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መምህር፡መምህር፡-- ቀሲስቀሲስ ሰሎሞንሰሎሞን ሙሉጌታሙሉጌታ
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ቦታ፡ቦታ፡-- ቦሌቦሌ ደብረደብረ ሳሌምሳሌም መድኃኔዓለምመድኃኔዓለም ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን AዳራሽAዳራሽ

በየሳምንቱበየሳምንቱ ረቡEረቡE ምሽትምሽት ከከ1212፡፡30 30 –– 11፡፡3030

የካቲትየካቲት ፮፮ ቀንቀን ፳፻፳፻፭፭ ዓዓ..ምም..
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መግቢያ
• ፕሮቴስታንቲዝም E.A.A በ1517 ዓ.ም. በAውሮፓ ከተደረገው የፕሮቴስታንት (የተቃውሞ) 

ተሐድሶ የተወለደ Eንቅስቃሴ ነው፡፡

• ይህም የተቃውሞ Eንቅስቃሴ በወቅቱ በትምህርተ ሃይማኖት Aስተምህሮዋ በርካታ ሕጸጾች

የተገኙባት፣ የመንፈስቅዱስ ስጦታዎችን በገንዘብ በመለዋወጥ ሥራ ተጠምዳ (ሲሞናዊነት) 

የነበረችው የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ላይ ያነጣጠረና ከውስጥዋም የፈለቀ ነበር፡፡ የሐዋ

8፡18-19፡፡

• ይህ በሮም ላይ የተቀጣጠለው የተቃውሞ Eንቅስቃሴ የተጀመረው E.A.A በ1517 ዓ.ም. 

ማርቲን ሉተርና፤ Aውግስጢዊው መነኩሴና የዊተንበርግ ፐሮፌሰር በኃጢAት ሥርየት

ጉዳይ በካቶሊኩ ፖፕ ይፈጸማል ስላሉት ሽያጭ ወይም ፖፑ ኃጢAትን በገንዘብ

የማስተስረይ ድርጊታቸው በድጋሚ ክርክር Eንዲደረግበት ጥሪ ባደረጉበት ወቅት ነው፡፡

• የካቶሊክ ቤ/ክ በወቅቱ ኃጢAተኛ ሰው ንስሐ ገብቶ ከበደሉ Eንዲነጻ ብሎም ወደ ገነት

Eንዲገባ ከፈለገ ገንዘብ የመክፈል ግዴታ ጥላበት ነበር፡፡

• ሉተርም ይህንኑ በመቃወም በዊተንበርግ ካስል ቸርች በር ላይ ለዩኒቨርስቲ ማስታወቂያ

መለጠፊያነት ያገለግል በነበረው ቦታ 95 የተቃውሞ ቴሲሶችን ጽፎ ለጠፈ፡፡
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የማርቲን ሉተር 95 የተቃውሞ ቴሲሶች
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መግቢያ
• ሉተር ካቶሊካዊ መነኩሴ በነበረበት ዘመን የሮም ጳጳሳትን ለAስተዳደራዊ ጉዳዮች

የተመረጡ የተለዩ Aድርጎ ለማሽሞንሞን ቢሞክርም ክህነታቸውና የሚፈጽሟቸው

ምስጢራትም ከሐዋርያት የተወረሰ መሆኑን በተመለከተ ግን ተቀባይነት የሌለውና

የማይቀበለውም መሆኑን Aስምሮበታል፡፡

• ሉተር በርካታዎቹን የካቶሊክ ምስጢራት፣ ንስሐን በገንዘብ መፈጸምንና የEምነትን ያህል

የሥራን Aስፈላጊነት ባይቀባላቸውም ጥምቀትና ቁርባን ግን ያስፈልጋሉ ብሎ ነበር፡፡

• ከመጀመሪያው የተቃውሞ Eንቅስቃሴ፣ ከሉተር የካቶሊክ ቤ/ክ መለየትና ፖፑም

የተሐድሶን Eንቅስቃሴ ካወገዙ በኋላ የጆን ካልቪን ጽሑፎችና ሥራዎች በስዊትዘርላንድ፣

ስኮትላንድ፣ ሃንጋሪ፣ ጀርመንና በሌሎችም ሥፍራዎች በነበሩ የፕሮቴስታንት ቡድኖች

መካከል ልል የሆነ መስማማትን ፈጥሮላቸው ነበር፡፡

• ይህን ተከትሎም ፕሮቴስታንቲዝምም በፍጥነት በስዊትዘርላንድ፣በስካንዲኔቪያ፣

በEንግሊዝ፣ ስኮትላንድ፣ ኔዘርላንድና ፈረንሳይ ተዛመተ፡፡

• ይህም የተሐድሶ Eንቅስቃሴ ለ30 ዓመታት የዘለቀ የሃይማኖት ጦርነት ቀስቅሶ ነበር፡፡
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መግቢያ
• E.A.A. ከ1618 ዓ.ም. Eስከ 1648 ዓ.ም. ስፔንን፣ Oስትሪያንና የኔዘርላንድ

ስፓኒሾች፣ በርካታ ጀርመኖችና ጣሊያኖችን የመራው ካቶሊካዊው ሃብስበርግስ

በዴንማርክና በስዊድን ይደገፉ ከነበሩት ፕሮቴስታንታዊ የጀርመን Eቴጌዎች ጋር

ጦርነት Aካሂዷል፡፡

• ይህም የተሐድሶ Eንቅስቃሴ ካቶሊካዊት ፈረንሳይ በቅድሚያ በድብቅ

በማስከተልምሀበስበርግስን በመቃወም ከፕሮቴስታንቶች ጋር በመወገን በጦርነት

ስትሳተፍ ፍጻሜ Aግኝቷል፡፡

• ይህም ከሉተር በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በAውሮፓ ምድር ፖለቲካዊና Aገራዊ

ጉዳይ ከሃይማኖታዊ ጉዳይ በላይ የተፈለገ ሆኖ ሃይማኖት የፖለቲካ መሳሪያ ሆኖ

ሲያገለግል ታይቷል፡፡
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በፕሮቴስታንቲዝም ተሐድሶ የተፈጠሩ Aብያተ ክርስቲያናት
• Aንግሊካኒዝም

• Aናባፕቲዝም

• ካልቪኒዝም

• ሉተራኒዝም

• ዝዊንግሊያኒዝም

ከፕሮቴስታንቲዝም ተሐድሶ በኋላ የተፈጠሩ Aብያተ ክርስቲያናት
• ባፕቲስቶች

• ፒየቲዝም

• ጰንጤቆስጣሊዝም

• ፑሪታኒዝም

• ዛሬ ከ33,000 በላይ የፕሮቴስታንት ቡድኖች በዓለማችን ይገኛሉ፡፡
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የፕሮቴስታንት የEምነት ፍልስፍና መሠረቶች
• በወቅቱ የሮማ ካቶሊክን በመቃወም የፕሮቴስታን ተሐድሶ Eንቅስቃሴ Aራማጆች

ያነገቡAቸው Aምስት መፈክሮች ነበሩ፡፡ Eነዚህ በላቲን ቋንቋ ሶላስ ተብለው

ይታወቃሉ፡፡ ሶላ ማለትም ‹‹ብቻ›› ወይም ‹‹ብቸኛ›› ማለት ሲሆን Eንደ

Eንቅስቃሴው Aራማጆች ለመዳን የሚያስፈልጉት Aምስቱ ሶላዎች ናቸው ወደሚል

ድምዳሜ የደረሱባቸው ናቸው፡፡

• Eነዚህም Aምስቱ ሶላዎች፡-

1. ሶለስ ኪርስተስ - ክርስቶስ ብቻ

2. ሶላ ስክሪፕቱራ - የመጽሐፍ ቅዱስ ጥሬ ቃል ብቻ

3. ሶላ ፊዴ - Eምነት ብቻ

4. ሶላ ግራሺያ - ጸጋ ብቻ

5. ሶሊ ዴ ግሎሪያ - ክብር ለEግዚAብሔር ብቻ የሚሉ ናቸው፡፡
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ሶለስ ኪርስተስ - ክርስቶስ ብቻ
• ፕሮቴስታንቶች ፖፕ በምድር ያለች ቤ/ክ ብቸኛ የክርስቶስ ተወካይ የሚለውን ዶግማ

በEግዚAብሔርና በሰው መካከል ያለ ብቸኛው ‹‹Aማላጅ›› ክርስቶስ ነው የሚለውን ትምህርት

የካደ ነው በማለት ራሳቸው ስተው ካቶሊኮችንም ይቃወሙበታል፡፡ ‹‹Eርሱ ግን Eውነተኛ

Aምላክና የዘላለም ሕይወት ነው።›› ቀዳ ዮሐ 5፡20፡፡

ሶላ ስክሪፕቱራ - የመጽሐፍ ቅዱስ ጥሬ ቃል ብቻ
• ፕሮቴስታንቶች የEውነተኛይቱ Aንዲት፣ ዓለም Aቀፋዊት፣ ሐዋርያዊትና ንጽሕት ቤ/ክ መሠረተ

Eምነት ከታሪክና ከመሠረተ Eምነት ጋር Eየተቀላቀለ Aደናቃፊ ሚና ይጫወታል ይላሉ፡፡

• ይልቁንም ፕሮቴስታንቶች በቃል ሲተላለፉ የኖሩ Eውነተኛ ትውፊቶችንና የAባቶችን Aስተምህሮ

ሥልጣን የሌላቸው ተራ ስብEና ያላቸው ሰዎች ንግግር Aድርገው ይቆጥራሉ፡፡

• መጽሐፍ ቅዱስ ግን ‹‹ከሕፃንነትህም ጀምረህ ክርስቶስ Iየሱስን በማመን፥ መዳን የሚገኝበትን

ጥበብ ሊሰጡህ የሚችሉትን ቅዱሳን መጻሕፍትን Aውቀሃል።የEግዚAብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ

ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ፥ የEግዚAብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና

ለተግሣጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል።›› ካል ጢሞ 3፡15-17፣

ካል ተሰ 2፡12፡፡ ይላቸዋል፡፡
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ሶላ ፊዴ - Eምነት ብቻ
• ፕሮቴስታንቶች በኤፌ 2፡8-9 Eንደ ተጠቀሰው በክርስቶስ ያለ Eምነት ብቻ በቂ

ነው ብለው ያምናሉ፡፡ ነገር ግን Eውነተኛይቱ ሐዋርያዊት ቤ/ክ ግን በያE 2፡20

Eንደተጠቀሰው ‹‹ ከሥራ የተለየ Eምነት የሞተመሆኑን››፣ ያE 2፡24 ደግሞ ‹‹ሰው

በEምነት ብቻ ሳይሆን በሥራ Eንዲጸድቅ ታያላችሁ።›› Eንደተባለ ለመዳን የሚያስፈልጉት

ሁሉ መጓደል Eንደሌለባቸው Aምና ለማሳመን ታስተምራለች፡፡

ሶላ ግራሺያ - ጸጋ ብቻ
• ፕሮቴስታንቶች መዳን በክርስቶስ የተሰጠ ስጦታ ስለሆነ ሥራ Aያስፈልገውም

ማንም ቢሆን ‹‹Eስካመነ›› ይድናል በማለት ማቴ 7፡22-23፡፡ ‹‹በዚያ ቀን ብዙዎች።

ጌታ ሆይ፥ ጌታ ሆይ፥ በስምህ ትንቢት Aልተናገርንምን፥ በስምህስ Aጋንንትን Aላወጣንምን፥

በስምህስ ብዙ ተAምራትን Aላደረግንምን? ይሉኛል።የዚያን ጊዜም። ከቶ Aላወቅኋችሁም፤

Eናንተ ዓመፀኞች፥ ከEኔ ራቁ ብዬ Eመሰክርባቸዋለሁ።›› በማለት በክርስትና ሃይማኖት

ኑሮAችን ጥንቃቄ Eንዲከበን ያስተማረን የጌታችንን ትምህርት ያቃልላሉ፡፡
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ሶሊ ዴ ግሎሪያ - ክብር ለEግዚAብሔር ብቻ
• ፕሮቴስታንቶች/ተሐድሶዎች በቤተ ክርስቲያን ቀኖና የተመረጡትን ቅዱሳን ሳይቀር ክብር

Eንደማይገባቸው ያምናሉ፡፡ በዚህም ቀዳ ቆሮ 15፡41 ‹‹የፀሐይ ክብር Aንድ ነው የጨረቃም ክብር ሌላ

የከዋክብትም ክብር ሌላ ነው፤ በክብር Aንዱ ኮከብ ከሌላው ኮከብ ይለያልና።››፣ ‹‹Aስቀድሞም

የወሰናቸውን Eነዚህን ደግሞ ጠራቸው፤ የጠራቸውንም Eነዚህን ደግሞ Aጸደቃቸው፤ ያጸደቃቸውንም

Eነዚህን ደግሞ Aከበራቸው።›› ሮሜ 8፡30፡፡

• የተባለውን የAምላካዊ ክብርንና Aምላካችን EግዚAብሔር ወዳጆቹን Eንድናከብር የፈቀበደትን ለይቶ

ባለመረዳት ይቀላቅላሉ፡፡ Eነዚህም በኤፌ 5፡27 ‹‹Eድፈት ወይም የፊት መጨማደድ ወይም Eንዲህ

ያለ ነገር ሳይሆንባት ቅድስትና ያለ ነውር ትሆን ዘንድ ክብርት የሆነችን ቤተ ክርስቲያን ለራሱ

Eንዲያቀርብ ፈለገ።›› ያለውን የክርስቶስን ትምህርት የሚያስተሃቅሩ ሲሆኑ በመዝ 30(31)፡18

‹‹በድፍረትና በትEቢት በመናቅም በጻድቅ ላይ የሚናገሩ የሽንገላ ከንፈሮች ድዳ ይሁኑ።›› ብሎ

የተነገረባቸው ናቸው፡፡

• ቀዳ ጴጥ 1፡8-9 ‹‹Eርሱንም ሳታዩት ትወዱታላችሁ፤ Aሁንም ምንም ባታዩት በEርሱ Aምናችሁ፥

የEምነታችሁን ፍፃሜ Eርሱም የነፍሳችሁን መዳን Eየተቀበላችሁ፥ በማይነገርና ክብር በሞላበት ሐሤት

ደስ ይላችኋል።›› Eንደተባልን ያከበራቸውን Eያከበርን ወደክብር ከፍ Eንል ዘንድ Eንደሚገባን

Eናስተውል ዘንድ ይገባል፡፡



ይቆየን፡፡ይቆየን፡፡
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