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ገንዘብና ክርስቲያናዊ ሕይወት
-- ገንዘብገንዘብ ለመግዛትለመግዛት ለመሸጥለመሸጥ ለመለወጥለመለወጥ የምንጠቀምበትየምንጠቀምበት በሕይወታችንምበሕይወታችንም የራሱየራሱ ሚናሚና ያለውያለው ነውነው፡፡፡፡
-- በዓለማችንበዓለማችን ለሚከሰቱለሚከሰቱ በርካታበርካታ ግጭቶችግጭቶች ዋነኛውዋነኛው መንሥኤመንሥኤ ነውነው፡፡፡፡
-- ገንዘብንገንዘብን እንዳናመልክእንዳናመልክ፣፣ ርኅራኄንርኅራኄን የምናስተላልፍበትናየምናስተላልፍበትና በጎውንበጎውን ፈቃድፈቃድ እንድንፈጽምበትእንድንፈጽምበት ቅዱስቅዱስ መጽሐፍመጽሐፍ
የሚሰጠንየሚሰጠን መመሪያዎችመመሪያዎች አሉአሉ፡፡፡፡ መመሪያዎቹመመሪያዎቹ ምንድንምንድን ናቸውናቸው??

1.1. ገንዘብገንዘብ የእግዚአብሔርየእግዚአብሔር ስጦታስጦታ ነውነው
-- ““ደስምደስም EንዲለንEንዲለን EግዚAብሔርEግዚAብሔር ሁሉንሁሉን AትርፎAትርፎ ሰጠንሰጠን፡፡፡፡” ” 11ኛ ኛ ጢሞጢሞ 66፡፡1717፡፡፡፡
-- ““ከሰማይከሰማይ በታችበታች ያለውያለው ሁሉሁሉ ገንዘቤገንዘቤ ነውነው፡፡፡፡” ” IዮብIዮብ 4141፡፡33፡፡፡፡

ትት ትት-- EግዚAብሔርEግዚAብሔር ከገንዘብከገንዘብ AስቀድሞAስቀድሞ ሕይወትንናሕይወትንና ጤንነትንጤንነትን ሰጥቶናልሰጥቶናል፡፡ ፡፡ በነዚህምበነዚህም
AማካይነትAማካይነት ገንዘብገንዘብ የምናገኝባቸውንየምናገኝባቸውን የጉልበትየጉልበት፣ ፣ የሞያየሞያ ወዘተወዘተ ሥራሥራ EንሠራለንEንሠራለን፡፡፡፡

-- ስለዚህስለዚህ ለቤተክርስቲያንምለቤተክርስቲያንም ሆነሆነ ለድሆችለድሆች በምንሰጥበትበምንሰጥበት ጊዜጊዜ ሁሉሁሉ ““ሁሉሁሉ ከAንተከAንተ ዘንድዘንድ
ነውናነውና ከEጅህምከEጅህም የተቀበልነውንየተቀበልነውን ሰጥተንሃልሰጥተንሃል፡፡፡፡”” ቀዳቀዳ ዜናዜና 2929፡፡1414፡፡፡፡ነውናነውና ከEጅህምከEጅህም የተቀበልነውንየተቀበልነውን ሰጥተንሃልሰጥተንሃል   ቀዳቀዳ ዜናዜና 2929 1414

2.2. ገንዘብገንዘብ የሰውየሰው መላመላ ሕይወትሕይወት አይደለምአይደለም
-- ሰውሰው በገንዘብበገንዘብ መኖርመኖር የሚኖርየሚኖር ባለመኖሩምባለመኖሩም የማይኖርየማይኖር አይደለምአይደለም፡፡፡፡
ሕይወትምሕይወትም በገንዘብበገንዘብ መኖርመኖር የሚሠምርየሚሠምር በገንዘብበገንዘብ አለመኖርምአለመኖርም የሚጠፋየሚጠፋ አይደለምአይደለም፡፡፡፡-- ሕይወትምሕይወትም በገንዘብበገንዘብ መኖርመኖር የሚሠምርየሚሠምር በገንዘብበገንዘብ አለመኖርምአለመኖርም የሚጠፋየሚጠፋ አይደለምአይደለም፡፡፡፡

-- ““የሰው ሕይወቱ በገንዘቡ ብዛት አይደለምና እንዳትሰቱ ተጠንቀቁ። ” ” ሉቃሉቃ 1212፡፡1515፡፡፡፡
-- ““በEርሱበEርሱ ሕያዋንሕያዋን ነንናነንና EንንቀሳቀሳለንEንንቀሳቀሳለን EንኖርማለንEንኖርማለን፡፡” ” የሐየሐ ሥራሥራ 1717፡፡2828፡፡፡፡

33 ገንዘብገንዘብ የእውነተኛየእውነተኛ ደስታደስታ ምንጭምንጭ አይደለምአይደለም3.3. ገንዘብገንዘብ የእውነተኛየእውነተኛ ደስታደስታ ምንጭምንጭ አይደለምአይደለም
-- ““ጥልጥል ባለበትባለበት EርድEርድ ከሞላበትከሞላበት ቤትቤት በጸጥታበጸጥታ ደረቅደረቅ ቁራሽቁራሽ ይሻላልይሻላል፡፡፡፡ ” ” ምሳሌምሳሌ 1717፡፡11፡፡፡፡
-- በገንዘብበገንዘብ ደስታደስታ AይገዛምናAይገዛምና ይኽንንይኽንን ለማድረግለማድረግ የሚጣጣሩየሚጣጣሩ ሁሉሁሉ AስቸጋሪAስቸጋሪ ይሆንባቸዋልይሆንባቸዋል፡፡፡፡
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4.4. ገንዘብገንዘብ አላፊአላፊ ጠፊጠፊ ነውነው
-- ““በአሁኑ ዘመን ባለ ጠጎች የሆኑት የትዕቢትን ነገር እንዳያስቡ፥ ደስም እንዲለን ሁሉን አትርፎ በሚሰጠን በሕያው
እግዚአብሔር እንጂ በሚያልፍ ባለ ጠግነት ተስፋ እንዳያደርጉ እዘዛቸው።” ” 11ኛ ኛ ጢሞጢሞ 66፡፡1717--1919፡፡፡፡ጂ

-- በገንዘብበገንዘብ መታመንመታመን ድንገተኛድንገተኛ የሆነየሆነ የAEምሮየAEምሮ መናወጥናመናወጥና መታወክመታወክ EንዲሁምEንዲሁም ድንጋጤንድንጋጤን
ያስከትላልያስከትላል፡፡፡፡

55. . ገንዘብገንዘብ መመዘኛመመዘኛ ((መለኪያመለኪያ) ) ነውነው(( ))
-- ገንዘብንገንዘብን ለእግዚአብሔርለእግዚአብሔር ክብርክብር ማዋልማዋል ይገባልይገባል፡፡፡፡
-- ““ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁዕ ነው። ” ” የሐዋየሐዋ ሥራሥራ 2020፡፡3535፡፡፡፡
-- ገንዘብገንዘብ ከEግዚAብሔርከEግዚAብሔር በAደራበAደራ የተሰጠንየተሰጠን EንጂEንጂ የራሳችንምየራሳችንም AይደለምAይደለም፡፡፡፡ ሉቃሉቃ 1616፡፡11--1515፡፡፡፡
-- ““ሰካርናሰካርና ሆዳምሆዳም ይደኸያሉይደኸያሉ፡፡፡፡” ” ምሳምሳ 2323፡፡2121፡፡፡፡

66. . በገንዘብበገንዘብ አትመካአትመካ
-- በገንዘብበገንዘብ መመካትመመካት እግዚአብሔርንእግዚአብሔርን መካድመካድ ነውነው፡፡፡፡
-- ““በገንዘብ ለሚታመኑ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት እንዴት ጭንቅ ነው?። ”” ማርማር 1010፡፡2424፡፡፡፡-- በገንዘብ ለሚታመኑ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት እንዴት ጭንቅ ነው?።   ማርማር 1010፡፡2424፡፡፡፡
-- ““ወርቅንወርቅን ተስፋተስፋ AድርጌAድርጌ EንደሆንሁEንደሆንሁ… … EጄምEጄም ስላላገኘችስላላገኘች ደስደስ ብሎኝብሎኝ EንደሆነEንደሆነ… … ልቤልቤ በስውርበስውር
ተታልሎተታልሎ… … ልUልልUል EግዚAብሔርንEግዚAብሔርን በካድሁበካድሁ ነበርነበር፡፡፡፡” ” IዮIዮ 3131፡፡2424--2828፡፡፡፡

-- ገንዘብንገንዘብን የሕይወትየሕይወት ምሰሶምሰሶ AድርጎAድርጎ ማሰብማሰብ ችግርችግር ያስከትላልያስከትላል፡፡ ፡፡ 
““በባለጠግነቱበባለጠግነቱ የሚታመንየሚታመን ሰውሰው ይወድቃልይወድቃል፡፡፡፡”” ምሳሌምሳሌ 1111፡፡2828፡፡፡፡-- ““በባለጠግነቱበባለጠግነቱ የሚታመንየሚታመን ሰውሰው ይወድቃልይወድቃል፡፡፡፡” ” ምሳሌምሳሌ 1111፡፡2828፡፡፡፡
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77. . ገንዘብገንዘብ በአግባቡበአግባቡ ካልተጠቀሙበትካልተጠቀሙበት ያሰናክላልያሰናክላል
-- ““ዳሩ ግን ባለ ጠጎች ሊሆኑ የሚፈልጉ በጥፋትና በመፍረስ ሰዎችን በሚያሰጥምና በሚያሰንፍ በሚጎዳም በብዙ
ምኞትና በፈተና በወጥመድም ይወድቃሉ።ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ሥር ነውና፥ አንዳንዶች ይህን ሲመኙ፥ይ ቃ ይ
ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ሥቃይ ራሳቸውን ወጉ። አንተ ግን፥ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ፥ ከዚህ ሽሽ፤
ጽድቅንና እግዚአብሔርን መምሰል እምነትንም ፍቅርንም መጽናትንም የዋህነትንም ተከታተል።” ” 
11ኛ ኛ ጢሞጢሞ 66፡፡99--1010፡፡፡፡
ጌታችንምጌታችንም የገንዘብየገንዘብ ፍቅርፍቅር ከአምልኮተከአምልኮተ እግዚአብሔርእግዚአብሔር ጋርጋር እንደሚጣላእንደሚጣላ ሲገልጥሲገልጥ ““AንድAንድ ባሪያባሪያ ለሁለትለሁለት ጌቶችጌቶች-- ጌታችንምጌታችንም የገንዘብየገንዘብ ፍቅርፍቅር ከአምልኮተከአምልኮተ እግዚአብሔርእግዚአብሔር ጋርጋር እንደሚጣላእንደሚጣላ ሲገልጥሲገልጥ AንድAንድ ባሪያባሪያ ለሁለትለሁለት ጌቶችጌቶች
መገዛትመገዛት AይቻለውምAይቻለውም፡፡፡፡” ” ሉቃሉቃ 1616፡፡1313፡፡፡፡

88.. ያለንያለን ይበቃናልይበቃናል እንበልእንበል
ሰዎችሰዎች ል ዜል ዜ ራሳችንንራሳችንን ለማሻሻልለማሻሻል ፈለ ችንፈለ ችን የሚበቃንንየሚበቃንን ለማግኘትለማግኘት ሆኖሆኖ ለቅን ትለቅን ት ካልሆነካልሆነ ልካምልካም ነውነው-- ሰዎችሰዎች ሁልጊዜሁልጊዜ ራሳችንንራሳችንን ለማሻሻልለማሻሻል መፈለጋችንመፈለጋችን የሚበቃንንየሚበቃንን ለማግኘትለማግኘት ሆኖሆኖ ለቅንጦትለቅንጦት ካልሆነካልሆነ መልካምመልካም ነው፡፡ነው፡፡
““ኑሮዬ ይበቃኛል ለሚለው EግዚAብሔርን መምሰል ማትረፊያ ነውኑሮዬ ይበቃኛል ለሚለው EግዚAብሔርን መምሰል ማትረፊያ ነው። ” ” 11ኛ ጢሞ ኛ ጢሞ 66፡፡66፡፡፡፡

-- ““መንገድህንመንገድህን ለለእግዚአብሔር አደራ ስጥ በእርሱሰም ታመን እርሱም ይደግፍሃል፡፡” ” መዝመዝ 3636((3737))፡፡55፡፡፡፡
-- ““Aካሄዳችሁ ገንዘብን ያለመውደድ ይሁን ያላችሁም ይብቃችሁ፡፡Aካሄዳችሁ ገንዘብን ያለመውደድ ይሁን ያላችሁም ይብቃችሁ፡፡”” Eብ Eብ 1313፡፡55፡፡፡፡
ያላችሁ Aንሶ Eንደሆነያላችሁ Aንሶ Eንደሆነ ““EግዚAብሔር ሁልጊዜ በነገር ሁሉ ብቃትን ሁሉ Aግኝታችሁ ለበጎ ሥራEግዚAብሔር ሁልጊዜ በነገር ሁሉ ብቃትን ሁሉ Aግኝታችሁ ለበጎ ሥራ-- ያላችሁ Aንሶ Eንደሆነ ያላችሁ Aንሶ Eንደሆነ EግዚAብሔር ሁልጊዜ በነገር ሁሉ ብቃትን ሁሉ Aግኝታችሁ ለበጎ ሥራ EግዚAብሔር ሁልጊዜ በነገር ሁሉ ብቃትን ሁሉ Aግኝታችሁ ለበጎ ሥራ 
ትበዙ ዘንድ ጸጋን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል፡፡ትበዙ ዘንድ ጸጋን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል፡፡ ” ” 22ኛ ቆሮ ኛ ቆሮ 99፡፡88፡፡፡፡

-- ዋናው ነገር ዋናው ነገር ““የዕለት እንጀራችንን ለዛሬ ስጠን።” ” ማለት ነው መጠኑን Eርሱ ያውቀዋልና፡፡ ማለት ነው መጠኑን Eርሱ ያውቀዋልና፡፡ ማቴ ማቴ 66፡፡1111፡፡፡፡
-- ““ቅምጥሊቱ ግን በሕይወትዋ ሳለች የሞተች ናት፡፡ቅምጥሊቱ ግን በሕይወትዋ ሳለች የሞተች ናት፡፡” ” 11ኛ ጢሞ ኛ ጢሞ 55፡፡66፡፡፡፡
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9.9. ገንዘባችንንገንዘባችንን የምናስተዳድርበትየምናስተዳድርበት ሥርዓትሥርዓት ይኑረንይኑረን
-- ክርስቲያኖችክርስቲያኖች ገንዘባቸውንገንዘባቸውን የሚያስተዳድሩበትየሚያስተዳድሩበት ሥርዓትሥርዓት ሊኖራቸውናሊኖራቸውና ከሚያገኙትምከሚያገኙትም በላይበላይ እንዳያወጡእንዳያወጡ
ሊጠነቀቁሊጠነቀቁ ይገባልይገባል፡፡፡፡ ገንዘባችንንገንዘባችንን በሥርዓትበሥርዓት ለማስተዳደርለማስተዳደር የሚከተሉትንየሚከተሉትን መንገዶችመንገዶች መከተልመከተል ይቻላል፡፡ይቻላል፡፡

11 ለእግዚአብሔርለእግዚአብሔር ((አሥራትአሥራት))11. . ለእግዚአብሔርለእግዚአብሔር ((አሥራትአሥራት))
22. . ለየራሳችንለየራሳችን ወጪወጪ ((ለባልምለባልም ሆነሆነ ለሚስትለሚስት))
33. . ለቤተሰብለቤተሰብ ((ለቀለብለቀለብ...)...)
44. . ለልጆችለልጆች ወጪወጪ
55 ለወላጆቻችንለወላጆቻችን55. . ለወላጆቻችንለወላጆቻችን
66. . ለቁጠባለቁጠባ ((እግዚአብሔርእግዚአብሔር የሚወደውንየሚወደውን እንድንሠራበት፣እንድንሠራበት፣ ባስፈለገንምባስፈለገንም ጊዜጊዜ ለሚጠቅመንለሚጠቅመን እንድናውለውእንድናውለው...)...)

10.10. ተጨማሪተጨማሪ ምክሮችምክሮች ከቅዱስከቅዱስ መጽሐፍመጽሐፍ
““ሁለትን ነገር ከአንተ እሻለሁ፥ ሳልሞትም አትከልክለኝ ከንቱነትንና ሐሰተኛነትን ከእኔ አርቃቸው ድኅነትንና ባለጠግነትን-- ሁለትን ነገር ከአንተ እሻለሁ፥ ሳልሞትም አትከልክለኝ ከንቱነትንና ሐሰተኛነትን ከእኔ አርቃቸው ድኅነትንና ባለጠግነትን
አትስጠኝ ነገር ግን የሚያስፈልገኝን እንጀራ ስጠኝ፥ እንዳልጠግብ እንዳልክድህም። እግዚአብሔርስ ማን ነው? እንዳልል ድሀም
እንዳልሆን እንዳልሰርቅም፥ በአምላኬም ስም በሐሰት እንዳልምል። ” ” ምሳሌ ምሳሌ 3030፡፡77--99፡፡፡፡

-- ““መንገድህን ለመንገድህን ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ በእርሱሰም ታመን እርሱም ይደግፍሃል፡፡” ” መዝ መዝ 3636((3737))፡፡55፡፡፡፡
““ጻድቅ ሲራብ ዘሩም Eህል ሲለምን Aላየሁም ሁልጊዜም ይራራል ያበድርማል ዘሩም በበረከት ይኖራል፡፡ጻድቅ ሲራብ ዘሩም Eህል ሲለምን Aላየሁም ሁልጊዜም ይራራል ያበድርማል ዘሩም በበረከት ይኖራል፡፡””-- ጻድቅ ሲራብ ዘሩም Eህል ሲለምን Aላየሁም ሁልጊዜም ይራራል ያበድርማል ዘሩም በበረከት ይኖራል፡፡ጻድቅ ሲራብ ዘሩም Eህል ሲለምን Aላየሁም ሁልጊዜም ይራራል ያበድርማል ዘሩም በበረከት ይኖራል፡፡   
መዝ መዝ 3636((3737))፡፡2525--3636፡፡፡፡

-- ““በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ። ””
ፊል ፊል 44፡፡66፡፡፡፡

-- ““እንግዲህ በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ ። እርሱ ስለ እናንተ ያስባልናእንግዲህ በጊዜ ከፍ እንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛ ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ እርሱ ስለ እናንተ ያስባልና
የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት።” ” 11ኛ ጴጥ ኛ ጴጥ 55፡፡66--77፡፡፡፡



ይቆየን፡፡ይቆየን፡፡

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡፡


