العدد الثامن ،أيار 2021
السنة السابعة عشرة
_____________________________________________________________________________

القديس سمعان من ديابابي
مختارات من تعاليمه 8 -
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
 -141كما يزب د الحليب ويرتف ع عن دما يغلي ،ك ذلك عن دما يتف اخر المتك برون يرتفع ون .وكم ا يمكن أن
عوزين.
يفيض الحليب يمكن أن يصبح المتكبرون ُم َ

 -142كارتفاع سنبلة القمح الفارغة ،ينظر المتكبر إلى نفسه باستكبار .األول ال يثمر واآلخر َق ِليل ْالعَ ْق ِل.

 -143كم ا يعتقد الجاه ل ب أن البح ر يالمس أقص ى الس ماء ،يعتق د المتك برون أن عقلهم يمسّ الس ماء.

وبمقدار بُعد البحر عن السماء ،بُعد المتكبرين عن اهلل وعن التواضع.

الملذات الخاطئة الثروةَ.
ُ
الحرس العظيم اإلمبراطورَ ،تتبع
ُ
 -144كما يتبع

تماما كما يمسك الرجل حصا ًنا من مقاليده حتى ال يه رب ،يمس ك الش يطان اإلنس ان بمحب ة الم ال
ً -145

حتى ال يخلص.

 -146البخي ل يخفي مال ه والرج ل الحكيم أس راره .األول ح تى ال يحصل خ يرٌ ألحد ،والث اني ح تى ال

أحد بأذى.
ٌ
يصاب

الخلد الذي يعيش تحت األرض ال يهتم بالنجوم ،ال يكترث الغني الذي يحب المال بعجائب
 -147كما أن ُ

اهلل.

 -148يصعب سماع الطلقة النارية في الثلج ،وعلى المنوال نفسه ال يك اد ص راخ الفق راء يُ س مع في آذان

محبي المال.

يكرم الخالق.
يكرم أباه ،الرجل الخاطئ ال ّ
 -149بما أن االبن الفاسد ال ّ

 -150بومة الصيد تبحث عن الخراب ،والرجل الحسود يبحث عن بؤس اآلخرين.
 -151في َبَرد الصيف يمكنك أن تحتمي حتى ول و تحت ش جرة ،لكن ال يمكن ك اله روب من الغض ب ول و
في الدير.

 -152الثلج يثقل عندما تمطر ،وكذلك تك َبر الخطيئة عندما ُتر َتكَب عن قصد.

عرابه.
حتى ّ
 -153كما ينبح الكلب الشرس حتى على الذين يعرفهم ،يدين الحسود ّ

تعلُمه الخطيئة.
 -154كما يصعب محوَ المكتوب بالحبر ،كذلك من الصعب إنقاص ما ّ
صلي إلى اهلل ال ينبغي أن نفكّ ر
يرا من الرك اب ،وعن دما ن ّ
 -155عندما نقود قارب ًا ،يجب أال نأخذ ع ددً ا كب ً
في كل أنواع األمور.
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غائم ا أو ممط ًرا ،وصلِّ بجدي ة أك بر عن دما تك ون
 -156اربط القارب بشكل أكثر أما ًنا عندما يكون الجو
ً
تغلب عليك.
في محنة أو تتعرض لتجربة ،حتى ال يدخل الماء إلى قاربك وال اليأس أن ي ّ

 -157ال يمكن لساعة اليد أن تعم ل إذا لم ُتض َبط ،ومثله ا النفس ال يمكن أن تظ ل مخلص ة ونقي ة إذا لم

تصل إلى اهلل .هذه هي اآللية التي تعمل بها الساعة والطريقة التي تعمل بها الطبيعة البشرية.
ِّ

 -158كما أن فراء الثعلب ال قيمة له في الصيف ،الصالة إلى اهلل ال قيمة لها إذا كان المرء يكره أخاه.
تقوى بالصالة الطاهرة.
تثبّت البراميل في مكانها بواسطة أحزمة قوية ،والروح ت ُّ 159

ّ
الجز على المنجل ،والرحمة تجلب السعادة للروح عندما نصلي.
 -160ندى الصباح يسهّ ل
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