ሜኖናይት ቤተክርስቲያን
ምስራቃዊት ካናዳ

ማንነት
የምስራቃዊ ካናዳ የሜኖናዊት ቤተ ክርስቲያን ከተለያየ ማህበረሰብ የተውጣጣ ነው።
በእግዚአብሔር ፍቅር የተለወጠ
በኢየሱስ በምናገኘው ተስፋ የተነሳሳ
በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወደ ስራ የተጠራ።
እግዚአብሔር የምስራቃዊ ካናዳ ሜኖናዊት ቤተ ክርስቲያንን የአናባፕቲስት ሜኖናዊት ቤተ ክርስቲያን በ ካናዳ የሜኖናዊት
ቤተክርስቲያን እና በሜኖናይት ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ውስጥ የቃል ኪዳን አጋር እንድትሆን እየጠራት መሆኑን እናምናለን።። ይህ
ኢየሱስ የእምነታችን ማዕከል ነው; ማህበረሰብ የሕይወታችን ማዕከል ነው; እና እርቅ የስራችን ማዕከል መሆናቸውን አጽንዖት
የሚሰጠው ታሪካዊ ትውፊት ቀጣይ ነው፡፡ እንደ ጉባኤዎች ህብረት፣ በቅዱሳት መጻህፍትም እንደተገለጸው ሁሉም በኢየሱስ
ለተገለጠው የእግዚአብሔር የፍቅር ስጦታ ምላሽ እንዲሰጡ በማበረታታት የእግዚአብሔርን ተልዕኮ ለመቀላቀል እንፈልጋለን።

ዓላማ
እንደ ክልል ቤተ ክርስቲያን የተሰባሰብነው፡-

• ጉባኤዎችን በአምልኮ፣ በደቀመዝሙርነት እና በተልእኮ ውስጥ ለማበረታታት
• የተስፋ፣ ራዕይ እና የለውጥ መሪዎችን ማበረታታት
• የእግዚአብሔርን የማስታረቅ አገልግሎት ለፍጥረት ሁሉ ለማዳረስ

እሴቶች
የተወደደ መሆን - በእግዚአብሔር ፊት ሁሉም ሰዎች እኩል ናቸው እና ክብር አላቸው በእግዚአብሔር
አምሳልም የተፈጠሩ ናቸው፡፡
መንፈሳዊነት - አምልኮ እና ጸሎት በእግዚአብሔር ፍቅር እንድንጸና ያደርገናል ከመንፈሱ እንቅስቃሴ
ጋርም ያገናኘናል።

ለውጥ - እግዚአብሔር በህይወታችን እና በአለም ላይ የሚያደርገውን ለማየት እንጓጓለን። ለመለወጥ
ክፍት ነን።
ማህበረሰብ - እግዚአብሔርን አብረን እያዳመጥን ከሌሎች ጋር ባለን ግንኙነት ከሁሉ በተሻለ ሁኔታ
እናድጋለን ፤ እንማራለን ፤እናገለግላለን፣
እንግዳ ተቀባይነት - ሁሉም በእግዚአብሔር የጸጋ ማዕድ ላይ ተጋብዘዋል፡፡
ሰላም እና ፍትህ - ለፍጥረት ሁሉ በሚሆነው የ እግዚአብሔር ሰላም ውስጥ እየኖርን ነው።

ማንነታችን፣ አላማችን እና እሴቶቻችን እንደ ሜኖናዊት ቤተክርስቲያን ካናዳ በአገር አቀፍ ደረጃ በያዝነው
ራእይ ውስጥ አንድ ላይ ይካተታሉ።

የእግዚአብሔር ፈውስ እና ተስፋ በእኛ በኩል ወደ ዓለም ይፈስ ዘንድ እግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች
እንድንሆን እና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ጸጋ፣ ደስታ እና ሰላም እንዳላቸው ማህበረሰቦች እንድናድግ ይጠራናል፡፡

ከ 2022-2027 ቅድሚያ የሚሰጣቸው
አቅጣጫ መፈለግ፡-ቤተ ክርስቲያን የለውጥ ወቅትን እንድትሻገር የሚያስፈልጋትን
ለማስታጠቅ የመማር፣ አዲስ ነገር የመፍጠር እና ከሁኔታ ጋር የመላመድ ባህልን ማሳደግ፣ ይህም
ኢየሱስን የመከተል እና በ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ መሆንን የሚገልስጹ አዳዲስ አገላለጾችን
መመርመርን ይጨምራል።
• የለውጥን

• መሪዎችን ማሳደግ፡- አመራርን ማጠናከር እና እምነትን መፍጠር፣ ግለሰቦችን የቤተክርስቲያን
ማቋቋም ፣ የፓስተርነት አገልገሎት እና የምእመናን አመራር ሙያቸውን እንዲከተሉ እውቀት
ማስታጠቅ።
• በትውልድ መካከል የሚኖር ደቀመዝሙርነት፡- ከጉባኤዎች እና የአገልግሎት አጋሮች ጋር
በመተባበር በትውልድ መካከል የሚኖር ደቀመዝሙርነትን እና እምነትን ማሳደግን በመደገፍ ወጣቶችን
እና ጎልማሶችን በአመራር እድገት እድሎች ውስጥ ማሳተፍ።

• ብዝሃነትን መቀበል፡- ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔርን ህዝብ ብዝሃነት እና ብልጽግናን
እንድትመረምር መጋበዝ እና መገዳደር። እንደ አካታች የተለያዩ ባህሎች በስብጥር የሚገኙበት የቤተ
ክርስቲያን አካል የመሆን ጥሪያችንን ስንኖር ይህ የልባችንን፣ የአዕምሮአችንን፣ የፖሊሲያችንን እና
የመዋቅር ለውጥን ይጠይቃል፤
• ሰላም እና ፍትህን መፈለግ፡- በአናባፕቲስት-ሜኖናዊት ስነ-መለኮት ላይ የተመሰረተ የሰላም እና
የፍትህ ጉዳዮችላይ እንዲሳተፉ ጉባኤዎችን መደገፍ እና በአቅርቦት ማገዝ። የአገሬው ተወላጅ ከ ሰፋሪዎች
ጋር ያለው ግንኙነቶች፣ የአየር ንብረት እርምጃዎች፣ በባህሎች መካከል ያለውን እውቀት ማሳደግ እና
ዘረኝነትን መቀልበስ የዚህ ጊዜ የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው።

