அைடயாளம்
ெமன்ேனாைனட் சர்ச ் ஈஸ்டர்ன் கனடா ஒ பல் வைகைமச்
ச கமா ம்
கர்த்தரின் அன் னால் மாற் றமைடந் த
இேய ேமல் நாம் ெகாண்
க் ம் எ ர்பார்ப் னால்
உந் தல் ெபற் ற
பரி த்த ஆ
ன் சக்
னால் ெசயற் பட
ற .
அைழக்கப் ப
ெமன் ேனாைனட் சர்ச் ஈஸ்டர்ன் கனடா ஒ அனெபப்
ஸ்ட் ெமன் ேனாைனட் சர்ச் ஆக
அைமய ேவண் ம் என் கர்த்தர் அைமப் பதாக நாங் கள்
வா க் ேறாம் . இ ஒ
வரலாற் பாரம் பரியத் ன் ெதாடர்ச் யா ம் என் பேதா
ன் வ வனவற் ைற
வ
த்
ற : இேய நம நம் க்ைக ன் ைமயமாகத் கழ் றார்; ச தாயம் நம
வாழ் ன் ைமயமாகத் கழ் ற ; நல் ணக்கம் நம பணி ன் ைமயமாகத் கழ் ற .
நாங் கள் ஒ சைபகளின் ச கம் என் ற வைக ல் உல ல் கர்த்தரின் பணி ல் ேசர
யல் ேறாம் . ேவதத் ல் வரிக்கப் பட் ள் ளவா இேய
ல் ெவளிப் ப த்தப் பட்ட
கர்த்தரின் அன் ற் ப் ப லளிக்க அைனவைர ம் ஊக்
க் ேறாம் .

ேநாக்கம்
ன்வ வனவற் ைற ேமற் ெகாள் ள நாங் கள் ஒ
ஒன் ைண ேறாம் :


வ

பா

வ


எ

ட்

ய ேதவாலயமாக

ம் சமயப் பரப் ப் பணி

ல் ஒன்

டல் க

க்

தல்

ர்பார்ப் , ெதாைலேநாக்

ஊக்


, ேபாதைன மற்

ராந்

மற்

ம் மாற் றத்

ற் கான தைலவர்கைள

த்தல்

கர்த்தரின் சமரச நல்
அ
கப் ப த் தல்

ணக் கத்ைத அைனத்

ப் பைடப் க

க்

ம்

யங் கள்
அன் க் ரிய நிைல ‐ கர்த்தரின்
ன்னால் எல் லா மக்க ம் சமமானவர்களாக
கர்த்தரின் சாய ல் உ வாக்கப் பட்ட கண்ணியம் ெகாண்டவர்க ம் ஆவர்.
ஆன் கம் ‐ வ பா ம் ரார்த்தைன ம் கர்த்தரின் அன் ல் நம் ைம
நிைலநி த் வ டன் ஆன்மா ன் இயக்கத் டன் நம் ைம இைணக் ன் றன.

ம்

மாற் றம் – கர்த்தர் நம் வாழ்
ம் உல
ம் என் ன ெசய் றார் என் பைதப் பார்க்க
ஆர்வமாக உள் ேளாம் . மாற் றத் ற் நாங் கள் தயாராக இ க் ேறாம் .
ச கம் – நாம் ஒன்றாக வளர் ேறாம் , மற் றவர்க டனான உற ல் றப் பாக
ெசயலாற்
ேறாம் , கற் க்ெகாள் ேறாம் , கர்த்த க் ெச தாழ் த்
ேறாம் .
ந் ேதாம் பல் ‐ கர்த்தரின்
அைம
ம் நீ
வாழ் ேறாம் .

ம் ‐ அைனத்

ைபயப் ெபற அைனவ
பைடப் க

க்

ெமன் ேனாைனட் சர்ச் கனடா என் ற வைக ல் நா
ைவத்
க் ம் ேநாக் ல் எங் கள அைடயாளம் ,
ஒன் ைண ன் றன:

ம் வரேவற் கப் ப

மான கர்த்தரின் சாந்

வ ம் நாங் கள்
க்ேகாள் மற் ம்

றார்கள் .
க்காக

யங் கள்

கர்த்தர் நம் ைம இேய
ஸ்
ைவப் ன்பற் பவர்களாக இ க் க ம் , பரி த்த
ஆ
ன் வல் லைமயால் ,
ைப, ம ழ் ச் மற் ம் சமாதானம் ஆ யவற் ைறக்
ெகாண்ட ச கங் களாக வளர ம் அைழக் றார், அப் ேபா தான் கர்த்தரின்
ணப் ப த்த ம் நம் க் ைக ம் நம் வ யாக உல ல் ெப க்ெக த் ஓ ம் .

2022‐2027க்கான

ன்

ரிைமகள்



மாற் றத்ைத வ நட த் தல் : கற் றல் ,
ைம மற் ம் த வல் ஆ யவற் ன்
கலாச்சாரத்ைத வளர்ப்ப , மாற் றத் க்கான ஒ ப வத் ல் ெசல் ல
ேதவாலயத்ைத த்தப் ப த்
ற . இேய ைவப் ன் ெதாடர்வ மற் ம்
ய ெவளிப் பா கைள ஒன்றாக்
ேதவாலயத் ல் இ ப் ப ேபான் ற
கண்ட வ இ ல் அடங் ம் .



தைலவர்கைள உ வாக் தல் : தைலைமத் வத்ைத வ ப் ப த் தல் மற் ம்
நம் க்ைகைய உ வாக் தல் , ேதவாலயத் ல் நட ெசய் தல் , ஆயர் ஊ யம்
மற் ம் சாதாரண தைலைமத் வம் ேபான் ற ெதா ல் கைளத் ெதாடர
தனிநபர்கைள ஆயத்தப் ப த் தல் .



தைல ைறக க் இைடப் பட்ட டர்கள் : பரம் பைர டர்கள் மற் ம்
வாசத்ைத உ வாக் வதற் ஆதரவாக சைபகள் மற் ம் ஊ யப்
பங் காளிக டன் ஒத் ைழத்தல் , மற் ம் இைளஞர்கள் மற் ம் இளம்
ெபரியவர்கைள தைலைமத் வ ேமம் பாட் வாய் ப் களில் ஈ ப த் தல் .



பன் கத் தன்ைமையக் ைகக்ெகாள் ளல் : கட ளின் மக்கள பல் வைகைம
மற் ம் ெச ைமையக் கண்ட ய ேதவாலயத்ைத அைழத்த ம் , சவால்

த ம் . நாம் ஒ பன் கத்தன் ைம ெகாண்ட, உள் ளடங் கலான மற் ம்
கலாச்சாரங் க க் ைடேயயான சர்ச் அைமப் பாக இ க்க ேவண் ம் என் ற
நம அைழப் ன்ப வா ம் ேபா , நம இதயங் கள் , மனம் , ெகாள் ைககள்
மற் ம் கட்டைமப் களில் மாற் றம் ேதைவப் ப ம் .


அைம ைய ம் நீ ைய ம் ேத தல் : அனெபப் ஸ்ட்‐ெமன் ேனாைனட்
இைற ய ல் அைம மற் ம் நீ ெதாடர்பான ரச் ைனகைளக்
ைகயாள் வதற் ச் சைபக க் ஆதர மற் ம் ஆதாரங் கைள வழங் தல் .
ர் கமானவர்கள் ‐
ேய யவர்கள் உற கள் , காலநிைல நடவ க்ைக,
கலாச்சாரங் க க் ைடேயயான றைன உ வாக் தல் மற் ம்
இனெவ ைய அகற் தல் ஆ யைவ இந்த ேநரத் ல் கவனம்
ெச த்தப் ப
ன்றன.

