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الحسد

األرشمندريت زخريا زاخورو*
نقلتها إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي
س – هل الكبرياء هي سبب الغيرة؟

شيء هي قلة الثقة باهلل الذي يعطي ك ل األش ياء لك ل البش ر.
ولكن قبل كل
أسباب عدة،
ج – قد توجد
ٌ
ْ
ٍ

في َمثل االبن الضال ،يقول األب البنه األكبر" :لماذا تتص رف بغ يرة تج اه أخي ك؟ ك ل م ا لي ه و ل ك .ال

لشيء أن يؤذيك" ( راجع لوقا  ،)31:15واهلل يقول الكلمات نفسها لكل واحد منها .لسنا بحاجة إلى
يمكن
ُ
ٍ
ً
إن كان ُّ
رب
كل ما هلل
متوفرا لكل واحد منا ،ألنه ال يمكن أن نتأذى أو ُنظلَم .حين س أل بط رس ال َّ
الغيرة ْ
بع د قيامت ه "م اذا عن يوحن ا؟" أج اب ال رب "إن كنت أش اء أن يبقى إلى أن أجيء ،فم اذا ل ك؟ أنت

اتبعني" (يوحنا  . )22-21:21هذا يعني أن الغيرة خطيئة إذ فيها ال نتبع ذاك الذي قال "كلّ ما لي هو لك".
بحدّ ة الغيرة من أحد؟
إن شعرنا ِ
س – ماذا يجب أن نفعل ْ
ً
ً
عقالنيا أن نسمح ألنفسنا بالظن بأن الناس يغارون منا ،ألننا قد نك ون مخط ئين وذل ك
أمرا
ج – ال أظنه

لن يس اعدنا .من األفض ل أن نتجاه ل ذل ك الفك ر ونص لي من أج ل الش خص ال ذي ق د يك ون في حال ة

صعبة .حتى ولو كان يغار منا فإنه من األفضل أن نفكر بأنه يمر بصعوبة معينة وأن نصلي من أجله" :يا
رب أنت ت رى أنن ا جميع ًا ُنع ذب بش قاواتنا .تكلم بالص الحات في قلوبن ا وامنحن ا س المك كم ا منحت ه
لرسلك"

* من دير اسكس ،بريطانيا
Source: Archimandrite Zacharias Zacharou. “Conversations with Father Zacharias – Envy”. 22 September
2020. https://pemptousia.com/2020/09/conversations-with-father-zacharias-envy/
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