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1. መግቢያ 

እኛ በሚኒሶታ የምንገኘው “የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን በሚኒሶታ” አባላት መሠረታዊ የዕምነታችን 
መግለጫ አድርገን የተቀበልናቸውንና ራሳችንን በፈቃደኝነት የምናስገዛባቸውን የዕምነት መግለጫና የመተዳደሪያ 
ደንብ አውጥተናል፡፡ 
 

2. ስያሜ 
በሚኒሶታ ስቴት ሕግና በዚህ መተዳደሪያ ደንብ መሠረት ይህች ቤተ ክርስቲያን መታወቂያ ወይም መለያ ስሟ 

“የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን በሚኒሶታ” ነው፡፡ ቤተ ክርስቲያኒቱ የተቋቋመችው እ/ኤ/አ በ1991 ሲሆን 

በአይ. አር. ኤስ. (IRS) 501c3 በትርፍ አልባ ድርጅት የተመዘገበች የህዝብ ቤተ ክርስቲያን ነች፡፡ የቤተ 
ክርስቲያኒቷ ተጠሪ የዲያቆናት ጉባኤ ነው፡፡ 
 

3. አርማ 
የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን አርማ የተከፈተ መጽሐፍ ቅዱስ መስቀል ሉልና እርግብ ያካትታል፡፡ 

 

4. አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን 
ቤተ ክርስቲያኒቱ በማናቸውም ወቅት አቅም በሚፈቅደው መጠን በቤተ ክርስቲያኒቱ የዲያቆናት ጉባኤ አስፈላጊ ሆኖ 
ከተገኘ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናትን ልትተክል ትችላለች፡፡ 
 

5. ግንኙነትና ትብብር 
የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን (ከኢ.ወ.ቤ.ክ.) በሚኒሶታ ከመሠረተ እምነቷና አቋሟ ጋር ከሚስማሙ 
ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ጋር ትተባበራለች፡፡ 
 

6. ተልዕኮና ግብ 

 

6.1 ተልዕኮ 
የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን በሚኒሶታ ተልዕኮዋ ታላቁን ተልዕኮ በመፈጸም ላይ የተመሠረተ ነው 
(ማቴ. 28፡18-20)። ይኸውም ሰዎችን በፍቅሩ ወንጌል በመድረስ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስና አካሉ ወደ 
ሆነችው ቤተ ክርስቲያን ማምጣት እና እርሱን እስኪመስሉ ድረስ በቃሉ በማሳደግ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት 
ማድረግ ነው። 
 

6.2 ግብ 
የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን በሚኒሶታ በምታገለግላቸው አገልግሎቶች ሁሉ ግብ አድርጋ የያዘቸው 
መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዕውነት በሚከተሉት ነጥቦች ላይ ያተኩራል፡- 

1. እግዚአብሔርን ማምለክ (ዘፀ. 20፡3-5፣ ማቴ. 22፡37) 

2. ወንጌል ላልደረሳቸው ሕዝቦች የምስራቹን ወንጌል ማዳረስ (ሐዋ. 1፡8፣ ማር. 16፡15) 

3. ለክርስቶስ ደቀ መዛሙርትን ማፍራት (ማቴ. 28፡19-20) 

4. አባላትን በጌታ ቃል በማስተማር፣ በማሳደግ፣ በመምከር በልዩ ልዩ አገልግሎት በማሰማራት፣ ሙሉውን 

ሰው ለክርስቶስ ማቅረብ (ማቴ. 22፡39፣ ቆላ. 1፡28) 

5. የአባላትን ፍቅርና አንድነት ማጠናከር (ማቴ. 22፡39፣ ዮሐ. 13፡34-35) 

አንቀጽ 1 

ጠቅላላ 
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7. እንቅስቃሴና ክንዋኔ 

7.1 ፖለቲካ አልባ እንቅስቃሴ 

የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን በሚኒሶታ በኃይማኖት ተግባር ላይ ብቻ እንድታተኩር በሚኒሶታ ስቴት 
የድርጅት ሕግ መሠረት ተቋቁማለች፡፡ ስለሆነም ትርፍ አልባና ፖለቲካዊ ያልሆነች ቤተ ክርስቲያን ነች፡፡ ቤተ 
ክርስቲያን በክርስቶስ ደም ከዘር፣ ከነገድ፣ ከቋንቋ፣ ከወገን፣ ከቀለም፣ ከሕዝብ ሁሉ ለእግዚአብሔር የተዋጀች 
የክርስቶስ አካል በመሆኗ ማንንም ሳትለይ ለቅዱሳን ሁሉ አገልግሎትን ትሰጣለች። 
7.1.1 ይህች ቤተ ክርስቲያን በምንም ዓይነት ለመመረጥ ወይም ለመምረጥ ወይም የፖለቲካ ዘመቻ 

ለሚያደርጉ ግለሰቦች ድጋፍ አትሰጥም፤ በጣልቃ ገብነትም አትሳተፍም። 

7.1.2 ሆኖም እያዳንዱ ምዕመን በተረዳው መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ላይ ተመርኩዞ የራሱን ውሳኔ ለማድረግ 
እንዲችልና ለኅብረተሰቡ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ታበረታታለች፡፡ ምዕመኑ በግሉ 
በሚወስደው ውሳኔ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተጽዕኖ አታደርግም፡፡ 

 

7.2 ክንዋኔ 

ይህች ቤተ ክርስቲያን ዓላማዋን በተግባር ለመተርጎም የሚከተሉትን አገልግሎቶች ታከናውናለች፡- 

7.2.1 የእግዚአብሔርን ቃል መስበክና ማስተማር፤ 

7.2.2 ማምለክ፣ መጸለይ፣ መምከር፣ መመስከር፣ የተሃድሶ ፕሮግራሞችን ማካሄድ፤ 

7.2.3 መንፈሳዊ ጽሑፎችን፡- ስነ ጽሑፎችን፣ ድርሰቶችን፣ መጻሕፍት፣ መዝሙሮችን፣ ለመጽሐፍ ቅዱስ 

ጥናት የሚረዱ መልዕክቶች፣ በማህበራዊ ድህረ ገጽ የሚተላለፉ መልዕክቶችን፣ ወዘተ ማሰራጨት፤ 

7.2.4 መንፈሳዊ ማኅበራዊ እንቅስቃሴዎችንና ተግባሮችን ማከናወንና ማስፋፋት፡፡ 

 

8. ንብረትና ሀብት 

8.1 የቤተ ክርስቲያኒቱ ሀብት ወይም ማናቸውም ዓይነት ተንቀሳቃሽና የማይንቀሳቀስ ንብረት የግለሰቦች ወይም 
የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋዮች ንብረት አይደለም፡፡ 

8.2 ቤተ ክርስቲያኒቱ በማናቸውም ምክንያት በዚህ ስቴት ውስጥ ያላትን አገልግሎት ካቆመች በወቅቱ የተገኘው 

ንብረትና ሀብት የቤተ ክርስቲያኒቱን ዕዳ ከከፈለ በኋላ ቀሪው ንብረትና ሀብት በአገር ውስጥ ገቢ (IRS) 

መሥሪያ ቤት ሕግ አንቀጽ 501-c-3 መሠረት በተመሳሳይ ተግባር ላይ ለተሰማሩ ድርጅቶች ይከፋፈላል፡፡ 

8.3 ቤተ ክርስቲያን የትኛውንም ቋሚና ተንቀሳቃሽ ንብረቷን ከእምነት አቋሟ ጋር ለማይስማሙ ወይም 
ለተመሳሳይ ጾታ ወይም የተፈጦሮ ጾታቸውን በቀዶ ጥገና ለለወጡ ጋብቻ አድራጊዎች አታከራይም፣ በነጻም 
አትሰጥም፡፡ 

 

9.  የገቢ ምንጭ  

9.1 ከምዕመናን የሚሰበሰብ አስራት፣ መባ፣ በኩራትና ልዩ ልዩ ስጦታዎች፡፡ 

9.2 ቤተ ክርስቲያን ከምታካሄዳቸው የልማት ሥራዎች፣ ከመንፈሳዊ የሕትመት ውጤቶችና ከልዩ ልዩ ተመሳሳይ 
ዝግጅቶች የሚገኝ ገቢ፡፡ 

9.3  ከበጎ አድራጊ ድርጅቶችና ግለሰቦች የሚገኝ ስጦታ፡፡ 

9.4 በተለያዩ ጊዜያት ሕንጻውን ለተወሰነ ጊዜ መጠቀም ከሚፈልጉ ድርጅቶች ከሚገኝ የሕንጻ ኪራይ፡፡ 

 

10. ዕዳ ወይም የገንዘብ ግዴታ 

 
የዲያቆናት ጉባኤ አባላትም ሆኑ የቤተ ክርስቲያኒቱ አባላት ቤተ ክርስቲያኒቱ ላለባት የገንዘብ ዕዳ ወይም ብድር 
ወይም ሌላ ንብረት ነክ ግዴታዎች በግል ተጠያቂ አይሆኑም፡፡ 
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11. ኢንሹራንስ 
የዲያቆናት ጉባኤ የቤተ ክርስቲያን መጋቢ፣ ዲያቆናት እና በቤተ ክርስቲያኒቱ እውቅና የሚያገለግሉ አገልገልጋዮች ቤተ 
ክርስቲያኒቷን ወክለው በሚሰጡት አገልግሎት ለሚደርስባቸው ክስ መቋቋሚያ እንዲሆን የዕዳ ኢንሹራንስ ለመግዛት 
ይችላል፡፡ 

 

12. የእምነት መግለጫ 

12.1 መጽሐፍ ቅዱስ 

መጽሐፍ ቅዱስ (ስድሳ ስድስቱ የብሉይ ኪዳንና የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት) በቅዱሳን ሰዎች በእግዚአብሔር 

መንፈስ መሪነት የተጻፈ፤ መጀመሪያ በተጻፈበት ቋንቋና አስተምህሮ (ዶክትሪን) ስሕተት አልባ የሆነ፣ ሕያው 
ፍጹምና እውነት የሆነ ሊታመንበት የሚገባ ለክርስትና እምነትና ኑሮ ፍጹም መመሪያና የመጨረሻ ሥልጣን 
ያለው የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ እናምናለን፡፡ የቤተ ክርስቲያን እምነትና ሥርዓተ መሠረት እርሱ ብቻ 
መሆኑን እናምናለን፡፡ 
2ጢሞ. 3፡15-17 2ጴጥ. 1፡20-21 ራዕ. 22፡18-19 

 

12.2 እግዚአብሔር 
እግዚአብሔር በሰማይና በምድር የሚገኙትን የሚታዩና የማይታዩትን ሁሉ የፈጠረ፣ ዘላለማዊ፣ በኃይል ሆነ 
በጥበብ፣ በቦታ ሆነ በማናቸውም ሁኔታ የማይወሰን፣ ፍጹምና ሉዓላዊ፣ ቅዱስና መልካም የማይለወጥ፣ 
አንድ አምላክ ሦስት አካላት (አብ፣ ወልድና መንፈስ ቅዱስ) እንደሆነ እናምናለን፡፡ ይህም አካላቱን 
ሳንደባልቅ፤ መለኮታዊ ኅልውናውን ሳንከፋፍል ነው፡፡ 
ዘዳ. 6፡4-5፣   ማቴ. 28፡19-20፣   2ቆሮ. 13፡14 

 

12.2.1 እግዚአብሔር አብ 
እግዚአብሔር አብ ዘላለማዊና ሁሉን ቻይ አምላክ የሚታዩትንና የማይታዩትን ሁሉ የፈጠረ፤ 
ለሰው ልጅ ካለው ታላቅ ፍቅር የተነሳ አንድ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደላከና ኃጢአታቸውን 
ተናዘው በልጁ በማመን ወደ እርሱ ለሚመጡት ሁሉ ልጆቹ ይሆኑ ዘንድ ሥልጣንን እንደሰጠ 
እናምናለን፡፡ 
ኤፌ. 4፡6  ዮሐ. 1፡12-13፣ 3፡6፤  1ቆሮ. 8፡6 

   

12.2.2 እግዚአብሔር ወልድ (ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ) 

ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ልጅ መሆኑን በመንፈስ ቅዱስ ተጸንሶ ከድንግል 
ማሪያም መወለዱን፣ ፍጹም አምላክ፣ ፍጹም ሰው መሆኑን እናምናለን፡፡ ያለ አንዳች ኀጢአት 
በምድር ላይ በአካል የተመላለሰ፣ ስለ ሰው ልጆች ኀጢአት በመስቀል ላይ የሞተ የተቀበረ፣ 
በሦስተኛው ቀን ከሞት በአካል ተነስቶ ለሰዎች የተገለጠ፣ በክብር ወደ ሰማይ ያረገ፣ አሁን በአብ 
ቀኝ ተቀምጦ ያለ ስለ እኛ የሚማልድ፣ ዳግመኛም በታላቅ ክብርና ኃይል የሚመለስና የሚመለክ 
እንደሆነ እናምናለን፡፡ 
ዘፍ. 3፡15   ሉቃ. 1፡30-33  ማቴ. 16፡16  

ዮሐ. 1፡1-3   ማቴ. 1፡23  ማቴ. 24፡30 

1ኛ ቆሮ. 15፡3-7   የሐዋ. 1፡9-11  ኢሳ. 53           

ዮሐ. 20፡28               1ኛ ጢሞ. 2፡5             1ኛ ዮሐ. 5፡20  
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12.2.3 መንፈስ ቅዱስ 
መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ ጋር እኩል የሆነ፣ የሚሰገድለትና የሚከበር፣ አጽናኝ፣ የእምነት 
አባቶችን፣ ነብያትንና ሐዋርያትን ያንቀሳቀሰና የመራ፣ በአማኞችም ውስጥ አድሮ መንፈሳዊ 
ሥጦታዎችንና ኃይልን በማካፈል ቤተ ክርስቲያንን የሚቀድስና ዓለምን ስለ ኀጢአት፣ ስለ ጽድቅና ስለ 
ፍርድ የሚወቅስ እንደሆነ እናምናለን፡፡ 
ማቴ. 3፡16፣ ዮሐ. 14፡26፣ 16፡7-13፣ የሐዋ. 1፡8፣ 1ኛ ቆሮ. 3፡16፣ 12፡4-11 ኤፌ. 4፡11-12፣ 

የሐዋ. 5፡3-4 

 

12.3  ሰው 
ሰው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ወንድና ሴት ሆኖ ያለ ኀጢአት ከነጻ ፈቃድ ጋር እንደተፈጠረ 
እናምናለን፡፡ ሰው በሰይጣን ተፈትኖና በራሱ ምርጫ የተሰጠውን የእግዚአብሔርን ሕግ ተላልፎ ኀጢአትን 
በመሥራት እንደ ወደቀ እናምናለን፡፡ የኀጢአትም ዘር ስላለበት የሰው ልጅ ሁሉ ከእግዚአብሔር ክብር 
ጎድሎ ራሱን ማዳን እንደማይችል የእግዚአብሔርም የዘላለም ፍርድ እንደሚጠብቀው እናምናለን፡፡ 
ዘፍ. 1፡26፣ 1፡31፣ 3፡1-24 ሮሜ 3፡11-18፣ 3፡23-24፣ 5፡12 

 

12.4  ኀጢአት 
ኀጢአት የሰው ልጅ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በማድረግም ሆነ ቸል በማለት፣ በአሳብ ወይም በውስጥ 
ዝንባሌ የእግዚአብሔርን ሕግ መተላለፍ፣ ከእግዚአብሔር አሳብና ክብር ጎድሎ መገኘት እንደሆነ 
እናምናለን፡፡ ኀጢአት የእግዚአብሔርን ፈቃድ አለመከተልና እግዚአብሔር ከሰው ልጅ የሚጠብቀውን 
አለማድረግ ወይም ለማድረግ አለመፈለግ ነው፡፡ ኀጢአት የእግዚአብሔርን ዓላማ መሳት፣ መተላለፍ፣ 
በደል፣ አመጽ፣ ክፋት እግዚአብሔርን አለመፍራት ተብሎ ሊታወቅ ይችላል፡፡ ኀጢአት ዲያቢሎስ 
በእግዚአብሔር ላይ ባደረገው ማመጽ ሲጀመር ወደ ዓለም የገባው በአዳምና ሔዋን ውድቀት እንደሆነ 
እናምናለን፡፡ የሰው ልጅ ከአዳም በወረሰው ኀጢአትና ከተወለደም በኋላ በፈጸማቸው ኃጢአቶች ሕይወቱ 
ለኀጢአት የተጋለጠ እንደሆነና በራሱ ጥረት ከዘላለም ሞት ሊያመልጥ እንደማይችል እናምናለን፡፡ ኀጢአት 
ኃዘንና ሥቃይን፣ ፀፀትና ቅጣትን፣ አካላዊ ሞትና መንፈሳዊ ሞትን እንደሚያስከትል እናምናለን፡፡ 
ሮሜ 3፡10-23፣ 5፡12     ሕዝ. 18፡24፣ 28፡11-19፣   ኢሳ. 1፡2   ያዕ. 1፡14-15  ዘፍ. 3፡1-8፣ 17 

 

12.5  አዲስ ፍጥረት (ዳግም ልደት) 

ሰው ያለ ኀጢአት መፈጠሩን እናምናለን፤ ይሁን እንጂ አዳም በፈቃደኛነት በኀጢአት በመውደቁ ምክንያት 
ሰው ከአዳም የኀጢአት ባህሪይ ይዞ መወለዱን እናምናለን፡፡ ከዚህም የተነሳ የዘላለም ሞት ፍርድ 
ስለሚጠብቀው ከዚህ ፍርድ ለማምለጥ የሰው ልጅ እንደገና መወለድ እንዳለበት እናምናለን፡፡ ሰው 
በኃጢአቱ ተጸጽቶና ንስሃ ገብቶ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኙና ጌታው ከተቀበለ፣ ከመንፈስ ቅዱስ 
በመወለድ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሚሆን እናምናለን፡፡ መዳንም የሚገኘውም በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ 
መሆኑንና በሌላ መንገድ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት እንደማይቻል እናምናለን፡፡ 
 

ዘፍ. 1፡26-31    ዘፍ. 3፡1-22 ሮሜ 3፡23-24 ሮሜ 5፡12-19   ሮሜ 6፡23     የሐዋ. 4፡12  

የሐዋ. 13፡38-39  ዮሐ. 1፡12-13 ዮሐ. 3፡16 ኤፌ. 2፡8-9       2ቆሮ. 5፡17 ዕብ. 9፡25-28  

ሮሜ 8፡1   ሮሜ 8፡16-18 የሐዋ. 4፡12 የሐዋ. 16፡31 

 

12.6  ቤተ ክርስቲያን 

 

ቤተ ክርስቲያን በመጀመሪያ ደረጃ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣዔ አምነው፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን 
የግል አዳኝና ጌታ አድርገው የተቀበሉና ዳግም የተወለዱ፣ መንፈስ ቅዱስ በውስጣቸው የሚኖር እና 
በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የክርስቶስ ኢየሱስ አካል የሆኑ የአማኞች ምስጢራዊና መንፈሳዊ አንድነት 
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እንደሆነች እናምናለን፡፡ ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ የተመሠረተች እና የቤተ ክርስቲያን ራስና ጌታም 
ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ እናምናለን፡፡  

 
በሁለተኛ ደረጃ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የራሷ የሆነ አስተዳደር ያላት እንደ እግዚአብሔር ቃል ራሷን ለመምራት 
ሙሉ ሥልጣን ያላት አካል እንደሆነችና በወንጌል ሕብረት በእምነት ቃል ኪዳን የሚተባበሩ በየጊዜው ሳያቋርጡ 
በመገናኘት እግዚአብሔርን የሚያመልኩ የቤተ ክርስቲያን ሥርዓቶችን የሚጠብቁ እንዲሁም ታላቁን ተልዕኮ 
ለመፈጸም የሚተጉ የአማኞች ስብስብ እንደሆነች እናምናለን፡፡ በተጨማሪም የአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አባል 
ለመሆን ብቁ ሊሆኑ የሚችሉት ከላይ የተጻፈውን የመጀመሪያውን የቤተ ክርስቲያን ትርጉም ያሟሉ ብቻ መሆን 
እንዳለበት እናምናለን፡፡ 

 

ማቴ. 16፡15-19   ኤፌ. 1፡22-23  ኤፌ. 2፡20-23  1ቆሮ. 3፡11  

ቆላ. 1፡18  የሐዋ. 20፡41-42  የሐዋ. 13፡1-2  1ቆሮ. 1፡2     

 

12.7  የውኃ ጥምቀት  
የውኃ ጥምቀት ለኃጢአታቸው ንስሐ ገብተው በልባቸው ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝና ጌታ አድርገው በእምነት 
ለተቀበሉ ሁሉ ማከናወን የሚገባቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ የቤተ ክርስቲያን ሥርዓት እንደሆነና ይህም ሥርዓት በጌታ 
በኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠ ትዕዛዝ እንደሆነ እናምናለን፡፡ የውኃ ጥምቀት አንድ አማኝ በአብ፣ በወልድና በመንፈስ 
ቅዱስ ስም ሰውነቱን ሙሉ በሙሉ በውኃ ውስጥ በማጥለቅ ከክርስቶስ ጋር መሞቱንና መቀበሩን ከክርስቶስም ጋር 
በአዲስ ሕይወት ለመኖር ከእርሱ ጋር መነሳቱን የሚመሰክርበት ሥርዓት መሆኑን እናምናልን፡፡ 
ማቴ. 28፡19-20 ማር. 16፡16 የሐዋ. 10፡47-48   የሐዋ. 2፡37-41   

የሐዋ. 16፡30-34 ሮሜ. 6፡1-4 ቆላ. 2፡12 

 

12.8  የጌታ እራት 
የጌታ እራት በሕብስትና በወይን ጭማቂ አማካኝነት ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ሕይወት ጋር ያለንን 
ሕብረት የምንገልጽበት እንዲሁም የእርሱን ሥቃይና ሞት የምናስብበትና እስኪመለስ ድረስ ትንሳዔውን 
የምንመሰክርበት አማኞች ሁሉ ሊካፈሉት የሚገባ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሥርዓት እንደሆነ እናምናለን፡፡ 
ማቴ. 26፡26-29 ማር. 14፡22-25 ሉቃ. 22፡19-20 1ቆሮ. 10፡16-17 1ቆሮ. 11፡23-32 

 

12.9 ህጻናትን ለጌታ መስጠት 

ይህች ቤተክርስቲያን ህጻናትን ለጌታ አሳልፎ በመስጠት ታምናለች። ስለዚህ ምዕመናን ህጻናታቸውን በህዝብ 
ፊት ይዘው በመቅረብ ስርዓተ ባርኮት ይፈጽማሉ።  ሉቃስ 2:27  1ሳሙ 1፡ 25-28  ማር 10፡ 13-16  

 

12.10   ቅድስና 
ክርስቲያኖች ሁሉ ለእግዚአብሔር ቃል በመታዘዝና በቅድስና ሕይወት በመመላለስ በኑሮአቸው ሁሉ ኢየሱስ 
ክርስቶስን እያንጸባረቁ መንፈሳዊ ፍሬ ማለትም ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት እምነት፣ 
የዋሃት፣ ራስን መግዛትና የመሳሰሉትን እያፈሩ እግዚአብሔርን ለማክበርና ለማስከበር የተጠሩ እንደሆነ 
እናምናለን፡፡ 
ሉቃ. 8፡15 ዮሐ. 17፡17 ገላ. 5፡22-24 2ጢሞ. 2፡19-24  

      ዕብ. 10፡10 ዕብ. 12፡14 ዕብ. 13፡12 1ጴጥ. 1፡15-16 1ዮሐ. 2፡6  

 

      12.11 ቅዱሳን መላእክት 
ቅዱሳን መላዕክት ህያዋን የሆኑና በእግዚአብሔር ፊት ያሉ እንዲሁም ቅዱሳንን የሚያገለግሉ ሲሆኑ ጌታ 
ሲመጣ አብረው የሚገለጡ ናቸው።   

ሉቃ 1፡ 11 -20    ማቴ 1፡ 20-22   ማቴ. 2 ፡ 13   ማቴ 28፡ 2-8 1ነገ 19፡ 5-7 ዕብ. 1፡14 
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12.12      ሰይጣን 
ሰይጣን የጥፋት ሁሉ ምንጭ የሆነ፤ በእግዚአብሔር መንግስት ዕቅድ ላይ ያመጸ፤ የሐሰት አባት የሆነ         
እርኩስ መንፈስ ነው። በዓለም መጨረሻ ሰይጣንና መላዕክቱ ሁሉ እሳት ባህር ውስጥ ይጣላሉ።  
ዘፍ 3:15       ኢሳ 14፡ 12-15        ዮሃ 8፡ 44       2ቆሮ 11፡ 14         1ጴጥ 5:8 ፤ ራዕ 2:9 

 

12.13     ጋብቻ 
ጋብቻ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በስነ ፍጥረት ወንድና ሴት ሆነው የተወለዱ አንድ ወንድና አንድ ሴት      
ሞት እስከሚለያቸው ድረስ በፈቃደኝነት አብረው ለመኖር በቃል ኪዳን የሚተሳሰሩበት ተቋም ነው፡፡  
ይህች ቤተ ክርስቲያን ጋብቻን በተመለከተ ያላት አቋም የሚከተሉት ናቸው፣ 

 
12.13.1. አንድ የቤተ ክርስቲያን አባል ካላመነ ሰው ጋር ወይንም የቅርብ የሥጋ ዝምድና ያለው ሰው ጋር ጋብቻ 

መፈጸም አይችልም፡፡      

  1ኛ ቆሮ. 5፡1-2 ዘዳ. 22፡30 ዘሌ. 18፡12  

12.13.2. ጋብቻ የእግዚአብሔር ፈቃድና ቅዱስ መሆኑን እናምናለን፡፡  ዕብ. 13፡4 
 

12.13.3. ተጋቢዎቹ ሁለቱም በሃገሪቱ ሕግ መሰረት ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑና ለአቅመ አዳምና አቅመ 

ሔዋን የደረሱ መሆን አለባቸው፡፡ 
12.13.4. ተጋቢዎቹ ከጋብቻ ቀን ስድስት ወር ቀደም ብለው ለቤተ ክርስቲያን ማሳወቅ ይኖርባቸዋል፡፡ 
12.13.5. ቤተ ክርስቲያን ከጋብቻ በፊት የተጋቢዎችን የሕይወት ምስክርነት እና ታሪክ በሚገባ ታጣራለች፡፡ 
12.13.6. ተጋቢዎች ከመጋባታቸው በፊት ክርስቲያናዊ የጋብቻ ትምህርት መማር አለባቸው፡፡ 
12.13.7. ቤተ ክርስቲያን ከጋብቻ በፊት የሚደረግ የግብረ ስጋ ግንኙነት እንደ እግዚአብሔር ቃል አጥብቃ 

ትቃወማለች፡፡ 

12.13.8. ቤተ ክርስቲያን ፍቺን እንደ እግዚአብሔር ቃል ትቃወማለች (ሚሊ. 2፡16)፡፡ 

12.13.9. ቤተ ክርስቲያን በተመሳሳይ ፆታ የሚደረግ ጋብቻን እንደ እግዚአብሔር ቃል አጥብቃ ትቃወማለች፤ ይህን 

የመሰሉ ስርዓቶችንም አትፈጽምም፡፡ ( ዘሌ. 20፡13፣ ሮሜ 1፡ 26-27) 

12.13.10. ሁለተኛ ጋብቻ ለማድረግ ለቀረቡ አባሎች ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያው ጋብቻ የፈረሰበትን ምክንያት 
አጣርታ እንደ እግዚአብሔር ቃል መሰረት ውሳኔውን ለተጋቢዎች ታስታውቃለች፡፡ 

 

12.14    የክርስቶስ ዳግም ምጽአትና ፍርድ 
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስቱን ለመመሥረት በጻድቃንና በኃጢአን ላይ ለመፍረድ ዳግም በአካል 

በክብር ወደ ምድር እንደሚመጣ እናምናለን፡፡ በሕይወት ያሉና ከሞት የሚያስነሳቸው አማኞች ጌታን በአየር 

ለመቀበል እንደሚነጠቁ ይህም የአማኞች ሁሉ የተባረከ ተስፋ እንደሆነ እናምናለን፡፡ በእርሱም ያመኑ 

ጻድቃን ከእርሱ ጋር ለዘላለም በደስታ እንደሚኖሩ በእርሱ ያላመኑ ግን ለሰይጣንና ለመላዕክቱ 

በተዘጋጀላቸው እሳት ባህር ለዘላለም እንደሚቀጡ እናምናለን፡፡ 

ዮሐ. 14፡2-3፣  ማቴ. 24፡14፣  ማቴ. 25፡31-46፣ ማቴ. 16፡19-30፣ 1ተሰ. 4፡13-18፣ የሐዋ. 1፡11፣ 

የሐዋ. 2፡28፣ ራዕ. 7፡9-17፣ ራዕ. 20፡10-15 

12.15 ማጠቃለያ 

የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን በሚኒሶታ ከዚህ በላይ የተዘረዘሩትን የእምነት አቋም ሙሉ በሙሉ የምትቀበልና 

የምትደግፍ ሲሆን እነዚህን የእምነት አቋሞች በማንኛውም መንገድ ታስተምራለች፣ ምዕመኖችዋም በሕይወታቸው በተግባር 

እንዲያሳዩና እንዲለማመዷቸው ጥረት ታደርጋለች፡፡ 
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ክፍል 5፡ የቤተክርስቲያን አስተዳደር 

 

1. የአባላት ጠቅላላ ጉባኤ  

 

1.1 የመጨረሻው ሥልጣን የቤተ ክርስቲያኒቱ አባላት ሲሆን ይህም ስልጣንና ኃላፊነት በቤተ ክርስቲያኒቱ አባላት 
ለቤተ ክርስቲያኒቱ የዲያቆናት ጉባኤ በውክልና ተሰጥቷል፡፡ የሚኒሶታ ስቴት ትርፍ አልባ ለሆኑ ድርጅቶች 
ያወጣውን ሕግና ደንብ እንዲሁም አንጻራዊ የሆኑ አንቀጾችንና የዚህን መተዳደሪያ ደንብ ፈር ሳይለቅ ቤተ 
ክርስቲያኒቷን የሚመለከት ጉዳይና ተግባር ሁሉ የዲያቆናት ጉባኤ ባስተላለፈው መሠረት ይከናወናል፡፡ 

 

1.2 በዚህ መተዳደሪያ ደንብ መሠረት ጉባኤውን ወክለው ሥራውን የሚመሩ ዲያቆናትን፣ ዋናውን መጋቢና 
ኦዲተሮችን መርጦ ይሾማል፣ ከዲያቆናትና ከኦዲተር የሚቀርብ የሥራና የሂሳብ ሪፖርት ያዳምጣል፣ ያፀድቃል፡፡ 

 

1.3 ዓመታዊ የአባላት ጉባዔ በጥር (ጃንዋሪ) ወር መጀመሪያ ይከናወናል 

 

2. የአባላት ጠቅላላ ጉባኤ ተግባርና ሃላፊነት 

2.1. ልዩ የአባላት ጉባዔ የተለየ የአባላት ስብሰባ ሲያስፈልግ የሚሰበሰብ ነው። የዲያቆናት ጉባዔ፤ ወይም ከቤተ  

ክርስቲያን አባላት ለዲያቆናት ጉባዔ በጽሁፍ አቅርበው የቤተ ክርስቲያን አባላትን ጠቅላላ ስብሰባ 

እንዲጠራላቸው መጠየቅ ይችላሉ።  

2.2. እያንዳንዱ አባል ድምጽ የመስጠት መብት አለው:: አባላት በአንድ ጉዳይ ላይ የተለያየ አመለካከት ካላቸው 

ውሳኔው በጠቅላላው ጉባኤ ድምጽ ብልጫ ይወሰናል። 

2.3. ከአባላቱ 50% በላይ ቢገኙ ኮረም እንደሞላ ይቆጠራል። ኮረም ካልሞላ ለሁለተኛ ጊዜ ስብሰባ ተጠርቶ 

በተገኙት አባላት ውሳኔ ይወሰናል። 

2.4. የቤተ  ክርስቲያን የዲያቆናት ጉባዔ የመጋቢውንና የተለያዩ ኮሚቴዎችን ስራ ይመዝናል፤ እንዲሁም 

የአገልግሎት ክፍሎችን ሪፖርት ይሰማል፡፡  

2.5. ዕጩ ዲያቆናት መጠቆም፡ እንዲሁም የታጩትን ዕጩ ዲያቆናት በዝግ ጽሁፍ መምረጥ። 

2.6. ከቤተ ክርስትያን አባላትና ከዲያቆናት ጉባዔ አባላት የተውጣጡ ዕጩ ዲያቆናትን ጉባዔው በዝግ ጽሁፍ 

ይመርጣል 

2.7. የቤተ ክርስትያንን መተዳደሪያ ደንብ በድምጽ ብልጫ የመለወጥ፤ የማሻሻል፤ የማጽደቅ እና የመሰረዝ ስልጣን 

አለው። 

2.8. መጋቢን የመጥራትም ሆነ የማሰናበት ስልጣን አለው 

2.9. የቤተ  ክርስትያንን የአመት ወጪ ሪፖርት ይሰማል፡ ጥያቄ ካለው ይጠይቃል፡፡  

 

 

 

አንቀጽ 2 

የቤተ ክርስቲያኒቱ አስተዳደር እና ስልጣን 
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3. የኦዲት አገልግሎት 

3.1. የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን በሚኒሶታ ኦዲተር ሂሳብ ነክ ሥራዎች ስኬታማ እንዲሆኑ    
ለማድረግ በቤተ  ክርስቲያኒቱ  ጠቅላላ ጉባኤ  የተመረጠ የውስጥ ኦዲት አገልግሎት ይኖራታል፡፡ 

3.2. የኦዲተሮች ቁጥር ሁለት ሆኖ በየሶስት ዓመቱ ከዲያቆናት ጋር በጠቅላላ ጉባኤ ይመረጣሉ:፡ 

3.3. ኦዲተሮች የቤተ ክርስቲያኒቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ በየዓመቱ ከገመገሙ በኋላ ሪፖረቱን ከዲያቆናት ጉባዔ 

ጋር በመተባበር ለጠቅላላ ጉባዔው ያቀርባሉ፡፡ 

3.4. ለኦዲተሮች ዝርዝር ተግባራትና ኃላፊነት በቤተ  ክርስቲያን የኦዲት መመሪያ ላይ ይካተታል፡፡  

 

4. የዲያቆናት ጉባኤ 

4.1. ጠቅላላ 

4.1.1. ይህች ቤተ ክርስቲያን በኢየሱስ ክርስቶስ የበላይነት ውሳኔዎችን የመወሰንና የራስዋን ጉዳይ 

የማስተዳደር መብት አላት የምትመራውም በዲያቆናት ጉባኤ ይሆናል፡፡ የዲያቆናት ጉባኤ 

አባላት ዋናው መጋቢና አራት ዲያቆናት ናቸው፡፡ የዲያቆናት ጉባኤ ከመጋቢው ጋር አምስት 

አባላት ሲኖሩት ሁኔታዎች እንዳስገደዱና እንዳስፈላጊነቱ ታይቶ የዲያቆናት ቁጥር ሊጨምር 

ይችላል፡፡ ሲጨምርም በአንድ ጊዜ ሁለት ዲያቆናት እየተጨመሩ ሁልጊዜም የዲያቆናት ጉባኤ 

ቁጥሩ ጎዶሎ (5,7,9) ይሆናል 

4.1.2. የዲያቆናት ጉባኤ ሰብሳቢ የዲያቆናት ጉባኤ የስብሰባ መሪ ይሆናል፡፡ ሰብሳቢው በማይገኝበት 

ጊዜ የዲያቆናት ጉባኤ ምክትል ሰብሳቢ (ጸሃፊ) የስብሰባ መሪ ይሆናል፡፡ 

4.1.3. መጋቢው ድምጽ ያለው አባል ነው፡፡ ቤተ ክርስቲያኒቷ ረዳት መጋቢ ካላት የዲያቆናት ጉባዔ 

አባል አይሆንም፡፡ ዋናው መጋቢ በማይኖርበት ጊዜ እርሱን ተክቶ በዲያቆናት ጉባኤ ይሳተፋል፡

ሁሉም የዲያቆናት ጉባኤ ዋናውን መጋቢ ጨምሮ እኩል ድምፅ ይኖራቸዋል፡፡ የዲያቆናት ጉባኤ 

ስብሰባ ላይ በአንድ ድምጽ ያልተወሰኑ ውሳኔዎች በአብላጫ ድምጽ ይወሰናሉ፡፡  

4.1.4. የዲያቆናት ጉባኤ ከመካከላቸው ከመጋቢው ውጪ የዲያቆናት ሰብሳቢ፣  ጸሐፊ (ምክትል 

ሰብሳቢ)፣ ገንዘብ ያዥና  ምክትል ገንዘብ ያዥ ይመርጣል፡፡ የዲያቆናት ጉባኤ ሰብሳቢ 

የዲያቆናት ጉባኤ ዋና ሰብሳቢና መሪ ይሆናል፡፡ ጸሐፊው (ምክትል ሰብሳቢው) ዋና ሰብሳቢው 

በማይኖርበት ጊዜ የዲያቆናትን ጉባኤ መደበኛ ስብሰባ ይመራል፡፡  የዲያቆናት ጉባኤ ጸሐፊ 

የዲያቆናት ጉባኤ ስብሰባ ቃለ ጉባዔ ይይዛል፡፡ የአባላትን የጠቅላላ ጉባኤ ቃለ ጉባኤ ይይዛል፡ 

የስብሰባን ቀንና ጊዜ ለዲያቆናት ያስታውቃል፡፡  

 

4.2. የዲያቆናት ጉባኤ ስልጣን ተግባርና የስራ አመራር 

4.2.1. የዲያቆናት ጉባዔ የቤተ   ክርስትያን ህጋዊ ተጠሪና መሪ ነው። 

4.2.2. የቤተ ክርስትያንን አመታዊ በጀት ያወጣል ፤ አፈጻጸሙንም ይከታተላል። 

4.2.3. የሰራተኛን ቅጥር አስተዳደርና ስንብት እንዲሁም የቤተ ክርስቲያን ንብረት በተመለከተ 

በበላይነት ያስተዳድራል። 

4.2.4.  የመጋቢው ቦታ ክፍት ሲሆን ቦታው እንዲተካ አስፈላጊውን ጥረት ያደርጋል 

4.2.5. በአመት አንድ ጊዜ ለጠቅላላው ጉባዔ ሪፖርት ያቀርባል። 

4.2.6. ከዋናው መጋቢ ጋር በመነጋገር አባላትን በአካልና በስልክ ይጎበኛሉ፡ ለአባላት ይጸልያሉ፡ 

አባላትን ይመክራሉ። 

4.2.7. በዲያቆናት ጉባኤ ላይ 2/3ኛ አባላት ሲገኙ ኮረም እንደሞላ ይቆጠራል፤ ስለሆነም ኮረም ሞልቶ 

የሚወሰን ማንኛውም የዲያቆናት ጉባዔ ውሳኔ የጸና ይሆናል። 
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4.2.8. ማንኛውም የዲያቆናት ጉባዔ አባል የሚሰማውን ሃሳብም ሆነ አስተያየት እንዲሁም ምክር 

የመስጠት መብት ይኖረዋል። ይሁን እንጂ የጉባዔን መንፈስ በመቆጣጠር የውሳኔ ሃሳብ 

መስጠት አይችልም። በአባላቱ ውሳኔ ካልተስማማ ግን ድምጽ ላለመስጠት ይችላል። 

4.2.9. እያንዳንዱ የዲያቆናት ጉባዔ አባል የቤተ ክርስትያንን ሚስጥር (ውሳኔ ያላገኙ ሀሳቦች፣ ለጉባኤ 

ለመቅረብ እንጭጭ የሆኑ ሃሳቦችና የግለሰብ ጉዳዮችና የመሳሰሉት) የመጠበቅ ግዴታ አለበት 

4.2.10. እያንዳንዱ የዲያቆናት ጉባዔ አባል በቤተክርስትያኒቱ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ስራውን 

ያከናውናል። 

4.2.11. የዲያቆናትን ስራ ሃላፊነትና ክፍፍል በተመለከተ የዲያቆናቱ ጉባዔ ማሻሻል፤ መለወጥ እና 

መቀየር ይችላል። 

4.2.12. የዲያቆናት ጉባዔ በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ውሳኔ መስጠትን በተመለከተ ጉባዔው ሁሉ በአንድ 

ድምጽ በመስማማት ውሳኔ መስጠት ይገባቸዋል። ይሁን እንጂ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ወደ 

አንድ ውሳኔ ለመምጣት ባይቻል ጉባኤው 2/3 የተስማማበት ሃሳብ ይጸድቃል፡፡ ዲያቆናት 

ውሳኔ ላይ ከመድረሳቸው በፊት ለውሳኔያቸው እንዲረዳቸው ሌሎች የቤተክርስቲያን 

አገልጋዮችን ማማከር ይችላሉ፡፡  

4.2.13. ማንኛውም የዲያቆናት ስብሰባ ሙሉ አባላት ወይም 2/3 በተገኙበት ይሆናል፡፡  

4.2.14. የዲያቆናት ጉባዔ አጀንዳ ከዋና መጋቢ ፤ ከዲያቆናትና ከህዝብ ሊቀርብ ይችላል። ሆኖም 

ከህዝብ የሚቀርበው ማንኛውም አጀንዳ ለዲያቆናት ጉባዔ በጽሁፍ ወይም በአካል እስከቀረበ 

ድረስ ብቻና አጀንዳውን አቅራቢው   በስም እስከተገለጸ ድረስ ብቻ የሚታይ ይሆናል 

4.2.15. በቤተ ክርስቲያን መጋቢዎች፡ በዲያቆናት አባላትና፡ በቅጥር አገልጋዮች ላይ ከቤተ ክርስትያን 

አባላት በሚቀርብ ማንኛውም ክስና አሉታዊ አስተያየት ሁሉ ለውይይት የሚቀርበው በጽሁፍ 

ወይም በአካል እስከቀረበና ክሱን ያቀረበው ሰው ስም እስከተጠቀሰ ድረስ ብቻ ይሆናል 

4.2.16.  የዲያቆናት ጉባዔው ምንም አይነት እርምጃ ከመውሰዱ በፊት በክሱ ወይንም በአሉታዊ 

አስተያየቱ ላይ   ማስረጃዎችን ይሰበስባል። ማስረጃው አጥጋቢና እውነት ከሆነ እንደ ቤተ 

ክርስትያኒቱ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋል።  

4.2.17. በቤተ ክርስትያን ውስጥ የአሰራር ችግር ወይንም የአስተዳደር ችግር ቢኖር ማስተካከል 

የሚችሉት ከህዝብ ተወክለው የተመረጡ ዲያቆናት ብቻ ይሆናሉ። 

4.2.18. የዲያቆናት ጉባዔ የቤተ ክርስትያኒቱን ህንጻ ለመጠቀም ለሚፈልጉ እንዳስፈላጊነቱ (በነጻ ወይ 

በኪራይ) በአንቀጽ 1 ቁ 8.3 የተደነገገው በመጠበቅ ያከናውናሉ፡፡  
 

4.3. ስለ ዲያቆናት ጉባዔ አባላት ብቃት  

ህይወታቸውን ለጌታ አሳልፈው የሰጡ፤ ቤታቸውን እግዚአብሔርን ቃል የሚመሩ፡ በአማኞች 

ዘንድ የተመሰከረላቸው፡ ቤተ ክርስትያን የቆመችበትን አላማ የሚደግፉ፡ ቢያንስ 3 አመት በቤተ 

ክርስትያን ውስጥ በአባልነትና በአገልግሎት የቆዪ፡ በአጠቃላይ በ1ኛጢሞ፡ 3፡1 7ና       በቲቶ 

1፡ 6-9 ያሟሉ መሆን ይገባቸዋል፡ 

4.4. የዲያቆናት ጉባዔ አባላት አመራረጥና የአገልግሎት ዘመን 
 

4.4.1. የዲያቆናት ጉባኤ ከምዕመኑ መካከል በጽሁፍ እጩ ዲያቆናትን እንዲጠቁሙ ለምዕመናኑ 

ያስታውቃል፡፡  ከተጠቆሙት መካከል ብቁ የሆኑትን እጩዎች በዲያቆናት ጉባኤ ተጣርቶ ወደ 

ጠቅላላው ጉባዔ ለመጨረሻ ውሳኔ ይቀርባሉ፡፡ በጠቅላላው ጉባኤ ከፍተኛ ድምጽ ያገኙትን 

እጩዎች ለድቁና ሃላፊነት ይሾማሉ፡፡   
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4.4.2. የዲያቆናት ጉባዔ አባላት የአገልግሎት ዘመን ከመጋቢው በስተቀር ሶስት ዓመት ነው 

እያንዳንዱ የዲያቆናት ጉባዔ አባል የሚተካው ሰው እስኪመረጥ ድረስ ያገለግላል። 

4.4.3. አንድ የዲያቆናት ጉባዔ አባል ለተጨማሪ አንድ የአገልግሎት ዘመን ብቻ በተከታታይ ሊመረጥ 

ይችላል ፤ ሆኖም ቢያንስ ለአንድ ዓመት ካረፈ በኋላ እንደገና ሊመረጥ ይችላል። 

4.5. የዲያቆናት ጉባኤ የአገልግሎት ክፍፍል 

4.5.1. የዲያቆናት ጉባዔ ሰብሳቢ፡ የዲያቆናት ጉባዔ ሰብሳቢ ዲያቆናቱንና ልዩ ልዩ ስብሰባዎች እንዲሁም 

በየአመቱ የሚደረገውን የአባላት ጉባዔ ይመራል፡፡ የቤተ ክርስትያንን አላማ ላይ በማተኮር 

የዲያቆናቱን ጉባዔ አንድነትና ህብረት ይጠብቃል፡፡  

4.5.2. የዲያቆናት ጉባዔ ጸሃፊ፡ የዲያቆናቱን ጉባዔ ስብሰባ ቃለ ጉባዔና የአመታዊውን የአባላት ቃለ 

ጉባዔ እንዲሁም አመታዊ የባጀት መጠይቆችን፤ የተፈቀዱ ባጀቶችን ሁሉ መዝግቦ በፋይል 

ያደርጋል። የዲያቆናት ጉባዔ ዋና ሰብሳቢ በማይኖሩበት ጊዜ ስብሰባ ይመራል፡፡ የአባላትን አድራሻ 

ስልክ ቁጥር እንዲሁም የአባልነትን ቅጽ በቤተ ክርስቲያኒቷ አስተዳደር/ጸሀፊ በየጊዜው መታደሱን 

ያረጋግጣል፡፡  

4.5.3. የዲያቆናት ጉባዔ ገንዘብ ያዥና ምክትል ገንዘብ ያዥ፡ የቤተ ክርስትያን ጥሬ ገንዘብና ንብረት 

ይቆጣጠራል፡፡ ቼኮችን ከሰብሳቢ ወይም ገንዘብ ያዥ ጋር ሆኖ ይፈርማል፡፡ የቤተ ክርስትያን 

ገቢና ወጭ ገንዘብ በጥሩ ሒሳብ አያያዝ መከናወኑን ይከታተላል፡፡ በየሶስት ወሩ ለዲያቆናት 

ጉባዔ የሂሳብ ሪፖርት ያቀርባል ፤ እንዲሁም ለቤተክርስትያን አባላት በአመት አንድ ጊዜ ዝርዝር 

ሪፖርት ያቀርባል፡፡ ከቤተ ክርስቲያኒቱ የኦዲት አገልግሎት ጋር በመተባበር የበጀቱን አፈጻጸም 

በቅርብ ይከታተላል እንዲሁም በአመት ሁለት ጊዜ የቤተክርስቲያኒቱን ገቢና ወጪ በማስታወቂያ 

ሰሌዳ ላይ መለጠፉን ይከታተላል። 

4.6.  ዲያቆናት ጉባዔ ከአገልግሎት መገለል ወይም ስንብት  

4.6.1. ማንኛውም ተመራጭ የዲያቆናት አባል ቢያንስ ከአንድ ወር በፊት በጽሁፍ ለዲያቆናት ጉባዔ 

አስታውቆ አገልግሎቱን በፈቃዱ መልቀቅ ይችላል። 

4.6.2. አንድ የዲያቆን ጉባዔ አባል ያለ በቂ ምክንያት ለአንድ ወር ከአገልግሎቱ ላይ ቢቀር ጉዳዩ 

በዲያቆናት ጉባዔ ከተጠና በኋላ ለቤተ ክርስትያን አባላት ስብሰባ ቀርቦ ከተገኙት አባላት 

ውስጥ ሁለት ሶስተኛው እጅ ከተስማሙ ከአገልግሎቱ ይሰናበታል። 

4.6.3. አንድ የዲያቆናት ጉባዔ አባል የቤተ ክርስትያኑን ህግና መመሪያ ሲተላለፍ ተመክሮ ካልታረመ 

ወይም የሞራል ውድቀት ሲገኝበት የዲያቆናት ጉባዔ ጉዳዩን አጣርቶ ውሳኔውን ለቤተ 

ክርስትያን አባላት በስብሰባ ያቀርባል።  

4.6.4. ቤተ ክርስትያን ከአገልግሎቱ የተገለለውን የዲያቆናት ጉባዔ አባል ተሃድሶ እንዲያገኝ 

አስፈላጊውን ጥረት ታደርጋለች፡፡  
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5. የመጋቢ አገልግሎት 
 
5.1. መጋቢን ስለመምረጥ 

 
5.1.1. የዲያቆናት ጉባዔ መጋቢዎችን የመቅጠር ሙሉ ሃላፊነት ሲኖረው፤ ጥሪውን ያመነበትን መጋቢ 

ከቤተ ክርስቲያኒቷ ውስጥም ሆነ ውጪ መርጦ ካጸደቀ በኋላ ለቤተ/ክ አባላት ጉባኤ 

ለመጨረሻ ውሳኔ ያቀርባል። 

5.1.2. የዲያቆናት ጉባዔ ከዚህ በላይ ለተጠቀሰው ዓላማ አባላትን ለማሰባሰብ ከሁለት ሳምንት በፊት 

ጥሪ ያደርጋል። 

5.1.3. የመጋቢው ምርጫ የሚጸድቀው ከጠቅላላው አባላት ውስጥ በ3/4 ሲደገፍ ነው። 

 

5.2. የመጋቢ ብቃት  

5.2.1. መለኮታዊ ጥሪ ያለውና ጥሪውም በሕይወት ምስክርነቱ የተረጋገጠ (ኤፌ. 4፡11) 

5.2.2. የመጋቢነት ስጦታ ያለውና ስጦታውም በእግዚአብሔር ቃል ተመዝኖ መመዘኛውን ያሟላ    

(ቲቶ 1፡6-9፣ 1ጢሞ. 3፡1-7) 

5.2.3. የእግዚአብሔር ቃል እውነት (መሠረተ እምነት/ዶክትሪን) በቂ መረዳት ያለው።  

5.2.4. የእግዚአብሔርን ቃል እውነት (መሠረተ እምነት/ዶክትሪን) ለማስተማር የሚችልና ይህንን 

እውነት ከስሕተት ትምህርት ለመከላከል ችሎታ ያለው። 

5.2.5. የቤተ ክርስቲያኒቱን የእምነት መግለጫ የሚያምንና የእምነት መግለጫውን የተቀበለ። 

5.2.6. መልካም የእረኝነት ባሕሪያት ያሉት (ለምሳሌ፡- ትህትና፣ ታዛዥነት፣ ራስን መግዛት በትዕቢት 

ያልተያዘ፣ ለመንጋው የሚራራ፣ ገንዘቡን ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በታማኝነት የሚሰጥ፣ 

ወዘተ የመሳሰሉትን የሚያሟላ)። 

5.2.7. የቤተ ክርስቲያኒቱን መተዳደሪያ ደንብ የተቀበለና የሚያከብር። 

5.2.8. እጩ መጋቢው በእግዚአብሔር ቃልና መንፈስ ቅዱስ ሙላት አሰራር በምታምን ወንጌላዊት 

ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በተለያዩ መንፈሳዊ አገልግሎቶች ውስጥ ቢያንስ አምስት ዓመት ያገለገለ 

5.2.9. በስነመለኮት ትምህርት ቤት የተማረ ቢሆን ይመረጣል። 

 

5.3. የዋና መጋቢ የስራ ሃላፊነቶች 

5.3.1. ዋናው መጋቢ በአጠቃላይ የቤተ ክርስቲያኒቱ መንፈሳዊ መሪ አገልጋይ ይሆናል፡፡  

5.3.2. መጋቢው የዲያቆናት ጉባዔ አባልና ተሳታፊ ነው፡፡ እርሱን በሚመለከት ጉዳይ ላይ ካልሆነ 

በስተቀር በማናቸውም ውሳኔዎች ላይ ከዲያቆናት እኩል ድምጽ ይኖረዋል።  

5.3.3. መጋቢው ምእመኑን ለመጠበቅ፤ ለማጽናናት፤ ለማስተማር፤ ለመምከር፤ የጠፋውን ለመፈለግና 

ምሳሌ ለመሆን ይተጋል። 

5.3.4. ለቤተ ክርስቲያኒቱ መንፈሳዊ ተግባሮችንና እንዲሁም በዲያቆናት ጉባዔ አማካኝነት የሚተላለፉ 

መንፈሳዊ ውሳኔዎችን በስራ ላይ ያውላል። 

5.3.5. በእግዚአብሔር ቃልና በመተዳደሪያ ደንቡ የተጠቀሱትን አገልግሎቶች ይፈጽማል። 
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5.3.6. ዋናው መጋቢ የቤተ ክርስቲያን አባላት እግዚአብሔር የሰጣቸውን ጸጋ እንዲያውቁ ያበረታታል፡

፡ በአገልግሎትም እንዲሳተፉ መንገዶችን ያዘጋጃል። 

5.3.7. የአገልግሎት መሪዎችን ከተለያዪ አገልግሎት ዘርፎች ጋርና ከዲያቆናት ጋር በመነጋገር ይሾማል። 

5.3.8. የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ይፈጽማል። የጌታን እራት ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ ለምእመናኑ 

ይሰጣል ወይም ሌሎች እንዲሰጡ ያስተባብራል። 

 

5.4.  አንድ መጋቢ ከአገልግሎት ስለሚገለልበት ሁኔታዎች 

5.4.1. መጋቢው በፈቃደኝነት አገልግሎቱን  መልቀቅ ይችላል ይሁንና ይህንኑ ለዲያቆናት ጉባዔ ከ3 

ወር በፊት በጽሁፍ ማስታወቅ አለበት። መጋቢው አገልግሎቱን ሲያቆም ከቤተ ክርስቲያን 

የሚያገኛቸው ጥቅማጥቅሞች ሁሉ ወዲያው ይቆማሉ፡፡ 

5.4.2. መጋቢዎች የቤ/ክ ህግና መመሪያ ሲታላለፉ የሞራል ውድቀት ወይም የእምነት ግድፈት 

ቢገኝባቸው ወይም የቤተ ክርስቲያን አባላት ማንኛውም አይነት አንድነትን የሚያናጋ ጥያቄ 

በመጋቢዎች ላይ ሲኖራቸው፤ የዲያቆናት ጉባኤ ጉዳዩን በአትኩሮት ተመልክቶ የሚከታተልና 

እርምጃ የሚወስድ ይሆናል፡፡ መጋቢው ጉዳዩ እስኪጣራ ድረስ እስከ 3 ወር ድረስ ከአገልግሎት 

ያርፋል፡፡  የዲያቆናቱ ጉባኤ ጉዳዩን አጣርተው ለቤተ ክርስቲያን አባላት ውሳኔያቸውን 

ያስታውቃሉ።  

5.4.3. የዲያቆናት ውሳኔያቸው የስንብት ከሆነ፡ መጋቢው ወዲያውኑ ከአገልግሎት ይሰናበታል። 

ይሁንና ከተሰናበተበት ቀን አንስቶ (የተሰናበተበት ምክንያት ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ካልሆነ)  

የሶስት ወር ይሰጠዋል። መጋቢው ከቤተ ክርስቲያን የሚያገኛቸው ሌሎች ጥቅማጥቅሞች ሁሉ 

ግን ከተሰናበተበት ቀን ጀምሮ ይቆማሉ፡፡  

5.4.4. ቤተክርስቲያን በመገለል ላይ ያለውን መጋቢ ተሃድሶ እንዲያገኝ አስፈላጊው ጥረት ታደርጋለች። 

 

 

5.5. መጋቢ ስለሌለበት ወቅት 

5.5.1. የዋናው መጋቢ ቦታ ክፍት በሚሆንበት ወቅት የዲያቆናት ጉባዔ በአስቸኳይ ለጊዜው 

በማስተማር ቦታውን የሚሸፍን ሰው ያዘጋጃሉ፡፡ ነገር ግን ምክትል መጋቢ ካለ እሱ ቦታውን 

ይሸፍናል፡፡ 

5.5.2. በመተዳደሪያ ደንቡ መሰረት መጋቢ ለማግኘት የዲያቆናት ጉባዔ ፍለጋውን ያካሂዳል። 

 

6. የቤተክርስቲያን ቅጥር አገልጋዮች 

6.1. የመጋቢዎችና የቤተክርስቲያን ቅጥር አገልጋዮች የስራ ሃላፊነቶችና የሚያገኟቸው ጥቅሞች በአገልጋዮች የስራ 

መተዳደሪያ ደንብ ላይ እንደሚገለጸው ይሆናል፡፡ 
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1. የአዳዲስ አባላት ግዴታ 

1.1. የዚህች ቤተ ክርስቲያን አባላት የሚሆኑት ምእመናን በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የግል አዳኝነት አምነው በመንፈስ 

ቅዱስ ዳግም የተወለዱ፤ የቤተ ክርስቲያኗን መሰረተ እምነት የተቀበሉና ያመኑ፤ በቤተ ክርስቲያኒቷ ዓላማና 

ተግባር የሚስማሙ፤ የቤተ ክርስቲያኗን ህይወትና አገልግሎት የሚደግፉና፤ ይህ መተዳደሪያ ደንብ በደነገገው 

መሰረት የአባልነት ፎርም የሞሉ፤ የአባልነት ቃልኪዳን ፎርም የፈረሙ መሆን ይጠበቅባቸዋል፡፡ በቋሚነት 

በሚኒሶታ የሚኖሩ ምእመናን የቤተ ክርስቲያን አባል ሆነው ወደአገልግሎት እንዲገቡ ታበረታታለች። 

1.2. ልዩ ልዩ የአገልግሎት ጥሪ ያላቸው አዲስ አባላት የአዲስ አባላት ግዴታዎችን መፈጸም ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

የአዲስ አባል ግዴታቸውን ከተወጡ ከስድስት ወር በኋላ፤ ከጥሪያቸው ጋር ከሚቀራረብ አገልግሎት ቡድን 

ጋር በመቀላቀል በቡድኑ መመሪያ መሰረት ማገልገል ይችላሉ፡፡ ቤተ ክርስቲያን ልዩ የአገልግሎት ጥሪ ያላቸው 

አዳዲስ አባላት ጥሪያቸውን በጽሑፍ እንዲያሳውቁ ታበረታታለች።  

 

2. የአባላት መብት 

2.1. በሕብረት መሰብሰብ፣ አብሮ ማምለክ፣ የእግዚአብሔርን ቃል በማጥናት በተለያዩ የቤተ ክርስቲያን 

አገልግሎቶች በመሳተፍ እግዚአብሔርን ማገልገል። 

2.2. አንድ አዲስ ምእመን አባል ከሆነ ከ6 ወር በኋላ ወደ አገልግሎት ቡድኖች በመቀላቀል አገልግሎት መጀመር 

ይችላል፡፡  

2.3. በዲያቆናት ጉባኤ  ሆነ በአባላት እንዲሁም በአጠቃላይ በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚያዩአቸውን ጉድለቶች 

ለዲያቆናት ጉባኤ  ማቅረብ። 

2.4. ከቤተ ክርስቲያን በፍላጎትም ሆነ በቤተ ክርስቲያን ውሳኔ ለቀው ሲሄዱ መሸኛ ደብዳቤ መጠየቅና መቀበል። 

2.5. ከቤተ ክርስቲያኒቱ ጋር ባለው ግንኙነት አንጻር ማስረጃ ጠይቆ ማግኘት። 

2.6. የቤተ ክርስቲያኒቱን ሕንጻና ቁሳቁሶች በሕንጻ አጠቃቀም መመሪያ መሰረት ለተለያዩ ፕሮግራሞች መጠቀም። 

2.7. በቤተ ክርስቲያኒቱ ጉዳይ ላይ ሀሳብ መስጠት። 

2.8. ቤተ ክርስቲያኒቱ በአቅሟ የምትሰጠውን አገልግሎት በእኩልነት ማግኘት። 

2.9. ማንኛውም አባል ስለ ቤተ ክርስቲያኗ አመራርና አሰራር መረዳት ቢፈልግ ጥያቄውን ለዲያቆናት ጉባኤ 

በጽሁፍ ወይም በአካል አቅርቦ ማብራሪያና መረጃ ማግኘት። 

2.10. የጋብቻ፣ ልጅን ለጌታ መስጠት እንዲሁም የቀብር ሥነ ሥርዓት እንዲፈፀምለት መጠየቅና ማግኘት። 

እንዲሁም አባላት ከቤታቸው የአስከሬን ሽኝት ሲያደርጉ ከቤተ ክርስቲያን ለቀብር ማስፈጸሚያ እርዳታን 

ማግኘት። 

 

 

አንቀጽ 3 

የቤተ ክርስቲያን አባልነት 
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3. የአባላት ሃላፊነት 
 

3.1. የአንድ አባል ተቀዳሚ የመጀመሪያ ሃላፊነቱ የራሱን ህይወት መጠበቅ ነው። ይህም ማለት በቅድስና ለመኖር 

ለሌሎች መልካም ምሳሌ መሆን በጤናማና በትክክልኛው ወንጌል ትምህርት መኖር ነው።  

3.2. በጸሎት ቅዱስ ቁርባን በመውሰድ በመጽሃፍ ቅዱስ ጥናት ህብረት በመታቀፍ፡ ስብሰባዎችን በመካፈልና 

በማገልገል በህብረት ከቅዱሳን ጋር በፍቅርና በመተሳሰብ መኖር። 

3.3. በመንፈሳዊ የጸጋ ስጦታዎች እንደስጦታቸው እንዲሁም በአስራትና በማገልገል ለቤተ ክርስቲያኗ እድገትና 

መታነጽ ድርሻውን መፈጸም። 

3.4. በቤተ ክርስቲያኗ አገልግሎት መሪዎች የሚሰጡትን ምክርና ተግሳጽ እንዲሁም ውሳኔዎችን በፍቅር መቀበል 

3.5.  በውጭ ባሉ ሰዎች ፊት መልካም ምስክርነት ያለው ተግባር ማሳየት። 

3.6. በእግዚአብሔር ቃል ህይወቱን የመምራትና የማስተዳደር ትዳሩንና ልጆቹን እንደ እግዚአብሔር ቃል 

የማሳደግሃላፊነት መውሰድ። 

3.7. የሌላ ቤተ ክርስቲያን አባል ያልሆነና በዚህች ቤተ ክርስቲያን አባል ለመሆን ሲወስን፤ በፊት ከነበረበት ቤተ 

ክርስቲያን መሸኛ ማቅረብ። 

3.8. የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን በሚኒሶታ ሁሉም ምእመኖቿ በተለያየ ዘርፍ ተሰልፈው እንዲያገለግሉ 

ታበረታታለች፡፡ ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን አባላት ወይም አገልጋዮች እግዚያብሔር በሰጣቸው ስጦታ አጥቢያ 

ቤተ ክርስቲያናቸው እንዲያገለግሉ ቤተ ክርስቲያን ትጠብቃልች፡፡ አባላት ወይም በተለያየ ክፍል 

የሚያገለግሉ አገልጋዮች ከኢ.ወ.ቤ.ክ. ሚኒሶታ ውጭ የሚያከናውኗቸውን መንፈሳዊ አገልግሎቶች ሁሉ 

ለአገልግሎት መሪያቸውና ለዲያቆናት ጉባዔ ማስታወቅ ይጠበቅባቸዋል፡፡ በተለያየ ምክንያት በውጭ 

የሚደረገው አገልግሎት በቤተ ክርስቲያኒቷ መሪዎች ዘንድ ጥያቄን ካስነሳ፤ አባላት/አገልጋዮች በጉዳዩ ላይ 

ከቤተ ክርስቲያን መሪዎች ጋር ውይይት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡  

4. የአባላት እርምታዊ እርምጃ (ዲሲፕሊን) 
 

4.1. እርምታዊ እርምጃ የሚወሰደው ግለሰቡን ለማረምና ለማስተካከል እንጂ ግለሰቡን ለመጉዳት ስላልሆነ 

የዲያቆናት ጉባዔ ችግሩን ለማስተካከል እንደ እግዚአብሔር ቃል ጥረት ያደርጋል። (ማቴ. 18፡15-17፣ 

2ጢሞ. 2፡ 24-26፣ 1ቆሮ. 5፡2) 

4.2. የአባሉ ሥነ ምግባር የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም እና የቤተ ክርስቲያኒቷን እምነትና ምስክርነት 

የሚያስነቅፍ ሲሆን እርምታዊ እርምጃ የዲያቆናት ጉባኤ ይወስዳል። ቢገባ ወይም 4.2፣ 4.3 አንድ ቢሆን 

4.3. አባሉ ለቤተ ክርስቲያኒቷ ደኅንነትና እድገት ፀር ሲሆንና አንድነቷን የሚያናጋ ሆኖ ሲገኝ፣ እንደ ጥፋቱ 

ክብደት የዲያቆናት ጉባዔ እርምጃ ይወስዳል። 

4.4.  ከላይ የተገለጸውን በማድረግ አባሉ እንደ ጥፋቱ ክብደት በመጋቢውና በዲያቆናት ይመከራል 

(ይገሰጻል)፡፡ አባሉ አገልጋይ ከሆነ እንደ አስፈላጊነቱ ለተወሰነ ጊዜ ከአገልግሎት ይታገዳል፡፡ 

 

5. ከአባልነት መገለል/ መሰናበት/ መመለስ 

5.1. አንድ አባል በፈቃዱ ቤተ ክርስቲያኒቷን ሲለቅ ወይም ከአባልነት ለመሰረዝ በጽሑፍ ሲጠይቅ ሊሰናበት 

ይችላል። ይህ አባል መልቀቁ በጉባኤ እንዲነገርና እንዲጸለይለት ተጠይቆ ፈቃደኛ ከሆነ ይደረጋል።  
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5.2. አንድ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ በፈቃዱ ቤተ ክርስቲያኒቷን ሲለቅ ወይም ከአባልነት ለመሰረዝ በጽሑፍ 

ሲጠይቅ ሊሰናበት ይችላል። ይህም አገልጋይ መልቀቁ ለቤተ ክርስቲያን መሪ አገልጋዮች ይነገራል፤ አገልጋዩ 

ፈቃደኛ ከሆነ በጉባኤ ተጸልዮለት በፍቅር ይሸኛል።  

5.3. አንድ አባል በመጋቢውና በዲያቆናት የተሰጠውን የሥነ ሥርዓት ምክር ወይም ተግሳጽ ባይቀበልና በሥራ 

ላይ ባያውል ከአባልነት ሊሰናበት ይችላል። 

5.4. አንድ አባል በቂ ባልሆነ ምክንያት ወይም ለቤተ ክርስቲያን ዲያቆናት ጉባኤ ጉዳዩን ሳያስታውቅ የአባልነት 

መብትና ግዴታው ለተከታታይ ስድስት ወራት ቸል በማለት ከቤተ ክርስቲያን ከቀረ ጉዳዩ በዲያቆናት ጉባዔ 

ተጠንቶ ሲወሰን፣ ከቤተ ክርስቲያን አባልነት ሊሰናበት ይችላል፡፡ አባላት መብትና ግዴታቸውን ቸል 

አለማለታቸውን የተለያዩ ተሳትፎዎችን ማለትም ቤተ ክርስቲያን በምታዘጋጃቸው የተለያዩ ፕሮግራሞች 

በመካፈል፣ በአገልግሎት ዘርፎች እንዲሁም በመጽሃፍ ቅዱስ ጥናት ህብረት በመታቀፍ መሳተፍ 

ይጠበቅባቸዋል፡፡  

5.5. በአንድ አባል ላይ የሞራል ውድቀት ወይም የእምነት ግድፈት ከተገኘ፤ ከአባልነትም/ከአገልግሎትም ሶስት 

ወር ታግዶ ምክር፤ ጸሎትና ክትትል በዲያቆናት ጉባኤ በሚወከል መጋቢ ይደረግለታል፡፡ ይህም አባል 

ካልታረመ የዲያቆናት ጉባዔ ጉዳዩን ተመልክቶ ከቤተ ክርስቲያን አባልነት ያሰናብተዋል፡፡ ጉዳዩም ለአባላት 

እንደአስፈላጊነቱ ይገለጻል፡፡  

5.6. ከአባልነት የተሰናበተው ግለሰብ እንደገና ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመመለስ ከፈለገና በጽሑፍ ከጠየቀ ጉዳዩ 

በዲያቆናት ጉባዔ ተጠንቶ ለመመለስ የሚያስችሉ ሁኔታዎችን ካሟላ ወደ አባልነት ለመመለስ ይችላል። 

 

6. ተባባሪ አባላት 

6.1. ተባባሪ አባላት ትርጉም፡ ተባባሪ አባል ማለት የቤተ ክርስቲያኒቱ መደበኛ አባል ያልሆኑ ለተወሰነ ጊዜ 

በትምህርት÷ በሥራ÷ በጉብኝት እና በተለያዪ ምክንያቶች የመጡ በቤተ ክርስቲያኒቱ ተመዝግበው 

የሚገለገሉ እና የሚያገለግሉ የክርስቶሰ ቤተሰብ ማለት ነው፡፡ 

6.2. የሌላ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን አባል የሆነና በበቂ ምክንያት (በትምህርት÷ በሥራ÷ በጉብኝት እና በተለያዪ 

አጥጋቢ ምክንያቶች) ከቤተ ክርስቲያኒቱ ጋር በተባባሪነት ለመቆየት የሚፈልግ ሲሆን፣ በተባባሪ አባልነት 

ይመዘገባል፡፡ 

7. የተባባሪ አባላት መብት 

7.1. በተሰጠው የፀጋ ስጦታ እና ባለው ችሎታ ወይም ጥሪ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የማገልግል። 

7.2. የቀብር ሥነ ሥርዓት እንዲፈፀምለት የመጠየቅና የማግኘት። 

7.3. በቂ ምክንያት ሲያቀርብ አባል ከሆነበት እናት ቤተ ክርስቲያን ጋር በመነጋገር የጋብቻ ሥነ ሥርዓት 

እንዲፈጸምለት የመጠየቅ እና የማግኘት። 

7.4. ወደ ነበረበት ቤተ ክርስቲያን መሄድ ሲፈልግ የጽሁፍ ማስረጃ ማግኘት።  

8. የተባባሪ አባል ኃላፊነቶች፡  

8.1. የቤተ ክርስቲያኒቱን ደንብ የማክበር፣ በፀሎት፣ በሀሳብ፣ በጉልበት፣በገንዘብ፣በዕውቀት ወዘተ ቤተ 

ክርስቲያኒቱን የማገልገል። 

8.2.  የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋዮችና መሪዎች የሚሰጡትን ውሳኔ እና አመራር የማክበር ኃላፊነት አለበት፡፡ 
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1. ገንዘብ አወጣጥ 

1.1. በማንኛውም አገልጋዮች በኩል የሚወጣ የገንዘብ ወጪ ሁሉ (ለምሳሌ ለአባላት ጉብኝት የሚሆን ወጪ፥ 

የአገልጋዮች የህብረት ጊዜ ወጪ፡ መጋቢዎች ለቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ከከተማ ወይም ከሃገር ሲወጡ የሚወጣ 

ወጪ፡ የኮንፍረንስ ወጪ፤ የነዳጅ ወጪ፡ አገልጋዮችን ለማሰልጠን የሚረዱ የማሰልጠኛ መርጃ መሳሪያዎች 

ግዢ የሚወጣ ወጪ፤ ለድንገተኛ መጠባበቂያ የሚሆን ወጪ) በአመታዊ ባጀት የተያዘ መሆን አለበት። 

ድንገተኛ ወጪዎች ካሉ ወጪው ከመውጣቱ በፊት የዲያቆናት ጉባዔ ወጪውን መፍቀድ ይኖርበታል። 

1.2. ገንዘብ ያዥና ምክትል ገንዘብ ያዥ ማንኛውንም በዲያቆናት የተወሰነውን ውሳኔዎችና ቢሎችን በቼክ ወጪ 

ለማድረግ በመፈረም ተቀዳሚ ይሆናሉ። ይሁን እንጂ ቼኩን ለመፈረም ሁለት ሰው ስለሚያስፈልግ ከሁለቱ 

ፈራሚዎች በተለያየ ምክንያት አንዳቸው ባይገኙ በጊዜው ያለው ሰው (ገንዘብ ያዥ ወይም ምክትል ገንዘብ 

ያዥ) ከዋናው ሰብሳቢ ጋር በመፈረም ወጪ ያደርጋሉ። 

1.3. ከሚኒሶታ ውጪ የሚጠሩ አገልጋዮች፤ በእግረ መንገድ መጥተው የሚያገለግሉ እንዲሁም በሚኒሶታ ነዋሪ 

ሆነው ተጋብዘው የሚያገለግሉ አገልጋዮች የሚሆን የፍቅር ስጦታ ቤተክርስቲያን ታዘጋጃላች፡፡ የስጦታውም 

መጠን በአመታዊ በጀት ላይ በተያዘው መሰረት ይሆናል፡፡  

1.4. የቤተ ክርስቲያንን አመታዊ እቅድ የዲያቆናት ጉባኤ በአንድ ላይ ያዘጋጃል፡፡ ከየአገልግሎት ዘርፍ የሚመጡትን 

እቅዶችና የገንዘብ ጥያቄዎች ይገመግማል፡ ያጸድቃል፡፡ 

 

2. እርዳታን በተመለከተ 

 

2.1. ቤተ ክርስትያን የተቸገሩትን የመርዳትና የማሰብ አገልግሎት መጽሐፍ ቅዱሳዊ በመሆኑ እርዳታው ለሃገር፡ 

ለድርጅት ወይም ለግለሰብና ለመሳሰሉት የሚያስፈልገው እርዳታ ጥናት ከተደረገ በኋላ መርዳት ይቻላል፡፡ 

የገንዘቡ መጠን የዲያቆናቱ ጉባዔ በመነጋገር መወሰን ሲችል፡ የእርዳታው ጥያቄ ከዲያቆናት አባላት መካከልም 

ሆነ ከቤተ ክርስትያን አባላት እንዲሁም ከውጭም ሰዎች ሊቀርብ ይችላል። 

 

2.2. በቤተ ክርስትያን ውስጥ ችግር ላለባቸው አባላት እንዲሁም ከአባላት ውጪ በገንዘብ የመርዳት ጉዳይ 

የሚደገፍ ቢሆንም እርዳታው በጥሬ ገንዘብ ወይንም በተረጂው ግለሰብ ስም ቼክ አይጻፍም። እርዳታ 

ለሚፈልጉት ግን ለቤት ኪራይ፤ለምግብ ቫውቸር፤ እንዲሁም ለቀብር ማስፈጸሚያ በመስጠት ልትረዳ 

ትችላለች። እርዳታ ሁሉ እንደ ቤተ ክርስቲያኒቱ የወቅቱ አቅም መሰረት ሊሰጥም ላይሰጥም ይችላል፡፡  

2.3. በቤተ ክርስትያን ውስጥ ያለን አገልግሎት ለመደገፍ ሁሉን አባላትን የሚያሳትፍ የገንዘብ ማሰባሰቢያ    

ፕሮግራም ሚደረገው በአመት ሁለት ጊዜ ብቻ ይሆናል፡፡ ይህም በዲያቆናት ጉባኤ ይወሰናል። 

አንቀጽ 4 

ገንዘብና እርዳታን በተመለከተ 
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1. ይህ የመተዳደሪያ ደንብ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን በሚኒሶታ ለረጅም አመታት ትመራበት 

በነበረው አስተዳደር ማሻሻያ ተደርጎለት የቀረበ ነው፡፡  

2. ይህ የመተዳደሪያ ደንብና የእምነት አንቀጽ (ከእምነት መግለጫው በስተቀር) በጠቅላላ ጉባኤ ከጸደቀ ከሶስት 

ዓመት በኋላ በዲያቆናት ጉባዔ በ2/3ኛ ድምጽ ብልጫ ሊሻሻል ይችላል፡፡ የተሻሻለውም ደንብ የሚጸድቀው በልዩ 

የአባላት ስብሰባ ለምዕመናኑ ቀርቦ በቋሚ አባላት 50% ድምፅ ብልጫ ሲያገኝ እንዲሁም በወቅቱ ያሉት 

ዲያቆናት ስም ፊርማና ቀን ካለው ብቻ ነው፡፡ 

 ይህ መተዳደሪያ ደንብ በዲያቆናት ጉባኤ ለጠቅላላ ጉበኤ ቀርቦ ከፀደቀበት ከሜይ 28, 2022 ዓ.ም. ጀምሮ የፀና 

ይሆናል፡፡ 

የመተዳደሪያ ደንቡን ለማሻሻል የተሳተፉ አገልጋዮች ስምና ፊርማ 

                         ፊርማ          ቀን 

 

ዳንኤል ፈለቀ (ዲያቆን):                        Daniel Feleke                                   5/28/2022 

አንቀጽ ብርሃኑ (ዲያቆን):                        Anketse Berhanu                         5/28/2022 

ሳሙኤል ሞርጋሞ (ዲያቆን):                    Samuel Morgamo     5/28/2022           

ቶማስ ሃይለማርቆስ (ዲያቆን):                          5/28/2022 

እንዳለ በየነ (አባል):                             Endale Beyene              5/28/2022   

ራሄል ሃይሌ (አባል):                           Rahel Haile             5/28/2022 
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የመተዳደሪያ ደንቡን ስለማሻሻል 
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እኔ._______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

በመንፈስ ቅዱስ ረዳትነት የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን በሚኒሶታ በአምልኮ፣ በሕብረት፣ በምስክርነትና 

በአንድነትን በዚህች አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ጥበቃ ሥር ለመሆን ፈቅጄ፣ የቤተ ክርስቲያኗን የእምነት 

መግለጫና የመተዳደሪያ ደንብ አንብቤ፣ የእምነት ትምህርተ መሠረቷን ተረድቼ አባል በመሆን እግዚአብሔር በሰጠኝ 

ጸጋ፤ እንዲሁም በአስራትና በበኩራት ታማኝ ሆኜ ለመገልገልና ለማገልገል ከሌሎች የቤተ ክርስቲያኒቷ አባላት ጋር 

የሕብረት ኪዳን ለመግባት መወሰኔን በፊርማዬ አረጋግጣለሁ፡፡ 

ማሳሰቢያ፡ ከዚህ በታች ያለውን ፎርም በእንግሊዝኛ ይሙሉ፡፡ 

ሙሉ ስም (Full Name):  _____________________________________________________________________________________________________ 

 

አድራሻ (Address):  ____________________________________________________________________________________________________________ 

                        

                               ____________________________________________________________________________________________________ 

ስልክ (Phone Number):   ____________________________________________________________________________________________________ 

ኢሜል (Email)፡    _____________________________________________________________________________________________________________ 

 ቀድሞ የኢ.ወ.ቤ.ክ. አባል ነዎት?   YES    NO           ከሆኑ ኢ.ወ.ቤ.ክ. ሚኒሶታ አባል የሆኑበት ዓ.ም. __________________ 

አግብተዋል (Married?)    YES    NO        የባለቤትዎ ሙሉ ስም በእንግሊዝኛ __________________________________________ 

ባለቤትዎ የኢ.ወ.ቤ.ክ. ሚኒሶታ አባል ናቸው?       YES           NO 

ፊርማ (Signature)፡ ___________________________________________________________    ቀን (Date):  _______________________________ 

የአስፈራሚው አገልጋይ ስምና ሃላፊነት፡__________________________________________________________________________________________ 
 
 
ፊርማ (Signature)፡ ________________________________________________________       ቀን (Date)፡ _______________________________ 


