
 الغيرة والحسد

 

 مقدمة

لذلك يقال عنه  القديس كبريانوس هو أحد آباء الكنيسة الذين كتبوا بالالتينية، 
ميالدي وعلى أنه من آباء الكنيسة الالتينية. وقد ولد في مستهل القرن الثالث ال

 م في مدينة قرطاجنة بشمال أفريقيا. وكان 210 – 200ما يبدو بين أعوام 
وقد اشتهر  ينتمي لعائلة غنية حيث تربى ونشأ وتثقف في قرطاجنة نفسها.

ً بالحدائق كما ذك ً مليئا ر جيروم بالخطابة والفصاحة. وكان يقتني منزالً فخما
ات في كتاب (( مشاهير الرجال )). وبسبب االنحطاط في اآلداب واألخالقي

مة في المجتمع الذي عاش فيه وكذلك الفساد الذي كان يسود عاصالعامة 
ي المقاطعة الرومانية، رفض هذا الوسط وبحث عن حياة أفضل ومثل أخالق

أرقى، لذلك هيّأت له العناية اإللهية بان يتقابل مع كاهن تقي هو (( 
مسيحية كايسيليوس )) الذي أرشده الى قراءة الكتاب المقدس، ثم تحول الى ال

س نفسه لخدمة الكنيسة والشعب في قرطاجنة.  وأعطى كل ثروته للفقراء وكرَّ
أن  ونظًرا لخدمته المتفانية حبًا في الملك المسيح، رأى أسقف قرطاجنة
بأن  يرسمه كاهناً، وعندما خال كرسي قرطاجنة بنياحة أسقفها، أجمع الشعب

 249ام ة عيتسلم كبريانوس عصا الرعاية فصار أسقفاً على كرسي قرطاجن
 م.

براطور ما كاد كبريانوس يجلس على كرسي أسقفية قرطاجنة حتى أثار اإلم 
تى داكيوس اضطهاداً شديداً على الكنيسة، كان في غاية العنف والقسوة ح

ن وشهادتهم شمل كل اإلمبراطورية. وبسبب تمسك كثير من المسيحيين باإليما
س فرأى ما األسقف كبريانوالقوية للمسيح يسوع، استشهد عدد كبير منهم، أ

جعهم أن يتوارى عن األبصار في مكان آمن وظل على اتصال بالمؤمنين يش
 ويقويهم ليظلوا ثابتين على اإليمان أثناء فترة االضطهاد.



م بمقتل اإلمبراطور داكيوس بدأ  251عندما انتهى االضطهاد في عام  
في  رسيهوس الى مقر كالهدوء والسالم يسود كنيسة شمال أفريقيا وعاد كبريان

وضوع قرطاجنة ودعا الى مجمع من أساقفة أفريقيا في نفس العام لمناقشة م
هاد، حيث الساقطين من المسيحيين الذين ارتدوا عن اإليمان أثناء فترة االضط

حد منهم قرر األساقفة المجتمعون داخل المرتدين في دور التوبة وعدم قبول أ
مشرفاً على الموت.في داخل الكنيسة إال اذا كان   

 ثم تلى هذه الفترة من الهدوء سلسلة االضطهاد التي بدأها اإلمبراطور 
س في عام فالريان على المؤمنين ومالحقة الكهنة واألساقفة. وتم نفي كبريانو

فسه م بعيداً عن قرطاجنة، لكنه عاد الى كرسيه من المنفى وأخد يعد ن 257

ه بالقرب من مدينة قرطاجنة، ونال م قطعت رأس 358لالستشهاد. وفي عام 
 إكليل الشهادة وأصبح أول أسقف شهيد في منطقة شمال أفريقيا.

ي نشرها ومن أشهر األعمال الكتابية التي تركها لنا األسقف كبريانوس والت 
رسالة، باإلضافة الى  81(( بونتيوس )) هي الرسائل التي بلغ عددها 

من مسائل العملية لحياة الكنيسة، والمقاالت المتنوعة التي تدور حول ال
وافع التي أشهرها تلك التي كتبها الى صديقه (( دوناتوس )) يشرح له فيها الد
بمساوئه  دفعته الى التحول من الوثنية الى المسيحية، مصوراً العالم الوثني

 ومفاسده. كما كتب كبريانوس مقالة شهيرة عن (( وحدة الكنيسة )).

والحسد ))  ة التي بين أيدينا والتي تحمل عنوان (( الغيرةأما بالنسبة للمقال 
م ، أي  257م أو بدايات عام  256فعلى ما يُعتقد أنها كتبت في أواخر عام 

نفها قبل اشتشهاده بحوالي عام واحد. وهي تقع في مجموعة األعمال التي ص
 الشماس (( بونتيوس )) وتحمل اسم (( الصبر الجميل )).

ن حيث المقال أثناء فترة مناقشة النزاع حول معمودية المرتديو قد كتب هذا  
أشار أوالً  انتهز كبريانوس الفرصة ليرثى على الغيرة والحسد لخصومه. وقد

ة الى أن الغيرة والحسد هما خطية خطيرة مصدرها الشيطان، وتكون مخفي
م داخل أعماق النفس المظلمة. ثم استعرض بعض األحداث من العهد القدي



ء مثل : فيها نتائج الغيرة والحسد التي تملّكت على قلوب غير الحكمار ذك
وة قايين عندما حسد أخاه هابيل وقتله، عداء عيسو ألخيه يعقوب، حقد إخ

صر يوسف البريء على أخيهم، وكيف ثار الملك شاول على داود عندما انت
 على جليات ودمار شعب اليهود لعدم إيمانهم بالمسيح.

ر والحسد بذار سامة داخل الكنيسة وعندما تتأصل فإنها تثمان الغيرة  
ره الكراهية والشقاقات والخصومات، لذلك حّث السيد المسيح على عدم ك

األعداء  اإلنسان ألخيه اإلنسان. وفي نهاية الحديث ينصح كبريانوس بمحبة
ً أولئك الساقطين في خطية الغير ة والحسد أن متمثلين بالسيد المسيح، مقنعا

يحبون  يعدلوا عنها، ُمظهراً لهم المكافآت الروحية التي يحظى بها أولئك الذين
 بعضهم البعض وتربطهم المحبة والروابط األخوية.

  

 

 

 الغيرة والحسد

 للقديس كبريانوس أسقف قرطاجنة

  ليست خطيئة بسيطة 

أيهWWا األخWWوة األحبWWاء قWWد يبWWدو فWWي نظWWر الWWبعض أن الغيWWرة بسWWبب األشWWياء  1 
ة التWWي نراهWWا فWWي الغيWWر، وكWWذلك حسWWد مWWن هWWم أفضWWل منWWا، خطWWأ هWWيِّن الحسWWن

وبسيط. وعندما نرى أنه هيِّن وبسيط فإننا ال نخشى منه وعندما ال نخشى منه 
فإننWWا نسWWتهين بWWه، وعنWWدما نسWWتهين بWWه يصWWبح مWWن الصWWعب علينWWا أن نتجنبWWه، 

ن لم يالحظه وبالتالي يتحول الى وباء خفي ومظلم لتدمير أنفسنا. وهذا األمر ا
  الشخص الحكيم ليتجنبه، سيتسلل خفية ليصيب القلوب غير الحذرة.



عالوة على ذلك فقد أوصانا الرب أن نكون متعلقين وأن نراقب أنفسWنا بحWذر  
)، ألن عدونا نفسه دائماً في حالة ترقب وانتظWار  42:  24شديد ( راجع متى 

ر صغير، ويصWنع مشWاكل ألنه ان زحف الى قلوبنا فإنه يشعل النيران من شر
كبيرة من أشياء صغيرة. وبعد أن يسيطر على الشخص غير الحكWيم فإنWه يبWدأ 

يكWWون قWWد أثWWار داخلWWه فWWي تهدئتWWه وراحتWWه بنسWWيم رطWWب وريWWاح هادئWWة، بعWWد أن 
  عواصف وزوابع الغضب التي تفقده اإليمان وتحطم سفينة الحياة.

لWWذلك أيهWWا األخWWوة األحبWWاء يجWWب علينWWا أن نكWWون متيقظWWين ونجاهWWد بكWWل قوتنWWا  
لنرد بصبر وترقب العدو الثائر علينا والذي يصوب بكل ضWراوة سWهامه ضWد 
كWWل جWWزء مWWن أجسWWامنا ليتركنWWا جرحWWى كمWWا سWWبق وحWWذّر الرسWWول بطWWرس فWWي 

ل رسWWالته قWWائالً : (( اصWWحوا واسWWهروا ألن إبلWWيس خصWWمكم كأسWWد زائWWر يجWWو
  ). 8:  5بط  1ملتمساً من يبتلعه )) ( 

  

  كيف يحاربنا العدو 

فالعWWدو يحاصWWر كWWل منWWا بمفWWرده، وهWWو كWWأي عWWدو يحاصWWر أسWWراه، يفحWWص  2 
األسWWوار باحثWWاً إن كWWان يوجWWد فيهWWا موضWWع أقWWل ثباتWWاً وحصWWانة حتWWى يمكنWWه 
االقتWWراب واالختWWراق الWWى الWWداخل. لWWذلك فإنWWه يعWWرض علWWى العيWWون المغريWWات 

ع السهلة حتى إنه من خالل النظر يُفسد العفة، وهو يُغري اآلذان بنغمات والمت
شجية لكيما بسماعها تضعف روح الجهاد المسيحي، وهو يستثير اللسWان لكWي 
ه اليه إهانة ما، ويُحWرض األيWدي علWى وحشWية القتWل عنWدما  يخطئ عندما توجَّ

إنه يغريه بمكاسب يعتدي أحد عليها، ولكي يصنع من اإلنسان شخصاً محتاالً ف
غير شريفة، وحتى يسWيطر علWى الWنفس بالمWال يعWرض عليهWا أرباحWاً ضWارة، 
ويعدها بأمجاد أرضية ليفقدها السماوية، ويُظهر لهWا أشWياء كاذبWة ليسWلب منهWا 
الحقيقة. وأخيراً عندما ال يستطيع العدو أن يخدع ويحتال، فإنWه يعلWن بوضWوح 

غلبWتهم علWى الWدوام، ألنWه خدام هللا محWاوالً وبجسارة حرباً عنيفة بال كلل على 
  دائماً ما يكون عدوانياً، فهو مخادع وقت السالم وعنيف وقت االضطهاد.



لWWذلك أيهWWا األخWWوة األحبWWاء يجWWب أن يقWWف العقWWل مسWWتعداً ومسWWلحاً ضWWد كWWل  3 
خطط إبليس الخادعWة أو تهديداتWه الواضWحة، ويكWون دائمWاً مسWتعداً للWرد عليWه 

و دائماً مستعداً للهجوم. وبما أن سهامه التي تتسلل الينا خفية تكون كما أن العد
متكررة وهو يقذفنا بها بشكل سري وخفWي الWى حWد أننWا قWد ال نالحظهWا، لWذلك 
فإن مثل هذه الهجمات تكون أكثر فاعلية في إمكانية إصابتنا. فدعونا اذًا ننتبWه 

  لنفهم تلك الهجمات لنردّها.

   

  الغيرة من أخطر الحروب 

ومن بين هWذه الحWروب هنWاك خطيWة (( الغيWرة والحسWد ))، واذ مWا تعمWق أي  
منا في ذلك األمر سيكتشWف أنWه ال شWيء يجWب علWى اإلنسWان تجنبWه وال شWيء 
يستحق الحذر منه أكثر من وقWوع أحWدنا فWي الحسWد والحقWد، عنWدما يقWع أحWدنا 

، حيWث بالجسWد يتحWول األخ الWى كراهيWة في الفخاخ الخفية التWي للعWدو الخWادع
أخيWه، فWWال يWWدرك أنWWه يقتWWل نفسWWه بالسWWيف الWWذي يصWWنعه هWWو بنفسWWه ولWWيس أحWWدًا 
غيره. وحتى نستطيع أن نفهم ذلك األمر فهماً كامالً وأن ندركه بأكثر وضWوح 
دعونا نرجع الى معرفة مصدره وأصله، دعونا نWرى مWن أيWن تبWدأ الغيWرة؟... 

ليصبح مWن السWهل علينWا تجنWب هWذا الشWر الخبيWث اذا مWا  أي متى وكيف تبدأ؟
  عرفنا حجمه وأصله.

  أصل الغيرة 

لهWWذا السWWبب فإنWWه منWWذ بWWدء العWWالم وقWWع الشWWيطان نفسWWه فWWي الهWWالك ودمWWر  4 
اآلخرين أيضاً. ذلك الذي كان في مجده المالئكWي وكWان مقبWوالً ومحبوبWاً لWدى 

رة هللا ومثالWه، سWقط هWو بالتمWام فWي هللا. فبعدما رأى اإلنسان مخلوقاً على صو
الغيرة بحسده الخبيث. فقبل أن يسقط أحدًا غيره في خطية الحسد كان قد سWقط 
هو بنفسه في الغيرة. لقد كان هو نفسه أسWيراً قبWل أن يأسWر أحWداً، ودمWر نفسWه 
قبل أن يُدمر آخرين. وان كان بمقتضى حسده حWرم اإلنسWان مWن نعمWة الخلWود 

، فهو نفسه كان قد فقد ما كان عليه مWن قبWل. أيهWا األحبWاء فمWا التي أعطيت له



هWWي جسWWامة الشWWر الWWذي بمقتضWWاه سWWقط المWWالك ومWWن خاللWWه خWWدع وتغيWWر ذاك 
  السامي في العلو والمجد، وبه انخدع ذلك المخادع.

وهكذا من ذلك الوقت يتفشى الحسد على األرض، حيث عندما يسWقط أحWد مWا  
بWع سWWيد الهWWالك منقWاداً، فإنWWه يُقلWWد الشWيطان كمWWا هWWو أي اإلنسWان فWWي الحسWWد ويت

يقلWَده ) هكذا  24:  2مكتوب " انه بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم" ( حك 
  أولئك الذين إلى جانبه. 

  أمثلة على الغيرة من الكتاب المقدس 

.   مWWن ثWWم بWWدأت فWWي النهايWWة بWWوادر الكراهيWWة بWWين األخWWوة األوائWWل ( قWWايين 5
. هكذا جاء القتل البغيض لإلخوة عندما غار قWايين الظWالم مWن هابيWل وهابيل )

البWWار، عنWWدما اضWWُطهد الصWWالح مWWن الشWWرير نتيجWWة للغيWWرة والحسWWد. فكWWم كانWWت 
نيWWران الغيWWرة قويWWة لتتمWWيم تلWWك الجريمWWة، إلWWى حWWد أن قWWايين لWWم يضWWع المحبWWة 

حسWWبانه. األخويWWة أو جسWWامة الخطيWWة أو حتWWى مخافWWة هللا وجWWزاء الخطيWWة فWWي 
فWWذلك الWWذي كWWان أول مWWن ظهWWر بWWَِره ( هابيWWل ) ُظلWWم بجWWور.. لقWWد قاسWWى مWWن 
الكراهية وهو الذي لم يعرف الكراهية، لقد ذُبح بطريقWة وحشWية ذلWك الWذي لWم 

  يقاوم وهو يُقتل.

لقWWد تسWWببت الغيWWرة أيضWWاً فWWي عWWداء عيسWWو ألخيWWه يعقWWوب، فبسWWبب حصWWول    
وتحWَول إلWى كراهيWة ثWم في نفWس عيسWو  يعقوب على بركة أبيه اشتعلت الغيرة

إلى االضطهاد. وكان الحسد أيضاً هWو سWبب بيWع يوسWف بيWد إخواتWه، فبعWد أن 
عرض عليهم في براءة وبساطة كأخ ألخواته، المجد العظيم الذي ظهر له فWي 

  رؤياه اشتعلت عقولهم الحاقدة بالحسد نحوه.

ذلWك البWريء الWرحيم  –اود وماذا تُرى قد أثار شWاول الملWك أيضWاً لكراهيWة د  
إال دافWWWع الغيWWWرة؟ إذ حWWWاول أن يقتلWWWه مWWWراراً باضWWWطهادات  –الصWWWبور الوديWWWع 

ألنWWه عنWWدما قتWWل جليWWات وذبWWح هWWذا العWWدو الجبWWار بمعونWWة ونعمWWة هللا، متكWررة. 
انطلق الشعب بإعجاب واستحسان في مWدح داود، فتولWّدت داخWل شWاول نيWران 

  سد.الكراهية واالضطهاد من خالل الح



ولئال يطول الحديث بذكر أسماء، دعونا نأخذ في اعتبارنا دمار شعب قد هلك  
مWWرة والWWى األبWWد. ألWWم يهلWWك اليهWWود علWWى هWWذا النحWWو؟ اذ قWWد فضWWلوا أن يحسWWدوا 
المسWWيح علWWى أن يؤمنWWوا بWWه.. واذ اسWWتخفوا باألعمWWال العظيمWWة التWWي قWWام بهWWا 

بهم ليروا أعمال المسيح خدعوا بغيرة عمياء ولم يستطيعوا أن يفتحوا أعين قلو
  االلهية.

WWن قلوبنWWا التWWي قWWد  6  اآلن اذ نWWرى هWWذه األمWWور، أيهWWا األخWWوة األحبWWاء، لنُحّصِ
تكرسWWت a بشWWجاعة ويقظWWة رافضWWين مثWWل هWWذا الشWWر العظWWيم المWWدمر، ولWWيكن 
موت اآلخرين ( أي الشخصيات التي ذكرناهWا سWلفاً ) مفيWداً لخالصWنا، ولتقWدّم 

  ة للمحترسين.عقوبة األحمق منفع

  نتائج الغيرة 

ولكن مWع ذلWك فWال يوجWد مWا يجعWل أحWداً يظWن أن مثWل هWذه الخطيWة يمكWن أن  
تأخذ شكالً واحداً فقWط أو أن تنحصWر فWي حWدود ضWيقة أو تقتصWر علWى نطWاق 
محدود. فدمار الغيرة متشعب، ناٍم ومنتشر على نطاق واسع. إنهWا مصWدر كWل 

يWة، أصWل التعWديات، منهWا تنشWأ الكراهيWة الشرور، منبWع الكWوارث، بWذرة الخط
ومنها تخرج العداوة. فالغيرة تلهب الجشع عندما ال يكWون اإلنسWان مكتفيWاً بمWا 
عنده، عند رؤيته لمWن هWو أغنWى منWه، وهWي تWدفع الWى اشWتهاء الكرامWة عنWدما 

  يرى شخص ما شخصاً آخر أكثر منه ارتفاعاً في الكرامة.

وتخضع بواطن العقل لسWيطرتها، حينئWذ ال يعمWل فعندما تُعمي الغيرة حواسنا  
لمخافة هللا اعتبWار وتهمWل تعWاليم المسWيح وال يكتWرث بيWوم الدينونWة. فالكبريWاء 

الفكWر مشWككاً إيWاه، وعWدم ينفخ، والقسوة تجلب المرارة، وعدم اإليمWان يWراوغ 
االحتمWWال يثيWWر الWWنفس، الخWWالف فWWي الWWرأي يسWWبب الحنWWق، والغضWWب يWWزداد 

فال يستطيع من صار عبداً لسWلطان غيWره، أن يُحجWم نفسWه أو يقودهWا.  اشتغاالً 
وهكذا تتحطم رابطة سالم الرب، وتنتهك المحبة األخوية ويفسد الحWق وتنقسWم 
الوحدة وينغمس الشخص في الهرطقWات واالنشWقاقات، خاصWة عنWدما يسWتخف 

كاهنWاً أو  بالكهنة أو يحسد األساقفة أو عندما يشتكي من عدم سWيامته هWو نفسWه



أسقفاً باألولى أو عنWدما ال يحتمWل اآلخWر الWذي قWد صWار أعلWى منWه فWي الرتبWة 
  محتقراً إياه. 

هكWWذا يتمWWرد الشWWخص المتكبWWر بسWWبب الغيWWرة، ويصWWير ضWWحية للحسWWد، فيثWWور  
بغضب على عWدوه مريWداً إيذائWه، وهWو ال يثWور ضWد الشWخص نفسWه، بWل ضWد 

  الكرامة التي صارت لهذا الشخص. 

  ير الغيرة على النفستأث 

هكذا حقاً تكون الدودة التي تأكل النفس، الوباء الذي في أفكWار اإلنسWان، كWم  7
هي ضخامة صدأ القلب عندما يُغار من فضيلة إنسان آخر او من سWعادته، أي 
أن يكره فيه مواهبه او البركات اإللهية، أن يعتبر خير اآلخر كشWر لنفسWه، أن 

المشWWهورين، أن يجعWWل مWWن مجWWرد اآلخWWرين  يتعWWذب بسWWبب رخWWاء األشWWخاص
عقوبWWWة لنفسWWWه، أن يضWWWع جWWWالداً ليعWWWذب بWWWه قلبWWWه، أن يWWWأتي بعWWWذابات ألفكWWWاره 
ومشاعره ليمزق بها أعماقه الداخلية، أن يضرب أعماق القلب ببراثن البغضة 
والكراهية. مثل هؤالء الناس ال يهناً لهWم طعWام وال يلWذ لهWم شWراب، بWل هنWاك 

وأحزان وآالم، وبما أن الحاسد ال يعلن أبداً عWن غيرتWه فWإن قلبWه دائماً تنهدات 
  محاصر وممزق ليالً ونهاراً على الدوام.

وأي خطايا يفعلها اإلنسان لها نهاية. ففي حالة الزنا  فالشرور األخرى لها حد 
تتوقف الجريمWة عنWدما تWتم الشWهوة بWاقتراف الخطيWة. وفWي حالWة القتWل تتوقWف 

رتكWب القتWل. وبWامتالك الغنيمWة ينتهWي جشWع السWارق. وإتمWام الجريمة عندما يُ 
الخدعة يضع حداً للمخادع، أما الغيرة فليس لها حWد، إنهWا شWر دائWم وخطيWة ال 
تنتهي، فكلما نجح المحسود نجاحاً أكبر كلما يلتهب الحاسد بWاألكثر مWن نيWران 

  الحسد.

شريرة، وشحوب الوجه من هنا تكون تعبيرات الوجه المتوعدّة، النظرة ال 8   
وارتعاش الشفتين وصرير األسنان والكلمات الماجنة واإلهانات التي بال لجWام 
واليWWد المتأهبWWة لوحشWWية القتWWل، وحتWWى ان كانWWت األيWWدي فWWي الوقWWت الحWWالي بWWال 
سيف فهي مسلحة بالكراهية النابعة من عقل متقد بالغضب ولذلك يقول الروح 



الذي يWنجح فWي طريقWه مWن الرجWل المجWري  القدس في المزمور (( ال تغر من
) وأيضاً (( الشرير يتفكر ضWد الصWديق ويحWرق عليWه  7:  37مكايد )) ( مز 

  ). 13، 12:  16أسنانه، الرب يضحك به ألنه رأى أن يومه آت )) ( مز 

كذلك يشير وينبه الطوبWاوي بWولس الWى ذلWك عنWدما يقWول : (( حنجWرتهم قبWر  
ا، سWWم األصWWالل تحWWت شWWفاهم وفمهWWم مملWWوء لعنWWة مفتWWوح بألسWWنتهم قWWد مكWWرو

ومرارة. أرجلهم سريعة الى سWفك الWدم فWي طWرقهم اغتصWاب وسWحق وطريWق 
  ). 18 – 13:  3السالم لم يعرفوه، ليس خوف هللا قدام عيونهم )) ( رو 

  خطورة الغيرة  

عندما تُجَرح األعضاء بالسيف فإن الشر يكون أهون والخطر يصWبح أقWل،  9 
المعالجWWة عنWWدما يكWWون الجWWرح ظWWاهراً. فعنWWدما يWWؤتي بWWالعالج يُشWWفى وتسWWهل 

الجرح الظWاهر سWريعاً، ولكWن جWراح الغيWرة مختفيWة ومختبئWة ال تقبWل الشWفاء، 
حيث أن الغيرة دفينة وكامنة في أعماق النفس المظلمة. فمن منكم كان حسوداً 

Wن يكWت أو خبيثاً فلينظر كيف يكون مخادعاً ومؤذياً وكارهاً لمWت لسWرههم. فأن
عدًوا لخير اآلخر بقدر ما أنت عدو لنفسك. فأيfا كWان الشWخص الWذي تضWطهده 
بالغيرة فهو قادر علWى الهWرب منWك وتجنبWك ولكنWك ال تسWتطيع أن تهWرب مWن 
نفسWWك، فأينمWWا كنWWت يصWWاحبك خصWWمك، فالعWWدو دائمWWاً فWWي قلبWWك والWWدمار مغلWWق 

التWWي ال مفWWر منهWWا، أنWWت داخلWWك وأنWWت مقيWWد ومربWWوط برباطWWات مWWن السالسWWل 
مأسور بالغيرة كسيِّد لك، فال تعزية تخفف عنWك. إنWه شWر مسWتمر أن تضWطهد 

  شخصاً منعم عليه من هللا، إنها نكبة بال عالج أن تكره شخصاً سعيداً.

  اإلتضاع سالح ضد الغيرة 

لذلك أيها األخوة األحباء فلقد نبه الرب عن هذا الخطر لئال يقWع أحWداً فWي  10 
الموت نتيجة لغيرته من أخيه، فعندما سأله التالميذ عن األعظم بينهم قال : فخ 

). وبجوابWه هWذا  48:  9(( ألن األصغر فيكم جميعاً هو يكون عظيماً )) ( لو 

ق كWWل سWWبب وأسWWاس للحسWWد.  قطWWع علWWيهم كWWل سWWبل الغيWWرة ألنWWه استأصWWل ومWWزَّ



داً. فال مجاالً للنزاع فغير مسموح لتلميذ المسيح أن يكون غيوًرا أو يكون حاس
بل باالتضاع نصل الى أعلWى الWدرجات، فقWد تعلمنWا  بيننا على مجد السلطة....

  كيف نصير مرضيين أمامه.

وأخيWWراً يرشWWدنا وينصWWحنا بWWولس الرسWWول أيضWWاً عWWن كيWWف يجWWب علينWWا نحWWن  
الWWذين اسWWتنرنا بنWWور المسWWيح وقWWد هربنWWا مWWن ظلمWWة أعمWWال الليWWل، أن نسWWير فWWي 

ور، فيكتب ويقول : (( قد تناهى الليل وتقWارب النهWار فلنخلWع أعمWال أعمال الن
الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلباقة كما في النهار ال بالبطر والسWكر، وال 

) فWWإذ قWWد  13 – 12:  13بالمضWWاجع والعهWWر وال بالخصWWام والحسWWد )) ( رو 

ة وأضاء بهاء النهار فارقت الغيوم قلبك واذ انقشع منها الليل واذ تالشت الظلم
حواسك واذ بدأت أن تصWير إنسWاناً للنWور، فاعمWل أعمWال المسWيح ألن المسWيح 

  هو النور والنهار.

  نور المحبة وظالم الغيرة 

لماذا تندفع نحو ظلمة الغيرة؟ لماذا تورط نفسك في سحابة الحسد؟! لمWاذا  11 

للشWيطان الWذي سWبق  تنطفئ كل نور للسالم والمحبة بظالم الغيرة؟! لماذا تعود
وجحدتWWه؟! لمWWاذا صWWرت مثWWل قWWايين .... اذ كWWان حاسWWداً ألخيWWه ويضWWمر لWWه 
الكراهية فقد حسب كقاتل؟ فيوحنا الرسول يقول في رسالته معلناً : (( كل مWن 
يبغض أخاه فهو قاتل نفس أنWتم تعلمWون أن كWل قاتWل نفWس لWيس لWه حيWاة أبديWة 

: (( من قال أنWه فWي النWور وهWو يWبغض ) وأيضاً  15:  3يو  1ثابتة فيه )) ( 

أخاه فهو الى اآلن في الظلمة، فمن يحب أخاه يثبت في النور وليس فيWه عثWرة 
وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمWة وفWي الظلمWة يسWلك وال يعلWم أيWن يمضWي 

) فهWو يقWول أن مWن يWبغض  11 – 9:  2يWو  1ألن الظلمة أعمWت عينيWه )) ( 

ال يعلWم الWى أيWن يWذهب ألنWه دون أن يWدرك يتجWه الWى أخاه يسWير فWي الظلمWة و
جهنم وبجهل وعدم بصيرة يWزج بنفسWه فWي العقWاب، منسWحباً مWن نWور المسWيح 
الذي ينذرنا قائالً : (( أنا هو نور العالم مWن يتبعنWي فWال يمشWي فWي الظلمWة بWل 

  ). 12:  18يكون له نور الحياة )) ( يوحنا 



ولكن، من يتبع المسيح هو الذي يحفظ وصاياه، يسلك في تعاليمه، يقتفي آثار  
أقدامWWه وطرقWWه ويتمثWWل بتعاليمWWه وأعمالWWه. كمWWا يحثنWWا بWWذلك بطWWرس الرسWWول 
وينصحنا اذ يقول : (( ألنكم لهذا دعيتم فإن المسيح أيضاً تألم ألجلنا تاركWاً لنWا 

  ). 21:  2بط  1مثاالً لكي تتبعوا خطواته )) ( 

  البساطة والمحبة المسيحية 

علينا أن نتذكر بما يدعو المسيح شWعبه ومWا هWو االسWم الWذي يطلقWه علWى  12  

). ألن  15:  2، 12:  10قطيعWWWه.. أنWWWه يWWWدعوهم (( خWWWراف )) ( راجWWWع يWWWو 

البراءة المسيحية تقابل تلك التي للخراف، وهو يدعوهم هكذا ألن بساطة الفكر 
الخWWراف البسWWيطة. فلمWWاذا يتWWوارى الWWذئب فWWي ثيWWاب ( المسWWيحي ) تشWWبه طبيعWWة 

) لمWاذا يWدعو نفسWه بWاطالً أنWه مسWيحي بينمWا هWو  15:  7الحمل؟ ( راجع مت 

يخWWزي قطيWWع المسWWيح؟ فبمWWاذا اذًا نWWدعو مWWن يضWWع اسWWم المسWWيح عليWWه دون أن 
يسير في طريق المسيح سوى أنه مجدف على االسم االلهي وبعيد عWن طريWق 

الرب نفسه يعلّم ويقول أن من يحفظ الوصايا يحيا ( راجWع الخالص، حيث أن 
)، وأنه يدعى حكيماً من يسمع ومن يعمWل بكلماتWه ( راجWع مWت  17: 19مت 

)، وأنWه يWدعى أعظWم فWWي ملكWوت السWماوات مWWن عمWل وعلWَّم ( راجWWع  24:  7

). ألنه يتحقق نفع الWواعظ الWذي يعلWم تعليمWاً صWالحاً ومفيWداً متWى  19:  5مت 

  ن الذي يخرج من فمه يتحقق باألعمال التي تتبعه.كا

وتWWُرى بمWWاذا أوصWWى الWWرب تالميWWذه؟ وأي مWWن مشWWورات المسWWيح الصWWالحة  
ووصWWاياه السWWماوية يجWWب أن تحفWWظ أكثWWر مWWن أن نحWWب بعضWWنا بعضWWاً بالمحبWWة 

  ). 12:  15، 34:  13التي أحب بها هو وتالميذه؟ ( راجع يو 

فكيف باألكثر يستطيع أحدٌ أن يحفظ السالم ومحبة هللا اذا كانت قد دخلت اليه  
  الغيرة؟ هل يستطيع ذاك أن يكون مسالماً أو محباً؟

وأيضاً عندما أبرز القديس بولس الرسول فضائل السالم والمحبة وعندما  13 

شWهيد إال جزم بشدة أنه ال نفع لإليمان أو للعطايWا أو حتWى آلالم المعتWرف أو ال



اذا حفظ الوصايا كاملة وتامة، وأضاف قائالً : (( المحبة تتأنى وترفق المحبWة 
  ). 4:  13كور  1ال تحسد المحبة ال تتفاخر وال تنتفخ )) ( 

فهو يعلمنا ويظهر لنا، أنه من كان دوماً متأنياً ومترفقWاً ومتحWرراً مWن الغيWرة  
موضع آخWر عنWدما كWان ينصWح والحسد يستطيع أن يقتني المحبة، وبالمثل في 

اإلنسان الذي امتأل من الروح القدس وصار ابناً a بالميالد السماوي بأال يتبWع 
شيء سوى األمور الروحية وااللهية، فلقد كتب هذا التعليم حين قWال : (( وأنWا 

كأطفWال فWي المسWيح.  أيها األخوة لم أستطع أن أكلمكم كWروحيين بWل كجسWديين
طعامWWWاً ألنكWWWم لWWWم تكونWWWوا بعWWWد تسWWWتطيعون بWWWل اآلن أيضWWWاً ال سWWWقيتكم لبنWWWاً ال 

تسWWتطيعون، ألنكWWم بعWWد جسWWديين. فإنWWه اذ فWWيكم حسWWد وخصWWام وانشWWقاق ألسWWتم 
  ). 3 – 1:  3كو  1جسديين وتسلكون بحسب البشر )) ( 

  االنسان المسيحي ال يعرف الحسد 

14 WWا الجسWWل والخطايWWحق الرذائWWن سWWد مWWزاء، ال بWWوة األعWWا األخWWدية وأن أيه
ندوس بقوة الروح بأرجلنا الوباء الWذي يبتلWى بWه الجسWد األرضWي، وإال عنWدما 
نعWود لتصWWرفات اإلنسWWان العتيWWق نتWWورط فWWي الفخWWاخ المميتWWة. كمWWا سWWبق فنبهنWWا 
الرسWWول لمنفعتنWWا بحكمWWة اذ قWWال : (( فWWإذًا أيهWWا األخWWوة نحWWن مWWديونون، لWWيس 

جسWد فسWتموتون، ولكWن ان للجسد لنعيش حسب الجسد ألنWه ان عشWتم حسWب ال
كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فسWتحيون ألن كWل الWذين ينقWادون بWروح هللا 

  ). 14 – 12:  8فأولئك هم أبناء هللا )) ( رو 

:  3كWو  1لنكWون هياكWل لWه ( راجWع  فإن كنا أبناء هللا، وان كنا قWد بWدأنا فعWالً  
يWWة بعWWد أن قبلنWWا الWWروح )، وإن كنWWا نعWWيش بقداسWWة وروحان 16:  6كWWو  2، 16

القدس وحولنا أعيننا من األرض الى السماء وإن كنا قد رفعنا قلوبنWا المملWوءة 
باa والمسيح كما يحثنا الرسWول : (( ان كنWتم قWد قمWتم مWع المسWيح فWاطلبوا مWا 
فوق حيث المسيح جWالس عWن يمWين هللا. اهتمWوا بمWا فWوق ال بمWا علWى األرض 

مستترة مع المسيح في هللا ومتى أُظهر المسيح في حياتنا ألنكم قد ُمتم وحياتكم 
). دعونWWا اذًا  4 – 1:  3فحينئWذ تظهWرون أنWWتم أيضWاً معWWه فWي المجWWد )) ( كWو 



نحWWن الWWذين متنWWا فWWي المعموديWWة ودفنWWا بحسWWب الخطايWWا الجسWWدية التWWي لإلنسWWان 
نعمWWل العتيWق والWذين قمنWWا مWع المسWWيح فWي المWWيالد السWماوي الجديWWد، أن نهWتم و

بالمثل األمور التي للمسيح كما يعلمنا وينصحنا الرسWول مWرة أخWرى ويقWول : 
(( اإلنسان األول من األرض ترابWي، واإلنسWان الثWاني الWرب مWن السWماء كمWا 

 – 47:  15كWو  1لبسنا صWورة الترابWي سWنلبس أيضWاً صWورة السWماوي )) ( 
سWماوي إال أن كنWا ). عالوة على ذلك فنحن ال نستطيع أن نحمل صورة ال 49

  على صورة المسيح ومثاله، وهي الحالة التي بدأنا أن نكون عليها اآلن.

مWا لسWتم عليWه، فذلك لكي تُغيِّروا ما كنWتم أنWتم عليWه وتبWدأوا أن تصWيروا  15  

وحتWWى يشWWرق فWWيكم المWWيالد اإللهWWي وتسWWتجيبوا للتهWWذيب اإللهWWي الWWذي a اآلب، 
  خالل حياته المكرمة والممدوحة. وحتى يتمجد هللا في اإلنسان من

كما يحثنا ويحذرنا هللا نفسه ويعد الذين يمجدونه بدورهم قائالً : (( فأني أكرم  
). فWالرب  30:  2صWم  1الذين يكرمونني والWذين يحتقروننWي يصWغرون )) ( 

الذي يشكلنا ويعدنا لكي ما نتمجد، وابن هللا الذي يغWرس فينWا صWورة هللا اآلب 
جيلWWه : (( سWWمعتم أنWWه قيWWل تحWWب قريبWWك وتWWبغض عWWدوك، وأمWWا أنWWا يقWWول فWWي إن

فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا العنيكم، أحسنوا الى مبغضيكم وصلوا ألجWل 
الذين يسيئون إلWيكم ويطWردونكم لكWي تكونWوا أبنWاء أبWيكم الWذي فWي السWماوات. 

مين فإنه يشرق شمسه على األشWرار والصWالحين ويمطWر علWى األبWرار والظWال
  ). 45 – 42:  5)) ( مت 

فإن كان من المجد والفخWر لإلنسWان أن يكWون أبنWاؤه مشWابهين لWه، وأن يكWون  
بWWاقي األبنWWاء مشWWابهين ألبWWيهم، فكWWم بWWاألكثر يكWWون فWWرح هللا اآلب عنWWدما يولWWد 
أبناؤه بالروح حتى أنهم من خالل أعمالهم وتسWبيحهم يمجWدون هللا! فكWم يكWون 

والتاج المعWد لكWم عنWدما ال يقWول هللا عWنكم : (( ربيWت بنيWت إكليل البر عظيماً 
) بWWل عنWWدما يطWWوبكم ويWWدعوكم  2:  1ونشWWأتهم أمWWا هWWم فعصWWوا علWWى )) ( إش 

السيد المسيح للمكافأة بقوله : (( تعالوا الّي يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد 
  ). 34:  25لكم منذ تأسيس العالم )) ( مت 



  أكاليل االنتصار 

ان الفكر يا اخWوتي األحبWاء، يجWب أن يتقWّوى بالتأمWل ويجWب أن يتحصWن  16 

ضWWد سWWهام إبلWWيس بمثWWل هWWذه التWWداريب الروحيWWة. فلWWتكن القWWراءات الروحيWWة 
والصWالة فلWتكن بWال انقطWاع  باستمرار في أيادينا وذكر هللا دائمWاً فWي حواسWنا. 

WWا يWWه كلمWWى أنWWة حتWWال الروحيWWين باألعمWWون مهتمWWب أن نكWWدو ويجWWا العWWدنو من
ويحWWاول االقتWWراب منWWا، يجWWد القلWWب مغلقWWاً ومسWWلَّحاً ضWWده. ألن إكليWWل االنسWWان 
المسيحي ليس هو اإلكليل الWذي ينالWه فWي زمWن االضWطهاد فقWط. ولكWن للسWالم 
أيضWاً إكليWل، الWذي بWه نُكلWَّل كمنتصWرين فWي حروبنWا المتنوعWة. حينمWا ننتصWWر 

وة يقابلWWه إكليWWل العفWWة، ومقاومWWة علWWى الخصWWم ونطرحWWه. فالتغلWWب علWWى الشWWه
الغضب والعنف مكافأته إكليل الصبر، أما النصرة على الجشع فهي نبذ المال، 
ومدح اإليمان هو في احتمال ضيقات هذا العWالم والثقWة فWي المسWتقبل. ومWن ال 
يتعالى في رخائه ( يتفاخر بغناه ) ينال مجد االتضWاع. ومWن يعطWف ويصWادق 

السماوي. ومن ال يحسد أحداً ويحب إخوته بال ريWاء، يُكWَرم  الفقراء ينال الغنى
ويُكافأ بالمحبة والسالم. فنحن كل يوم نعدو في ميدان الفضWائل لكWي مWا نصWل 

  الى أكاليل وتيجان البر بدون انقطاع.

  نصائح عالجية لمن سقطوا في الغيرة والحسد 

غيرة والحسWد علWيكم أن ولكي تستحقوا هذه األكاليل، أنتم الذين امتألتم بWال 17 

تتركوا تماماً كل نية سيئة كانت فيكم قبالً. ويجب أن تتغيروا الى طريق الحياة 
األبدية مقتفين خطوات الخالص. اقتلعوا من قلWوبكم األشWواك والعوسWج، حتWى 
تأتي بذار الWرب بثمWر وفيWر ولكWي يWأتي المحصWول اإللهWي والروحWي بحصWاد 

المWرارة، وكWذلك مWرض النWزاع، طهWروا العقWل  اقطعوا تماماً ُسمغني ووفير. 
الWWذي أُصWWيب بغيWWرة الحيWWة. دعWWوا المWWرارة التWWي اسWWتقرت داخلكWWم تلWWين بعذوبWWة 
المسWWيح. إذ أخWWذتم مWWن سWWر الصWWليب الطعWWام والشWWراب. فلتWWدعوا الخشWWبة التWWي 
أفادت ( بني إسرائيل ) وجعلت الماء عذباً في (( مارة )) تفيدكم أنWتم بالحقيقWة 

قلوبكم المرتخية، وإن فعلتم هذا فلن تتعبوا في الحصWول علWى عWالج  في شفاء



لشفائكم، فابدؤا في عالج أنفسكم من الموضع الWذي تسWبب فWي جWرحكم. أحWب 
من كنت تكرههم مWن قبWل، أكWرم أولئWك الWذين حسWدتهم مقلWالً مWن شWأنهم بغيWر 

ال وجWWه حWWق، تشWWبَّه بالصWWالحين ان كنWWت تسWWتطيع أن تفعWWل مWWثلهم، وإن كنWWت 
تستطيع ذلك فابتهج بالحقيقة معهم في وحدانية المحبة، وشريكاً لهم في شWركة 
الحWWب وربWWاط األخWWوة. فسWWوف تُغفWWر ذنوبWWك حWWين تغفWWر أنWWت أيضWWاً لآلخWWرين ( 

)، وسوف تُقبل تقدماتك حين تتقدم الى هللا كصانع سالم (  25:  11راجع مر 

حWين تفتكWر فWي األمWور )، وأفكارك وأعمالWك سWيقودها هللا  23:  5راجع مت 

اإللهية والحقة كما هو مكتوب (( ليتفكر قلWب اإلنسWان فWي أمWور حقWه لكWي مWا 
  ). 1:  16تكون خطواته منقادة من هللا )) ( أم 

عالوة على ذلك فهناك أمور كثيرة يجب أن تتفكWر فيهWا، تWذكر الفWردوس  18 

ر ملكWWWوت حيWWث لWWWن يرجWWع قWWWايين ثانيWWة اذ قWWWد قتWWWل أخWWاه بسWWWبب الغيWWرة، تWWWذكّ 
السماوات الذي لن يسمح الرب بدخوله إال لمن لهم قلب وفكر واحWد، تWذكر أن 

)،  9:  5هؤالء فقط يمكن أن يُدعوا أبناء هللا : الذين هWم صWانعو سWالم ( مWت 
الذين بواسWطة المWيالد االلهWي ( المعموديWة ) وحفWظ الوصWايا أصWبحوا واحWداً، 

WWيح. تWWال هللا اآلب والمسWWى مثWWائرين علWWا صWWار هللا، وأننWWت أنظWWا تحWWذكروا أنن
نجتWWاز سWWلوكنا وحياتنWWا تحWWت قضWWاء هللا. أننWWا نصWWل فWWي النهايWWة الWWى إمكانيWWة 
رؤيته، ان كنا نرضيه اذ هو يالحWظ أعمالنWا، ان كنWا نُظهWر أنفسWنا كمسWتحقين 
لنعمته وغفرانه ان أرضWيناه أوالً فWي هWذا العWالم، وبالتWالي سWنكون فWي رضWاه 

  سماء.الى األبد في ال


