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 القديس مسعان من ديابابي

 3 - مختارات من تعاليمه

اث األرثوذكس    نقلتها إىل العربية أرسة التر

 

41.  
 
ق المرء عقله أكثر من المجذاف المستقيم يبدو ملتوًيا تحت الماء، ولهذا السبب يجب أن يصد

 .نظره

ة باردة للضيوف، وإيمان ناري  .42 ي يجب أن يكون هناك بثر
 
ي المكان حسنان كلٌّ ن ان أمر اهذفالروح، ف

 
ف

 .المناسب

43.   ، ف ضعيفكذلك يقال أن المكان الذي يوجد فيه البعوض غثر صحي ي الثر
 
 .اإليمان ف

ي السنونو عشه عىل الحائط، ويخلص اإلنسان باإليمان المستقيم .44
 .يبن 

ئ الفرن، بينما إشباع الجسد يمكن أن يؤدي إىل فقدان اإليمان .45  .يمكن لألمطار الغزيرة أن تطف 

؟أنت ، فكيف ال تعتاد رسالةكان الحمام قادًرا عىل تعلم حمل   إذا  .46  عىل فعل الخثر

 .تبحث األغنام عن مروج وحقول، بينما يبحث األذكياء عن السالم والخالص .47

48.  
ً
لكن عىل األقل  . الحرير كالديدان صنعتناس مثل النحل، وال للالعسل  صنعتال  العناكب أنانية جدا

ي كل ينطبق  هفسناألمر  . فضيلة الصمت ا لديه
 
مع الناس، يمكن للمرء أن يجد فضيلة أكثر أو أقل ف

 .منهم

ا عن العمل عندما ك .49
ً
يأس عندما يخيطه، كذلك الرجل الحكيم ال ينقطع ما ال يتوقف الخياط أبد

 .يواجه خيبة أمل

ي النار، يصبح المعدن كالل .50
 
 . ، والرجل الذي مع هللا يصثر عىل صورتههبف

 م   .51
ً
ي يلع، ن يريد أن يعرف الكتاب المقدس، ولكن م  يرتدي النظاراتن ال يرى جيدا

 
ه التواضع ف

 .إيمانه

 أن ما ك .52
 
 .بالرحمة نحصل عىل الحياة األبديةكذلك فتح بالمفاتيح،  األبواب ت

مجموعة متنوعة من بيمكن للمرء أن يدخل المدينة بطرق مختلفة، ويدخل ملكوت السموات  .53

وة مثل إبراهيم، فيمكنه ذلك بالفقر كما فعل لعازر . الفضائل  .إذا لم يستطع أن يدخلها بالثر

قة ستظهر بعد قليل،  أن  تعرف عندما ترى نجمة الصباحكما أنك  .54 عندما كذلك الشمس المشر

 .تحكم عىل نفسك، فأنت عىل وشك الخالص

ي نهاية اليوم يفحص  .55
 
هالجل ر البعد السوق، يحصي التاجر كل مخزونه، بينما ف  .حكيم ضمثر

56.  
 
ي الحال، أو ال يمكنك تعل

 
 .عىل العيش بالتقوى عىل الفوراالعتياد م السباحة ف

ة يكما  .57 ي األعمال الصالحةالقلب الأجنحة كذلك من صوص ذو خرج من بيضة صغثر
 .متواضع تأتر

 .قداسةالو  يقةحقالللنفس بينما بحر، النهار و األ لألسماك  .58

 ، بينما ييجب أن  . بدون ثواب، وال صدقة جد ليمون بغثر عطر ال يو  .59
ً
الثواب ال نضج الليمون أوال

ي حينه
 
ي إال ف

 .يأتر
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بةال يمكن ل .60 ي  . ، وال يجد السالم بالشر  لمرء أن يجد السمك بزراعة الثر
 
ي الماء والسالم ف

 
السمك ف

 . كالهما يتطلب الكثثر من العمل للعثور عليه  . الخثر 


