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القديس مسعان من ديابابي
مختارات من تعاليمه 6 -

نقلتها إىل العربية أرسة ر
األرثوذكس
التاث
ي
التق.
 .101الذبابة يف اللي والكذب يف الكالم كالهما ممقوت عند الرجل ي
 .102كما يستخرج الناس الماء من اآلبار العميقة بحبل ،كذلك يحصلون عىل األشار من الرجال
التافهي باإلطراء.
ً
القاض ما لم تفعل شيئا خطأ.
 .103ال تخف من الصواعق بالقرب من مانعة الصواعق ،وال تخف من
ي
 .104كما يوجد أسماك خارج البحر ،السعادة موجودة بدون ثروة.
ّ
 .105ال تتالعب بقذارات الغي ،وال تهتم بشؤون اآلخرين ،حت ال تضيع روحك ووقتك.
 .106لألرانب ضعف رهيب :أثناء هروب ها تتوقف وتستمع ،وهذا ممتع للصياد .الكثي من الناس
ً
ً
وروحيا.
جسديا
يموتون يف اإليمان لهذا السبب،
الت يحكمون بها السماء ،مع أنه هو
 .107اإلنسان مفتون بقوة النسور وطريقة تحليقها والطريقة ي
شيطان .كما ييل النرس عىل جيفة ،ييل اإلنسان من كرامته إىل طي
نفسه يستطيع التغلب عىل أي فخ
ي
ً
الرذيلة .ومثلما يطي النرس بعيدا مرة أخرى ،يمكن لإلنسان أن يسيطر عىل عواطفه ،وهذا أعظم من أي
أرض.
قوة أو مجد
ي
.108
الت تدور فوق لهب الشمعة أن تحرق جناحيها يف أي وقت ،كذلك يمكن أن
مثلما يمكن للعثة ي
ُ
ً
يفقد اإلنسان الضائع يف عواطفه روحه أيضا.
ً
ً
 .109عندما تغرق سفينة ،حت التشبث بالطحلب يكون أمرا جيدا ،كذلك عندما يخطأ اإلنسان يمكن
أن تنقذه دموعه.
 .110إن الذين يسافرون بالطائرات تتبعهم نظرات الفضول ،بينما الذين يلجأون إىل هللا يحكم عليهم
ً
اآلخرون حسدا.
خالف .لكن كما تصبح البية
 .111البية تبدو ُم ّرة لمن لم يعتد عليها ،ومثلها التقوى
تبدو مملة لغي األ ي
ّ
الحارة لذلك.
أحىل ،كذلك يمكن للفاجر أن يتوب إذا كانت عنده الرغبة
ً
 .112ال يخرج الصوص لمجرد انكسار ر
المسيح إىل الحياة األبدية إن لم
قرسة البيضة .أيضا ال يقوم
ي
يتغلب عىل رغباته الخاطئة.
 .113كما تفرح األخوات بزواج أخيهم ،تفرح المالئكة عندما يتوب الخاط.ئ
ً
ً
 .114ال تخف آالمك عن الطبيب وال خطيئتك عن الكاهن ،فتكون بصحة جيدة بدنيا وروحيا.
ً
هشا أزل الثلج ،وإذا كانت روحك عزيزة عليك فال تخف خطيئتك.
 .115إذا كان سقف ميلك
ئ
ئ
تطق الدموع الصادقة كل الذنوب.
تطق الماء النار
 .116كما
 .117ابكوا عىل خطاياكم واجتهدوا يف الخالص حت تمحو التوبة كل ديونكم هلل وللناس.
يتطهر الذهب بالنار ت ّ
ّ
تطهر النفس بالتوبة.
 .118كما
ّ
ً
ر
الشء البائس ،كيف ال
ّ .119كل يوم يحسب التاجر ربحه وخسائره .فإذا كان هو يهتم كثيا بمثل هذا ي
تهتم أنت بالخالص األبدي.
 .120كما يحتاج الجيش للبوق تحتاج الناس إىل الوعظ.
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