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በኢትዮጵያ ወንጌሊዊያን ተማሪዎችና ምሩቃን ማህበር የወንጌሊዊን ተማሪዎች ህብረቶች መተዲዯሪያ ዯንብ

በኢትዮጵያ ወንጌሊዊያን ተማሪዎችና ምሩቃን ማህበር የወንጌሊዊያን
ተማሪዎች ኅብረቶች መተዲዯሪያ ዯንብ
መግቢያ
የዩኒቨረሲቲ እና የኮላጅ ወንጌሊዊያን ተማሪዎች ህብረቶች በቁጥርና በአገሌግልት እያዯጉ
ስሇመጡ፤ ሇወዯፊቱ ስራቸውን በአግባቡና ወጥነት ባሇው መሌኩ ማከናወን እንዱችለ
በብሔራዊ የተማሪዎች መማክርት ይህን መተዲዯሪያ ዯንብ ማጽዯቅ አስፈሊጊ ሆኖ
ተገኝቷሌ፡፡

አንቀጽ 1
ስያሜ
የወንጌሊዊያን ተማሪዎች ህብረቶች ተብሇው የሚጠሩት በዩኒቨርሲቲ ወይም በኮላጅ ውስጥ
ከተሇያዩ ቤተ እምነቶች በመጡ ወንጌሊዊያን ተማሪዎች ራስ ገዝ /autonomous/ በሆነ
መሌኩ የተመሰረቱና በኢትዮጵያ ወንጌሊዊያን ተማሪዎችና ምሩቃን ማህበር /ኢቫሱ/
የታቀፉ ናቸው፡፡

አንቀጽ 2

ትርጉም
 የኢትዮጵያ ወንጌሊዊያን ተማሪዎችና ምሩቃን ማህበር /ኢቫሱ/፡ ማሇት በኤፌዴሪ
ህገመንግስት በሃይማኖት ነፃነት እና የመዯራጀት መብትን በተመሇከት
በተቀመጡት ዴንጋጌዎችና አዋጅ ቁጥር 691/2003 ዓ.ም መሠረት በሚያዚያ
21/1998 ዓ.ም ተሻሽል ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቋቋመ ማኅበር ነው፡፡
 የኢቫሱ ቢሮ፡ ማሇት የማህበሩን ራዕይና ተሌዕኮ ግቡን እዱመታ የማስተባበርና
የመምራት ሚና ያሇው ሲሆን ይህንንም ስራውን በተሳካ ሁኔታ ሇማስኬዴ ዋና ቢሮ፣
የክሌሌና አካባቢ ቢሮዎችን በተዋረዴ በስሩ አቅፎ የያዘ ነው፡፡
 የኢቫሱ አገሌጋይ፡ ማሇት በዩኒቨርሲቲ ወይም በኮላጅ ውስጥ በሚገኙ ወንጌሊዊያን
ህብረቶች ውስጥ በትጋት ተሳትፎ/ፋ ያሇፈና/ችና ወንጌሊዊያን ህብረቶችን
ሇማገሌገሌ ጥሪ ኖሮት/ሯት በኢቫሱ ቢሮ በኩሌ ሇህብረቶቹ የተመዯበ/ች የሙለ
ጊዜ አገሌጋይ ነው/ናት፡፡
 ብሔራዊ የተማሪዎች መማክርት፡ ማሇት በአመት አንዴ ጊዜ ከሁለም ህብረቶች
ዋና መሪዎች ተወክሇው የሚመጡ እና በብሄራዊ ዯረጃ ህብረቶችን በተመሇከተ
በተሇያዩ አጀንዲዎች ሊይ ተመካክሮ ውሳኔ የሚሰጥ አካሌ ነው፡፡
 ብሔራዊ የተማሪዎች መማክርት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ፡ ማሇት በብሔራዊ
የተማሪዎች መማክርት የሚመረጡ አስራ አራት /14/ አባሇትን የያዘ እና
መማክርቱን ወከል የሚገኝ የኢቫሱ ጠቅሊሊ ጉባኤ አካሌ ነው፡፡
 ራስ ገዝነት/autonomous/ ፡ የወንጌሊዊያን ተማሪዎች ህብረቶች ራስ ገዝ ናቸው
ማሇት የህብረቶች አባሊት የራሳቸውን መሪዎች የመምረጥ እና ከአባሊቱ
የሚሰበሰበውን ገቢ በተገቢው መሌኩ ማስተዲዯር ይችሊለ ማሇት ነው፡፡
 የህብረቱ ጠቅሊሊ ጉባኤ፡ ማሇት የህብረቱን አጠቃሊይ አባሊት ያቀፈ ጉባኤ ማሇት
ነው፡፡
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በኢትዮጵያ ወንጌሊዊያን ተማሪዎችና ምሩቃን ማህበር የወንጌሊዊን ተማሪዎች ህብረቶች መተዲዯሪያ ዯንብ

 የህብረቶች ዋና መሪዎች ስብስብ፡ ማሇት ህብረቶችን በዋናነት የሚመሩ ሲሆኑ
በዚህ መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ አስር/10/ ባሇው መመሪያ መሰረት የሚመረጡና
የሚያገሇግለ ናቸው፡፡
 ንዐስ ቡዴን፡ ማሇት በአንዴ አይነት ባች ውስጥ ያለ ከ3-12 አባሊትን በውስጡ
የያዘ ቡዴን ነው፡፡ ይህ ቡዴን እንዯየህብረቶቹ አውዴ በተሇያየ ስም ማሇትም
‘family’ ፣ ‘love group’፣… ወዘተ. እየተባሇ ሉጠራ ይችሊሌ፡፡
 የንዐስ ቡዴኖች ዋና አስተባባሪዎች፡ ማሇት በህብረቱ ውስጥ ያለትን ጠቅሊሊ ንዐስ
ቡዴኖች በዋናነት የሚያስተባብሩ ናቸው፡፡
 የንዐስ ቡዴኖች የባች አስተባባሪዎች፡ ማሇት በየባቹ ውስጥ ያለትን የንዐስ
ቡዴኖች የሚያስተባብሩ እና የባች ፕሮግራም ባሇባቸው ህብረቶች የባች
ፕሮግራሙን በሃሊፊነት የሚየስተባብሩ ናቸው፡፡

አንቀጽ 3

የህብረቱ ዓሊማ
የወንጌሊዊያን ተማሪዎች ህብረቶች አሊማ ክርስቲያን ተማሪዎች በግቢያቸው ዯረጃ ህብረትን
በመፍጠር ያመኑትን ዯቀ መዝሙር ማዴረግ /Discipleship/፤ በሚኖሩበት ዩኒቨርሲቲና
ኮላጅ

ወንጌሌ

እንዱሆኑ

ሊሌዯረሳቸው

ማዴረግ

ማዴረስ/Evangelism

/Mission

/

እና

የነገ

/፤

ሇህብረተሰቡ

ቤተክርስቲያንና

ተሌዕኮ
ሀገር

ያሊቸው

መሪዎችን

ማፍራት/Leadership development/ ነው፡፡

አንቀጽ 4

የእምነት አንቀጽ /Doctrine/
የወንጌሊዊያን ተማሪዎች ህብረቶች የእምነት አንቀጽ ወዯየትኛውም አንዴ ቤተ-እምነት
ያሊዯሊና

(inter-denominational)

ከወንጌሊዊያን

አብያተ

ክርስቲያናት

ህብረት

ቀጥታ

የተወሰዯ የእምነት መመሪያ ነው፡፡ የእምነት አንቀጹ ከጀርባው የተያያዘው ነው፡፡

አንቀጽ 5

ግንኙነቶች
ህብረቶች ተጠሪነታቸው ሇኢትዮጵያ ወንጌሊዊያን ተማሪዎችና ምሩቃና ማህበር /ኢቫሱ/
ሆኖ

የህብረቱን

እንዱሁም

የኢቫሱን

ዓሊማ

እና

የወንጌሊዊያንን

የእምነት

መመሪያ

ከሚቀበለ አብያተ ክርስቲያናት እና መንፈሳዊ ዴርጅቶች ጋር ግንኙነት ይኖረዋሌ፡፡
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የኢቫሱ መዋቅር
የኢቫሱ ጠቅሊሊ ጉባኤ
ብሔራዊ የተማሪዎች
መማክርት

ብሔራዊ የተማሪዎች
መማክርት ስራ__- - - - - - - - አስፈጻሚ ኮሚቴ
የክሌሌ ሥራ
አመራር ቦርዴ

የክሌሌ ቢሮ

የኢቫሱ የሙለ ጊዜ
አገሌጋይ

የወንጌሊዊያን ተማሪዎች
ህብረቶች

4

የኢቫሱ ሥራ አመራር
ቦርዴ

የኢቫሱ ዋና ቢሮ
- - - - - - - - - - - - - -

ብሔራዊ የምሩቃን
መማክርት
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የወንጌሊዊያን ተማሪዎች ህብረቶች ውስጣዊ መዋቅር
የህብረቱ ጠቅሊሊ ጉባኤ

የህብረቱ የጠቅሊሊ
መሪዎች ጉባኤ

የህብረቱ ዋና መሪዎች
ስ ብስ ብ
የንዐስ ቡዴኖች ዋና
አስተባባሪዎች

መዘምራን/አምሌኮ/ ቡዴን
መሪዎች

1ኛ አመት የንዐስ ቡዴን
አሰተባባሪ /1st batch

leader /
ንዐስ ቡዴን 1

2ኛ አመት የንዐስ ቡዴን
አሰተባባሪ /2nd batch
leader /

የፀልት
አስተባባሪዎች

3ኛ አመት የንዐስ ቡዴን
አሰተባባሪ 3rd batch
leader /

ንዐስ ቡዴን 1
ንዐስ ቡዴን 1

ንዐስ ቡዴን 2

5

ንዐስ ቡዴን

2

ንዐስ ቡዴን 2

የወንጌሌ ስርጭት
አስተባባሪዎች
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የህብረቱ ጠቅሊሊ ጉባኤ ምንነትና ኃሊፊነት
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

የህብረቱ ጠቅሊሊ ጉባኤ የሚባሇው በህብረቱ ውስጥ ያለት አጠቃሊይ አባሊት
ጉባኤ ማሇት ነው፡፡
የህብረቱን ዋና መሪዎችን ይመርጣሌ፡፡
የህብረቱን ዕቅዴ ያፀዴቃሌ፡፡
የህብረቱን የፋይናንስና የተሇያዩ እንቅስቃሴዎች ሪፖርት ያዯምጣሌ፡፡

አንቀጽ 9

የህብረቶች የጠቅሊሊ መሪዎች ጉባኤ ምንነትና የስራ ሃሊፊነት
9.1.

የህብረቶች ጠቅሊሊ መሪዎች ጉባኤ ማሇት የሌዩ ሌዩ የአገሌግልት ዘርፍ መሪዎች፤
የንዐስ ቡዴን ዋና አስተባባሪዎች ወይም የንዐስ ቡዴን የባች አስተባባሪዎች እና
የዋና መሪዎች ስብስብ ማሇት ነው፡፡

9.2.

በዋና መሪዎች ውሳኔ ማግኘት ሊሌቻለ ጉዲዮች ውሳኔ ሰጭ አካሌ ነው፡፡

9.3.

ሇዘመኑ የሚገሇግለ ዋና መሪዎችን ያቀርባሌ፡፡

9.4.

በአመት አራት ጊዜ ጠቅሊሊ ጉባኤ ያዯርጋሌ፡፡ እንዯ አስፈሊጊነቱ ከአራት ጊዜ
በሊይ ሉገናኝ ይችሊሌ፡፡

9.5.

የህብረቶች ጠቅሊሊ መሪዎች ጉባኤ የህብረቱን እንቅስቃሴ የመንፈቅ አመት ሪፖርት
ከሰብሳቢው ያዯምጣሌ፤ እንዱሁም ከሂሳብ ሹሙ የህብረቱን የፋይናንስ ሁኔታ
ሪፖርት ያዯምጣሌ፡፡

9.6.

የአመቱን እቅዴ በዋና መሪዎች ቀርቦሇት ከተወያየ በኋሊ እነዱጸዴቅ ሇህብረቱ
የጠቅሊሊ ጉባኤ ያቀርባሌ፡፡

9.7.

ይህ የጠቅሊሊ መሪዎች ጉባኤ በዋና መሪዎች ሰብሳቢ የሚመራ ይሆናሌ፡፡
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የህብረቶች የዋና መሪዎች ስብስብ አመራረጥ
10.1. ህብረቱን ሇመምራት የሚመረጡ ዋና መሪዎች በህብረቱ ውስጥ የህብረቱን
የእምነት አቋም የሚቀበለ፤ በትጋት ሲሳተፉ የነበሩ፤ መሌካም ምስክርነት
ያሊቸው፤ አዱስ ክርስቲያን ያሌሆኑ የማስተማር ተሰጥኦ የሚታይባቸው
እንዱሁም የአንዯኛ አመት የመጀመሪያ መንፈቀ አመትና ተመራቂ ያሌሆኑ
እንዱሁም የትምህርት ውጤታቸው አስጊ ሁኔታ ሊይ ያሌሆነ መሆን
ይገባቸዋሌ፡፡

10.2. የወንጌሊዊያን ቤተ እምነቶችን መሰረታዊ አስተምህሮዎችን ከሚቀበለ ከተሇያዩ
ቤተ እምነቶች እንዱሁም ከተሇያየ batch /አመት/ መሆን ይኖርበታሌ፡፡

10.3. ከምርጫው ቢያንስ ከ 15 ቀን በፊት ዋና መሪዎች ያሰቧቸውን እጩዎች
ሇጠቅሊሊ የመሪዎች ጉባኤ ማሳወቅ፤ የሚጨምሩትን እያሰቡ በፀልትና በተሇያዩ
ዝግጅቶች እንዱቆዩ ማዴረግ አሇበት፡፡

10.4. የጠቅሊሊ የመሪዎች ጉባኤ ያመኑባቸውን ተተኪ እጩዎች ያቀርባለ በነዚህም
ሊይ የህብረቱ ጠቅሊሊ ጉባኤ የሚጨምሯቸው ተዯምረው በአንዴ ሊይ በጽሁፍ
በሚስጥር ዴምፅ እዱሰጥ ይዯረግና ነባር መሪዎች ከአስመራጭ ኮሚቴው ጋር
በመሆን ወዱያው ወይም በአንዴ ሳምንት ውስጥ ውጤቱን ሇጠቅሊሊ ጉባኤው
ያሳውቃለ፡፡ በጠቅሊሊ የመሪዎች ጉባኤና በህብረቱ ጠቅሊሊ ጉባኤ የሚቀርቡት
እጩዎች ቁጥራቸው እኩሌ ቢሆን ይመረጣሌ፡፡

10.5. የተመረጡት ከነባሩ ዋና መሪዎች ጋር በመሆን ሃሊፊነትን ይከፋፈሊለ፡፡
ሰብሳቢ፣ ም/ሰብሳቢ፣ ፀሏፊ፣ ገንዘብ ያዥ፣ ሂሳብ ሹም ይኖረዋሌ፡፡

10.6. ምርጫ በአመት አንዴ ጊዜ ይካሄዲሌ፡፡ ይህ የሚሆነው በአመቱ ተመርቀው
የሚሇቁትን እና በተሇያየ ምክኒያት የመሪነት አገሌግልቱን የሚሇቁ ተማሪዎችን
የሚያገሇግለትን ሇመተካት ይሆናሌ፡፡

10.7. ምርጫው የሚዯረግበት ጊዜ እንዯየጊቢው ተጨባጭ ሁኔታ ይወሰናሌ፡፡
10.8. የተመረጡት ዋና መሪዎች እንዯየግቢ አውዲቸው መሰረት የመሪነት የቆይታ
ዘመናቸው የሚወሰን ይሆናሌ፡፡
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የዩኒቨርሲቲና ኮላጅ ወንጌሊዊያን ህብረቶች ዋና መሪዎች ተግባርና
ሃሊፊነት
11.1. ሁለም የዋና መሪዎች ስብስብ አባሊት ሇተማሪዎች መንፈሳዊ ህይወት መታነፅ
እና በህብረቱ ውስጥ ያለ ፕሮግራሞችን የማስተባበር ሃሊፊነት አሇባቸው፡፡
11.2. ከአገሌግልት ዘርፎችና ከባች አስተባባሪዎች የቀረቡሇትን እቅድች በማቀናጀት
የህብረቱን የአመት እቅዴ ሇጠቅሊሊ የመሪዎች ጉባኤ ያቀርባሌ፤ ሇኢቫሱ
አገሌጋዮች ወይም ሇአካባቢ ቢሮዎች ያስገባሌ፤ እንዱሁም የመንፈቀ አመት
ሪፖርት ያቀርባሌ፡፡
11.3. በተማሪዎች መካከሌ ህብረቱን የሚጎደ እንቅስቃሴዎችን ኢቫሱ ከመዯበው
የሙለ

ጊዜ አገሌጋይ ጋር በመሆን ማስወገዴ፤ የስህተት አስተምህሮዎች

እንዲይገቡ በጥንቃቄ መከታተሌ ይኖርባቸዋሌ፡፡
11.4. ከሊይ

የተቀመጠውን

መዋቅር

መሰረት

በማዴረግ

ንዐስ

ቡዴኖችን

እና

የአገሌግልት ዘርፎችን ያቋቁማለ፣ የስራ ሃሊፊነት ይሰጣለ፣ ስራዎቻቸውንም
ይከታተሊለ፡፡
11.5. በአገሌጋዮች ወይም ከህብረቱ አባሊት መካከሌ ምስክርነትን የሚያበሊሹ ወይም
ህብረቱን የሚጎደ ክስተቶች ሲታዩ ኢቫሱ ከመዯበው የሙለ ጊዜ አገሌጋይ ጋር
በመተባበር የመምከር፣ የመገሰጽ፣ እንዱሁም የማገዴ ሃሊፊነት አሇባቸው፡፡
11.6. ኢቫሱ ከሚመዴበው የሙለ ጊዜ አገሌጋይ ጋር የመተባበር፣ የመመካከር፣ እና
ዋና ዋና ፕሮግራሞችን አብሮ የማቀዴ እንዱሁም እንዴ አንዴ አሇመግባባቶች
ሲከሰቱ ጣሌቃ አንዱገባ የመፍቀዴ ሃሊፊነት አሇባቸው፡፡
11.7. የህብረቱን ንብረት እና ገንዘብ በአግባብ እና በጥንቃቄ በመያዝ ሇተተኪ
መሪዎች የማስረከብ ሃሊፊነት አሇባቸው፡፡
11.8. የገንዘብ አወጣጥ ሂዯትን የተመሇከቱ ጉዲዮችን የማጽዯቅ ሃሊፊነት አሇባቸው፡፡
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የህብረቶች የዋና መሪዎች አባሊት የስራ ክፍፍሌ
12.1. ሰብሳቢ
12.1.1. ሰብሳቢው የዋና መሪዎች ስብስብ እና የጠቅሊሊው የመሪዎች

ጉባኤ

ሰብሳቢ ይሆናሌ፡፡
12.1.2. በቋሚ የስብሰባ ቀኖች ስብሰባውን ይመራሌ፡፡
12.1.3. እንዯ አስፈሊጊነቱ አስቸኳይ ስብሰባዎችን ይጠራሌ፡፡
12.1.4. የአጠቃሊይ መሪዎች ጉባኤና የዋና መሪዎችን ውሳኔ የስፈፅማሌ፡፡
12.1.5. የስራ እንቅስቃሴ ሪፖርት እና የህብረቱን ዕቅዴ ሇጠቅሊሊው የመሪዎች
ጉባኤ እንዱሁም ሇህብረቱ ጠቅሊሊ ጉባኤ በአመት ሁሇት ጊዜ ያህሌ
ያቀርባሌ፡፡
12.1.6. ከሂሳብ

ሹሙ

ጋር

በመሆን

በኮሚቴው

የታመነባቸው

ወጭዎችን

ይፈቅዲሌ፡፡
12.1.7. የዋና መሪዎች ስብስብ የሚሰጠውን ተጨማሪ ሃሊፊነቶች ይወጣሌ፡፡

12.2.

ም/ ሰብሳቢ

12.2.1. ሰብሳቢው በላሇበት ተክቶ ይሰራሌ፡፡
12.2.2. የዋና መሪዎች ስብስብ የሚሰጠውን ተጨማሪ ሃሊፊነቶች ይወጣሌ፡፡

12.3. . ፀሏፊ
12.3.1. ቃሇ ጉባኤ በአግባቡ ይይዛሌ፡፡
12.3.2. የህብረቱን

መዛግብት

እና

መረጃዎች

በጥንቃቄ

በመያዝ

ሇተተኪው

ያስረክባሌ፡፡
12.3.3. የዋና መሪዎች ስብስብ የሚሰጠውን ተጨማሪ ሃሊፊነቶች ይወጣሌ፡፡

12.4.

ሂሳብ ሹም

12.4.1. የህብረቱን ገቢና ወጪ በመዝገብ ይመዘግባሌ፡፡
12.4.2. የህብረቱን ንብረት በአግባቡ መዝግቦ ይቆጣጠራሌ፡፡
12.4.3. ከሰብሳቢው ጋር በመሆን ወጪ ይፈቅዲሌ፡፡
12.4.4. የህብረቱን የፋይናንስ ሁኔታ /balance/ በየወሩ ሇዋና መሪዎች ስብስብ
ሪፖርት ያቀርባሌ፡፡
12.4.5. ሇጠቅሊሊ መሪዎችና ሇህብረቱ ጠቅሊሊ ጉባኤ የፋይናንስ ሪፖርት ቀርባሌ፡፡
12.4.6. የዋና መሪዎች ስብስብ የሚሰጠውን ተጨማሪ ሃሊፊነቶች ይወጣሌ፡፡

9

በኢትዮጵያ ወንጌሊዊያን ተማሪዎችና ምሩቃን ማህበር የወንጌሊዊን ተማሪዎች ህብረቶች መተዲዯሪያ ዯንብ

12.5. ገንዘብ ያዥ
12.5.1. የህብረቱን ገንዘብ በአግባቡ አየመዘገበ ይቀበሊሌ፡፡
12.5.2. በሰብሳቢው እና በሂሳብ ሹሙ ሲታዘዝ ወጪ ያዯርጋሌ፡፡
12.5.3. ሇሂሳብ ሹሙ አስፈሊጊ ሰነዴ ያቀርባሌ፡፡
12.5.4. የዋና መሪዎች ስብስብ የሚሰጠውን ተጨማሪ ሃሊፊነቶች ይወጣሌ፡፡
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የህብረቶች የገቢ ምንጭ
የህብረቶች

የገቢ

ምንጭ

ከህብረቱ

አባሊት

የሚሰበሰብ

መዋጮ፣

ስጦታ፣

እንዱሁም

ከምሩቃን፣ ከቤተ ክርስቲያን፣ ከተሇያዩ ግሇሰቦች እና ከመንፈሳዊ ዴርጅቶች የሚገኝ
እርዲታ

ይሆናሌ፡፡

በተጨማሪም

ጊቢዎች

እንዯየአውዲቸው

የተሇያየ

የገቢ

ማግኛ

መንገድችን ማመቻቸት ይችሊለ፡፡
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የወንጌሊዊያን ተማሪዎች ህብረቶች መብትና ግዳታ
14.1. መብት
14.1.1 የኢትዮጵያ
አሊማዎችን

ወንጌሊዊያን

ተማሪዎችና

በተማሪዎች

ህይወት

ምሩቃን

ማህበር

ሇመተግበር

/ኢቫሱ/

የሚያስችሌ

ዋና

የአቅም

ግንባታ/Capacity building/ ማግኘት፡፡
14.1.2. የመፅሏፍ ቅደስ ጥናት መምሪያ ማግኘት፡፡
14.1.3. የአስተዲዯራዊ አገሌግልት እርዲታ /Administration support/ ማግኘት፡፡
14.1.4. ከተሇያዩ

አብያተ

ክርስቲያናትና

መንፈሳዊ

ዴርጅቶች

ጋር

የሚዯረጉ

ግንኙነቶችን ዴጋፍ ማግኘት፡፡ /Facilitation and networking/
14.1.5. ቢሮው በሚያምንባቸው ጉዲዮች በማህተም ዯብዲቤ ማግኘት፡፡
14.1.6. በቢሮው በኩሌ የሚገኙ ጥቅማ ጥቅሞችን ማግኘት፡፡
14.1.7. በኢቫሱ የሚሰጠውን የአባሌነት የመታወቂያ ካርዴ ማግኘት፤
14.1.8. የህብረቱ

አባሊት

ሲመረቁ

የምስክር

ወረቀት

ያገኛለ፤

ይህ

የሚሆነው

ተማሪዎቹ የህብረቱ ፕሮግራሞችን በአግባቡ የሚካፈለና በንዐስ ቡዯኖች
ውስጥ በትጋት የሚሳተፉ እንዱሁም የኢቫሱ የአባሌነት መታወቂያ ካርዴ
ያሊቸው ብቻ ይሆናለ፤
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14.1.9. የአገሌግልትና የትምህርት እንዱሁም ከላልች አገሮች ጋር የሚኖር የሌምዴ
ሌውውጥ እዴልች ሲኖሩ ማግኘት፤
14.1.10. በማንኛውም ነገር ሊይ ሇኢቫሱ ቢሮ ገንቢ የሚሎቸውን ሏሳቦች የማቅረብ
14.1.11. ተማሪዎች

በኢቫሱ

የሙለ

ጊዜ

አገሌጋዮች

ሊይ

የተሇያዩ

ጥያቄዎች

ቢኖሯቸው ከክሌሌ እስከ ዋናው ቢሮ ዴረስ በመሄዴ የመጠየቅ መብት
አሊቸው፡፡
14.2.

ግዳታ

14.2.1

ኢቫሱ

የተቀበሇውን

የወንጌሊዊያን

የእምነት

አንቀጽ

ሙለ

በሙለ

መቀበሌና ማክበር፡፡
14.2.2. የኢቫሱን ራዕይ፣ ተሌእኮ፣ አሊማዎችንና ስትራቴጂዎችን መቀበሌና መተግበር
14.2.3. ሇኢቫሱ ቢሮ ሪፖርት መስጠት፡፡
14.2.4. ወርሓዊ የአባሌነት መዋጮ ያሇማቋረጥ መክፈሌ፡፡
14.2.5. አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ በህብረቶች ጉዲይ ሊይ የኢቫሱ ቢሮ ጣሌቃ እንዱገባ
መፍቀዴ እንዱሁም በኢቫሱ ከሚመዯቡ የሙለ ጊዜ አገሌጋዮች ጋር ተባብሮ
መስራት፡፡

14.3. ወርሓዊ መዋጮን በተመሇከተ
14.3.1. የህብረቶች የዯረጃ አወቃቀር በውስጣቸው በሚይዟቸው የተማሪ አባሊት ሊይ
የተመሰረተ ይሆናሌ፡፡

የህብረቶች የዯረጃ አወቃቀር፡
ዯረጃ 1. ከ 1000 ተማሪዎች በሊይ የያዙ
ዯረጃ 2. ከ 500 – 1000 ተማሪዎች የያዙ
ዯረጃ 3. ከ 250 – 500 ተማሪዎች የያዙ
ዯረጃ 4. ከ 100 – 250 ተማሪዎች የያዙ
ዯረጃ 5. ከ 100 ተማሪዎች በታች የያዙ
14.3.2. ዯረጃ አንዴ በወር ቢያንስ 700 ብር ዯረጃ ሁሇት በወር ቢያንስ 500 ብር
ዯረጃ ሦስት በወር ቢያንስ 300 ብር ዯረጃ አራት በወር ቢያንስ 200 ብር እና
ዯረጃ አምስት በወር ቢያንስ 100 ብር የአባሌነት መዋጮ መክፈሌ
ይኖርባቸዋሌ፡፡
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አንቀጽ 15
ከአብያተ ክርስቲያናት ጋር መኖር ስሇሚገባው ግንኙነት
15.1. ተማሪዎች ጊቢ ከመምጣታቸው በፊት እንዱሁም ጊቢ ከገቡ በኃሊ ጌታን እንዯ
ግሌ አዲኛቸው አዴርገው የተቀበለ ተማሪዎች የአንዴ ቤተ እምነት አባሌ
መሆናቸው ይታወቃሌ፡፡ በመሆኑም ህብረቶች በግቢ ቆይታቸውና እና ከጊቢ
በሚወጡበት ጊዜ ከአጥቢያቸው ጋር ጤናማ ግንኙነት እንዱኖራቸው ማበረታታት
ይኖርባቸዋሌ፡፡
15.2. ተማሪዎች ከቤተ እምነታቸው ጋር ያሊቸውን ግንኙነት ሇማስጠበቅ ሲባሌ
ህብረቶች እሁዴ ጠዋት ምንም አይነት ቋሚ ፕሮግራም መያዝ የሇባቸውም፡
15.3. ህብረቶች ተማሪዎች ከአጥቢያ ቤተክርስቲያናቸው ጋር ባሊቸው ግንኙነቶች
የሚጠበቅባቸውን የአባሌነት ግዳታዎች እንዱፈጽሙ ማበረታታት አሇባቸው፡፡
15.4. ተማሪዎች በጊቢ ቆይታቸው ጌታን ሲቀበለ ህብረቶች በኢቫሱ በተዘጋጀው
መስረታዊ የክርስትና ትምህረቶችን አስተምረው ተማሪዎች የሚመርጡት ቤተ
እምነት ጋር ማገናኘትና በቤተ እምነቱ ስርአት መሰረት የሚቀሩ ትምህረቶችን
ተምረው በዛው በመረጡት ቤተ እምነት እንዱጠመቁ ሁኔታዎችን ማመቻቸትና
መርዲት ይኖርባቸዋሌ፡፡

አንቀጽ 16
የንብረት እና ገንዘብ አስተዲዯርን በተመሇከተ
16.1. ከህብረቶች ሇእሇታዊ እንቅስቃሴዎች ከሚውሇው ወጪ ውጭ ሇተሇያዩ አሊማ
የሚውሌ የገቢ ማሰባሰቢያዎችን ሲያስቡ ገንዘቡ ከሃምሳ ሽህ /50,000/ ብር
በሊይ ከሆነ ህጋዊነቱንና ተአማኒነቱን ሇማረጋገጥ ሲባሌ በኢቫሱ ቢሮ የባንክ
ሒሳብ በኩሌ መንቀሳቀስ ይኖርበታሌ፡፡
16.2. በህብረቶች ቋሚና ተንቀሳቃሽ ንብረቶች በሚገዙበት ጊዜ እንዱሁም በስጦታ
ሲበረከትሊቸው ንብረቶቹ በኢትዮጵያ ወንጌሊዊያን ተማሪዎችና ምሩቃን
ማህበር/ኢቫሱ/ ስም ይመዘገባለ፡፡
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16.3. ህብረቶች ሇተሇያየ አሊማ መሬት የመግዛት ዕቅዴ ቢኖራቸው ከአስፈሊጊነቱ
አንጻር ባካባቢው ካለት አብያተ ክርስቲያናት ጋር እንዱሁም ኢቫሱ ከመዯበው
የሙለ ጊዜ አገሌጋይ ጋር በመመካከርና በመስማማት መሆን ይኖርበታሌ፡፡
16.4. የመሬት ግዥንና አስተዲዯርን እንዱሁም የገንዘብ አስተዲዯርን በተመሇከተ
ይህንን መተዲዯሪያ ዯንብ አባሪ አዴርጎ በሚወጣው ፖሉሲ የሚመራ ይሆናሌ፡፡
16.5. ህብረቶች ወጪ የሚያዯርጉት የገንዘብ መጠን በሰሩት አመታዊ እቅዴ መስረት
መሆን ይኖርበታሌ፡፡ ነገር ግን ከእቅደ ውጭ እና ከአምስት ሽህ /5,000/ ብር
በሊይ የሆኑ ወጭዎች ሲያጋጥሙ ኢቫሱ ከመዯበው የሙለ ግዜ አገሌጋይ ጋር
በመመካከር ወጪ ሉያዯርጉ ይገባሌ፡፡

አንቀጽ 17
መተዲዯሪያ ዯንብን ስሇማሻሻሌ
ይህ መተዲዯሪያ ዯንብ የሚሻሻሇው በብሔራዊ የተማሪዎች መማክርት በ1/3ኛ
ያህለ እንዱሁም በቢሮው በኩሌ ጥያቄ ከቀረበ እና ከ51/100 በሊይ ዴጋፍ ከተገኘ
ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡፡

አንቀጽ 18
የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ
እያንዲንደ

ህብረት

እንዯ

ተጨባጭ

ሁኔታው

ከዚህ

መተዲዯሪያ

ዯንብ

ጋር

በሚስማማ መሌኩ እንዯ አስፈሊጊነቱ በህብረቱ ጠቅሊሊ ጉባኤ ዴምጽ የፀዯቀ ውስጠ
ዯንብ በማውጣት ከዚህ መተዲዯሪያ ዯንብ ጋር አባሪ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡

አንቀጽ 19
ይህ መተዲዯሪያ ዯንብ በቀን 06/01/2009 ዓ.ም. ፀዴቋሌ፡፡
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የኢትዮጵያ ወንጌሊዊያን ተማሪዎችና ምሩቃን ማህበር
የእምነት መመሪያ
1.

አብ፣ ወሌዴና መንፈስ ቅደስ አንዴ አምሊክ እነዯሆኑ፤

2. በፍጥረት፣ በመገሇጥ፣ በሰው ሌጆች ዯህንነትና የመጨረሻውን ፍርዴም በሚመሇከት
እግዚአብሔር ከሁለም በሊይ ስሌጣን እዲሇው፤
3. መፅሏፍ ቅደስ በመሇኮት አመንጭነትና ምሪት የተጻፈ ፍጹም አስተማማኝነት ያሇው
መሆኑን፤ እምነትንና አኗኗርን በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሁለ የመጨረሻው ባሇስሌጣን
እንዯሆነ፤
4. ከአዲም ውዴቀት ጀምሮ ሰወች ሁለ ኃጢተኞችና በዯሇኞች እንዯሆኑና በዚህም
ምክኒያት ከእግዚአብሔር ቁጣና ፍርዴ በታች መሆናቸውን፤
5. ኃጢያት ካስከተሇው ፍርዴና ከኃጢያት ኃይሌ ዯህንነት የሚገኘው የእኛን ቦታ
በወሰዯውና የእኛም ምትክ ሇመሆን ስጋ በሇበሰው የእግዚአብሔር ሌጅ በኢየሱስ
ክርስቶስ መስዋዕታዊ ሞት እንዯሆነ፤
6. ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ከሙታን እነዯተነሳና ወዯ እግዚአብሔር አብ ቀኝ እንዯ ዏረገ፤
7. የመጨረሻው ዘመን፣ የሙታን ትንሳኤ፣ የዘሊሇም ፍርዴ፣ የዘሊሇም ሕይወት እንዲሇ፤
8. የክርስቶስ ሞት ምንነት ሇኃጢያተኛው ሰው ተገሌጾሇት ንስሏን ሉያገኝ የሚችሇው
በመንፈስ ቅደስ ስራ እንዯሆነ፤
9. በክርስቶስ በማመን በሚገኘው የእግዚአብሔር ጸጋ ብቻ ኃጢያተኛው እነዯሚጸዴቅ፤
10. በአማኙ ህይወት ውስጥ መንፈስ ቅደስ እዯሚኖርና እንዯሚሰራ፤
11. እውነተኛ አማኞችን ሁለ የያዘችና የክርሰቶስ አካሌ የሆነች አንዱት ቤተክርስቲያን
እንዲሇች፤
12. የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን በግሌጽ ዲግም መመሇስ መጠበቅ እንዯሇብን፡፡

14

