
መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱሳዊቅዱሳዊ ሥነሥነ--

ምግባራትምግባራት
ክክክክፍፍፍፍልልልልክክክክፍፍፍፍልልልል ፭፭፭፭፭፭፭፭

የየየየሸሸሸሸፊፊፊፊልልልልድድድድ ደደደደብብብብረረረረ ምምምምሕሕሕሕረረረረትትትት ቅቅቅቅዱዱዱዱስስስስ

ሚሚሚሚካካካካኤኤኤኤልልልል

ቤቤቤቤተተተተ ክክክክርርርርስስስስቲቲቲቲያያያያንንንን

በአባ ኃይለ ገብርኤል ግርማ



““ፍቅርፍቅር””
“…..የሚበልጠው ፍቅር ነው።” ፩ ቆሮ.፲፫፡፲፫

�ፍቅር ምንድን ነው?
�የፍቅር ዓይነቶች?

�ፍቅርን መግለጫዎች?
�ፍቅር የትና በምን ቦታ?



የፍቅር ትርጉም
� በፊደላዊ ትርጉም “አፍቀረ” ወደደ ከሚለው ግስ

የተገኘ በአእምሮ፤ በሥሜት የሚቀረብ ረቂቅ

ስጦታ

� በምስጢራዊ ትርጉም የሕግጋት መደምደሚያ
“በእነዚህም ሁሉ ላይ የፍጻሜ ማሰሪያ የሆነውን

ፍቅርነ ልበሱት።” ቆላሲ.፫፡፲፬
� ፍቅር ከልብ ላይ የተተከለ የመውደድ ኃይል ነው

� ጠባይ ለጠባይ መግባባት፤ መነፋፈቅ



የፍቅር ትርጉም
� ፍቅር የ፫ቱ መሰረታዊ ነገሮች ነጸብራቅ፦

፩- ፍትሕ
፪- ቅንነት
፫- ርኀራኄ

� ፍቅር የሰውን ዘር በሙሉ በቋንቋ፤ በሃይማኖት፤

በፆታ፤ በሀብት (ወንድም፤ እህት፤ ዘመድ
አዝማድ፤ ለኔ) ከማለት በእኩልነት መመልከት

ማለት ነው።



የፍቅር ትርጉም
� የሃይማኖት ፍፁም መገለጫ --- ሃይማኖታችንን
በፍቅር መገለጽ እንዳለብን ቅዱስ መጽሐፍ

ሲያስረዳ “…እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እነዚህ

ሦስቱ ጸንተው ይኖራሉ።” ፩ቆሮ. ፲፫፡፲፫
� ፍቅር የሚያምኑ ሰዎች እድገት መለኪያ ነው።
“ሥጋዬንም ለእሳት መቃጠል አሳልፌ ብሰጥ

ፍቅር ግን ከሌለኝ አይጠቅመኝም።” ፩ቆሮ.፲፫፡፲፫
� ፍቅር እግዚአብሔር ነው። ፩ ዮሀ. ፬፡፰



የፍቅር ዓይነቶች
� ሰው ለሰው የሚተገብረው የፍቅረ ገቢራት

ዓይነታቸው የበዛ ቢሆንም ፬ቱ ብንመለከት፦

፩- ሰውን መውደድ (የክርስቲያን ፍቅር) 
(Αγαπε)

፪- የቤተሰብ (፩ዮሀ.፬፡፯፤ ፭፡፫) 
፫- የባለጀራ

፬- የጾታ (Εροσ) 



ሁለቱ ዐበይት የፍቅር ክፍሎች
፩- ፍቀረ- እግዚአብሔር

“ነገረ ግን እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ

ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተንሣ በበደላችን ሙታን

እንኳን በሆነ ጊዜ ክርስቶስ ሕይወትን ሰጠን።” ኤፌ. 
፪፡፬

እኛን እግዚአብሔር የወደደበትና እኛ እግዚአብሔር

የምንወድበት ፍቅር እግዚአብሔር ፍቅር ይባላል።

“ጌታ አምላክህን በፈጹም ልብህ… ውደ ።” ዘዳ.፮፡፭
ሉቀ. ፲፡፳፯



የእግዚአብሔር ፍቅር መገለጫዎች
የእግዚአብሔር ፍቅር ሰው በመሆናችን ላይ

የተመሰረተ ነው።



“….ዓለሙን እንዲህ ወዶአልና።” ዮሐ.፫፡፲፮
የዓለማውያን ፍቅር የሚመሰረተው በሰዎች

ማንነት ሳይሆን ባላቸው ነገር ላይ ነው።



እስከ ቤዛ የደረሰ ፍቅር

“ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ

ሞቶአልና እግዚአብሔር ስለ እኛ ያለውን ፍቅር

ያስረዳል።”



የእግዚአብሔር ፍቅር

� በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ----
ዮሐ.፳፩፡፲፭

� ዘለዓለማዊ ገደብየለሽ ---- ማቴ. ፳፰፡፳
� ከዓለም ፍቅር ነጻ የሚያወጣ --- ዘዳግ.፯፡፰
ፍቅረ-እግዚአብሔር መገለጫዎች፦

� ሕግን መፈጸም --- ዮሐ.፲፬፡፲፭
� በፈቃደ እግዚአብሔር መኖር--- ዮሐ. ፪፡፲፯



ፍቅረ- ቢጽ

የሰውን ዘር ሁሉ መውደድ ---- ዮሐ. ፲፭፡፲፪-
፲፫

ፍቅራችን፦

� ከልብ የመነጨ

� አክብሮት

� በተግባር



ሰውን በመውደድ የሚገኝ

� እግዚአብሔር ይኖረናል ---- ፩ ዮሐ.፬፡፰
� የፍቅርን ትረጉም መረዳት --- ፩ቆሮ. ፲፫፡፪
� እግዚአብሔርን ያሳውቃል--- ፩ ዮሐ.፬፡፰
፩ቆሮ. ፲፫፡፪


