
 
 

በስመ  አብ  ወወልድ  ወመንፈስ  ቅዱስ  ፩ዱ አምላክ  አሜን 
 

የሰንበት ትምህርት ቤቶች ቀን  
 

እንኳን አደረሳችሁ / Happy Sunday Schools Day 
 
የዛሬዎችን የቤተክርስቲያን አጥር፣ የሊቃውንቱን ምትክ፣ የማኅሌታውያኑን አጋዢ፣ የበዓላት (የጥምቀትና 

የንግሥ) ማድመቂያ፣ ገዳማትን ተሳላሚ፣ መናንያን መነኮሳትን ጠያቂ፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችን ደጋፊ፣ 
ሳይንሱንና ስልጣኔውን በመማር ደግሞ የቅድስት ቤተክርስቲያንን አገልግሎት እያሰፉና እያጠናከሩ ያሉ 
ወጣቶችን የትመጣነትና አጀማመር ወደ ኃላ ስንመረምር ከዛሬ 50 እና 60 ዓመት በፊት መልካም ራእይ 
በነበራቸው አባቶች የተወጠነ ሆኖ እናገኘዋለን።  ከካህናት ጀምሮ እስከ ፓትርያርኩ ድረስ ይልቁንም 2ተኛው 
የኢ/ኦ/ተ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ፣ በኃላም ብፁዕ አቡነ ተክለ ሃይማኖት 
(ደሞዛቸውን ለሰንበት ለሰንበት ት/ቤቶች  ማጠናከሪያ ይሰጡ የነበሩ) ብዙ ደክመዋል፣ ለዛሬዋ ቤተ ክርስቲያንም ጽኑ መሠረት 
ጥለው አልፈዋል።  ከአባቶቻቸው ከሊቃነ ጳጳሳቱ ሥር በመሆን ደግሞ እነ መርጌታ ብርሃኑ ውድነህ ፣መርጌታ 
ፀሐይ፣ ዶክተር ኢሳይያስ ዓለሜ (የ'እንደ ቸርነህ አቤቱ ማረኝ' መዝሙር አዘጋጅ)  እና ሌሎችም በአዲስ አበባ ከተማ ባሉ 
አብያተ ክርስቲያናት ይሰባሰቡ ለነበሩ ወጣቶች ቃለ እግዚአብሔር በማስተማር፣ መዝሙር በማስጠናት 
(የመጀመሪያ የአማርኛ መዝሙሮችን በማዘጋጀት) አባቶቻቸው የተከሉትን ኮትኩተዋል፣ ውሃ እያጠጡም አሳድገዋል። 
የደርግ ወታደራዊ መንግስት ''ማኅበራትን በሙሉ አፍርሱ የሃገሪቱ ብቸኛው ማኅበር አይወማ ነው'' የሚል አዋጅ 
ባወጣበት ጊዜ አባቶቻችን በቅዱስ ሲኖዶስ ደረጃ ተነጋግረው በየአጥቢያው የነበሩ ትልልቅ መንፈሳዊ ማኅበራት 
ከመበተናቸው በፊት ወደ ሰንበት ት/ቤት እንዲቀየሩ በማድረግ ሕፃናቱና ወጣቱ ሰንበት ት/ቤት እንዲገቡ 
በማድረግ የሰንበት ት/ቤትን እርሾ ጥለው አለፉ። በዚያ አስቸጋሪ ሰዓት ጳጳሳት አባቶችና መምህራኑ የወሰኑት 
ውሳኔ ለዛሬው በሽዎች ለምንቆጠር የሰንበት ት/ ቤት አገልጋዮች የማዕዘን ድንጋይ ሁኗል። 
 

'ይህንን በእግዚአብሔር ፈቃድ በአባቶች ጸሎት የተመሰረተ የሰንበት ት/ቤት አግልግሎት አንተውም 
ከቤተ ክርስቲያንም አንርቅም' በማለት ግርፋትና እስራት የደረሰባቸው በመቃብር ቤት ሳምንትና ሁለት ሳምንት 
ተደብቀው  ክፉውን ዘመን ያሳላፉ የሰንበት ት/ቤት አግልጋዮች ዛሬም በአገልግሎት በየሰንበት ት/ቤታችን ቋሚ 
ምስክሮች አሉ። ሦስት ሴት የሰንበት ት/ቤት አገልጋዮች በጨለማ ክፍል መታሰራቸውን ዘምሩ እየተባሉ 
መገረፋቸውን የሰንበት ት/ቤትን ታሪክ የሚጽፍ ሁሉ አያልፈውም  እነሱም የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ ልጆች 
ናቸውና ''በመከራ ጽና በፈተና ጽና.... ለጊዜው ነው እንጅ ሁሉም ያልፋልና''  እያሉ በመዘመር በእስር ቤት 
መዝሙር ከመምህራቸው ጸጋ ተሳትፈዋል። የሰንበት ት/ቤት አግልግሎት በዚህ መልኩ ተጀምሮ ከአዲስ አበባ 
ወጥቶ ወደ ሁሉም ክፍለ ሃገር ተዳረሰ። በሰሜኑ በደቡቡ በምሥራቁ በምዕራቡ ኢትዮጵያን ከዳር እስከ ዳር 
አዳረሰ። አጥቢያዎች ሁሉ ባለ ሰንበት ት/ቤት ሆኑ። ወጣቶች በቁጥር እየበዙ በአእምሮ እየጎለመሱ የቅድስት 
ቤተ ክርስቲያንን ከፍተኛ ትምህርት ለመማር በቁ። የትላንት ሰንበት ተማሪዎች በዲቁናው በቅስናው በጵጵስናው 
እንደገና አባት  ሆነው ቤተ ክርስቲያንን ማገልገል ጀመሩ። 
 

የሰንበት ት/ቤት አገልግሎት ከሃገር ውጭ ያለችውን ቤተ ክርስቲያንም ተከትሎ ከሃገር ወጣ። በውጭ 
ቋንቋ፣ በውጭ ባህል፣ በውጭ ሃገር፣ ከአባቶች ጋር በመሆን ቋንቋ ከማስተርጎም ጀምሮ ዘመኑን የዋጀ የሀገሩ 
ሕግና ደንብ በሚፈቅደው መሰረት ቤተ ክርስቲያንን መትከል፣ በውጭ ሃገረ ስብከቶችን መርዳትና ማደራጀት፣ 



የቤተ ክርስቲያንን ትክክለኛ አስተምህሮ መጠበቅና ማስጥበቅ፣ ሕዝበ ክርስቲያኑን በቃለ እግዚአብሔር 
ማጽናት፣ በኢትዮጵያ ያሉ ገዳማትን፣ አድባራትን፣ የአብነት ት/ቤቶችንና መነሻ የሆኑትን በኢትዮጵያ ያሉ 
ሰንበት ት/ቤቶችን መርዳት 'የእኔ ድርሻ ነው' ብሎ የሚሰራ አካል ሆነ። 
 

ላንዳንዶቹ ዛሬም ሰንበት ት/ቤት ከመዝሙር አግልግሎት ያለፈ አግልግሎት የሚሰጥ ባይመስላቸውም 
አግልግሎቱንና ጥቅሙን በሚገባ የተመለከቱ ብፁዐን አባቶች በ2004 ዓ.ም ሌላ ታሪክ ሠሩ። አገልግሎቱን፣ 
መውጣት መውረዱን፣ ጽናቱን ከሱስ ነጻ የሆነ ሃገር ወዳድ ትውልድ ማፍራቱን አይተዋልና የበለጠ እንዲሰራ 
''የሰንበት ት/ቤቶች ቀን''  በሚል የበዓለ ጰራቅሊጦስ ዕለት እንዲከበር ወሰኑ። ይህ በቅዱስ ሲኖዶስ ደረጃ 
ለሰንበት ት/ቤቶች የተሰጠውን ቦታና የተጣለባቸውን ተስፋ የሚያሳይ ነው። በሰንበት ት/ቤቶች ላይ የተጣለውን 
ኃላፊነትና ተስፋ መጠበቅና መፈጸም ደግሞ በዚህ ሰዓት በሰንበት ት/ቤት አግልግሎት ያሉት የሰንበት ት/ቤት 
ተማሪዎች ሁሉ ድርሻ ነው። ቀደምትና በተለያየ ምክኒያት ከሰንበት ት/ቤት አግልግሎት የራቁ አገልጋዮች 
በነበሩበት ጊዜ የሚችሉትን ሁሉ አድርገው እዚህ አድርሰውታል። እዚህ የደረሰውን አገልግሎት ለሚቀጥሉት 
ማድረስ ደግሞ አሁን ያለነው አገልጋዮች ፋንታ ነው። 

 
የትላንትናዎቹ 
• ኦርቶዶክሳዊ ለዛ ያላቸውን መዝሙሮች አስረክበውናል፣ 
• ከካህናትና ከሰበካ ጉባዔ ጋር እንዴት እንደሚሰራ አሳይተውናል፣ 
• የሰንበት ት/ቤት ዓምታዊ ዕቅድ አውጣጥ አስተምረውናል፣ 
• የሰንበት ት/ቤት መርሐ ግብር አመራር አሰልጥነውናል፣ 
• የሰንበት ት/ቤት ቁሳቁስ አሟልተውልናል፣ 
• መተዳደርያ ደንብ አዘጋጅተውልናል ሌላም ሌላም ሌላም ...... 

 
  የትላንትናዎቹ እዚህ ያደረሱትን የሰንበት ት/ቤት አገልግሎት እናሳድገው። በዚህ በተሰየመልን የሰንበት 
ት/ቤት ቀንም በየሰንበት ት/ቤታችን በመሰባሰብ ይልቁንም ቀደምት አግልጋዮችን በመጋበዝ ልዮ ልዮ 
ዝግጅቶችን በማዘጋጅት ስለ ሰንበት ት/ቤታችን እንወያይ ጠንካራ ጎኖቻችንን እንለይ ደካማ ጎኖችንም እንወቅ 
መፍትሄም እንፈልግላቸው። በዚህ ዕለት ከሌሎች ሰንበት ት/ቤቶች ጋርም በመገናኛት የልምድ ልውውጥ 
እናድርግ።  
 

እንኳን ለ6ኛው ዓመት የሰንበት ት/ቤቶች ቀን አደረሳችሁ 
ግንቦት 25-27  (Jun 2 - 4) 

 
 
 
 
 

የሰሜን አሜሪካ አህጉረ ስብከት የሰንበት ት/ቤቶች አንድነት ጉባዔ 
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