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1)  ትርጉም ቤተክርስቲያን 
2)  ዘመነ-ሐዋርያት 
3)  መሰጋገሪ-ዘመን 
4)  ዘመነ-ሰማእታት 
5)  ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሰላም ዘመን 
6)  ዓለም-ለኻውያን ጉባኤታት ቤተ 

ክርስቲያን  

ትሕዝቶ 



ታሪክ ቤተክርስቲያን ከምዝግባእ ምፍላጥ፦ 
1)  አሰር ቅዱሳን አቦታት ክንስዓብ የክእለና፡ከምቲ ንሳቶም ንኣምላክ 

ዘስመርዎ ንሕና’ውን ከነስምሮ ህይወቶምን ኣካይዳኦምን ምፍላጥ ኣገዳሲ’ዩ፤ ዕብ. 13፡7  

2)  ነዛ ሕጂ ዘላ ቤተክርስቲያን  ከምዝግባእ ንክንርዳእ 
የክእለና፡ ኤፌሶን 2፡19-20 

3)  ኣብ ሓቀኛ እምነት ንክንቀውም  የክእለና፡ 
  እዚ ሕጂ ዘሎ ዝተፈላለየ ክሕደታትን ጥርጥርን አብታ ጥንታዊት 

ቤተክርሰቲያን’ውን  ይልዓል ስለዝነበረን ግቡእ መልሲ’ውን 
ስለዝተዋህበሉን’ዩ፤ 

  ት.ኤርምያስ 6፡16፣ መ.ይሁዳ ፡3 

ጥቅሚ ምጽናዕ ታሪክ ቤተክርስቲያን 



  ኣብ ብሉይ ኪዳን በዓላት እግዚኣብሔር ንምኽባር ዚእከቡሉ  
ዝነበሩ ሕዝቢ እስራኤል ‘ካሃል’ ይባሃሉ ነበሩ፣  

  ብ284 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ብሉይ ኪዳን ካብ ዕብራይስጢ ናብ 
ጽርኢ(greek) ክትርጐም ከሎ ‘ኤክሌስያ’’ ኢሎም ተርጒሞምዎ 
ኣለዉ፣ 

  ትርጉሙ ኸኣ ‘ጉባኤ ኅሩያት’  ማለት’ዩ፤ 
  እዚ ቓል እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን 96 ጊዜ ተጻሒፉ አሎ፤ 
  ኣብ ሓድሽ ኪዳን`ውን ጽውዓት፡ኅሩያት ማለት እዩ፣  
  እዚ ስም እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን 114 ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ 
ተጠቒሱ ኣሎ፣ 
        



  ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ዝጽዋዕ፦ 
I.  መሪሕነት-ቤተክርሰቲያን ፦ “ንኣታቶም እንተ ዘይሰምዖም ከኣ ፡ 

ቤተክርሰቲያን ንገራ። ነታ ቤተክርሰቲያን እንተ ዘይሰምዓ ግና ፡ ከም 
ኣረምን ከም ተጋውን ርኣዮ ወ.ማቴ18፡17 ፣ ግ.ሐዋ 20፡28 

II.  ጉባኤ ምእመናን “ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ 
ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሐዲሩ ምህላዉንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧’1ቆሮ 
3፡16 

III.   ህንጻ፦ ‘ኣብ ማእከሎም ምእንቲ ኽነብር ድማ መቕደስ ይገብረለይ’ 
ዘጸ25፡8 ፤ ወ.ማር 11፡17 



 አርባዕተ መለለዪ ቤተ ክርስቲያን   
  ሓንቲ ፦ ዝተባህለትሉ ምኽንያት ኣብ ዓለምና ኣምላኽነት ክርስቶስ 
እትኣምን  ሓንቲ ቤተክርስቲያን ጥራይ ብምዃና፣ (ኤፌ 4።5) 

  ሓዋርያዊት፦ ዝተባህለትሉ ምኽንያት ድማ ሓዋርያት ኣብ ዓለም 
ከም እትዝርጋሕን ጸኒዓ ከም እትነብርን ጌሮም ስለዝሰበኽዋ፣ 
(ማቴ16፡18-19) 

  ኣጽናፋዊት፦ ዝተባህለትሉ ምኽንያት ድማ ኣብ ኣርባዕቲኡ መኣዝን 
ዓለም ተዘርጊሓ ስለ እትርከብ፣ (ገላ 3፡28) 

  ቅድስቲ፦ ዝተባህለትሉ ምኽንያት ከኣ ክርስቶስ ብደሙ ስለ ዝቐደሳን፡ 
በዚ ድማ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን 
ንኣምን ኢሉ ብውሳኔ ስለዘጽደቓን እዩ፣ግ.ሐዋ 20፡28 



  ካብ ጰራቅለጦስ ክሳብ ዕረፍቲ ወንጌላዊ ዮሓንስ ዘሎ ግዜ 
የጠቓልል (ከ.33-100 ዓ.ም) ፤ 

  3ተ ጉባኤታት፦ 
1.   ምምራጽ ማትያስ፡     ግ.ሐዋ 1፡6 
2.   ምሕራይ 7ተ ዲያቆናት፡      ግ.ሐዋ 6፡1 
3.   ብዛዕባ ሕጊ ሙሴ፦           ግ.ሐዋ 15፡1                   
ብሰንኪ ምፍልላይ ኣይሁድን ኣሕዛብን፤ 



ቅ.ጴጥሮስ 

ቅ. ጳውሎስ 
ቀ.ታዴዎስ 

ቅ.ማርቆስ 

Pamphylia 



ቀ.እንድርያስ 
Colchis
 (Georgia)
 Apsaros,
 Trebizond 

ቅ.በርተሎሜዎስ 

Yemen 

ቅ.ማቴዎስ 

ቅ.ቶማስ 

ቅ.ዮሓንስን ቅ.ፊሊጶስን 

ቀ. ስምዖን ቀነኖዊ 



ኔሮን ቄሳር (57-68 ዓ.ም): 
 ካብ ኣሕዛብ ወገን መጀመርያ 
ኣብ ልዕሊ ቤተክርስቲያን 
ስቓይን ስደትን ዝአወጀን፤  

 ነዚ ነገር መበገሲ ዝኾነ ከተማ 
ሮም ምቅጻል እዩ።  

 ሓዋርያት ጴጥሮስን ጳውሎስን 
ብሰማዕትነት ዝዓረፉ’ውን በዚ  
ግዜ እዩ፤ 

 ናይ መከራ ዘመን ክሳብ ዝሓልፍ  
ከም ቤተ ክርስቲያን ዝጥቀመሉ 
ዝነበሩ ቦታ ካታ- ኮምፕ 
(በዓትታት) እዩ፤  

‘’ቬስፓስታ’’ (70ዓ.ም ዝነገሰ)  
  ንክርስቲያናት ብምጽላእ ካብ 
ኔሮን እኳ እንተ ዘይሓሸ ከም 
ኔሮን ግን ህልቂት ዘይፈጸመ፤ 

ድምጥያኖስ (81-96 ዓ.ም) 
 ድሕሪ ኔሮን ቄሳር ኣብ ልዕሊ 
ክርስቲያናት ብዙሕ ሥቅያት 
ብምፍጣሩ ዝፍለጥ፤ 

 ምእንቲ ክምለኽ ምስሉ ስኢሉ 
ናብ ኤፌሶን ዝለኣኸ፤ 

  ንወንጌላዊ ዮሐንስ አብ ፍጥሞ 
ዝኣሰሮ፤ 



  እምነት ብቐጥታ ካብ ሐዋርያት ወይ ድማ ካብ ደቀ-መዝሙርቶም 
ዝተቐበሉ፤ 

   ድሕሪ ሐዋርያት ናይ መጀመርታ መምሃራን ቤተ ክርስቲያን፤ 

   ገለ ካብቶም ጽቡቕ ዝፍለጡ፦ 

   ናይ ቅ.ጴጥሮስን ቅ.ጳውሎስን ወዲ-መዝሙር … ፊል. 4፡3 
   ሩፊኖስ ከም ዝገልጾ፦  
       ብቄሳር ትራይአኖስ ናብ ደሴት ታውሪያን ከምተሰደደ፡ 

 ንብዙሓት ናብ ክረስትና ብምስሓቡ ድማ መልሕቅ  
 ኣብ ክሰዱ ኣእትዮም ናብ ባሕሪ ደርበይዎ፤  
 በዚ ድማ ብሰማእት ሓለፈ፤ 

1. ቅ. ቀሌምንጦስ ዘሮም  (1 ክ.ዘ-101 ዓ.ም) 

ሐዋርያውያን አበው (Apostolic Fathers) 



2. ቅ. አግናጥዮስ ምጥው ለኣንበሳ 3. ቅ. አቡሊካርዮስ (ፖሊካርፓስ) 

 ከ.30-108 ዓ.ም 

   3ይ ናይ አንጾኪያ ጳጳስ 
   ናብ ኣናብስቲ ተደርብዩ አብ ስታድዩም 
ብሰማእትነት ዓረፈ፤ 

  ከ.70-155 ዓ.ም 
  ናይ  ስሚርና (ኢዝሚር) ጳጳስ  
  ናይ ቅ.ዮሓንስ ወዲ-መዝሙር 
  ናብ ሃልሃልታ ሓዊ ተደርብዩ ብሰማእትነት 
ዓረፈ፤ 



4.ፓፒያስ (ከ.70-160) ካልኦት ክርስዑ ዘይግብኦም  

   ናይ ቅ.ዮሓንስ ወዲ-መዝሙርን ናይ 
ፖሊካርፓስ ዓርክን፤ 

   ቅ.ዮስጢኖስ ሰማዕት 
   ቅ. ሄሬኔዎስ 
   ቅ.ቀሌምንጦስ ዘእስክንድርያ 
   ቅ.ሲፕርያን 
 አርጌንስ (ከ185-255ዓ.ም) 
 ጠርጡለስ (160-220ዓ.ም) 



 ናይ ቤተክርስቲያን ናይ ስደት ዘመን 
 ኣብዚ ዘመን’ዚ ማለት ግዝኣት ናይ ሮም ኣብ ጥርዚ በጺሕሉ ዝነበረ  
   ሮም ገዛእቲ፡ ኣይሁድ ንክርስትና ንናይ ሮም ግዝኣት ንምፍራስ ዝፈጠርዎ 
ፓለቲካዊ ሃይማኖት እዩ ብምባል ይጠራጠሩ ነበሩ። 

  ፈላስፋ ንጉሥ ማርቆስ ኣብሪሊዮስ 161-180 ዓ.ም 
‘’ክርስቲያናት ኣናዓዓብትን ጽሉላትን እዮም ’’ ይብል ነበረ። 

 ከም በዓል እስክንድሮስ ሳዊሮስ (222-235 ዓ.ም) ፊልጶስ 
ዓረባዊ (244-249 ዓ.ም) ዝኣመሰሉ ንክርስቲያናት ብምሒር 
ምንዓቕን ምጽያፍን ከም ማንም ኣይቆጽርዎምን ኔሮም። 



 ዘመነ መንግሥት ዳክዮስ (249-251 ዓ.ም)፦ ዝወጸ 
ሓድሽ ኣዋጅ 
  ‘’ኣብ ግዝኣቱ ብናይ ሮም ዜግነት ዝነብሩ ክርስቲያናት ነታ 
ብናይ ሮም ባህሊ መሠረት መንግስቲ ሮም ሕጋዊ እዩ ኢሉ 
ዝተቐበሎን ነገሥታትው’ን ዘምልኽዎም ዝነበሩን ጣዖታት 
ብግዴታ ከምልኹን መባእ ከቕርቡን ‘’ ዝብል ነበረ።  

  እቶም ኣመንቲ ነዚ ኣዋጅ እዚ እንትርፎ ክጥሕስዎ ካልእ 
ኣማራጺ ኣይነበሮምን።  

 በዚ ምኽንያት’ዚ ድማ ቆልዓ ሰበይቲ መንእሰይ ሽማግለ 
ከይፈለየ ኣብ ልዕሊ ግዝኣት ሮማ ዝነበሩ ክርስቲያናት ኣሰቃቒ 
ዝዀነ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ኣዘዘ። 

 ብዙሓትውን ብኣሰቃቒ መንገዲ ሰማዕትነት ተቐበሉ። 



  ቤተ ክርስቲያን ካብ እተመስረተትሉ ጀሚራ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ህልቂት ኣብ 
ልዕሊኣ ተፈጸመ፤ 

 ካብ ሮም ዝነገሡ ከምዚ ቄሳር’ዚ ጌሩ ንቤተ ክርስትያን ክድምስስን 
ከጥፍእን ዝፈተነ ኣይነበረን፤ 

  “ዓመተ ሰማእታት” (286 ዓ.ም)፦ መቝጸሪ ዘመን ብሰንኪ’ዚ ተጀመረ፤ 
  ካብ መጋቢት 303 ዓ.ም ጀሚሩ ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ መላእ ናይ ሮም ግዝኣት 
ዝርከቡ ክርስትያናት ኩሎም ኣብ ዘዘለውዎ ክርሸኑ ኣዘዘ፤ 

 ድሕሪ ዓመት ዲዮቅልጥያኖስ ነቲ ኣዋጅ ሜላ ብዝተሓወሶ ኣዋጅ ተከኦ፡- 
  ኣብያተ ክርስቲያናት ይታዐጸዋ ኣብያተ ጣዖታት ይከፈታ። 

 ብዛዕባ ናይ ክርስትና ሃይማኖት ዝዛረቡ መጻሕፍቲ ክቃጸሉ። 
  ናይ ቤተ ክርስቲያን ንብረት ዝኾነ ኩሉ ክውረስ። 
 ክርስትያን እንድሕር ኮይኑ ካብ ናይ መንግስቲ ስራሕ  ክስጎግ።  
  ባራዩ’ውን ክርስትና እንተተቐቢሎም ነጻ ናይ ምውጻእ መሰል የብሎምን፤  

     



  ብ286 ዓ.ም ዲዮቅልጥያኖስ ምዕራባዊ ክፋል ንዓርኩ መክስምያኖስ ሃቦ፤  
   መክስምያኖስ ድማ ንናይ ንቍስጠንጢኖስ ኣቦ ኮንስታንዲዮስ ክሎሪን 

(293-306ዓ.ም) ከም ወኪል መዘዞ፤ 
   ድሕሪ ኣቡኡ ምማቱ፡ ሓምለ 25/306 ዓ.ም ኣብ ምዕራባዊ ክፍል ናይ ሮም 
ነገሠ፤ 

   ብ313 ዓ.ም ምስቲ ብምብራቕ ገዛኢ ዝነበረ ሊኪኒዮስ ውዕል 
ብምእታው፤ 

 ብ324 ዓ.ም ድማ ጠቅሊሉ ብምሓዝ፤  
 ንቤተ ክርስቲያን ምሉእ ነጻነት ሃባ፤ 

ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሰላም ዘመን 



ሀ.ገዳማዊ ናብራ  ለ. ዓበይቲ ሊቃውንቲ ቤ/ን   ዓ.ም. 

1. ብሕትውና 
ኣባ ጳውሊ ባሕታዊ 
  (ከ. 233-345) 

2.  ምንኲስና 
 ኣባ እንጦንዮስ 
(251-356) 

1)  ቅ. ኣትናቴዎስ   …..........296-373  
2)  ቅ.ኤፍሬም ሶርያዊ .......306–373 
3)  ቅ. ጐርጐርዮስ ዘእንዚናዙ.329-389  

4)  ቅ.ባስልዮስ   ……........330-379 

5)  ቅ.ጐርጐርዮስ ዘኑሲስ ….330-395 

6)  ቅ. ኣምብሮስ …………340-397 
7)  ቅ. ጀሮም ……………347-420 

8)  ቅ.ዮሓንስ አፈወርቂ ……347–407 
9)  ቅ. አውጎስጢኖስ ……...354-430 
10) ቅ.ቄርሎስ   ………….376–444 



ጉባኤ ዝተገብረሉ ቦታ ኒቅያ 
 >>       >>     ዓ.ም. 325 ዓ.ም 
 ብዝሒ ዝተኣከቡ ጳጳሳት 318 

ዘመን መንግስቲ ቆስጠንጢኖስ ዓቢይ 
ስም ከሐዲ አርዮስ፡ አሌክሳንድርያዊ ካህን 

ቀንዲ አገደስቲ ናይቲ ጉባኤ ቅ.እለስክንድሮስ፡ ቅ. አትናቴዎስ 
ክሕደት ወልድ  ፍጡር’ዩ፡ ምስ አብ ከኣ ማዕረ 

ኣይኮነን፤ 
ዉሳኔ ናይቲ ጉባኤ ጸሎተ-ሃይማኖት፡ ’ኵሉ ብዝኃዘ ሰማይን 

ምድርን ዝረአን ዘይረኣን ብዝፈጠረ። ብሓደ 
ኣምላኽ ብእግዚኣብሔር ኣብ ነኣምን፣ ብሓደ 
ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ። ዓለም ከይተፈጥረ 
ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ አብ ዋሕድውን 
ነአምን ፣ ….. ዝተወልደ እምበር ዘይተፈጥረ ። 
ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ።’ 



2.ጉባኤ ቍስጥንጥንያ 
ጉባኤ ዝተገብረሉ ቦታ ቍስጥንጥንያ 

 >>       >>     ዓ.ም. 381 ዓ.ም 
 ብዝሒ ዝተኣከቡ ጳጳሳት 150 

ዘመን መንግስቲ ተውዶስዮስ ዓቢይ 
ስም ከሐዲ መቅደንዮስ ጳጳስ ቍስጥንጥንያ 

ቀንዲ አገደስቲ ናይቲ ጉባኤ ቅ.ጐርጐርዮስ ዘእንዚናዙ፡ 
ቅ.ጐርጐርዮስ ዘኒሱስ 

ክሕደት መንፈስ ቅዱስ  ፍጡር’ዩ፡ ምስ አብን 
ወልድን ከኣ ማዕረ ኣይኮነን፤ 

ዉሳኔ ናይቲ ጉባኤ ጸሎተ-ሃይማኖት፡ “ጐይታን ማሕየውን 
ብዝኾነ ካብ አብ ብዝሠረፀ መንፈስ ቅዱስ 
ነኣምን ፣ ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን 
ነመስግኖን ……” 



3.ጉባኤ ኤፌሶን 
ጉባኤ ዝተገብረሉ ቦታ ኤፌሶን 

 >>       >>     ዓ.ም. 431 ዓ.ም 
 ብዝሒ ዝተኣከቡ ጳጳሳት 200 

ዘመን መንግስቲ ተውዶስዮስ ንእሽቶ 
ስም ከሐዲ ንስጥሮስ ሊቀጳጳስ ዘቍስጥንጥንያ 

ቀንዲ አገደስቲ ናይቲ ጉባኤ ቅ.ቄርሎስ 
ክሕደት 1.  ኣብ ክርስቶስ  ክልተ አካል ክልተ ባህርይ  

አሎ፡ 
2. ቅ.ድ.ማርያም ወላዲተ-ኣምላክተባሂላ 

ክትጽዋዕ ኣይግባእን፤ 

ዉሳኔ ናይቲ ጉባኤ መእተዊ ጸሎተ-ሃይማኖት፡ “ኦ አደ ሓቀኛ 
ብርሃን ነኽብረኪ፤ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ 
ኣምላክ፡ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን 
መጺኡ ከኣ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን 
ነመስግነኪ፤ ………..” 


