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القديس مسعان من ديابابي
مختارات من تعاليمه 4 -

نقلتها إىل العربية أرسة ر
التاث األرثوذكس
الخي ينقذ نفسه مع اآلخرين.
يني لنفسه ولآلخرين ،بينما من يفعل ر
 .61من يحمل شعلة يف الليل ،ر
يبق رأسه يف وضع
 .62كالشجرة إذ
تعط ثمارها تميل أغصانها نحو األرض ،هكذا اإلنسان المتواضع ي
ي
منخفض.
ّ
الخي ال يتفاخرون.
 .63مثلما أن حط الفراشة عىل زهرة ال يسمع ،الناس األتقياء الذين يعملون ر
ّ
ً
تق ،لكن كالهما يعرفان
 .64الشجرة الشائكة تنتج أزهارا مثل شجرة الكرز ،كذلك يد ي
ع المنافق بأنه ي
من ثمارهما.
للمسيح أن يعيش بال مباالة ولو
يبق الموقد بال لهب وال لساعة ،كذلك ال يمكن
ي
 .65ال يمكن أن ي
ليوم واحد ،حت وفاته.
 .66ال تيك البذور خارج األرض يك ال تستهلكها الطيور ،وال تأت أعمال صالحة عالنية حت ال تلغ
بالشكر .غط بذورك باليبة وأعمالك بالتواضع.
ً
ً
 .67يك يصطاد الصيادون ثعلبا ،يضعون طعما يف مصيدة حديدية .كذلك يعد الشيطان اإلنسان
بالسعادة يف هذه الحياة ليجعله يخط.
اليد ،كذلك عىل الخاىطء الضعيف أن يحرص عىل
 .68كما أنه من الجيد إبعاد الخروف المجزوز عن ر
تالف الحكم المستعجل.
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 .70األرواح ر
الشيرة رشسة ضد اإلنسان الورع كما الذئاب رشسة يف الثلج.
ينش العنكبوت شبكته أمام خلية النحل ،بينما أمام األعمال الصالحة ً
ً .71
غالبا ما ر
دائما يظهر الشيطان
اإلغراءات.
يعان الحكيم؛ لذلك الحكمة والتواضع ضوريان.
 .72كما قد يغرق من ال يستطيع السباحة ،كذلك قد ي
 .73إلخماد الحرائق هناك فرق اإلطفاء ولتهدئة المشاعر هناك الصيام الصارم.
 .74تكرار هطول األمطار يؤدي إىل نمو الفطر ،بينما القلب النجس يجلب الكراهية والفتنة.
 .75كما أن من ّ
يلون البيض تتلطخ يديه ،كذلك من يرتبط بالخطأة يفسد قلبه.
خي لشجرة الزيتون .لهذا ينتج الزيتون
خي للرجل الورع كما أن صقيع الشتاء ر
 .76التجربة القاسية ر
الزيت بينما ييّين المسيحيون بالفضيلة.
 .77يمكن االحتفاظ بالقليل من النبيذ لسنوات عديدة ،لكن ليست جميع الشخصيات قادرة أن
تتحمل اإلغراءات الشديدة .لهذا اطلب من هللا أال تقع يف مثل هذه التجارب.
اليق يمكن أن يضب برج الكنيسة ،كذلك يمكن أن يضب الرجل الصالح بهجمة الخطيئة.
 .78كما أن ر
 .79قبل الحصاد ،قد يتلف اليد ً
كرما ،بينما قبل الموت حت الرجل الصالح قد يخطأ .لذلك ،ال تتشع
ر
يف ثناء أي كان.
ً
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.80
الفقي عندما يكون يف
تماما كما أن الغراب الجائع يف آب يأكل حت تينا ،كذلك يكذب الرجل
ر
ست .من طبيعة الغربان أن تأكل اللحوم ومن طبيعة الرجال أن يقولوا الحقيقة.
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