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القديس سمعان من ديابابي
8-مختارات من تعاليمه  

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

كما يمكن أنوعندما يتفاخر المتكبرون يرتفعون. كذلك ما يزبد الحليب ويرتفع عندما يغلي، - ك141
.ُمعَوزينيفيض الحليب يمكن أن يصبح المتكبرون 

ال يثمر واآلخر َقِليل اْلَعْقِل.األول . راباستكبالفارغة، ينظر المتكبر إلى نفسه سنبلة القمح  عاارتفك- 142
د  أقصى السماء، مساليأن البحر ب الجاهل يعتقد- كما 143 السماء.ّالمتكبرون أن عقلهم يمسيعتق

ن عن اهلل وعن التواضع.يالمتكبرُبعد البحر عن السماء، بمقدار ُبعد و
.َ الخاطئة الثروةُالملذاتتتبع ، َ العظيم اإلمبراطورُالحرسيتبع - كما 144
 المالةحباإلنسان بمالشيطان يمسك - تماًما كما يمسك الرجل حصاًنا من مقاليده حتى ال يهرب، 145

حتى ال يخلص.
تى ال 146راره. األول حل الحكيم أسه والرجل يخفي ماليرحصلي- البخيتى الٌ ألحد خاني ح، والث
 بأذى.ٌ أحدابيص
الغني الذي يحب المال بعجائبيكترث  الذي يعيش تحت األرض ال يهتم بالنجوم، ال لدُالخأن ما ك- 147
اهلل.
صراخ الفقراء ُيسمع في آذانوعلى المنوال نفسه ال يكاد نارية في الثلج، الطلقة ال- يصعب سماع 148

محبي المال.
 الخالق.ّميكره، الرجل الخاطئ ال ا أبّميكر- بما أن االبن الفاسد ال 149
 يبحث عن بؤس اآلخرين.دوالحسالرجل و- بومة الصيد تبحث عن الخراب، 150
ولوتحت شجرة، لكن ال يمكنك الهروب من الغضب ولو  الصيف يمكنك أن تحتمي حتى دَرَب- في 151

في الدير.
عن قصد.ُترَتكَب الخطيئة عندما وكذلك تكَبر - الثلج يثقل عندما تمطر، 152
ابه.ّ عرّىحت دوالحس يدين يعرفهم، الذينشرس حتى على الكلب ال- كما ينبح 153
 الخطيئة.ُهمّتعل ما إنقاصمكتوب بالحبر، كذلك من الصعب ال َما يصعب محوك- 154
رّفكال ينبغي أن ن إلى اهلل ّيصلوعندما نأخذ عدًدا كبيًرا من الركاب، ن، يجب أال ًاقاربنقود  ما- عند155

.األمورفي كل أنواع 
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ا أو ممطًرا، وصل-156 دما تكونِّ اربط القارب بشكل أكثر أماًنا عندما يكون الجو غائمًبر عنة أك بجدي
 عليك.ّبتغلأن يليأس اقاربك وال إلى الماء يدخل ، حتى ال لتجربةفي محنة أو تتعرض 

ل إذا لم اليد - ال يمكن لساعة 157َبطأن تعما النفس ، ُتضة إذا لمومثلهة ونقيل مخلصال يمكن أن تظ
الطبيعة البشرية.بها تعمل الطريقة التي ولية التي تعمل بها الساعة اآل إلى اهلل. هذه هي ِّتصل

في الصيف، الصالة إلى اهلل ال قيمة لها إذا كان المرء يكره أخاه.له فراء الثعلب ال قيمة أن ما ك- 158
 بالصالة الطاهرة.ىّتقوتالروح وت البراميل في مكانها بواسطة أحزمة قوية، ّثبُ-ت159
الرحمة تجلب السعادة للروح عندما نصلي.والمنجل، يسّهل الجّز على - ندى الصباح 160
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