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القديس مسعان من ديابابي
مختارات من تعاليمه 7 -
نقلتها إىل العربية أرسة الياث األرثوذكس
حت ال هللا يجد فيك ً
 .121ال تدع كلبك يتبعك ف الكنيسة وال كراهية قريبك ف قلبك ،ر
عيبا وال
ي
ي
الناس.
ً
ً
ر
ً
 .122كما تخلف السيارات دخانا وغبارا وراءها ،كذلك القلب الفاسد ييك وراءه آهة ويأسا.
 .123الطريق الرديء يض بإطارات السيارة كما ر
الشكة الفاسدة بالروح ر
تض ر
البشية.
ً
ً
لضمي النجس وجها متعجرفا.
 .124يرتدي الخياط المخمور قبعة ممزقة ،كما يظهر ا
ر
ر
َ
األنان يحب المديح والثناء.
 .125كما
يحب الماعز المنحدرات والمرتفعات ،الحب
ي
ّ
ً
 .126المياه الضحلة سهلة التعكر ،تماما كما الرجل الباطل سهل الغضب.
ر
الحقيق.
 .127كما تزعج الرياح القوية الطائرة ،األوقات السلمية تزعج اإلخالص
ي
الصغية.
والدبابي ،يجذب المجد الدنيوي ذوي األرواح
 .128كما يجذب السكر الذباب
ر
ر
ر
ً
 .129كما يسبب الجليد السميك خطورة ،الثناء المدىع ر
يض أيضا.
حت الكرمة الناضجة ،كذلك مدح الرجل يمكن أن يضه ر
 .130مثلما يمكن للثعلب أن يؤذي ر
حت يف
شيخوخته.
 .131مثلما يصطاد األطفال الفراشات يف الحقل بسعادة ،كذلك ذوو الروح الضعيف يسعون إىل
المجد الدنيوي.
 .132بما أنه من الصعب االحتماء من الدب ر
حت يف أعىل عمود مرتفع ،كذلك من الصعب حماية
الذات من محبة المجد ر
حت يف سن الشيخوخة.
ً
 .133النمل مجتهد ومؤنس ،لكن يمكن أن يكون ً
طيبي
لصا أيضا .لذلك ،قد يكون بعض الناس
ر
وشجعان ،ولكن من خالل المجد الباطل يشقون فضائل اآلخرين.
 .134كما أن النملة تشق القمح من البيدر لفصل الشتاء ،وكأنه حصاده ،كذلك الرجل صاحب المجد
يرن الشباب.
الباطل الذي يتحدث عن نفسه يفعل كما لو أنه كان ي
 .135كالفم َ
العطش الذي ر
يشب ماء البحر تكون النفس فارغة بسبب المجد الباطل.
َ
المشبع بالمجد
 .136عندما تضع الدجاجة بيضة تعلن ولذلك تفقدها .وبنفس الطريقة ،اإلنسان
الباطل ،إذ يت ر
كرس لمدح ذاته ،يفقد كل فضائله كما لو كان بال فضائل.
َ
الروح بسحره.
 .137كما يمسك العنكبوت الصامت بالذبابة ُيض رل العالم
حت سيارة اإلمياطور ،لذا الكلمات القاسية يمكن أن ر
كبية أن توقف ر
تض
 .138يمكن لعاصفة ثلجية ر
بالصالة المقدسة.
ً
الحالتي
 .139كما يستطيع النش أن يرفع سلحفاة يف السماء ،كذلك الكيياء يرفع رجال أحمقا .و يف كلتا
ر
الموت أمر ال مفر منه.
ر
 .140البعض يحب رفع قبعته بفخر ،والبعض اآلخر يفش اإلنجيل بجهل .فاألول يستحق الحكم،
واألخي الشفقة.
ر
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