉትንም ተቃውሞ በሐዋርያት ሥራ ላይ በተለያዩ ክፍሎች Eናነባለን:: “w²<
k”U c=VL ›ÃG<É K=ÑÉK<ƒ }TŸ\&d¨<M Ó” ›dv†¨<” ›¨k:: ÃÑÉK<ƒU ²”É uK?K=ƒ“
uk” ¾Ÿ}TÃ~” u` G<K< ÃÖwl ’u`፡፡” የሐዋ.ሥ. 9፣23-25፡፡
• “›ÃG<É
“›ÃG É Ó” ¾T
¾T>ÁSMŸ<ƒ”
ÁSMŸ ƒ” ¾Ÿu\ƒ”U c?„‹“
c „‹“ ¾Ÿ}T¨
¾Ÿ}T¨<”
” Sኳ””ƒ ›¨Ÿ<&uä¨<KAe“
›¨Ÿ &uä¨ K e“
uu`“veU LÃ eÅƒ” ›e’Y}¨< Ÿ›Ñ^†¨< ›¨Ö<›†¨<::” የሐዋ.ሥ 13፡50 ፡፡ “¨Å ›=Áf” u?ƒ
k[u<&vLÑ–<›†¨<U Ñ>²? ›=Áf””“ Ÿ¨”ÉV‹ ›”Ç”Ê‹” ¨Å Ÿ}T¨< ›Kq‹ Ôƒ}¨<:- ¯KU”
Á¨Ÿ< ’²=I ¨Å²=I ÅÓV SØ}ªM:: ›=Áf”U }kwLD†ªM&’²=IU G<K<:- ›=¾c<e ¾T>K<ƒ
K L ”Ñ<Y
K?L
”Ñ Y ›K ÁK<
ÁK ¾oX`” ት³´ Ãn¨TK<
Ãn¨TK wK¨<
wK¨ à¤<::
à¤ Q´u<“
Q´u “ ¾Ÿ}T¨
¾Ÿ}T¨<U
U ›Kq‹ ÃI”
’Ñ` ucS< Ñ>²? ¨Ÿ<::” የሐዋ. ሥ. 17፡6-8፡፡

ቤተ ክርስቲያን - በዘመነ ሐዋርያት
ክርስቲያኖች ከAይሁድ የደረሠባቸው Eንግልት:• “የŸ}T¨<U
የŸ}T¨ U Q´w }ŸõK¨
}ŸõK¨< Ÿ
Ÿ<K?„‡
K?„‡ Ÿ›ÃG
Ÿ›ÃG<É
É Ÿ
Ÿ<K?„‡U
K?„‡U ŸNª`Áƒ Ò` J’<::
J’ :: ›Q³w“
›ÃG<É Ó” Ÿ›Kq‰†¨< Ò` K=Á”ÑL~›†¨<“ K=¨Ó\›†¨< vcu< Ó²?&›¨<k¨< MeØ^”“
Å`u?” ¨ÅT>vK<ƒ ¨Å K=n*”Á Ÿ}T−‹ u’`c<U ²<]Á ¨ÇK¨< ›Ñ` gg<፡፡” የሐ. ሥ
14፡4-6፡፡ “ÃI”U wK¨< ”ÇÃW¨<L†¨< Q´u<” uß”p ›e}¨<›†¨<:: ›ÃG<É Ó” Ÿ›”ëŸ=Á“
Ÿ›=q”Ä” SÖ<&Q´u<”U
Ö &Q´u ”U ›vwK¨<
›vwK¨ ä¨
ä¨<KAe”
K e” ¨Ñ\ ¾V}U SeKA›†¨<
eK ›†¨ ŸŸ}T ¨Å ¨
¨<ß
ß
Ô}~ƒ፡፡” የሐዋ.ሥ.14፣18-19፡፡
• ቅዱe ጳውሎስም ከAይሁድ ብዙ መከራ Eንደተቀበለ Eንዲህ ሲል ገልጾልናል፡-“’²=ÁU Ñ@” ›=¾c<e”
ÅÓV ÑÅK< ’u=Áƒ”U —”U ›dÅÆ&Ó²=›wN?`”U Åe ›Ác–<U&c−‹”U G<K< Ãn¨TK<&
G<MÑ>²?
G
MÑ>²? Ö=œ†¨
Ö=œ†¨<”
” Ãðê
ÃðêS< ²”É ›Q³w ”Ç=É’
”Ç=É’< ”Ç”“Ñ^†¨
”Ç”“Ñ^†¨< ÃŸK¡K
ÃŸK¡K<“M“::’Ñ`
“M“ ’Ñ` Ó”
l×¨< ¨Å ’`c< ðêV Å`f›M::” 1ኛ ተc. 2፡15-16፡፡
• ሐዋርያው ቅዱስ ያEቆብም ከሐዋርያት ቀድሞ በሰማEትነት Aርፎ›ል፡፡ “u²=Á” ²S” ”Ñ<W< H@aÉe
SŸ^ Áç“v†¨< ²”É Ÿu?}-¡`e+Á’< u›”Ç”Ê‡ LÃ Ì” Ý’v†¨<:: ¾ÄN”e”U ¨”ÉU
Á°qw” ucÃõ ÑÅK¨
ÑÅK¨<::” የሐዋ. ሥ.12 1
1-2፡፡
2
• ከዚያም ቅዱስ ጴጥሮስ ታሠረ፡፡ በሐዋ. ሥ. 12፡፡
የመከራው ፍሬዎች
• ስደቱ Eስከተነሳበት ጊዜ ሐዋርያት በ
በሙሉ
ሉ ኃይላቸው ተሰባስበው ያስተTሩƒ በIየሩሳሌም ነበር
ነበር፡፡ከዚያም
ከዚያም
ከIየሩሳሌም የተሠደዱ ክርስቲያኖች በተለያዩ ከተሞች የEግዚAብN?ርን ቃል Aደረሱ፡፡ “¾}u}’<ƒU
nK<” ¾cuŸ< μ\::” የሐዋ.ሥ. 8፡4፡፡
• ቅዱስ ጳውሎስም “ÃI”U ÅÓV u›=¾\dK?U ›Å[ÓG<ƒ Ÿ"I“ƒ ›Kq‹U YM×” }kwÂ ’@
ŸpÆd” w²<−‹”
Ÿ
²
u¨’>> ›dc`%E
` E†¨<&c=ÑÉK<›†¨<U
=
›w_ }†G<:: uUŸ<^wU
Ÿ
G<K< w²<
² Ñ>²?
>²
¾k×G< ÃcÉu<ƒ ²”É ÓÉ ›M%E†¨< ÁK M¡ er×v†¨<U eŸ¨<ß ›Ñ` Ÿ}T−‹ É[e
”Ÿ<ª ›dÉÉ ’u`::” የሐዋ.ሥ. 26፣10-11፡፡ ብሎAል፡፡
• መከራና ስደቱም ቃለ ወንጌል በተለያዩ ከተሞች Eንዲዳረስና ክርስትና ከጥንካሬ ጋር Eንዲስፋፋ Aደረገ፡፡

ቤተ ክርስቲያን - በዘመነ ሐዋርያት
ስብከተ ወንጌል በሰማርያ
• ሰማርያ ሙሉ በሙሉ ጣOት የሚመለክvት Aልነበረችም፡፡ስለ ሰማ`ያ በ2ኛ ነገሥት. 17፣24-34 Aንብቡ፡፡
ክርስትና በሰማርያ ከተሞች መcበክ ነበረበት፡፡ ይህም በሐዋርያት Eና ሰማርያውያንን ይÖሉ በነበሩበት
Aይሁድ ዘንድ ጠላትነትን ለረጅም ጊዜ EንዲJን AÅረገ፡፡
• መጀመሪያ ወንጌልን በሰማርያ ከተሞች የሰበከው ከሰባቱ ዲቆናት Aንዱ የሆነው ፊልጶስ ነው::ጌታችንም
በብዙ ተAምራት Aገልግሎታቸውን ያጸና ነበር፡፡ “òMæeU ¨Å cT`Á Ÿ}T ¨`Ê ¡`e„e”
cuŸL†¨<:: Q´u<U ¾òMæe” nM ucS< Ñ>²? ÁÅ`Òƒ ¾’u[¨<”U UM¡ƒ v¿ Ñ>²?&¾}“Ñ[¨<”
u›”É Mw ›ÅSÖ<:: `Ÿ<d” S“õeƒ uLp ÉUê ¾à¤< Ÿw²< c−‹ Ã¨Ö< ’u`“ w²<U
ሽv−‹“ ›”"f‹ }ð¨c<&u²=Á‹U
}ð¨c<&u² Á‹U Ÿ}T Lp Åe J’::
J’::” የሐዋ.
የሐዋ 8፡5-8፡፡
8፡5 8፡፡
• ከዚያም ቅዱስ ጴጥሮስ Eና ቅዱስ ዮሐንስ በcማርያ Aስተማሩ “በIየሩሳሌም የነበሩት ሐዋርያት
የሰማርያ ሰዎች የEግዚAብሔርን ቃል Eንደተቀበሉ ሰምተው ጴጥሮስንና ዮሐንስን ሰደዱላቸው፡፡
’`c<U u¨[Æ Ñ>²? S”ðepÆe” ÃkuK< ²”É çK¿L†¨< uÑ@ u›=¾c<e eU w‰ }ÖUk¨<
’u` ”Í=
”Í Ÿ’`c< u›”Æ LÃ e”Ÿ<ª Ñ“ ›M¨[ÅU ’u`“:: u²
u²=Á”
Á” Ñ>²?
Ñ ² Í†¨<” Ý’<v†¨<
S”ðe pÆe”U }kuK<::” የሐዋ. ሥ. 8፡15-17 “’`c<U ŸScŸ\“ ¾Ñ@” nM Ÿ}“Ñ\ u%EL
¨Å ›=¾\dK?U }SKc<& udU^¨<Á” uw²< S”Åa‹U ¨”Ñ@M” cuŸ<::” የሐዋ.ሥ. 8፡25
• ክርስቶስ ለIትዮጵያዊው የተcበከበትን ታ]ክም የሐዋ.ሥ. 8፡26-40 Eናንብብ፡፡
ክርስቶስ በባሕር ዳርቻዎች ባK< ከተሞችም ተሰበከ
• ፊልጶስ ወደ ፍMeጤም ከተሞችና በባሕር ዳርቻዎች ሄዶ Aስተማረ፡፡ “Ÿ¨<¨<U Ÿ¨Ö< u%EL ¾Ñ@
S”ðe òMæe” ’Ök¨
’Ök¨< Í”Å[v¨
Í”Å[v¨<U
U G<K}—
G K}— ›L¾¨
›L¾¨<U&
U& Åe wK
wKAƒ
ƒ S”ÑÆ” ÃH
ÃH@É
É ’u`“:: òMæe
Ó” u›³Ù” }Ñ–& ¨Å mX`ÁU eŸ=S× É[e ¾μ[ uŸ}T−‹ G<K< ¨”Ñ@M” Ãcw¡ ’u`::”

የሐዋ.ሥ 8፣39-40፡፡

ቤተ ክርስቲያን - በዘመነ ሐዋርያት

ስብከተ ወንጌል
ንጌል በገሊላ
• ክርስትና በገሊላ ቀድሞ ተሰበኮ ነበር፡፡ “uÃG<ÇU G<K<“ uÑK=L ucT`ÁU ¾’u\ƒ ›wÁ}-¡`e+Á“ƒ
ucLU •\ ’èU፤ uÓ²=›wN?`U õ`Hƒ“ uS”ðepÆe Sê““ƒ ¾H@Æ Ãu²< ’u`::”

የሐዋ ሥ 9፡31፡፡
የሐዋ.ሥ.
9 31

• ቅዱስ ጳውሎስ በ37 ዓ.ም ክርስቲያን ሆነ:: የሐዋ. ሥ. 9፡1-6 Eናንብብ::
ምን ተማርን?
• ¾¡`e„e w`H” ¾Ç=ÁwKAe”
¾Ç ÁwK e” ÚKT ›Øõ„›M::
›Øõ„›M K²
K²=IU
IU ’¨
’¨< ¡`eƒ“ ¾T
¾T>n¨S<ƒ”
n¨ ƒ” ÃKA‹
ÃK ‹
uS<K< ›g”ö u¯KU ¾}ስፋፋ¨<::
• u}SddÃU ¾Ö=›ƒ” ÚKT KTØóƒ ŸðKÓ” ¾¡`e„e w`H” uMv‹” ›”çv`q ¾Ö=›ƒ
ÚKT K=`p ÃÑvM::

ቤተ ክርስቲያን - በዘመነ ሐዋርያት
((ለ)) ከIየሩሳሌም ውጪ የነበረችው ቤተ ክርስቲያን

•

ቤተ ክርስቲያን በቅድሚያ የተመሠረተችው በIየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በገሊላ፣ በሰማርያና በሜዴትራንያን ባሕር
በሚገኙ ጥቂት ከተሞች ነበር፡፡ Aዲሲቱ ቤተ ክርስቲያን በነዚህ ሥፍራዎች ተወስና የቆየችው ለAሥራ ሁለት
ዓመታት
ታ ያ
ያህል ብቻ
ቻ ነበር፡፡

•

በመቀጠልም ክርስትና ከIየሩሳሌም ውጪ በሚገኙ ሌሎች የዓለም ክፍሎች ተስፋፋ፡፡ ከIየሩሳሌም ውጪም
በደማስቆና በAንጾኪያም ታላላቅ የክርስቲያኖች ማህበራት ተስፋፉ፡፡

በደማስቆ የነበረችው ቤተ ክርስቲያን

•

ከIየሩሳሌም ውጪ የነበረችው የመጀመሪያዋ የክርስቲያኖች ማEከል ደማስቆ ነበረች፡፡

•

ቤተ ክርስቲያኒቱ ሳውል
ሳ ል በ37 ዓ.ም.
ዓ ም ክርስቲያን ከመሆኑ
ከ ሆኑ በፊት የተመሠረተች
የተ
ረተች ናት፡፡
ናት በሐ.ሥራ
በሐ ራ 9፡1-9
9 1 9 ፡፡
Eንደተጻፈው ሳውል ክርስቲያኖችን ሊያሳድድ ከIየሩሳሌም ወደ ደማስቆ ይሄድ ነበር፡፡

በAንጾኪያ የነበረችው ቤተ ክርስቲያን

•

Aንጾኪያ በሕንጻዎችዋና በሥነ ምድራዊ Aቀማመጥዋ የታወቀች ከተማ ነበረች፡፡

•

ከሮምና ከEስክንድርያ ቀጥሎ የምትገኝ ሦስተኛዋ ታላቅ የሮማ መንግሥት ከተማ ነበረች፡፡

•

በቅዱስ Eስጢፋኖስ ሞት የተነሳ በተበተኑት ደቀመዛሙርት Aማካይነት የተሰበከት ከተማ ነበረች፡፡

ቤተ ክርስቲያን - በዘመነ ሐዋርያት
•

“በEስጢፋኖስም ላይ በተደረገው መከራ የተበተኑት Eስከ ፊንቄ Eስከ ቆጵሮስም Eስከ Aንጾኪያም ድረስ ዞሩ፥
ቃሉንም ለAይሁድ ብቻ Eንጂ ለAንድ ስንኳ Aይናገሩም ነበር። ከEነርሱ ግን የቆጵሮስና የቀሬና ሰዎች የነበሩት
Aንዳንዶቹ ወደ Aንጾኪያ መጥተው የጌታን የIየሱስን ወንጌል Eየሰበኩ ለግሪክ ሰዎች ተናገሩ። የጌታም Eጅ
ከEነርሱ ጋር ነበረ፤ ቍጥራቸውም Eጅግ የሚሆን ሰዎች Aምነው ወደ ጌታ ዘወር Aሉ።” የሐ. ሥራ 11፡19-

21፡፡
•

ጣOትን
Oት ያመልኩ
ልኩ ከነበሩት
ከነ ት ግሪካውያን
ካ
ብዙዎቹ
ዙ ቹ ክርስቲያኖች
ክ ስ ኖች ሆኑ
ሆኑ፡፡

•

Aንጾኪያ ክርስቲያኖች የሆኑ Aሕዛብ የመጀመሪያዋ ማEከል ነበረች፡፡

•

የክርስቲያን ማኅበርን በAንጾኪያ በተቋቋመበት ወቅት በIየሩሳሌም የሚገኙ ሐዋርያት በርናባስን ወደ
Aንጾኪያ ልከው ነበር፡፡ በርናባስም በጣም ውጤታማ የሆነ Aገልግሎትን ፈጽሞ ነበር፡፡ “ወሬውም
በIየሩሳሌም ባለችው ቤተ ክርስቲያን ስለ Eነርሱ ተሰማ፥ በርናባስንም ወደ Aንጾኪያ ላኩት፡፡” የሐ. ሥራ

11 22
11፡22፡፡
•

ሳውል (ቅዱስ ጳውሎስም) በAንጾኪያ ከበርናባስ ጋር ከተገናኘ በኋላ በAንጾኪያ Aንድ ዓመት Aብረው
Aገልግለዋል፡፡ “ባገኘውም ጊዜ ወደ Aንጾኪያ Aመጣው። በቤተ ክርስቲያንም Aንድ ዓመት ሙሉ ተሰበሰቡ፥
ብዙ ሕዝብንም Aስተማሩ፤
Aስተማሩ ደቀ መዛሙርትም
ዛ ርትም መጀመሪያ
ጀ ሪያ በAንጾኪያ ክርስቲያን ተባሉ።”
ተባሉ ” የሐ.
የሐ ሥራ
ራ 11፡26
11 26

ቤተ ክርስቲያን - በዘመነ ሐዋርያት
•

በAንጾኪያ የነበረችው ቤተ ክርስቲያን Eንደ ተመሠረተች ብዙ የመንፈስቅዱስን ፍሬ፣ ብዙ ብቃትም
የነበራቸው ተከታዮችን Aፍርታ ነበር፡፡ “በAንጾኪያም
በAንጾኪያም ባለችው ቤተ ክርስቲያን ነቢያትና መምህራን ነበሩ፤
Eነርሱም በርናባስ፥ ኔጌር የተባለው ስምOንም፥ የቀሬናው ሉክዮስም፥ የAራተኛው ክፍል ገዥ የሄሮድስም
ባለምዋል ምናሔ፥ ሳውልም ነበሩ። Eነዚህም ጌታን ሲያመልኩና ሲጦሙ መንፈስ ቅዱስ። በርናባስንና
ሳውልን ለጠራኋቸው ሥራ ለዩልኝ Aለ። በዚያን ጊዜም ከጦሙ ከጸለዩም Eጃቸውንም ከጫኑ በኋላ
AሰናበቱAቸው።” የሐ. ሥራ 13፡1-3፡፡

•

በAንጾኪያ የነበሩ ክርስቲያኖችም ከAይሁድ ተጽEኖ ሙሉ ለሙሉ ነጻ ነበሩ፤ ክርስቲያን ተብለውም
በመጠራት የሁሉም መጠሪያ ለሆነው ስም ቀዳሚ ሆነዋል፡፡ “ባገኘውም ጊዜ ወደ Aንጾኪያ Aመጣው።
በቤተ ክርስቲያንም Aንድ ዓመት ሙሉ ተሰበሰቡ፥ ብዙ ሕዝብንም Aስተማሩ፤ ደቀ መዛሙርትም መጀመሪያ
በAንጾኪያ ክርስቲያን ተባሉ።
ተባሉ።” የሐ.
የሐ ሥራ 11፡26፡፡

(ሐ) የ70 ዓ.ም. የIየሩሳሌም ወድመትና የቤተመቅደሱ መፍረስ
•

በIየሩሳሌም በቤተመቅደሱ ከAይሁድ የሚሰበሰብ ብዙ ገንዘብ ተከማችቶ ነበር፡፡ ጌታችንም ይከፍል
Eንደነበር “ነገር ግን Eንዳናሰናክላቸው፥ ወደ ባሕር ሂድና መቃጥን ጣል፥ መጀመሪያም የሚወጣውን ዓሣ
ውሰድና Aፉን ስትከፍት Eስታቴር ታገኛለህ፤ ያን ወስደህ ስለ Eኔና ስለ Aንተ ስጣቸው Aለው።” ማቴ

17፡27፡፡ በማለት ገልጧል፡፡ ማንኛውም መባE የሚቀርበውም በቤተመቅደስ ብቻ ነበር፡፡ የAይሁድ
ሕይወታቸውና ተስፋቸው ሁሉ ከቤተ መቅደሱ ጋር የተቆራኘ ነበር፡፡ ከIየሩሳሌም ውጪ የነበሩ
ምኩራቦች የጸሎት ሥፍራ ከመሆን ውጪ ምንም ዓይነት መባ የሚሰበሰብባቸው Aልነበሩም፡፡

ቤተ ክርስቲያን - በዘመነ ሐዋርያት
ጌታችን ስለ ቤተ መቅደሱ መፍረስ ተናግሮ ነበር
•

“Iየሱስም ከመቅደስ ወጥቶ ሄደ፥ ደቀ መዛሙርቱም የመቅደሱን ግንቦች ሊያሳዩት ቀረቡ። Eርሱ ግን መልሶ፦
ይህን ሁሉ ታያላችሁን? Eውነት Eላችኋለሁ፥ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ Aይቀርም Aላቸው።”

ማቴ 24
24፡1-2፡፡
12
የIየሩሳሌም መፍረስ
•

ከ64-70 ዓ.ም. ድረስ በሮም የነበረው ቄሳር ኔሮን የጌታችን ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ለስድስት ዓመታት
A
Aይሁድን
A ዝቶ ያስጨንቃቸው
Aብዝቶ
ስ
ቸ
ነ
ነበር፡፡

•

Aይሁድም በምላሹ በሮማ ገዢዎች ላይ Aመጽ Aስነሱ፡፡ Aይሁድ የሮማ ገዢዎችን Eየተጋፉ Eንደሆነ
የሚያስረዳው ይህ ዜናም ሮም ደረሰ፡፡

የ70 ዓ.ም. ውድመት
•

በሚያዚያ 70 ዓ.ም. ሮማውያን Iየሩሳሌምን Aጠቁ፣ በመላ Iየሩሳሌምም ረሐብ ነገሠ፤ ብዙ ሺዎችም
Aለቁ፡፡ በ
Aለቁ
በመቀጠልም
ቀጠልም ብዙ ደም ፈሶ Iየሩሳሌም ሙሉ
ሉ ለ
ለሙሉ
ሉ ወደ
ወደመች፡፡
ች

•

“Eርሱም ከብዙ ሰዎች ጋር ጽኑ ቃል ኪዳን ለAንድ ሱባዔ ያደርጋል በሱባዔውም Eኵሌታ መሥዋEቱንና
ቍርባኑን ያስቀራል በርኵሰትም ጫፍ ላይ Aጥፊው ይመጣል Eስከ ተቈረጠውም ፍጻሜ ድረስ መቅሠፍት
በAጥፊ ላይ ይፈስሳል።”
በAጥፊው
ይፈስሳል ” ዳን 9፡27፡፡
9 27 “Eንግዲህ
“Eንግዲ በነቢዩ በዳንኤል የተባለውን
የተባለ ን የጥፋትን ርኩሰት
በተቀደሰችው ስፍራ ቆሞ ስታዩ፥ Aንባቢው ያስተውል፥ ” ማቴ 24፡15፡፡ የተባለውም ትንቢት ተፈጸመ፡፡

ቤተ ክርስቲያን - በዘመነ ሐዋርያት
ከI ሳ
ከIየሩሳሌም
መውደምና ከቤተ
ከ
መቅደሱ
ቅ ሱ መፍረስ
ስ በኋላ የነበረው የAይሁድ
A
E ቸ
Eድላቸው
•

Aይሁድ Eጅግ ደኸዩ ለቤተመቅዱሱ የሚያቀርቡትንም መባ Aቋረጡ፡፡

የIየሩሳሌም መውደም በክርስቲያኖች ቤተ ክርስቲያን ላይ ያስከተለው ተጽEኖ
•

ጌታችን ስለ ቤተመቅደሱ መውደቅ የተናገረውን ትንቢት በማመን Iየሩሳሌም ከመውደምዋ Aራት ዓመታት በፊት
Aስቀድመው ክርስቲያኖች ከተማዋን ለቀው ወጥተው ነበር፡፡ “Eንግዲህ በነቢዩ በዳንኤል የተባለውን የጥፋትን ርኩሰት
በተቀደሰችው ስፍራ ቆሞ ስታዩ፥ Aንባቢው ያስተውል፡፡” ማቴ 24፡15፡፡

•

ከ70 ዓ.ም. የIየሩሳሌም መውደም በኋላ የክርስቲያኖች ቤተ ክርስቲያን Eድገት Eጅግ ከፍ ያለ ነበር፡፡

•

የAይሁድን ሃይማኖትና ባሕል ይከተሉ የነበሩ ከዚያ ተለይተው ወደ ክርስትና Eምነት መጡ፡፡

ምን ተማርን)
•

ጌታችን የተናገረው ቃል የሚፈጸም መሆኑን፡፡

•

በርካታ የሐሰት ወይም የክህደት ትምህርቶችን ብንሰማም EግዚAብሔር የተናገረው ግን ዘወትር Eውነት ነው፡፡

•

በርካታ የተሳሳቱ “ሃይማኖቶች” በዓለም ስለሚገኙ ሁሉም ሐሳቦች በጎ፣ ሁሉም ሰዎች ወይም “ሃይማኖቶች” ትክክል
ሊሆኑ Aለመቻላቸውን፡፡

•

Eነዚህ የጨለማ ሥራ የሆኑ የተሳሳቱ ሐሳቦችና “ሃይማኖቶች” የሚጠፉ ሲሆኑ ክርስቶስ Eውነተኛው
ብርሃን፣ ክርስትናም Eውነተኛ ሃይማኖት መሆኑን ተምረናል፡፡

ይቀጥላል…
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