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1 Kaj je cerkvena zgodovina?
Websterjev slovar opredeljuje "cerkev" kot "Stavba za javno in zlasti krščansko bogoslužje"
Druga definicija slovarja je "Duhovščina ali uradništvo verskega telesa"
Tretja definicija slovarja je "Telo ali organizacija verskih vernikov: kakršno je celo telo kristjanov"
Tretja definicija je bližje dejanskemu pomenu besede "cerkev"
Grška beseda je ecclesia in pomeni "poklicani, sklicani zbor". V starodavni
Grčiji je bila cerkev skupščina moških, starejših od 18 let, v mestni državi,
ki so glasovali o javni politiki in volitvah voditeljev. Pisci Nove zaveze so z
besedo ecclesia opisovali ljudi, ki jih je Bog poklical s sveta, da bi bili
njegovo ljudstvo.
Cerkvena »zgodovina« je kronološki zapis pomembnih dogodkov v
življenju »cerkve« skupaj z vpletenimi ljudmi, njihovimi izreki, spisi itd.
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2 Zakaj je cerkveno zgodovino pomembno vedeti?
Cerkveno zgodovino je pomembno vedeti, kdo gradi Cerkev.
Jezus Kristus, večni Božji Sin, je rekel - "Zgradil bom svojo cerkev in vrata
pekla je ne bodo premagala." (Matej 16:18).
3 Zakaj je cerkvena zgodovina pomembna za nas?
Če smo duhovno povezani z Jezusom Kristusom, smo duhovno povezani
s »Cerkvijo«, kar pomeni, da smo duhovno povezani med seboj - kar
pomeni, bratje in sestre v Kristusu.
Apostol Pavel je v Rimljanom 12 zapisal, da so kristjani »eno telo v
Kristusu in posamezni člani drug drugega«. Enako je napisal v 1.
Korinčanom 12.
To pomeni, da smo vsi kot kristjani del istega telesa kot vsak kristjan, ki je
kdaj živel, živi zdaj in bo kdaj živel. To naredi cerkveno zgodovino več kot
le imena in datume ter kraje v preteklosti. Cerkvena zgodovina je zgodba o
Kristusovem telesu in vsakem članu v njem.
Veliko ljudi je danes navdušenih nad svojo družinsko zgodovino. Radi
vidijo stare fotografije, berejo stara pisma, izvedo več o svoji družini, ki je
živela desetletja celo pred stoletji.
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Enako velja za cerkveno zgodovino .. ne glede na to, ali gre za zgodovino
lokalne cerkve iz zadnjih sto let ali za zgodovino Cerkve izpred dva tisoč
let. Vse je v neverjetnem telesu odrešenih ljudi, ki jih Jezus gradi kot
njegova cerkev.
4 Kako se učimo cerkvene zgodovine?
Učenje kakršne koli zgodovine temelji na tem, kako se človek uči. Nekateri
ljudje radi vidijo širšo sliko, preden se poglobijo v podrobnosti. Nekateri
ljudje želijo preživeti čas v podrobnostih, preden si ogledajo širšo sliko.
Zgodovina je običajno predstavljena in proučena v kronološki, geografski
in antropološki metodi - kdaj, kje in kdo. Ljudje se zgodovino zapisujejo v
določenem času, če je čas.
Cerkev je stara dva tisoč let, zato je treba vzeti veliko zgodovine. Tu je en
način učenja zgodovine, ki mi je pomagal.
Začnite z izvrstno cerkveno zgodovino, ki jo imamo v Novi zavezi.
Preberite evangelije, Dela apostolska in apostolska pisma, zlasti apostola
Pavla, saj več kot polovica apostolskih del govori o Pavlovem življenju in
službenih potovanjih.
Nato preberite pisma postapostolskih voditeljev .. Cerkveni voditelji, ki so
se učili z apostoli - ljudje, kot so Klement Rimski, Ignacij Antiohijski,
Polikarp Smirnski in Papij Hierapolis.
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Nato preberite pisma krščanskih apologetov iz 2. stoletja - ljudi, kot so
Ignacije Antiohijski, Irinej Lionski, Justin Mučenik in Tertulijan iz Kartagine.
Njihovi spisi vsebujejo veliko informacij o zgodnji cerkveni zgodovini.
Našli boste še eno dobro zgodovino zgodnje Cerkve, ki jo je napisal
Evzebij Cezarejski. Rodil se je v drugi polovici 3. stoletja in bil škof
Cezareje v začetku 4. stoletja. Evzebij je imel dostop do številnih zgodnjih
cerkvenih spisov in je sestavil obsežen kronološki prikaz zgodovine
zgodnje Cerkve od 1. do 4. stoletja.
Nekaj dobrih gradiv cerkvene zgodovine lahko najdete tudi v spletu, v
lokalni knjižnici in v lokalnih cerkvenih knjižnicah. Prav tako lahko prosite
župnike in preučevalce Biblije, da vas opozorijo na nekaj dobrih zgodovin
Cerkve. Številni biblijski slovarji, enciklopedije in študijske Biblije
vključujejo informacije o zgodovini Cerkve. Izziv je najti zgodovine Cerkve,
ki so natančne, zato primerjajte zgodovine v različnih časovnih obdobjih,
da se prepričate, da je tisto, kar ugotavljate, pravilno.
5 Kako delimo cerkveno zgodovino z drugimi kristjani?
Ko dobro obvladate cerkveno zgodovino, jo lahko delite s kristjani med
zasebnimi pogovori in skupinskimi preučevanji. Bodite pripravljeni
odgovoriti na vprašanja, ki jih imajo kristjani o cerkveni zgodovini, in jih
usmeriti k dobrim referencam za več učenja.
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6 Kako branimo cerkveno zgodovino z nekristjani?
Nekristjani so pogosto zmedeni ali napačno obveščeni o cerkveni
zgodovini, zato je pomembno, da se dobro lotimo tega vprašanja, preden
jim poskušamo pomagati. Nekateri nekristjani so samo radovedni, nekateri
pa so nasprotniki in se bodo morda želeli prepirati glede cerkvene
zgodovine. Ugotovite, kateri je in kako najbolje ravnati z njim.
7 Ali danes ustvarjamo cerkveno zgodovino?
Vsekakor! Smo člani Kristusovega telesa, zato vse, kar počnemo in
govorimo in pišemo, postane del večje zgodovine Cerkve. Kristjani v
zgodnji Cerkvi takrat morda niso razmišljali o tem, kako so pisali
zgodovino, vendar vidimo, kako so bili. Kristjani se bomo v prihodnosti
ozrli na Cerkev 21. stoletja in upoštevali ta del cerkvene zgodovine.
8 Kako izboljšujemo cerkveno zgodovino?
Jezus in apostoli nam govorijo, kako živeti svoje življenje v Božjo slavo.
Cerkveno zgodovino izboljšujemo, ko ubogamo Božjo Besedo. Morda ne
mislimo, da je tisto, kar počnemo na zemlji, pomembno v življenju Cerkve,
vendar ima. Vsak član Kristusovega telesa je del tega, kar Jezus počne
danes. On gradi svojo Cerkev in mi smo del te Cerkve.
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