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Aሥራትን Aስመልክቶ የተነሡ ጥያቄዎች
መልሶች

1. EግዚAብሔር በEውነት ከገቢያችን 10% ይፈልጋል?... ሳስበው ትንሽ የበዛ ይመስለኛል፡፡
- EግዚAብሔር 100% ሁለመናችንን ሊፈልግ ወይም ምንም ላይፈልግብንም ይችላል፡፡
- #Aንተም በፍጹም ልብህ በፍጹምም ነፍስህ በፍጹምም Aሳብህ በፍጹምም ኃይልህ ጌታ Aምላክህን ውደድ፡፡; ማር 12፡30
- ጥንታዊቱ ቤተ ክርስቲያን ይኽንኑ ታደርግ ነበር፡፡ #ያመኑትም ሕዝብ Aንድ ልብ Aንዲትም
ነፍስ ነበሩAቸው፥ ገንዘባቸውም ሁሉ በAንድነት ነበረ Eንጂ ካለው Aንድ ነገር ስንኳ የራሱ Eንደ
ሆነ ማንም Aልተናገረም። ሐዋርያትም የጌታን የIየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ በታላቅ ኃይል
ይመሰክሩ ነበር፤ በሁሉም ላይ ታላቅ ጸጋ ነበረባቸው። በመካከላቸው Aንድ ስንኳ ችግረኛ
Aልነበረምና፤መሬት ወይም ቤት ያላቸው ሁሉ Eየሸጡ የተሸጠውን ዋጋ ያመጡ ነበርና፥
በሐዋርያትም EግርAጠገብ ያኖሩ ነበር፤ ማናቸውም Eንደሚፈልግ መጠን ለEያንዳንዱ
ያካፍሉት ነበር። ትውልዱም የቆጵሮስ ሰው የነበረ Aንድ ሌዋዊ ዮሴፍ የሚሉት ነበረ፥ Eርሱም
በሐዋርያት በርናባስ ተባለ ትርጓሜውም የመጽናናት ልጅ ነው፤ Eርሻም ነበረውና ሽጦ ገንዘቡን
Aምጥቶ ከሐዋርያት Eግር Aጠገብ Aኖረው።; የሐ. ሥራ 4፡32-37፡፡
- ጌታችንም በጎ ፍርድንና ምህረትንም ሳያጓድሉ ለAጥቢያ Aብያተ ክርስቲያናት ከገቢያቸው 10%
Eንዲከፍሉ የሰሙትን AሳስቦAል፡፡ #Eናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን፥ ከAዝሙድናከEንስላል
ከከሙንም Aሥራት ስለምታወጡ፥ ፍርድንና ምሕረትን ታማኝነትንም፥ በሕግ ያለውን ዋና ነገር
ስለምትተዉ፥ ወዮላችሁ፤ ሌላውን ሳትተዉ ይህን ልታደርጉ ይገባችሁ ነበር።; ማቴ 23፡23፡፡

Aሥራትን Aስመልክቶ የተነሡ ጥያቄዎች
መልሶች
- Eኛ የምንሰጠው በጥቂቱ 10% ቢሆንም Aይሁድ በብሉይ ለEግዚAብሔር ብዙ ስጦታ ይዘው
ይቀርቡ Eንደነበር Aናስተውል፡፡
- EግዚAብሔር ዓለምን ፈጥሯል፡፡ ዘፍጥ 1፡1፡፡
- EግዚAብሔር ሙታንን Aንሥቷል፡፡ #Aልዓዛርንም ከመቃብር ጠርቶ ከሙታን ሲያስነሣው
ከEርሱ ጋር የነበሩት ሕዝብ ይመሰክሩለት ነበር።; ዮሐ 12፡17፡፡
- EግዚAብሔር ሕሙማንን ፈውሷል፡፡ #Iየሱስም ዘወር ብሎ Aያትና። ልጄ ሆይ፥ Aይዞሽ፤
Eምነትሽ Aድኖሻል Aላት። ሴቲቱም ከዚያች ሰዓት ጀምራ ዳነች።; ማቴ 9፡22፡፡
- Aምላካችን EግዚAብሔር ከEኛ ምንም Aይፈልግም የሚያስፈልገን Eኛ ነን፡፡ Eኛ የEግዚAብሔር
ቃል ለዓለም ሁሉ Eንዲደርስ ከAካባቢያችን ጀምሮ ሁሉ በተስፋ EግዚAብሔር Eንዲኖሩ
በየAጥቢያ Aብያተ ክርስቲያናት በየAቅማችን መሳተፍ ይጠበቅብናል፤ ከምስጢራተ
ቤተክርስቲያንም ተሳትፎ ማድረግ ያስፈልገናል፡፡ #ከEናንተ Eያንዳንዱ የAንዱን ሸክም ይሸከም
Eንዲሁም የክርስቶስን ሕግ ፈጽሙ።; ገላ 6፡2፡፡
- #በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ፡፡; ፊል 2፡12፡፡

Aሥራትን Aስመልክቶ የተነሡ ጥያቄዎች
2. Aሥራት ብሰጥ በEውነት EግዚAብሔርመልሶች
ይባርከኛል? EግዚAብሔርንስ በዚህ መፈተን Eችላለሁ?

- Aዎን! በEርግጥ በብዙ ምክንያቶች EግዚAብሔርን መፈተን መልካም ያልሆነ ነው፡፡
- #በምድረ በዳ ምን ያህል Aስቈጡት፥ በበረሃም Aሳዘኑት። ተመለሱ፥ EግዚAብሔርንም
ፈተኑት፥ የEስራኤልንም ቅዱስ Aሳዘኑት።; መዝ 78፡40-41፡፡
- #Iየሱስም፦ ጌታን Aምላክህን Aትፈታተነው ተብሎ ደግሞ ተጽፎAል Aለው።; ማቴ 4፡7፡፡
- #በማሳህ Eንደ ፈተናችሁት Aምላካችሁን EግዚAብሔርን Aትፈታተኑት።; ዘዳግ 6፡16፡፡

- ይሁን Eንጂ በAንድ ነገር ብቻ ግን Eንድንፈትነው ፈቅዶልናል፡፡
- #በቤቴ ውስጥ መብል Eንዲሆን Aሥራቱን ሁሉ ወደ ጎተራ Aግቡ የሰማይንም
መስኮት ባልከፍትላችሁ፥ በረከትንም Aትረፍርፌ ባላፈስስላችሁ በዚህ ፈትኑኝ፥ ይላል
የሠራዊት ጌታ EግዚAብሔር፡፡; ሚል 3፡10፡፡
3. Eኔ የምሰጠው ጥቂት ስለሆነ ብሰጠው የሚያመጣው ለውጥ Aለ? ለበጎ ተግባራት Eንዲውል ብሰጠውስ?
- Aዎን የሚያመጣው ለውጥ Aለ! መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች ካላቸው ከጥቂቱ የሰጡትን EግዚAብሐር ባርኮ
Eንዳበዛው በሚያስረዱ ምሳሌዎች የተሞላ ነው፡፡
- የሰራፕታዋ መበለት Aንዲት ማድጋ ዘይት

- #ውኃም ልታመጣለት በሄደች ጊዜ ወደ Eርስዋ ጠርቶ፥ ቁራሽ Eንጀራ በEጅሽ ይዘሽ ትመጭ ዘንድ Eለምንሻለሁ Aላት።
Eርስዋም፦ Aምላክህ ሕያው EግዚAብሔርን! በማድጋ ካለው ከEፍኝ ዱቄት፥ በማሰሮም ካለው ከጥቂት ዘይት በቀር Eንጀራ
የለኝም Eነሆም፥ ገብቼ ለEኔና ለልጄ Eጋግረው ዘንድ በልተነውም Eንሞት ዘንድ ጥቂት Eንጨት Eሰበስባለሁ Aለች።
ኤልያስም Aላት። Aትፍሪ ይልቅስ ሄደሽ Eንዳልሺው Aድርጊ Aስቀድመሽ ግን ከዱቄቱ ለEኔ ታናሽ Eንጎቻ Aድርገሽ
Aምጭልኝ፥ ከዚያም በኋላ ለAንቺና ለልጅሽ Aድርጊ የEስራኤል Aምላክ EግዚAብሔር Eንዲህ ይላልና። በምድር ላይ
EግዚAብሔር ዝናብ Eስከሚሰጥበት ቀን ድረስ፥ ዱቄቱ ከማድጋ Aይጨረስም፥ ዘይቱም ከማሰሮው Aይጎድልም። Eርስዋም
ሄዳ Eንደ ኤልያስ ቃል Aደረገች Eርስዋና Eርሱ ቤትዋም ብዙ ቀን በሉ። በኤልያስም Eጅ Eንደ ተናገረው Eንደ EግዚAብሔር
ቃል ዱቄቱ ከማድጋው Aልተጨረሰም፥ ዘይቱም ከማሰሮው Aልጎደለም።; ቀዳ ነገ 17፡11-16፡፡

Aሥራትን Aስመልክቶ የተነሡ ጥያቄዎች
መልሶች
- ጌታችን ባርኮ Aምስት ሺህ ሕዝብ የመገበባቸው Aምስት Eንጀራና ሁለት ዓሦች፡፡
- #ከደቀ መዛሙርቱ Aንዱ የስምOን ጴጥሮስ ወንድም Eንድርያስ። Aምስት የገብስ Eንጀራና ሁለት ዓሣ የያዘ ብላቴና በዚህ
Aለ፤ ነገር ግን Eነዚህን ለሚያህሉ ሰዎች ይህ ምን ይሆናል? Aለው። Iየሱስም፦ ሰዎቹን Eንዲቀመጡ Aድርጉ Aለ።
በዚያም ስፍራ ብዙ ሣር ነበረበት። ወንዶችም ተቀመጡ ቍጥራቸውም Aምስት ሺህ የሚያህል ነበር። Iየሱስም
Eንጀራውን ያዘ፥ Aመስግኖም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ፥ ደቀ መዛሙርቱም ለተቀመጡት ሰዎች ሰጡAቸው Eንዲሁም
ከዓሣው በፈለጉት መጠን። ከጠገቡም በኋላ ደቀ መዛሙርቱን። Aንድ ስንኳ Eንዳይጠፋ የተረፈውን ቍርስራሽ Aከማቹ
Aላቸው። ስለዚህ Aከማቹ፥ ከበሉትም ከAምስቱ የገብስ Eንጀራ የተረፈውን ቍርስራሽ Aሥራ ሁለት መሶብ ሞሉ።;

ዮሐ 6፡8-13፡፡
- ጌታችን ገንዘባችንን፤ ጊዜያችንን ሆነ ሙሉ በሙሉ ራሳችንን ለበጎ ተግባራት Eንድናውል Aስተምሮናል፡፡
የቤተክርስቲያንን Aሥራት ለቤተክርስቲያን Aገልግሎት Eንዳይጓደል መስጠታችን Eንደተጠበቀ ሆኖ ለበጎ
Aድራጎትም የምናደርገውንም ያበረታታል፡፡ #... ሌላውን ሳትተዉ ይህን ልታደርጉ ይገባችሁ ነበር።; ማቴ 23፡23፡፡
Aዎን Aሥራታችንም የተወሰነው መጠኑ ለበጎ Aድራጎት ይውላል፡፡

4. Aሥራት መክፈል ባልችልስ? የተሻለ ሥራ ሰርቼ የተሻለ ገቢማግኘት Eስክችል ድረስ ሳልከፍል ብቆይስ?
- ይህ በEኛ፤ በንስሐ Aባታችንና በEግዚAብሔር መካከል ያለ ጉዳይ ነው፡፡ Aንዳንዶች መስጠት Aትችልም ሲሉ
ሌሎች ደግሞ Eንኳን Aሥራቱን ሌላም ትችላለህ Eያሉን ያለፍንባቸው ብዙ Aጋጣሚዎች Aሉ፡፡ ዋናው
ቁምነገር የምንሰጠው መጠን ላይ Aለመሆኑን ልብ በሉ፡፡
- ጌታችን በባለጠጎች ከተሰጠው ይልቅ ሁለት ዲናር በሰጠችው ድሃ መበለት መደሰቱን “ዓይኑንም
Aንሥቶ መባቸውን በመዝገብ የሚጥሉ ባለ ጠጎችን Aየ። Aንዲትም ድሀ መበለት ሁለት ሳንቲም በዚያ
ስትጥል Aየና። Eውነት Eላችኋለሁ፥ ይህች ድሀ መበለት ከሁሉ ይልቅ Aብልጣ ጣለች፤ Eነዚህ ሁሉ
ከትርፋቸው ወደ EግዚAብሔር መዝገብ ጥለዋልና፤ ይህች ግን ከጕድለትዋ የነበራትን ትዳርዋን ሁሉ ጣለች
Aለ።” ሉቃስ 21፡1-4፡፡
- ዋናው ቁምነገር ለመስጠት የሚያነሳሳን Eውነተኛ ውስጣዊ መንፈስ ነው፡፡ በትክክለኛ መንፈስ
የሚሰጥ ጥቂት ስጦታ ታላቅ ዋጋ Aለው፡፡ ለዝናና ለክብር የሚሰጥ ታላቅ ስጦታ መንፈሳዊ ዋጋው
EግዚAብሔርን ደስ ለማሰኘት ከሚሰጥ ታናሽ ስጦታ Eጅግ ያነሰ ነው፡፡

Aሥራትን Aስመልክቶ የተነሡ ጥያቄዎች
መልሶች
5. Aሁን Aሥራት መክፈል ባልችልስ?
- ይህ ከሆነ ያለንበትን Aስቸጋሪ ሁኔታ በጸሎትና በምልጃ ለEግዚAብሔር Eንግለጥለት፡፡ ከምስጢራተ ቤተ
ክርስቲያን በመሳተፍ ቤተክስቲያንም Eያገዘችን የEግዚAብሔርንም Eርዳታ Eንፈልግ፡፡
- “መሥዋEትን ብትወድድስ በሰጠሁህ ነበር የሚቃጠለውም መሥዋEት ደስ Aያሰኝህም። የEግዚAብሔር
መሥዋEት የተሰበረ መንፈስ ነው፥ የተሰበርውንና የተዋረደውን ልብ EግዚAብሔር Aይንቅም።”

መዝሙር 50፡16-17፡፡

- በገንዘብ ልንሰጠው የማንችል ብንሆን Eንኳ ቤተ ክርስቲያን ከጊዜያችን፤ ከችሎታችን የምናቀርበውን
ስጦታ ተቀብላ ልትጠቀምበት ትችላለች፡፡ ለመጠቆምም ያህል በተ ክርስቲያንንና ዙሪያዋን ማጽዳት፤
በበዓላት ምግቦችን ቀርቦ ማብሰል፤ መንፈሳዊ ጽሑፎችን መጻፍ፤ ሥፍራዎችን መጠበቅ፤ የሂሳብ …
ሥራዎችን በመሥራት ማገዝ፤ ማስተማር ወዘተ፡፡ ምን ማቅረብ Eንዳለባችሁ Aታውቁም? ከንስሐ
Aባቶቻችሁ ጋር ተነጋገሩ የተለያዩ ሐሳቦችን ይሰጡAችኋል፡፡
- ፈጽማችሁ AቅቶAችሁ በችግር ማጥ ውስጥ ከሆንን ከንስሐ Aባቶቻችን ጋር Eንመካከር መፍትሔ
ይፈልጉልናልና፡፡ “በዚያም ወራት ነቢያት ከIየሩሳሌም ወደ Aንጾኪያ ወረዱ፤ ከEነርሱም Aጋቦስ የሚሉት
Aንድ ሰው ተነሥቶ በዓለም ሁሉ ታላቅ ራብ ሊሆን Eንዳለው በመንፈስ Aመለከተ፤ ይህም በቀላውዴዎስ
ቄሣር ዘመን ሆነ። ደቀ መዛሙርትም Eያንዳንዳቸው Eንደ ችሎታቸው መጠን Aዋጥተው በይሁዳ
ለሚኖሩት ወንድሞች Eርዳታን ይልኩ ዘንድ ወሰኑ፤ Eንዲህም ደግሞ Aደረጉ፥ በበርናባስና በሳውልም Eጅ
ወደ ሽማግሌዎቹ ሰደዱት።” የሐዋ ሥራ 11፡27-30፡፡

Aሥራትን Aስመልክቶ የተነሡ ጥያቄዎች
መልሶች
6. EግዚAብሔርን Aሥራት ሳልከፍል ልወድደው Aልችልም Eንዴ?
- ጌታችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ EግዚAብሔርን መውደድ ማለት ምን ማለት Eንደ ሆነ በግልጽ
Aስረድቶናል፡፡
- “ትEዛዜ በEርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ Eርሱ ነው፤ የሚወደኝንም Aባቴ ይወደዋል Eኔም
Eወደዋለሁ ራሴንም Eገልጥለታለሁ።” ዮሐ 14፡21፡፡
- “Iየሱስም መለሰ Aለውም። የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል፤ Aባቴም ይወደዋል ወደ Eርሱም
Eንመጣለን በEርሱም ዘንድ መኖሪያ Eናደርጋለን።” ዮሐ 14፡23፡፡
- “የማይወደኝ ቃሌን Aይጠብቅም፤ የምትሰሙትም ቃል የላከኝ የAብ ነው Eንጂ የEኔ Aይደለም።”

ዮሐ 14፡24፡

- “ነገር ግን Aብን Eንድወድ ዓለም ሊያውቅ፥ Aብም Eንዳዘዘኝ፥ Eንዲሁ Aደርጋለሁ። ተነሡ፤ ከዚህ Eንሂድ።”

ዮሐ 14፡31፡

- “Eኔ የAባቴን ትEዛዝ Eንደ ጠበቅሁ በፍቅሩም Eንደምኖር፥ ትEዛዜን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ።”

ዮሐ 15፡10፡፡

- ደቀመዛሙርቱም EግዚAብሔርን መውደድ ማለት ምን ማለት Eንደ ሆነ በግልጽ Aስረድተውናል፡፡
- “ትEዛዛቱን ልንጠብቅ የEግዚAብሔር ፍቅር ይህ ነውና፤ ትEዛዛቱም ከባዶች Aይደሉም።” 1ኛ ዮሐ 5፡3፡፡
- “ትEዛዙንም የሚጠብቅ በEርሱ ይኖራል Eርሱም ይኖርበታል፤ በዚህም በEኛ Eንዲኖር ከሰጠን ከመንፈሱ
Eናውቃለን።” 1ኛ ዮሐ 3፡24፡፡
- “Aውቀዋት ከተሰጣቸው ከቅድስት ትEዛዝ ከሚመለሱ የጽድቅን መንገድ ባላወቋት በተሻላቸው ነበርና።”

2ኛ ጴጥ 2፡21፡፡

Aሥራትን Aስመልክቶ የተነሡ ጥያቄዎች
መልሶች

7. ታዲያ Aሥራቱን መክፈል Eንዴት መጀመር Eችላለሁ?

- ጥሩ የመጀመሪያ መንገድ የሚሆነን የምንሰጠውን በጽሑፍ በመግለጽ ቃል መግባት ነው፡፡ ልትሰጡ
የምታስቡትን ጻፉ EግዚAብሔር ደግሞ በመስጠት ይጎበኛችኋል፡፡ የምትሰጡት ገቢውን Eንደምታገኙበት
ሁኔታ በሳምንት፤ በወር፤ በሦስት ወር፤ በግማሽ ዓመት፤ በዓመት ሊሆን ይችላል፡፡ በምንገባውም
የጽሑፍ ቃልኪዳን EግዚAብሔር ባርኮ ከሰጠን ስጦታ በመስጠት ለEግዚAብሔር ትEዛዝ
ታዛዥነታችንን Eንገልጻለን፡፡
- “ይህንም Eላለሁ። በጥቂት የሚዘራ በጥቂት ደግሞ ያጭዳል፥ በበረከትም የሚዘራ በበረከት ደግሞ ያጭዳል።
EግዚAብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳልና Eያንዳንዱ በልቡ Eንዳሰበ ይስጥ፥ በኀዘን ወይም በግድ
Aይደለም።” 2ኛ ቆሮ 9፡6-7፡፡
- Aሁን ለመስጠት ቃል መግባታችን መልካም ነው፡፡ Eስካሁን ድረስ በየወሩ ለቤተክርስቲያን
ከምንሰጠው ይልቅ ለመዝናኛ (ለፊልሞች፤ ለተለያዩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች፤ ማታ ማታ Eራት
በመገባበዝ ወይም በመጠጣት፤ …) የምናወጣው የበዛ ሊሆን ይችላል፡፡ ስለዚህ በግልጽ Aሁን ቅደም
ተከተላችን ይዛባል፡፡ Aስቀድማችሁ በደንብ ስሌቱን ሥሩ፡፡ ቀጥሎ ጸልዩ፤ Aስቡበት፤ ከቤተሰብ ጋር
ተወያዩ፤ ከንስሐ Aባታችሁም ጋር Eንዲሁ፡፡ ታዲያ ቅጽበታዊ ነገር Aይጠበቅም መጽሐፍ የሚያዘንን
የEግዚAብሔርን 10% ግን Eንስጥ፡፡
- “ንጹሕ የሆነ ነውርም የሌለበት Aምልኮ በEግዚAብሔር Aብ ዘንድ ይህ ነው፤ ወላጆች የሌላቸውን ልጆች
ባልቴቶችንም በመከራቸው መጠየቅ፥ በዓለምም ከሚገኝ Eድፍ ሰውነቱን መጠበቅ ነው።።” ያE 1፡27፡፡
- “Aቤቱ፥ መርምረኝ ልቤንም Eወቅ ፍተነኝ መንገዴንም Eወቅ በደልንም በEኔ ውስጥ ብታገኝ Eይ የዘላለምንም
መንገድ ምራኝ።” መዝ 138፡23-24፡፡
- “Eንዳስተውል Aድርገኝ፥ ሕግህንም Eፈልጋለሁ በፍጹም ልቤም Eጠብቀዋለሁ።” መዝ 118፡34፡፡

Aሥራትን የምንሰጥባቸው Aሥር ዋና ዋና ምክንያቶች
10. Aባታችን EግዚAብሔር Aዞናል፡፡ ሚል 3፡10፡፡ “በቤቴ ውስጥ መብል Eንዲሆን Aሥራቱን ሁሉ ወደ ጎተራ Aግቡ ”
9. ጌታችን Aምላካችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ Aዞናል፡፡ ማቴ 6፡1-4፡፡ “ለሰዎች ትታዩ ዘንድ ምጽዋታ

ችሁን በፊታቸው Eንዳታደርጉ ተጠንቀቁ፤ ያለዚያ በሰማያት ባለው Aባታችሁ ዘንድ ዋጋ የላችሁም። Eንግዲህ ምጽዋት ስታደርግ፥ ግብዞች
በሰው ዘንድ ሊከበሩ በምኩራብ በመንገድም Eንደሚያደርጉ በፊትህ መለከት Aታስነፋ፤ Eውነት Eላችኋለሁ፥ ዋጋቸውን ተቀብለዋል። Aንተ
ግን ምጽዋት ስታደርግ ምጽዋትህ በስውር Eንዲሆን ቀኝህ የምትሠራውን ግራህ Aትወቅ፤ በስውር የሚያይ Aባትህም በግልጥይከፍልሃል።”

8. ጥንታዊቱ ቤተ ክርስቲያን ትፈጽመው ነበር፡፡ Eንዲያውም ከ10% በላይ፡፡ የሐ.ሥራ 4፡32-37፡፡
“ያመኑትም ሕዝብ Aንድ ልብ Aንዲትም ነፍስ ነበሩAቸው፥ ገንዘባቸውም ሁሉ በAንድነት ነበረ Eንጂ ካለው Aንድ ነገር ስንኳ የራሱ Eንደ ሆነ

ማንም Aልተናገረም። ሐዋርያትም የጌታን የIየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ በታላቅ ኃይል ይመሰክሩ ነበር፤ በሁሉም ላይ ታላቅ ጸጋ
ነበረባቸው። በመካከላቸው Aንድ ስንኳ ችግረኛ Aልነበረምና፤ መሬት ወይም ቤት ያላቸው ሁሉ Eየሸጡ የተሸጠውን ዋጋ ያመጡ ነበርና፥
በሐዋርያትም Eግር Aጠገብ ያኖሩ ነበር፤ ማናቸውም Eንደሚፈልግ መጠን ለEያንዳንዱ ያካፍሉት ነበር። ትውልዱም የቆጵሮስ ሰው የነበረ
Aንድ ሌዋዊ ዮሴፍ የሚሉት ነበረ፥ Eርሱም በሐዋርያት በርናባስ ተባለ ትርጓሜውም የመጽናናት ልጅ ነው፤ Eርሻም ነበረውና ሽጦ ገንዘቡን
Aምጥቶ ከሐዋርያት Eግር Aጠገብ Aኖረው።”

7. ልባችንን በሰማያዊ ነገር ላይ ለማድረግ ይረዳናል፡፡ ማቴ 6፡21፡፡ “መዝገብህ ባለበት ልብህ ደግሞ በዚያይሆናልና።”
6. EግዚAብሔር የሰጠነውን ያበዛዋል፡፡ ዮሐ 6፡8-13፡፡
5. ለEግዚAብሔር Eንሰጥ ዘንድ የፍቅር መግለጫ ነው፡፡ ዮሐ 15፡13፡፡
“ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም።”

4. ቤተ ክርስቲያን Aገልግሎትዋን Eንድትፈጽም ለተቸገሩት Eንድትደርስ ይረዳታል፡፡ 1ኛ ቆሮ 16፡2፡፡
“Eኔ ስመጣ ይህ የገንዘብ ማዋጣት ያን ጊዜ Eንዳይሆን፥ ከEናንተ Eያንዳንዱ በየሳምንቱ በፊተኛው ቀን Eንደ ቀናው መጠን Eያስቀረ በቤቱ
ያስቀምጥ።”

3. ጌታችንን ማክበር ይገባናልና፡፡ 2ኛ ቆሮ 8፡2-5፡፡

“በብዙ መከራ ተፈትነው ሳሉ የደስታቸው ብዛትና የድህነታቸው
ጥልቅነት የልግስናቸውን ባለ ጠግነት AብዝቶAል፤ Eንደ ዓቅማቸው መጠን ከዓቅማቸውም የሚያልፍ Eንኳ ወደው Eንደ ሰጡ
Eመሰክርላቸዋለሁና። ለቅዱሳን በሆነው Aገልግሎት Eንዲተባበሩ ይህን ቸርነት በብዙ ልመና ከEኛ ይለምኑ ነበር፥ Aስቀድመውም
በEግዚAብሔር ፈቃድ ራሳቸውን ለጌታ ለEኛም ሰጡ Eንጂ Eንዳሰብን Aይደለም።”

2. EግዚAብሔር Eንድንፈትነው የፈቀደበት ብቸኛ ጉዳይ ነውና፡፡ ሚል 3፡10፡፡

“የሰማይንም መስኮት ባልከፍትላችሁ፥ በረከትንም Aትረፍርፌ ባላፈስስላችሁ በዚህ ፈትኑኝ፥ ይላል የሠራዊት ጌታ EግዚAብሔር።”

1. EግዚAብሔር ብናደርግ የበረከትን ዝናብ Eንደሚያዘንብልን ቃል ገብቶበታልና፡፡ ሚል 3፡10፡፡

ወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡
ይቆየን፡፡

