
 
 
መንነት 
 
መኖናይት ቤተ-ክርስትያን ምብራቓዊ ካናዳ፡ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ዘለውዎ 
 ብፍቕሪ ኣምላኽ ዝተመልመለ 
  ብካብ የሱስ እንረኽቦ ተስፋ ዝሰረጸ 
   ብሓይሊ ናይ መንፈስ ቁዱስ ንተግባር ዝተጸወዐ 
 
 
ንመኖናይት ቤተ-ክርስትያን ምብራቓዊ ካናዳ፡ኣናባብቲስት መኖናይት ቤተ-ክርስትያን ክትከውን፡ማለት ኣብመንጎ መኖናይት ካናዳን 
መኖናይትን ዋዕላ መኖናይት ዓለምን ናይ ኪዳን ዝምድና ክግበር፡ይጽውዓ ኣሎ ኢልና ንኣምን።እዚ ድማ መቐጸልታ ናይቲታሪኻዊ ዘረጋግጽ 
ኮይኑ፦ ማአኸል ናይ አምነትና;ማሕበረ-ኮም ማአኸልሂወትና;ከምኡውን ዕርቂ ማአኸልናይ ስራሕና ኮይኑ፡ከም ማሕበረ-ኮም ናይ ምአመናን፡
ኣብ መጽሓፍ ቁዱስ ተገሊጹ ከምዘሎ፡ናብ ተልአኾ ናይ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ክንጽንበር ንሓትት፡ኣብ ንዝተራአየ ውህብቶ ፍቕሪ ናይ ኣምላኽ 
ኩልና ክንምልስ ነተባብዕ። 
 
ዕላማ 
 
ከም ዞባዊ ቤተ-ክርስትያን ብሓንሳብ ኮይና: 
 

• ኣብ ጸሎት ንዘለዉ ምአመናን፡ ሰዓብትን ልኡኻትን ነነቓቕሕ 
• ንመራሕቲ ተስፋ፡ራእይን ለውጥን ነተባብዕ 
• ዕርቀ-ክህነት ንኹሎም ፍጡራት ብዝብል ሕጊ ኣምላኽ ንጥርነፍ 

 
ክብርታት 
 
ተፈታውነት– ኩሎም ሰባት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብኣርኣያ ኣምላኽ ዝተፈጥሩ ማዕረ ኮይኖም ክብረት ድማ ኣለዎም። 

መንፈሳውነት– ኣምልኾ ንጸሎትን ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽ ይምህረናን ምስምንቅስቓሳት መንፈስ ቅዱስ የራኽበናን። 

ነጥበ-መቐይሮ–ኣምላኽ ኣብ ሂወትናን ኣብዛ ዓለምን እንታይ ይገብር ከምዘሎ ክንርኢ ንህንጠ። ክንልወጥ ድሉዋት ኢና። 

ማሕበረ-ኮም– ምስ ካልኦት ብዘለና ዝምድና ንዓቢ፡ ብዝበለጸ ፡ብሓንሳብ ኮይና ድምጺ ኣምላኽ ንሰምዕ። 

ኣአንጋድነት – ናብ ጠረጴዛ ናይ ጸጋ ኣምላኽ ኩሎም ዕዱማት’ዮም። 

ሰላምንፍትሕን– ትርጉም ምንባርና ኩሎም ፍጡራት ናይ ኣምላኽ ሰላም ክረኽቡ’ዩ። 

 
መንነትና፡ዕልማና ንክብርታትናን ኣብቲ ሃገር ደረጃ ዘለና ራእይ፡ቤተ-ክርስትያን መኖናይት ካናዳ፡ብሓንሳብ ይመጹ። 
 
ሰዓብቲ እየሱስ ክርስቶስ ክንከውን ኣምላኽ ይጽውዓና ኣሎን ብሓይሊ መንፈስቅዱስ ድማ፡ከም ማሕበረኮም ናይ ጸጋ፡ሓጎስን ሰላምን ክንዓቢ፡

ብመንገዱ ድማ ሕውየት ኣምላኽን ተስፋን ብመንገድና ኣቢሉ ምሉእዓለም ክዛሪ። 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
ቀዳምነታትናይ2022-2027 
 

• ምእላይ ለውጢ: ንምስናቕ ቤተ-ክርስትያን ከምኡውን ወቕቲ ናይ ለውጢ ንምልላይ፡ባህሊ ናይ ምምሃር፡ምምሃዝን ለዛብነትን ክህሉ 
ምትብባዕ :: እዚ ድማ፡ምንዳይ ሓድሽ ኣገላልጻ ምስዓብ ናይ እየሱስን ኣብ ቤተ-ክርስትያን ብሓንሳብ ምዃንን የጠቓልል። 
 

• ምህናጽ መራሕቲ: ምሕያል መራሕትን ምፍጣር እምነትን፡ውልቀ-ሰባት ቤተ-ክርስትያን ናይ ምትካል ዕዮኦም መታን ከተግብሩ ስንቂ 
ምቕራብ፡ናይ ክህነት መራሕትን። 

 
• ናይ ዝተፈላለየ ወለዶታት ሰዓብቲ: ምትሕግጋዝ ምስ ምእመናን ከምኡውን ናይ ክህነት ንምህናጽ ዝምድናታት ናይ ዝተፈላለየ 
ወሎዶታት ሰዓብትን እምነትን፡ንኣሽቱን ዓበይትን መንሰያት ኣብ ምምዕባል ንናይ ሓላፍነት ዕድላት ከምዝጽመዱ ምግባርን። 

 
• ፍልልያት ሓንጎፋይ ኢልካ ምቕባል: ቤተ-ክርስትያና ነቲ ኣብ ደቂኣምላኽ ዘሎ ፍልልያትን ሃብትን ንኽትፍትሽ ንዕድማን ንብድሃን።
ፍልልያት ዝሓቁፍ፡ኣአንጋዲ ንሕብረ-ባህላውን ዝኾነት ቤተ-ክርስትያን ንምፍጣር ድማ ክፉትነት/ዕብየት ናይ ልብታትና፡ ኣእምሮና፡
ፖሊሲታትናን ትሕተ-ቕርጽናን ይጠልብ። 
 

• ሰላምን ፍትሕን ምጥላብ: ኣብ ናይ ኣናባብቲስት መኖናይት ስነ-ሃይማኖት ተመርኲስና፡ ቤተ-ክህነታት ኣብ ጉዳያት ሰላምን ፍትሕን 
ክጽመዳ ምሕጋዝን ጸጋታት ምቕራብን።ኣብ ጉዳይ ዝምድናታት ናይ ደቂ-ኣባትን ተጣየስትን፡ኣብ ናይ ክሊማ፡ኣብ ምህናጽ ሕብረ-
ባህላዊ ተወዳዳርነት ንምጥፋእ ዓልየትነት ንናይዚ ግዜ’ዚ ኣድሆቦታትና’ዮም። 


