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ከመሰጠት የሚመነጭ መስጠት
2 ቆሮንቶስ 8፡1 - 9፡15

እኛ ከጠበቅነው በሊይ፣ በመጀመርያ ራሳቸውን ሇጌታ ሰጡ፤ ቀጥሇውም በእግዚአብሔር ፇቃዴ
ራሳቸውን ሇእኛ ሰጡ፡፡ (2 ቆሮ 8፡5 - አ.መ.ት.)
ስሇ መስጠት መስበክና ማስተማር እጅግ በጣም ከባዴ ነገር ነው! ይሁን እንጂ መጽሐፌ
ቅደሳችን በግሌጽ ያስቀመጠውና ሐዋርያቱም በማያሻማ ሁኔታ ያስተማሩት እውነት ስሇሆነ
እኛም ሌናስተምረው የተገባ ነው።
አባባሌ፦

“እግዚአብሔር ሁሇት እጆችን ሰጥቶናሌ ። አንደን ሇመቀበሌ ሲሆን
ሁሇተኛውን ዯግሞ ሇመስጠት ነው።” (ቢሉ ግራሃም)
“የምንሰጠው ያሇንን ነገር በቻ ሳይሆን ራሳችንንም ጭምር ነው። ” (ጆሴፌ
መርስየር)
ዻውልስ 2 ቆሮንቶስ 8 እና 9 ን የጻፇው በኢየሩሳላም የሚገኙ ክርስቲያኖች ሇዯረሰባቸው
ችግር የቆሮንቶስ ሰዎች ማሰባሰብ ጀምረው የነበረውንና ያሌጨረሱትን የገንዘብ መዋጮ ጉዲይ
ከዲሩ እንዱያዯርሱት ሇማሳሰብ ነው። ይህንን ሇማዴረግ በመቄድንያ ያለትን አብያተክርስቲያናት
(የፉሌጵስዩስና የተሰልንቄ አብያተክርስቲያናት) ምሳላነት ሲገሌፅሊቸው እንመሇከታሇን። ምንም
እንኳ በመቄድንያ አብያተ ክርስቲያናት (ፉሌጵስዩስና ተሰልንቄ) የሚገኙት ወገኖች ራሳቸው
ዴሆችና በብዙ መከራ ውስጥ ያሇፈ ቢሆኑም በችግር ውስጥ ያለ ወገኖችን ሇመርዲት እጃቸውን
በመዘርጋት በሌግስና ሰጥተዋሌ።
 መስጠት ሁለም አማኞች ሉሇማመደት የሚገባ የክርስቲያናዊ ሕይወት አንደ አቅጣጫ

ነው!

1. ስሇ መስጠት ሌናውቃቸው የሚገቡ መሰረታዊ ነገሮች
1.1 እግዚአብሔር በመጀመሪያ የሚፇሌገው ያሇንን ነገር (ገንዘባችንን) ሳይሆን እኛን
ራሳችንን ነው።

“እንግዱህ ወንዴሞች ሆይ፤ ሰውነታችሁን ቅደስና እግዚአብሔርን ዯስ የሚያሰኝ ህያው
መስዋዕት አዴርጋችሁ ታቀርቡ ዘንዴ በእግዚአብሔር ርህራሄ እሇምናችኋሇሁ፤ ይህም እንዯ
ባሇ አእምሮ የምታቀርቡት አምሌኮአችሁ/አገሌግልታችሁ/ ነው።” (ሮሜ 12፡1 - አ.መ.ት.)
“. . . የተፇተነውን ራስህን ሇእግዚአብሔር ሌታቀርብ ትጋ።” (2 ጢሞ 2፡15)
“እኛ ከጠበቅነው በሊይ፣ በመጀመርያ ራሳቸውን ሇጌታ ሰጡ፤ ቀጥሇውም በእግዚአብሔር ፇቃዴ
ራሳቸውን ሇእኛ ሰጡ፡፡ (2 ቆሮ 8፡5 - አ.መ.ት. - የመቄድንያ ክርስቲያኖች)
ከዚህ እንዯምንመሇከተው እግዚአብሔር በመጀመርያ የሚፇሌገው እኛን እንጂ የእኛ የሆነውን
አይዯሇም። ምናሌባት አንደ በዘመናችን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያስፇራው ነገር ሰዎች
ያሊቸውን ገንዘብና ላሊም ንብረት ሇእግዚአብሔር ሇመስጠት ፇቃዯኞች ሆነው ነገር ግን
ራሳቸውን ቅደስ፣ ህያውና እግዚአብሔርን ዯስ የሚያሰኝ መስዋዕት
አዴርገው ሇእርሱ
ሇመስጠት ፇቃዯኞች አሇመሆናቸው ነው፡፡ ራሳችንን ሙለ በሙለ ሇእግዚአብሔር
ከማቅረባችን የተነሳ እርሱ ሁሇንተናችንን ወርሶት እያስተዲዯረው ይሆን? ከዚህ የተነሳ
በሕይወታችን የእርሱ ፇቃዴና ሃሳብ እየተፇጸመ፣ የእርሱ መሌክ እየተገሇጠብን፣ በጨሇማ
ሊለት እንዯ ብርሃን ዯግሞም የሕይወት ጣዕም ሊጡት እንዯ ጨው ሆነን እየኖርን ይሆን?
ከመሰጠት የሚመነጭ መስጠት
መጋቢት 2003 ዓ.ም.
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1.2 ያሇን ነገር በሙለ (ንብረታችንና ገንዘባችን) የእኛ ሳይሆን የእግዚአብሔር ነው።

“ምዴርና ሞሊዋ ሇእግዚአብሔር ናት፥ ዓሇምም በእርስዋም የሚኖሩ ሁለ።” (መዝ 24፡1)
“ዓሇምና ሞሊው የእኔ ነውና።” (መዝ 50፡12)
“ምዴር ሁለ የእኔ ናትና” (ዘጸ 19፡5)
“ምዴርና በእርስዋ የሞሊባት ሁለ የጌታ ነውና።” (1 ቆሮ 10፡26)
“. . . ገንዘባቸውም ሁለ በአንዴነት ነበር እንጂ ካሇው አንዴ ነገር ስንኳ የራሱ እንዯሆነ ማንም
አሌተናገረም፡፡” (ሐዋ 4፡32)
እነዚህ የመጽሐፌ ቅደስ ክፌልች በሁሇት አቅጣጫ ሉረደን ይችሊለ። እነዚህም፡ሀ) ሇእግዚአብሔር በምንሰጠው ነገር የእኛ የሆነውን ነገር እንዯሰጠን የምናስብና በዚህም
የምንመካ ካሇን ይህንን የተሳሳተ አስተሳሰባችንን እንዴናስተካከሌ ይረዲናሌ። ምዴርና ሞሊዋ
በውስጥዋም ያሇው ሁለ በባሇቤትነት ዯረጃ የእግዚአብሔር ነው። እኛ ባሇአዯራዎች ነን።
የምንሰጠው የራሱን የእግዚአብሔርን ነው።
ሇ) ሇእግዚአብሔር ሇመስጠት እጅግ የምንሳሳና የምንስገበገብ ብንኖር ከዚህ የስስት እስራት
እንዴንፇታ ይረዲናሌ። እግዚአብሔር ጉሌበት፣ ጤናና እዴሜ ባይሇግሰን ኖሮ ሰርተን በእጃችን
በአዯራ ያሇውን ገንዘብና ንብረት ማግኘት ባሌቻሌን ነበር። የሰጠን እግዚአብሔር ነውና፣
የራሱን መሌሰን ሇመስጠት ውስጣችን አይጭነቀው፡፡
1.3 እግዚአብሔርን መታዘዝ ሇእግዚአብሔር መስዋእት ከማቅረብና ሇእርሱ ከመስጠት
ይበሌጣሌ።

“የእግዚአብሔርን ቃሌ በመታዘዝ ዯስ የሚሇውን ያህሌ፣ እግዚአብሔር ሇሚቃጠሌ ቁርባንና
መስዋዕት ዯስ ይሇዋሌን? እነሆ መታዘዝ ከመስዋዕት፣ ማዲመጥም ከአውራ በግ ስብ
ይበሌጣሌ፡፡ (የአውራ በግ ስብ ከማቅረብ ይበሌጣሌ)።” (1 ሳሙ 15፡22‐23 - አ.መ.ት.)
እግዚአብሔር ከአገሌግልታችንና ሇእርሱ ከምንሰጠው ነገር ሁለ በሊይና በፉት እርሱንና ቃለን
መታዘዛችንና በቃለ መሰረት መኖራችን እጅግ ዯስ ያሰኘዋሌ።
ሇእነርሱም ሇዘሊሇምም ሇሌጆቻቸው መሌካም ይሆንሊቸው ዘንዴ፥ እንዱፇሩኝ ሁሌጊዜም
ትእዛዜን ሁለ እንዱጠብቁ እንዱህ ያሇ ሌብ ምነው በሆነሊቸው! (ዘዲ 5፡29)
እሺ ብትለ ሇእኔም ብትታዘዙ፥ የምዴርን በረከት ትበሊሊችሁ፡፡ (ኢሳ 1፡19)
ብትወደኝ ትእዛዜን ጠብቁ። (ዮሐ 14፡15)
እኔ የአባቴን ትእዛዝ እንዯ ጠበቅሁ በፌቅሩም እንዯምኖር፥ ትእዛዜን ብትጠብቁ በፌቅሬ
ትኖራሊችሁ። (ዮሐ 15፡10)
2. መስጠት በመጽሐፌ ቅደስ
በመፅሐፌ ቅደስ ውስጥ ስሇ መስጠት በብለይና በአዱስ ኪዲን ውስጥ ብዙ የተነሡ ዝርዝር
ጉዲዮች አለ። መስጠትን ካነሳን ሰፉ ሃሳብ አሇው። ይሁን እንጂ በዚህ ትምህርታችን ውስጥ
መሰረታዊ የሆኑ ሃሰቦችን ብቻ እናነሳሇን። መስጠት የተሇያዩ ይዘቶች /ዓይነቶች/ አለት።
የመስጠት ዓይነቶች
ሀ) እንዯ ትእዛዝ የተቀመጠ ስጦታ
 አሥራት
በዘፌጥረት ውስጥ ገና ስሇ አስራት ዝርዝር የሆነ ትዕዛዝ ባሌተሰጠበት ወቅት አብርሃም ግን
የሌዑሌ እግዚአብሔር ካህን ሇነበረው ሇንጉሱ ሇመሌከ ጼዳቅ አስራትን ሰጥቶታሌ።

‘’አብራምም ከሁለ አሥራትን ሰጠው” (ዘፌጥረት 14፡20)
ከመሰጠት የሚመነጭ መስጠት
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ከዚያ በኋሊ ዯግሞ ስሇ አስራት ግሌጽ የሆነ ትዕዛዝ በእግዚአብሔር ተሰጥቷሌ።

“የምዴር አሥራት፣… የእግዚአብሔር ነው፤ ሇእግዚአብሔር የተቀዯሰ ነው።” (ዘላ 27፡30‐33)
“ከእርሻህ በየአመቱ ከምታገኘው ከዘርህ ፌሬ ሁለ አሥራት ታወጣሇህ።” (ዘዲ 14፡22‐29)
“. . . አሥራቱን ሁለ ወዯጎተራ አግቡ . . .” (ሚሌ 3፡10)


በኩራት

“በእርሻም የምትዘራትን የፌሬህን በኵራት የመከር በዓሌ፥ ዓመቱም ሳያሌቅ ፌሬህን ከእርሻ
ባከማቸህ ጊዜ የመክተቻውን በዓሌ ጠብቅ።” (ዘፀ 23፡16)

“የተመረጠውን የምዴርህን ፌሬ በኩራት ወዯ አምሊክህ ወዯ እግዚአብሔር ቤት አምጣ።” (ዘፀ
23፡19)
ሇ) በበጎ ፇቃዴ የሚዯረግ ስጦታ (መባ)

“እግዚአብሔርም ሙሴን እንዱህ ሲሌ ተናገረው፡- ስጦታ ያመጡሌኝ ዘንዴ ሇእስራኤሌ ሌጆች
ተናገር፤ በገዛ እጁ ሉሰጠኝ በሌቡ ከሚያምረው ሁለ መባ ተቀበለ።”(ዘፀ 25፡1‐2)
“እግዚአብሔር በዯስታ የሚሰጠውን ይወዲሌና እያንዲንደ በሌቡ እንዲሰበ ይስጥ፣ በሀዘን ወይም
በግዴ አይዯሇም።” (2 ቆሮ 9፡6‐7)
3. የመስጠት መርሆዎች
3.1 ክብርን በመፇሇግ የሰውን ቀሌብ ሇመሳብ መሆን የሇበትም [ግብዝነት የላሇበት ።
‘’. . . በምትሰጡበት ጊዜ ይታይሌኝ ብሊችሁ አታዴርጉ. . .‘’ (ማቴ 6፡2)
3.2 በየጊዜውና በቋሚነት መሆን አሇበት

‘’ገንዘብ ማሰባሰብ የሚዯረገው እኔ በምመጣበት ጊዜ እንዲይሆን … በሳምንቱ መጀመሪያ ቀን
እየሇየ ያስቀምጥ።” (1 ቆሮ 16፡2)
3.3 በእውቀት መሆን አሇበት
ስንሰጥ ገብቶንና አውቀን መሆን አሇበት:: የምናውቀው ዯግሞ፦ ኢየሱስ ያዯረገውን ነው። እርሱ
ሃብታም ሆኖ ሳሇ እኛ ባሇጠጎች እንሆን ዘንዴ ስሇ እኛ ዴሃ ሆነ!

“የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋ ታውቃሊችሁና፤በእርሱ ዴህነት እናንተ ባሇጠጎች ትሆኑ
ዘንዴ እርሱ ሃብታም ሆኖ ሳሇ ሇእናንተ ሲሌ ዴሃ ሆነ።” (2 ቆሮ 8፡9)
ፀጋን እንዯሚሰጠንና የሚያስፇሌገንን እንዯሚያዘጋጅ ማወቅ አሇብን።

“ሁሌጊዜ በሁለ ነገር የሚያስፇሌጋችሁን ሁለ አግኝታችሁ ሇበጎ ስራ ሁለ እንዴትተርፈ፣
እግዚአብሔር ጸጋን ሁለ ሉያበዛሊችሁ ይችሊሌ።” (2 ቆሮ 9፡8)
3.4 በፇቃዯኝነት መሆን አሇበት

“ሇመስጠት በጎ ፇቃዴ ካሇን ስጦታው ተቀባይነት የሚያገኘው ባሇን መጠን ስንሰጥ እንጂ፣
በላሇን መጠን ሇመስጠት ስንሞክር አይዯሇም።” (2 ቆሮ 8፡12)
3.5 በዯስታ መሆን አሇበት

“. . . እግዚአብሔር በዯስታ የሚሰጠውን ሰው ይወዲሌ።” (2 ቆሮ 9፡7)

ከመሰጠት የሚመነጭ መስጠት
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3.6 እንዯገቢው መጠን መሆን አሇበት (እንዯቀናው)

“ሇመስጠት በጎ ፇቃዴ ካሇን ስጦታው ተቀባይነት የሚያገኘው ባሇን መጠን ስንሰጥ እንጂ፣
በላሇን መጠን ሇመስጠት ስንሞክር አይዯሇም።” (2 ቆሮ 8፡12)
“ገንዘብ ማሰባሰብ የሚዯረገው እኔ በምመጣበት ጊዜ እንዲይሆን፣ ከእናንተ እያንዲንደ እንዯ
ገቢው መጠን በሳምንቱ መጀመርያ ቀን እየሇየ ያስቀምጥ፡፡” (1 ቆሮ 16፡2)
3.7 በበረከት መስጠት (በሌግስና መስጠት) ይኖርብናሌ ።

“የዯረሰባቸው መከራ ጽኑ ቢሆንም ዯስታቸው ግን የሊቀ ነበር፤ ዴህነታቸው ብርቱ ቢሆንም
ሌግስናቸው ግን የበዛ ነበር፡፡” (2 ቆሮ 8፡2)
4. ሇምን እንሰጣሇን ?
4.1 የተቸገሩትን ሇመርዲት (ሇመዯገፌ) ‐ በዚህም ፌቅራችንን ሇመግሇፅ ።

መቄድንያና አካይያ በኢየሩሳላም ካለት ቅደሳን መካከሌ የሚገኙትን ዴሆች ሇመርዲት
ተነሳስተዋሌ። (ሮሜ 15፡26)
ይህ የምትሰጡት አገሌግልት የቅደሳንን ጉዴሇት የሚያሟሊ. . . ነው። (ቆሮ 9፡12‐15)
4.2 የቤተክርስቲያንን አገሌጋዮችን ሇመዯገፌ።

የፉሌጵስዩስ ሰዎች ሆይ፥ ወንጌሌ በመጀመሪያ ሲሰበክ፥ ከመቄድንያ በወጣሁ ጊዜ፥ ከእናንተ ብቻ
በቀር ላሊ ቤተ ክርስቲያን በመስጠትና በመቀበሌ ስላት ከእኔ ጋር እንዲሌተካፇሇች እናንተ
ዯግሞ ታውቃሊችሁ፤ በተሰልንቄ እንኳ ሳሇሁ፥ አንዴ ጊዜና ሁሇት ጊዜ ያስፇሇገኝን ሰዲችሁሌኝ
ነበርና። (ፉሌ 4፡15‐16) “በችግሬ ወቅት ዯግማችሁ እርዲታ ሌካችሁሌኛሌና።” (ቁ.16 አ.መ.ት.)
“የሚያበራየውን በሬ አፈን አትሰር ሇሠራተኛ ዯመወዙ ይገባዋሌ።” (1 ጢሞ 5፡17‐18፤ዘዲ 25፡
4)
4.3 ወንጌሌን ሇማሰራጨትና ሰዎችን ዯቀ መዛሙርት ሇማዴረግ
ሰዎችን በመንጌሌ ሇመዴረስና እነዚህን በክርስቶስ ፌቅር ተነክተው ወዯ እርሱ የመጡትን
ሰዎች ዯቀ መዛሙርት በማዴረግ ሇእግዚአብሔር ሇማቅረብ ራሳቸውን የሰጡ ሰዎች
እንዯሚያስፇሌጉ ሁለ ይህንን አገሌግልት ሇመፇጸም ገንዘብም ያስፇሌጋሌ።
4.4 መስጠት የቤ/ክንን አንዴነት የማምጣትና የመጠበቅ ውጤት ስሊሇው ።

“መቄድንያና አካይያ በኢየሩሳላም ቅደሳን መካከሌ ያለትን ዴሆች ይረደ ዘንዴ ወዯዋሌና።
እርዲታ ሇማዴረግ ወዯዋሌ፤ በእርግጥም ባሇ ዕዲዎች ናቸው። አሕዛብ የአይሁዴ መንፇሳዊ
በረከት ተካፊዮች ከሆኑ፣ ያገኙትን መንፇሳዊ በረከት ከአይሁዴ ጋር ይካፇለ ዘንዴ የእነርሱ
ባሇ ዕዲዎች ናቸው።” (ሮሜ 15፡26‐27)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

5. የመስጠት ውጤቶች
እግዚአብሔርን ዯስ ያሰኛሌ (2 ቆሮ 9፡7፤ 2 ቆሮ 5፡9)
መስጠት ፅዴቅ እንዱገሇጥ ያዯርጋሌ (2 ቆሮ 9፡10)
የተቸገሩት እንዱረደና ጉዴሇታቸው እንዱሞሊ ያዯርጋሌ (2 ቆሮ 9፡12)
ምስጋና ሇእግዚአብሔር እንዱበዛ ያዯርጋሌ (2 ቆሮ 9፡12)
ፀልትን ያነሳሳሌ ፣ ያበረታታሌ (2 ቆሮ 9፡13‐14 )
የእግዚአብሔርን ፀጋ ያጎሊሌ ፣ ይገሌጣሌ (2 ቆሮ 9፡14)
እግዚአብሔር ይከበራሌ (2 ቆሮ 9፡13)

ከመሰጠት የሚመነጭ መስጠት
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6. የእግዚአብሔር ፀጋ በመስጠት ውስጥ (2 ቆሮ 8፡1‐13)

ወንዴሞች ሆይ፥ ሇመቄድንያ አብያተ
እናስታውቃችኋሇን፤(2 ቆሮንቶስ 8፡1)

ክርስቲያናት

የተሰጠውን

የእግዚአብሔርን

ጸጋ

የእግዚአብሔር ፀጋ በየትኛውም የሕይወት አቅጣጫ እንዯሚያስፇሌገን ሁለ በመስጠትም
የእግዚአብሔር ፀጋ ያስፇሌገናሌ። በዚህ አቅጣጫ እግዚአብሔር ሇመቄድንያ አብያተ
ክርስቲያናት የሰጠውን የእግዚአብሔር ፀጋ በመመሌከት የእኛም ሕይወት በዚህ አቅጣጫ
እንዱሇወጥ ሌባችንን መክፇቱ አስፇሊጊ ይሆናሌ። ሇመቄድንያ አብያተ ክርስቲያናት አማኞች
ይህ ፀጋ ያመጣው ሇውጥ ምንዴን ነው? ከመስጠት አቅጣጫ የእግዚአብሔር ፀጋ በሕዝቡ ሊይ
የሚያመጣው ታሊቅ ሇውጥ በእርግጠኝነት አሇ!
6.1 የእግዚአብሔር ፀጋ የመስጠትን ሕይወት እንዴንሇማመዴ ያዯርገናሌ ።

“ሇመቄድንያ
አብያተክርስቲያናት
እናስታውቃችኋሇን።” (2 ቆሮ 8፡1)

የተሰጠውን

የእግዚአብሔር

ፀጋ

ጳውልስ በዚህ ክፌሌ የሚናገረው ስሇ ፀጋ ቢሆንም እንኳ መሠረታዊ ሃሳቡ ግን ገንዘብ
መስጠትን የሚመሇከት ነው። በዚህ አቅጣጫ በመቄድንያ አብያተክርስቲያናት የተገሇፀውን ፀጋ
እንዴናውቅ ሇእኛም ይፇሌግብናሌ።
6.2 የእግዚአብሔር ፀጋ በዯስታ እንዴንሰጥ ያዯርጋሌ ።

“በብዙ መከራ ተፇትነው ሳለ የዯስታቸው ብዛትና . . .” (2 ቆሮ 8፡2ሀ)
በብዙ መከራም ቢያሌፈም ዯስ እያሊቸው (በዯስታ) ይሰጡ ነበር።
6.3 የእግዚአብሔር ፀጋ በሌግስና እንዴንሰጥ ያዯርጋሌ ።

“የዴህነታቸው ጥሌቅነት የሌግስናቸውን ባሇጠግነት አብዝቶአሌ።” (2 ቆሮ 8፡2ሇ)
ምንም እንኳ ጥሌቅ ዴህነት ቢኖርባቸውም ሇመስጠት ግን እንዲይችለ አሊዯረጋቸውም።
ይሌቁንም ሌግስናቸውን አበዛው።
6.4 የእግዚአብሔር ፀጋ ከጉዴሇታችን (ከአቅማችንም በሊይ) እንዴንሰጥ ያዯርጋሌ።

“ከአቅማቸው የሚያሌፌ እንኳ ወዯው እንዯሰጡ እመሰክርሊቸዋሇሁና።” (2 ቆሮ 8፡3)

ፀጋው እንዯ አቅማቸው ዯግሞም በዙሪያቸው ካሇው ሁኔታ (ከዴህነታቸው) በሊይ፣ ከአቅማቸው
በሊይ ወዴዯው እንዱሰጡ አዴርጎአቸዋሌ። ብዙዎቻችን እንዯአቅማችን እንሰጥ ይሆናሌ።
አንዲንድቻችን እንዱያውም እንዯ አቅማችንም ቢሆንም አንሰጥም ይሆናሌ። ግን ስንቶቻችን ነን
ከአቅማችን በሊይ የምንሰጠው?
ይህ መስዋዕትነት የሚጠይቅ መስጠት ነው። ይህንን እንዱያዯርጉ የረዲቸው ዯግሞ

የእዚአብሔር ፀጋ ነው።

6.5 የእግዚአብሔር ፀጋ በፇቃዯኝነት እንዴንሰጥ ያዯርጋሌ ።

“ሇቅደሳን በሆነው አገሌግልት እንዱተባበሩ ይህን ቸርነት በብዙ ሌመና ከእኛ ይሇምኑ ነበር።”
(2 ቆሮ 8፡7)

ከመሰጠት የሚመነጭ መስጠት
መጋቢት 2003 ዓ.ም.
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6.6 የእግዚአብሔር ፀጋ ስጦታችን ራሳችንን ሇጌታ መስጠታችንን የምንመሰክርበት
ያዯርገናሌ።

“አስቀዴመው በእግዚአብሔር ፇቃዴ ራሳቸውን ሇጌታ ሇእኛም ሰጡ …።” (2 ቆሮ 8፡5)
ገንዘባቸውን ከመስጠታቸው በፉት ራሳቸውን ሙለ በሙለ ሇጌታ ሰጥተዋሌ። ራሳቸውን
ከሰጡ ዯግሞ ገንዘባቸውንና ያሊቸውን መስጠት አይቸገሩም።
6.7 የእግዚአብሔር ፀጋ ሰዎች በብዙ ነገሮች እንዯሚያውቁን ሁለ በመስጠትም (በቸር
ሥራ) ሇላልች እንዴንተርፌ ያዯርገናሌ። በመስጠትም እግዚአብሔር ፀጋ ይሇካሌ።

“. . . በዚህ ቸር ስራ ዯግሞ ትረፈ።” (2 ቆሮ 8፡7)

የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች በእምነት፣ በቃሌ፣ በእውቅት፣ በትጋት፣ በፌቅርም ይታወቁ ነበር።
አሁን የሚቀራቸው ዯግሞ በመስጠት (በቸር ሥራ) ሇላልች መትረፌ ነው።
የእግዚአብሔር ፀጋ በሕወታችን ሲሰራ የምንሇካው ወይም የምንመዝነው በዚሕ መንገዴ ነው ።
መስጠትን መሇማመዴ አሇብን። ይህ ዯግሞ አንዯ ማንኛውም የሕይወት አቅጣጫ ፀጋ
የሚጠይቅ ነው። መስጠት በእግዚአብሔር ፀጋ እውን ይሆናሌ!
6.8 የእግዚአብሔር ፀጋ በመስጠት ሇላልች ያሇንን ፌቅር እንዴናረጋግጥ የዯርጋሌ።

“ትእዛዝ እንዯምሰጥ አሌሌም፣ ነገር ግን በላልች ትጋት በኩሌ የፌቅራችሁን እውነተኛነት
ዯግሞ ሌመረምር እሊሇሁ።” (2 ቆሮ 8፡8)
በዚህ ክፌሌ ውስጥ “ትዕዛዝ እንዯምሰጥ አሌሌም” ይሊሌ። ነገር ግን “መስጠት ትእዛዝ
አይዯሇምና ሊሌሰጥም እችሊሇሁ“ ማሇት ትችሊሇህን? በእርግጥ ይህ በበጎ ፇቃዴ የሚዯረግ
ስጦታ እንጂ በግዳታ የሚዯረግ ትእዛዝ አይዯሇም። ነገር ግን የቁጥር 8 ቀጣይ ሃሳብ
ስንመሇከት እንዱህ በማሇት ይናገራሌ፦ “ነገር ግን በላልች ትጋት በኩሌ የፌቅራችሁ
እውነተኛነት ዯግሞ ሌመረምር እሊሇሁ። “በአጭሩ ጳውልስ የሚሇው “ፌቅር ካሇህ በመስጠት
አረጋግጥ” ነው። እንግዱያውስ መስጠት ፌቅራችን የሚረጋገጥበት ቁሌፌ ነገር ነው። “ስሇ
መቄድንያ ክርስቲያኖች ፌቅር ምንም ዓይነት ጥያቄ የሇኝም። ፌቅራቸውን በመስጠት
አረጋግጠዋሌ።“ በማሇት ጳውልስ ይመስክራሌ።
6.9 የእግዚአብሔር ፀጋ በመስጠት ክርስቶስን የሚመስሌ ሕይወት እንዴንኖር
ይረዲናሌ።

“የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ አውቃችኋሌና፤ እናንተ በእርሱ ዴህነት ባሇጠጎች
ትሆኑ ዘንዴ ስሇ እናንተ ዴሀ ሆነ::” (2 ቆሮ 8፡9)
ኢየሱስ ባሇጠጋ (ሃብታም) ሆኖ ሳሇ ስሇ እኛ ዴሀ በመሆን ምሳላ ሆነሌን።
6፡10 የእግዚአብሔር ፀጋ ስጦታችን በእግዚአብሔር ዘንዴ ተቀባይነት ያሇውና
የተወዯዯ እንዱሆን ያዯርጋሌ ።

“. . . የተወዯዯ ይሆናሌ . . . ” (2 ቆሮ 8፡11‐12)

ሇእግዚአብሔር እንዲሇን መጠን ስንሰጥ ስጦታችን በእርሱ ፉት ተቀባይነት ያሇውና የተወዯዯ
ይሆናሌ። እርሱም ዯስ ይሰኛሌ።
*ይህ ማሇት ካሇን በሊይ አንሰጥም ሇማሇት ሳይሆን ከላሊው ጋር እየተፍካከርን አንሰጥም
ሇማሇት ነው ።

ከመሰጠት የሚመነጭ መስጠት
መጋቢት 2003 ዓ.ም.
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6.10

የእግዚአብሔር ፀጋ በስጦታችን ምክንያት በቅደሳን መካከሌ አንዴነትንና
እኩሌነትን በመፌጠር ቤተክርስቲያን እንዴታዴግ ያዯርጋሌ ።

“ሇላልች እረፌት ሇእናንተም መከራ እንዱሆን አይዯሇም፣ ትክክሌ እንዱሆን ነው እንጂ፤”
(2 ቆሮ 8፡13‐15) “. . . ሁሊችሁ እኩሌ እንዴትሆኑ ነው::” (ቁ. 13 አ.መ.ት.)
7. የመስጠት በረከቶች
7.1 በመስጠት በሰማይ መዝገብ ማከማቸት አሇ።
ማቴ 6፡1-4, 19-24
ኢየሱስ ስሇ መስጠት ካስተማረ በኋሊ “ነገር ግን ብሌ ሉበሊው ፣ዝገት ሉያበሊሸው፣ ላባም
ቆፌሮ ሉሰርቀው በማይችሌበት በዚያ በሰማይ ሇራሳችሁ ሀብት አከማቹ፤” (ማቴ 6:20)
በማሇት ተናገረ።
በዚህ ዓሇም ሊይ ሇእግዚአብሔር ብሇን የምናዯርገው ማንኛውም መሌካም ስራ በሰማይ
እንዯተከማቸ ሃብት ይቆጠርሌናሌ ።
7.2 በንፁህ ሌብና ህሉና ሇእግዚአብሔር የሚሰጡ አማኞች ምዴራዊ በረከትም ተስፊ
ተገብቶሊቸዋሌ።

“በቤቴ
ውስጥ
መብሌ
እንዱሆን
አስራቱን
ሁለ
ወዯጎራ
አግቡ፤
የሰማይንም መስኮት ባሌከፌትሊችሁ፣ በረከትንም አትረፌርፋ ባሊፇስሊችሁ በዚህ ፇትኑኝ።”
(ሚሌ 3፡10)
“ስጡ ይሰጣችሁማሌ።” (ለቃ 6፡38)
“እግዚአብሔርን ከሃብትህ አክብር፣… ጎተራህም እህሌን ይሞሊሌ …።” (ምሳላ 3፡9‐10)
ይህንን ስንሌ ሇእግዚአብሔር የሚሰጥ ሁለ ሚሉየነር ይሆናሌ፣ የግዴ በሰው መሇኪያ እጅግ
ባሇጠጋ ይሆናሌ ማሇት አይዯሇም። ነገር ግን ሇእግዚአብሔር የሚሰጡ በራሱ በእግዚአብሔር
መሇኪያ ከሰጡት በሊይ በተሇያየ አቅጣጫ ይባርካቸዋሌ ማሇት ነው ። ይህም ዯግሞ
መንፇሳዊውንም ሥጋዊውንም (በዚህ ምዴርም) ይጨምራሌ ።
7.3 መስጠትን ስንሇማመዴ ከስስት ሕይወት እንዴንወጣና እንዴንሊቀቅ ያዯርገናሌ ።

“ገንዘብን መውዯዴ የክፊት ሁለ ሥር ነው…” (1 ጢሞ 6፡10)
7.4 መስጠት
እምነታችን
እንዱገሇጥ) ያዯርገጋሌ።

በተግባር

እንዱገሇጥ

(እምነታችን

በተግባር/በሥራ

“ሥራ የላሇው እምነት ቢኖር በራሱ የሞተ ነው::” (ያዕ 2፡15‐17)

መፅሐፌ ቅደስ “መታዘዝን” መሠረት በማዴረግ ብዙ የበረከት ተስፊ ቃልች ሰጥቷሌ። ነገር
ግን እግዚአብሔር ሇምን እንዯሚባርከን ዝርዝር መግሇጫ ይኖረናሌ ማሇት አይዯሇም፣
አናውቀውምም። አንዲንዴ ጊዜ እግዚአብሔር በረከቱን ሉይዝብን ይችሊሌ ይሁን እንጅ
ምክንያቱን በግሌፅ ሊናውቀው እንችሊሇን ።
ገንዘቡን ሇእግዚአብሔር የሚሰጥ ሰው የገንዘብ ችግር አይኖርበትም ማሇት አይዯሇም። የገንዘቡ
ችግር በሃጢዓት ምክንያት ነው ብንሌ ዯግሞ እንዯ ኢዮብ አፅናኞች ስህተት ውስጥ እንገባሇን ።
አሠራሩ የእግዚአብሔር ነው።
ፉሌ 4 ፡ 12
ኢዮብ 1 ፡ 21

ከመሰጠት የሚመነጭ መስጠት
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“በጥቂት የሚዘራ በጥቂት ያጭዲሌ፣ በበረከትም የሚዘራ በበረከት ዯግሞ ያጭዲሌ።” (2 ቆሮ 9፡
6) የሚሇው ቃሌ ግራ የሚያጋባ ሳይሆን ግሌፅና ግሌፅ ነው። እንዯሚነበበው ነው። ነገር ግን
አስራቱን፣ በኩራቱንና መባን የሚሰጥ ሰው የገንዘብ ችግር አይገጥመውም ማሇት ነው ወይ?
በፌፁም አይዯሇም! ሇምን? አንዲንዴ ጊዜ እግዚአብሔር እኛን ሇመፇተን ፉቱን ሉሰውርብን
ይችሊሌ።
2 ዜና 32፡31
ኢዮብ 1:9
ስሇዚህ ስንሰጥ የምንሰጠውን ሳይሆን ሌባችንን (motive) መመዘን አሇብን። ስሇዚህ በረከት
እንዱጨመርሌን በማሰብ በትርፌ ስላት የምንሰጥ ከሆነ ተሳስተናሌ፣ እግዚአብሔርም
ሥጦታችንን አይወዯውም። እንዯ አማኞች ገንዘባችንን ስንሰጥ “ባይሆንም እንኳ” በሚሌ
እምነት ቆመን መሆን አሇበት። ይህ እውነት ዯግሞ በሲዴራቅ ሚሳቅና አብዯናጎ የተረጋገጠ
ነው። እነርሱ እንዯዚህ አለ፦ "ናቡከዯነፆር ሆይ ÷በዚህ ነገር እንመሌስሌህ ዘንዴ አስፇሊጊያችን
አይዯሇም። የምናመሌከው አምሊካችን ከሚነዴዯው ከእሳቱ እቶን ያዴነን ዘንዴ ይችሊሌ፤
ከእጅህም ያዴነናሌ÷ ንጉስ ሆይ! ነገር ግን÷ ንጉስ ሆይ÷ እርሱ ባያዴነን÷ አማሌክትህን
እንዲናመሌክ ሊቆምኸውም የወርቁ ምስሌ እንዲንሰግዴሇት እወቅ አለት።” (ዲን 3፡16‐18)
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