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ለዉድ የሌጋሲ መንፈሳዊ አገልግሎት ደጋፊዎች!  
  

ጉዳዩ፡   እአአ 2021 የሌጋሲ ዓለም አቀፍ መንፈሳዊ አገልግሎት ዓመታዊ ሪፖርት ባጭሩ 
    

ሌጋሲ ዓለም አቀፍ መንፈሳዊ አገልግሎት የአምስተኛ ዓመቱን ሲያጠቃልል ለሥራ አመራር ቦርድና ለጠቅላላ ጉባዔ  ሪፖርት እንደተደረገው፣  

በአራተኛዉ ዓመት በኮቪድ ወረርሺኝ ወቅት ተቀዛቅዞ የነበረዉን የግንባር ሥልጠና ተግባር እንደገና ለማንቀሳቀስ ጥረት በማድረግ መሆኑ ተገልጾኣል፡፡ 

አምስተኛዉን የአገልግሎት ዘመን ሲያጠቃልል የሁለት ዓመት (እአአ 2020 እና 2021) ሂሳብ ምርመራ ሪፖርት በማድመጥና  በማጽደቅ ነበር፡፡ የበጎ 

ፈቃደኞች (በተለይ ወጣት አሠልጣኞች)፣  በጊዜያቸው፣ በዕውቀታቸውና በሀብታቸው ከአገልግሎቱ ጎን የመቆም ሂደት አሁንም ቀጥሏል፡፡ የአገልግሎቱ 

አንኳር ተግባር የሆነዉ ማለትም ለሚመለከታቸዉ ተደራሾች በተለያዩ አካባቢዎች ሥልጠናን የመስጠት ሥራ በአምስተኛዉ ዓመት ከታቀደዉ አንጻር 

ሲታይ የ41 በመቶ ብልጫ የማሳየት ዉጤት  ታይቶበታል፡፡  

ክፍል አንድ  - በግንባር የተሰጡ የወጣቶች፣ ወላጆችና 
መሪዎች/አገልጋዮች ሥልጠናዎች   

ሀ. የወጣቶች ሥልጠና አገልግሎት  

ሥልጠናዎቹ የተሰጡት በተለያየ ጣቢያዎች በየፈርጁ 10 ጊዜ ነዉ፡፡ ከተሰጡት አሥር 
ሥልጠናዎች መካከል ሶስቱ ራሳቸዉን ችለዉ በየጣቢያዎቹ የተከናወኑ ሲሆን፣ ሰባቱ 

ከሌሎች የወላጆችና የመሪዎች ሥልጠና ጋር የተቀናጁ ናቸዉ፡፡ ሥራዉ የተሠራዉ 

በክርስቲያን ህብረቶች እና በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት  ትብብር ነበር፡፡ ከአሥሩ አራቱ 

(ቻግኒ፣ ወልዲያ፣ መሃል ሜዳ፣ ጊንጪ)  በየከተማቸዉ ያሉትን ሌሎች ወንጌላዉያን 

አማኞችን በማሳተፍ የሠሩ ናቸዉ፡፡                           

1ኛ. ከኢትዮጵያ ቃለ እግዚአብሔር አንባቢያን (Scripture Union) በተደረገ 

ግብዣ በጎተራ ሙሉ ወንጌል ስብሰባ አዳራሽ ከተለያዩ ቤተ ክርስቲያናት ለተዉጣጡ 

ልጆች አገልጋዮች (ወጣቶች) የየዕለት ግል ጊዜ ከጌታ ጋር (Quiet Time) በሚለዉ 

ርዕስ ላይ በአንድ አሠልጣኝ አማካይነት ጥር 22፣ 2013 ዓ.ም. (January 30፣ 2021) 

ከሰዓት በፊት ለአንድ ክፍለ ጊዜ ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ ሥልጠናዉን የተካፈሉት 27  

ወጣቶች ነበሩ፡፡  

2ኛ. ኛኛኛኛኛኛ ኛኛኛኛኛኛ ኛኛኛኛኛኛ ኛኛኛኛኛ  ኛኛኛኛ (ኛቫቫ) ቫቫ ቫቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫቫ 

ቫቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫ ቫቫ ቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫ ቫቫ ቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫ (ቫቫቫቫ) ቫቫቫቫቫ ቫቫ 

ቫቫ ቫቫቫ ቫቫ (Quiet Time) ቫቫቫቫ ቫቫቫ ቫቫ ቫቫቫቫ ቫቫ ቫቫቫቫ March 1, 2021 ቫቫቫቫ ቫቫቫቫ 

ቫቫቫቫ ቫቫቫ ቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫ ቫቫ ኛኛኛኛ ቫቫቫቫ ቫቫቫ ቫቫቫ ቫቫቫ ቫቫቫቫቫቫ ኛኛኛኛ 

ቫቫቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫ ኛኛኛኛ ኛኛኛ ኛኛኛ ቫቫቫቫቫቫቫ ኛኛኛኛኛኛ ኛኛኛኛኛኛ ኛኛኛኛ 13 ኛኛኛኛኛ 

       ወጣት ልጆች አገልጋዮች  ጥሞና ጊዜ 

ሠልጣኞች  በጎተራ ከSU ጋር 

             

ኢ የ ሱ  ስ   ጌ ታ   ነዉ፡፡ 
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3ኛ. በቻግኒ ሙሉ ወንጌል (ምዕራብ ጎጃም) የወጣቶች ሥልጠና የተካሄደዉ የካቲት 

27 እና 28፣ 2013 (March 6 & 7, 2021)፣ በሶስት ርዕሶች ላይ ነበር፣ የወጣቶች 

ተግዳሮቶች ላይ የወጣት አሠልጣኝ የነበረዉ ከእንጂባራ ሙሉ ወንጌል ስለሺ ዋሌ ነዉ፡፡  

በአእምሮ መንፈስ መታደስ እና የየዕለት ግል ጊዜ ከጌታ ጋር በፕሬዝዳንቱ 

አሠልጣኝነት ነበሩ፡፡  በሁለቱም ቀን በሶስቱ ርዕሶች ላይ በሁለት አሠልጣኞች በተሰጠ 

ሥልጠና የተካፈሉት ወጣቶች 43 ናቸዉ፡፡  
 

4ኛ. ኛኛኛኛኛ ኛኛ ኛኛኛኛ ቫቫቫቫቫቫቫቫ ኛኛኛኛኛ ኛኛኛኛ ቫቫቫቫ 11ቫ 2013 (March 20, 2021)  ቫቫቫቫ 
ቫቫቫቫ ቫቫ ቫቫቫቫቫ (ቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫ ቫቫቫ ቫቫ)ቫ ቫቫቫቫቫ  ኛኛኛኛኛ ኛኛኛኛኛኛ ቫቫቫ ቫቫ ቫቫቫቫ 
ቫቫቫቫ ቫቫቫ ቫቫቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫ ቫቫቫ  ቫቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫ ኛኛኛ ኛኛኛ ኛኛኛኛ 
ኛኛ ኛኛኛኛኛ ኛኛኛኛ ኛኛኛኛ (ኛኛኛኛኛኛኛ ኛኛኛኛኛኛኛ)  ቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫ ቫቫ ቫቫቫቫቫቫ ኛኛኛኛ ኛኛኛ 
19 ቫቫቫቫቫ  
 

የሌጋሲ ዓለም አቀፍ መንፈሳዊ አገልግሎት እአአ 2021  ዓመታዊ ሪፖርት በአጭሩ 

ቻግኒ ወጣት ሠልጣኞች 

5ኛ. በመሃል ሜዳ ሙሉ ወንጌል አስተባባሪነት የወጣቶች ሥልጠና 

በሶስት ክፍለ ጊዜ በሶስት ርዕሶች ላይ  ሚያዝያ 16 ና 17፣ 2013 ዓ.ም 

(April 24 & 25, 2021) ተካሂዷል፣ ርዕሶቹም  የወጣቶች ተግዳሮቶች 

(በበጎ ፈቃድ አገልጋይና የወጣት አሠልጣኝ  ወ/ም ክብረ መልከ 

ሥላሴ)፣ የየዕለት ግል ጊዜ ከጌታ ጋር እና በአእምሮ መንፈስ 

መታደስ (በፕሬዝዳንቱ) ናቸዉ፡፡ በሁለቱም ቀን በሶስቱም ርዕሶች ላይ 

ከተለያየ አብያተ ክርስቲያናት የተካፈሉት ወጣቶች 34 ናቸዉ፡፡  
 
 

6ኛ. በመሪ ሙሉ ወንጌል በሶስት ክፍለ ጊዜ በሶስት ርዕሶች ላይ 

የወጣቶች ሥልጠና ከሰኔ 5 እና 6፣ 2013 (June 12 & 13፣ 2021) 

ተካሂዷል፣ ርዕሶቹም  የወጣቶች ተግዳሮቶች (በበጎ ፈቃድ አሠልጣኝ 

ወንድም ጌቱ አማረ)፣ የየዕለት ግል ጊዜ ከጌታ ጋር እና በአእምሮ 

መንፈስ መታደስ (በፕሬዝዳነቱ)  ናቸዉ፡፡ በሁለቱም ቀን በሶስቱም 

ርዕሶች ላይ የተካፈሉት ወጣቶች  35 ናቸዉ፡፡  

መሃል ሜዳ  ወጣት  ሠልጣኞች   
መሪ ሙሉ ወንጌል ወጣት  ሠልጣኞች (2) 

             

ኢ የ ሱ  ስ   ጌ ታ   ነዉ 

ወልዲያ ወጣቶች  በሥልጠና ላይ  

7ኛ. ኛኛኛኛ/ኛኛኛኛ ኛኛኛ ኛኛኛ ኛኛ ኛኛኛኛ ቫቫቫቫ ቫቫቫ ቫቫ ቫቫቫቫ ቫቫቫቫ ቫቫ ኛኛኛኛኛ ኛኛኛኛ ቫቫ 13ቫ 2013 ቫ.ቫ (June 20ቫ 2021) ቫቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫ  ኛኛኛኛኛ ኛኛኛኛኛኛኛ ኛኛኛኛኛኛኛ (ኛቫቫ 

ቫቫቫ ቫቫቫ ቫቫቫቫቫ ኛ/ኛ ኛኛኛኛኛ ኛኛኛ)ኛ ኛኛ ኛኛኛኛኛ ኛኛ ኛኛ ኛኛኛ ኛኛ (ቫቫቫቫቫቫቫ) ቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫ ቫቫቫ ቫቫ የተካፈሉት ወጣቶች 35 ናቸዉ፡፡  

ኢ የ ሱ  ስ   ጌ ታ   ነዉ፡፡ 
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8ኛ. በአዳማ ገንደ ሃራ ሙሉ ወንጌል (ርሆቦት) በሶስት ክፍለ ጊዜ 

በሶስት ርዕሶች ላይ የወጣቶች ሥልጠና ሰኔ 19 እና 20፣ 2013 ዓ.ም 

(June 26 & 27፣ 2021) ተካሂዷል፣ ርዕሶቹም  የወጣቶች 

ተግዳሮቶችና መፍትሔዎቻዉ (በበጎ ፈቃድ ወጣት አሠልጣኝ ወ/ም 

አለማየሁ ሆጤሳ)፣  የየዕለት ግል ጊዜ ከጌታ ጋር እና በአእምሮ 

መንፈስ መታደስ (በፕሬዝዳንቱ)  ናቸዉ፡፡ በሶስቱም ክፍለ ጊዜ 

9ኛ. በለቡ ጀሞ ሙሉ ወንጌል ቤ/ክ የወጣቶች ሥልጠና ነሐሴ 1፣ 2014 

(August  2021) ለግማሽ ቀን  ተካሂዷል፡፡ ሥልጠናዉ በተከታታይ በአንድ ክፍለ 

ጊዜ በአንድ አሠልጣኝ የተሰጠ ሲሆን፣ ትኩረቱ በወጣትነት፣ ተግዳሮቶቹና 

መፍትሔ ሃሳቦች ላይ ነበር፡፡  ሥልጠናዉን የተካፈሉት በግምት 45  ወጣቶችና 

ወደ ከታዳጊነት ወደ ወጣትነት ሽግግር ላይ የነበሩ ናቸዉ፡፡  

የሌጋሲ ዓለም አቀፍ መንፈሳዊ አገልግሎት እአአ 2021  ዓመታዊ ሪፖርት በአጭሩ 

አዳማ ሠላም ሠፈር  ሙወ ወጣት ሠልጣኞች 

አዳማ ገንደ ሃራ (ርሆቦት) ሙወ   ወጣት ሠልጣኞች 

     ለቡ ጀሞ ሙ ወ  ታዳጊ/ወጣት ሠልጣኞች 

10ኛ. በጊንጪ ሙሉ ወንጌል በሁለት ክፍለ ጊዜ በሁለት ርዕሶች ላይ 

የወጣቶች ሥልጠና ጥቅምት 20፣ 2014 ዓ.ም (October 30, 2021) 

ተካሂዷል፣ ርዕሶቹም  የወጣቶች ተግዳሮቶችና መፍትሔዎቻዉ (በበጎ 

ፈቃድ ወጣት አሠልጣኝ ወ/ም አለማየሁ ሆጤሳ) እና  የየዕለት ግል ጊዜ 

ከጌታ ጋር (በፕሬዝዳንቱ) በሚሉ ላይ ነበር፡፡  በሁለቱም ክፍለ ጊዜ (የእሁድ 

ከሰዓት ወጣቶች አምልኮ ጊዜ ሳይጨምር) የተካፈሉት ወጣቶች 98 ናቸዉ፡፡ 

መልካም የመነቃቃትና ጥሩ ልምድ የተወሰደበትም ጊዜ ነበር፡፡ ጊንጪ  ወጣት ሠልጣኞች 

ለ.   የወላጆችና ባለትዳሮች ሥልጠና   አገልግሎት  
ወላጆችና ባለትዳሮችን በተመለከተ የተሰጡት ሥልጠናዎች ስምንት የነበሩ ሲሆን ከተለያየ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ጋር በመተባበር ከሌሎች የመሪዎችና ወጣቶች 

ሥልጠናዎች ጋር በማቀናጀት ነበር፡፡ ከስምንቱ አራቱ (ቻግኒ፣ ወልዲያ፣ መሃል ሜዳ፣ ጊንጪ)   ሌሎች ወንጌላዉያን አማኞችን በማሳተፍ የሠሩ ናቸዉ፡፡ 

             

ኢ የ ሱ  ስ   ጌ ታ   ነዉ፡፡ 

             
ኢ የ ሱ  ስ   ጌ ታ   

ነዉ፡፡ 
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የሌጋሲ ዓለም አቀፍ መንፈሳዊ አገልግሎት እአአ 2021 ዓመታዊ ሪፖርት በአጭሩ 

ለ.   የወላጆችና ባለትዳሮች ሥልጠና   አገልግሎት  
 

1ኛ. በቻግኒ ሙሉ ወንጌል ቤ/ክ በተለያየ ሁለት ክፍለ ጊዜያት የወላጆች ሥልጠና የተካሄደዉ ከየካቲት 27 እና 

28፣ 2013 ዓ.ም. (March 6 & 7፣ 2021) ነበር፡፡ የተሰጡት ሥልጠናዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ የልጅ አያያዝ (በወ/ሮ 

በላይነሽ) እና  ሰባቱ የወላጅነት መንፈሳዊ ምሰሶዎች (በፕሬዝዳንቱ)  ናቸዉ፡፡ ሥልጠናዉን የተካፈሉት 42 ሰዎች 

ናቸዉ፡፡  

2ኛ. ወልዲያ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን  በተለያየ ሁለት ክፍለ 

ጊዜያት የወላጆች ሥልጠና የተካሄደዉ መጋቢት 11 እና 12፣ 2013 

(March 20 & 21 2021) ነበር፡፡ ርዕሶቹም መጽሐፍ ቅዱሳዊ የልጅ 

አያያዝ (በወ/ሮ በላይነሽ) እና  ሰባቱ የወላጅነት መንፈሳዊ ምሰሶዎች 

(በፕሬዝዳንቱ)  ናቸዉ፡፡ ሥልጠናዉን የተካፈሉት 24 ሰዎች ናቸዉ፡፡  

    ቻግኒ ወላጅነት ሠልጣኞች 

ወልዲያ ወላጅነት ሠልጣኞች 

3ኛ. መሃል ሜዳ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን በተለያየ ሁለት ክፍለ 

ጊዜያት የወላጆች ሥልጠና የተካሄደዉ ሚያዝያ 16 ና 17፣ 2013 ዓ.ም 

(April 24 & 25, 2021) ነበር፡፡ ርዕሶቹም መጽሐፍ ቅዱሳዊ የልጅ 

አያያዝ (በወ/ሮ በላይነሽ) እና  ሰባቱ የወላጅነት መንፈሳዊ ምሰሶዎች 

(በፕሬዝዳንቱ)  ናቸዉ፡፡ ሥልጠናዉን የተካፈሉት 27 ሰዎች ናቸዉ፡፡  

 

4ኛ. መሪ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን በተለያየ ሁለት ክፍለ ጊዜያት 

የወላጆች ሥልጠና የተካሄደዉ ከሰኔ 5፣ 2013 (June 12፣ 2021 

ነበር፡፡ የተሰጡት ሥልጠናዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ የልጅ አያያዝ (በወ/ሮ 

በላይነሽ) እና  ሰባቱ የወላጅነት መንፈሳዊ ምሰሶዎች (በፕሬዝዳንቱ)  

ናቸዉ፡፡ ሥልጠናዉን የተካፈሉት 40 ሰዎች ናቸዉ፡፡  

መሃል ሜዳ ወላጅነት ሠልጣኞች 

መሪ ሙሉ ወንጌል ወላጆች  በሥልጠና ላይ 

5ኛ. ኛኛኛ/ኛኛኛኛ ኛኛኛ ኛኛኛ ኛኛ ኛኛኛኛ ኛኛ ኛኛኛኛኛኛ ቫቫቫቫ ቫቫቫ ቫቫቫቫ ኛኛኛኛኛ ኛኛኛኛ ቫቫቫቫቫቫ 
ቫቫ 12ቫ 2013 ቫ.ቫ (June 19, 2021) ቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫቫ ኛኛኛኛ ኛኛኛኛ ኛኛኛ ኛኛኛኛ 
(ቫቫ/ቫ ቫቫቫቫቫ) ኛኛ  ኛኛኛ ኛኛኛኛኛኛ ኛኛኛኛኛ ኛኛኛኛኛ (ቫቫቫቫቫቫቫ)  ቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫቫ ቫቫቫቫቫቫ 
19 ኛኛኛ ቫቫቫቫቫ  

አዳማ ሰላም ሠፈር  ሙወ ወላጅነት ሠልጣኞች 
            ኢ የ ሱ  ስ   ጌ ታ   ነዉ፡፡ 
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  የሌጋሲ ዓለም አቀፍ መንፈሳዊ አገልግሎት እአአ 2021 ዓመታዊ ሪፖርት በአጭሩ 

             
 ኢ የ ሱ  ስ   ጌ ታ        

ነ ዉ፡፡ 

6ኛ. አዳማ/ናዝሬት ገንደ ሃራ (ርሆቦት) ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን 

በሁለት ክፍለ ጊዜያት የወላጆች ሥልጠና የተካሄደዉ ሰኔ 19፣ 2013 ዓ.ም 

(June 26, 2021) ነበር፡፡  የተሰጡት ሥልጠናዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ የልጅ 

አያያዝ (በወ/ሮ በላይነሽ) እና  ሰባቱ የወላጅነት መንፈሳዊ ምሰሶዎች 

(በከፊል በፕሬዝዳንቱ)  ናቸዉ፡፡  ሥልጠናዉን የተካፈሉት 41 ሰዎች ናቸዉ፡፡  

አዳማ ገንዳ ሃራ  ወላጅነት ሠልጣኞች 
7ኛ. በለቡ ጀሞ ሙሉ ወንጌል ቤ/ክ ባለትዳሮችን ጨምሮ የወላጆች ሥልጠና 

የተካሄደዉ ጥቅምት 8፣ 2014 ዓ.ም. (October 18,  2021) ቀኑን ሙሉ ነበር፡፡ 

የቀረቡት ርዕሶች፡ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የልጅ አያያዝ (በወ/ሮ በላይነሽ) እና  

የትዉልድ ተግዳሮቶችና ሰባቱ የወላጅነት መንፈሳዊ ምሰሶዎች (በፕሬዝዳንቱ)  

ናቸዉ፡፡ ሥልጠናዉን የተካፈሉት  39 ሰዎች ናቸዉ፡፡ 

8ኛ.  በጊንጪ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን በሁለት ክፍለ ጊዜያት የወላጆች 

ሥልጠና የተካሄደዉ ጥቅምት 19፣ 2014 ዓ.ም (October 29, 2021) ነበር፡፡ 

የተሰጡት ሥልጠናዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ የልጅ አያያዝ (በወ/ሮ በላይነሽ) እና  ሰባቱ 

የወላጅነት መንፈሳዊ ምሰሶዎች (በከፊል በፕሬዝዳንቱ)  ናቸዉ፡፡  ሥልጠናዉን 

የተካፈሉት 45 ሰዎች ናቸዉ፡፡  

     ለቡ ጀሞ ሙሉ ወንጌል ወላጅነት ሠልጣኞች ጊንጪ  ወላጅነት ሠልጣኞች 

ሐ.  የመሪዎችና አገልጋዮች ሥልጠና አገልግሎት፣ 
የተሰጡት ሥልጠናዎች ሰባት የነበሩ ሲሆን ከተለያዩ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ጋር በመተባበር ከሌሎች የመሪዎችና ወጣቶች ሥልጠናዎች ጋር በማቀናጀት ነበር 

የተከናወነዉ፡፡ ከሰባቱ አራቱ (ቻግኒ፣ ወልዲያ፣ መሃል ሜዳ፣ ጊንጪ) ሌሎች ወንጌላዉያን    አማኞችን በማሳተፍ የሠሩ ናቸዉ፡፡ 

1ኛ. የለቡ ጀሞ ሙሉ ወንጌል መሪዎችና አገልጋዮች ሥልጠና ጥር 11፣ 2013 

(January 19, 2021) ቀኑን ሙሉ የተካሄደ ሲሆን የተካፈሉት 24 ሰዎች ናቸዉ፤ 

የሥልጠናዉ ትኩረት እግዚአብሔርን የማይፈራ ትዉልድ እንዳይነሳ ተግቶ 

ስለመሥራት፣ አገልጋይነትና አገልግሎት ህይወት ላይ ነበር፡፡ 

 ለቡ ጀሞ ሙ ወ  አገልጋይና አገልጋይነት ሠልጣኞች 

2ኛ. በቻግኒ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን አስተባባሪነት 

የመሪዎችና አገልጋዮች ሥልጠና  የካቲት 26፣ 2013 (March 5, 

2021) በአንድ ክፍለ ጊዜ የተካሄደ ሲሆን የተካፈሉት 33 ሰዎች ናቸዉ፤ 

የሥልጠናዉ ትኩረት እግዚአብሔርን የማይፈራ ትዉልድ እንዳይነሳ 

ተግቶ ስለመሥራት ነዉ፡፡ 

     ቻግኒ አገልጋይ መሪነት ሠልጣኞች 
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ሠ. የሁሉም ሥልጠናዎች ማጠቃለያ 
 

በጥቅሉ በ2021  በጀት ዓመት 223 መሪዎችና አገልጋዮች፣  416 

ወጣቶች፣  በወላጅነት ሥልጠና ላይ 267 ተሳታፊዎች ሥልጠና እንደ 

ወሰዱ፣   በድምሩ በተለያዩ ጣቢያዎች 906 ሠልጣኝ ተሳታፊዎች 

እንደነበሩና ይህ ለዓመቱ ከታቀደዉ  645 ጋር ሲነጻጸር 141%  ክንዉን 

ያሳያል፡፡  

 የሌጋሲ ዓለም አቀፍ መንፈሳዊ አገልግሎት እአአ 2021 ዓመታዊ ሪፖርት በአጭሩ 

             

ኢ የ ሱ  ስ   ጌ ታ  ነ ዉ፡፡ 

4ኛ. በመሃል ሜዳ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ጋር አስተባባሪነት የመሪዎችና  

አገልጋዮች ሥልጠና 

ሚያዝያ 15፣ 2013 ዓ.ም (April 23, 2021) ሲሆን የሥልጠናዉ ትኩረት 

እግዚአብሔርን የማይፈራ ትዉልድ እንዳይነሳ ተግቶ ስለመሥራት ነዉ፡፡ በአንድ 

ክፍለ ጊዜ በተካሄደዉ ግኑኝነት፣ የተካፈሉት ሠልጣኞች 21 ሰዎች ናቸዉ፤  

 

5ኛ. በአዳማ/ናዝሬት ሠፈረ ሰላም ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን  የመሪዎችና 

አገልጋዮች ሥልጠና ሰኔ 11፣ 2013 ዓ.ም (June 18, 2021) የተካሄደ ሲሆን 

የሥልጠናዉ ትኩረት እግዚአብሔርን የማይፈራ ትዉልድ እንዳይነሳ ተግቶ 

ስለመሥራት ነዉ፡፡ በአንድ ክፍለ ጊዜ በተካሄደዉ ግኑኝነት፣ የተካፈሉት ሠልጣኞች 19 

ሰዎች ናቸዉ፡፡  

መሃል ሜዳ  አገልጋይ  መሪ   ሠልጣኞች   

6ኛ. ከአዳማ/ናዝሬት ገንደ ሃራ (ርሆቦት) ሙሉ ወንጌል ቤተ 

ክርስቲያን የመሪዎችና አገልጋዮች ሥልጠና ሐሙስ ሰኔ 17፣ 2013 

ዓ.ም (June 24, 2021) ሲሆን የሥልጠናዉ ትኩረት እግዚአብሔርን 

የማይፈራ ትዉልድ እንዳይነሳ በመሪነትና አገልጋይነት ላይ ነበር፡፡ 

በአንድ ክፍለ ጊዜ በተካሄደዉ ግኑኝነት፣ የተካፈሉት ሠልጣኞች 35 

ሰዎች ናቸዉ፡፡  

7ኛ. ከጊንጪ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን  የመሪዎችና አገልጋዮች 

ሥልጠና  ጥቅምት 18፣ 2014 ዓ.ም (October 28, 2021) ሲሆን 

የሥልጠናዉ ትኩረት የትዉልድ የጊዜዉ ተግዳሮት ጨምሮ፣  

እግዚአብሔርን የማይፈራ ትዉልድ እንዳይነሳ፣ በመሪነትና 

አገልጋይነት  ላይ (በከፊል) ነበር፡፡ በአንድ ክፍለ ጊዜ በተካሄደዉ 

ግኑኝነት፣ የተካፈሉት ሠልጣኞች 51 ሰዎች ናቸዉ፡፡  

አዳማ ገንደ ሃራ (ርሆቦት) ሙወ   አገልጋይ መሪነት ሠልጣኞች 

ጊንጪ  አገልጋይ መሪነት ሠልጣኞች 

መ. በእሁድ አምልኮ ላይ አገልግሎት 
 

በእሁድ አምልኮ ላይ ትዉልድን በተመለከተ  በተወሰኑ አጥቢያዎች (4) 

ትምህርት ተሰጥቷል፡፡  እነርሱም  መሪ ሙሉ ወንጌል፣ አዳማ ሠፈረ 

ሰላም፣ አዳማ ገንደ ሃራ፣ ጊንጪ ናቸዉ፡፡ በእሁድ አምልኮ ላይ ስለትዉልድ 

ከተሰጠዉ ትምህርት ቀደም ብሎ አጭር የማጽናናትና ማስጠንቀቅ 

ስብከት ተሰብኳል፣ ለልጆችና ወጣቶችም ተጸልዮኣል፡፡ በቻግኒ፣ በወልዲያና 

(ስለመዉረስ) በመሃል ሜዳ (ስለመታጠብ) በሌሎች ርዕሶች ላይ የቃል 

አገልግሎት ተሰጥቷል፡፡ በተጨማሪም በመሃል ሜዳ ስለዝናብ፣ እየተሠራ 

ስላለዉ መንገድ፣ ስለምድሪቱ ሰላም ተጸልዮኣል፡፡ 

ክፍል ሁለት -  በማህበራዊ  ሚዲያ  የተከናወኑ አገልግሎቶች 
 

በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰጠዉ አገልግሎት በኮቪድ ወረርሺኝ ጊዜ እንደነበረዉ (4ኛ ዓመት) በስፋት ባይሆንም፣ አልፎ አልፎ አጫጭር መልእክቶችን ተለጥፈዋል፡፡፡ 

ክፍል ሶስት - እአአ 2021  የሂሳብ እንቅስቃሴና እአአ የ2022 በጀት ዕቅድ 
 

እአአ 2021  (ጃኑዋሪ እስከ ዲሴምበር) ለዓመቱ ተይዞ የነበረው በጀት ብር  ብር 455 700.00 (አራት መቶ ሃምሳ አምስት ሺህ   ከ ሰባት መቶ ብር)   አጠቃላይ  

ወጪ ብር   204 165.83  (ሁለት መቶ አራት ሺህ፣ አንድ መቶ ስድሳ አምስት ብር ከሰማንያ ሶስት ሳንቲም) ነበር፤ ይህ በኦዲቴር የተረጋገጠ  ነዉ፡፡  እአአ ለ2022 

ዓም ለአገልግሎቱ ብር 591,650.00  በጀት በቦርዱ ታይቶ  በጠቅላላ ጉባዔ  ፀድቋል፡፡  

ማጠቃለያ ፣ አገልግሎቱ በእግሩ እንዲቆም አገልግሎቱን በመምራት በትጋት ለተንቀሳቀሳችሁ፣ በቋሚነት ገንዘባችሁን በመለገስ ለተጋቸሁ ደጋፊዎች፣ በበጎ 

ፈቃደኝነት ጊዜያችሁን በመስጠት ላገለገላችሁ ወገኖቸ ፣ በራቸዉን በመክፈት በትብብር እየሠሩ ላሉ (አአ ዉስጥ፣ ከአአ ዉጭ ላሉ) አብያተ ክርስቲያናት መሪዎችና 

ወጣቶች፣ ጥልቅ ምስጋናና ዕዉቅና በዚህም ሪፖርት  ተሰጥቷቸዋል፡፡                                                                                                                       

እርስዎና ቤተሰብዎም ለዚህ አገልግሎት መሳካት የበኩሎዎን ድርሻ ስላበረከቱ እግዚአብሔር  አብዝቶ ይባርክዎ እንላለን፡፡                                         
መጨረሻ                        


