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عشر الثالثة المقالة
 
  

 في االنتباه
 

أصغي إلى ذاتك أيتها الشبيبة المؤثرة النسك لئال تعبر أيامك فيي التني ، ال ت تلب يي ااف ياخ الةبي ية  

 . لئال تضعف قوتك في حرب العدو ال لي ن كل وقت في ذهنك السيد الح و لي  ل سعي نس ِك 

د حيا  الييوو وأقتيرب الوقيت اليهي فييم العيام و  حاضري جرياً أيتها الحداثية فيي جهياس نسي ِك ال قي 

ي   و  والمتوانو  ينيدمو  ال أقتنيي اليضيي ة ميا ساو ليك ؛ميا  ي أقتنيي وخنياً فيي نياًرِف وصيدقاً فيي 

 . مسامعِك وك مات حياة في لسانِك 

تعهدي المرضى في قدميِك ي وفي ق بِك صوخة خبِك ال في أنضائِك تلويمات العية لييضل ت ريمِك  

 . رة المالئ ة والناس بحض

خشبة ت نيس لها ت رو إذا كا  فيها صوخة م ك مائت ال ف م أحرى ت رو الينيس الحاويية فيهيا ال ي م  

 . في هها الدهر والمستأنف 

أصِغ إلى ذاتك أيها الحبيب ي إ  الشهوة مائتة فأما جسمك فهو حي ي وتأميل إذاً بمبالغية وأحيهخ أت  

 . إ  أنطيتم حياة يلت ك ال فإ  المائت إذا أحييتم قتل من منحم الحياة تمنح جسدف حياة المائت ي ف

فأنرف بمبالغة ما هي الشهوة ال فالشهوة خ واً من الجسم مائتة ي فإذا اقترنت الشهوة بالجسم تعيش  

 . الشهوة ي ويدخس الههن في حالوتِها ال ويوجد الجسد الحي مائتاً بإماتتها إيا، 

ذاتك بتحر؛ من هها المائت في توقد ناخ شهوتم ال أحضر إلى ذهنك النياخ التيي فمن أجل هها أحيظ     

ت تطيييأ والييدوس الييهي ت يمييوت فيييي الحيياب يةمييد التهيياب اانضييال ال لييئال تسييترخي فتغ ييب وتنييدو 

 . وتستدخف كل الناخ ال ناخ الندامة وتعتاس أ  تةطئ وتندو 

أقتِن صرامة منه اتبتدال ملابل كل شهوة ي وت تنغ ب لها ي وت تعتياس ن يى اله يمية فيي الحيرب ي  

ا  العاسة طبيعة ثانية ي وانتياس اتسترخال ت يلتني قط صرامة وشهامة انم كل حين يبني وينلض ال 

 . كل وقت يةطئ ويندو 

 . سطير كتابة ندامتك ثابتة إلى أبد الدهر أيها الحبيب إذا انتدت أ  تتراخى إذا قوت ت فست و  ت 

من قيد أنتياس أ  ينغ يب ليبعض الشيهوات فضيمير، ي يير ليم كيل وقيت موبةياً ي وي يو  كيل وقيت  

ح ينيياً كئيبيياً ال فيييرى قييداو النيياًرين وجهييم بييوخ  ونافييية ي وهييو ميين ساخييل ملطييب ميين أجييل تييوبي  

 .ها ح ناً موجعاً ضمير، إيا، ي ا  الشهوة انتاست أ  تمنح الهين يعم ون  

ا  المسيييح هييو ل يينيس خييتن ت فتحيير؛ ب ييل نيسييك ي وأحييهخ حاوييياً فييي ذاتييك المسيييح كييل وقييت ال  

ال ت تترف ختنك المحق لئال يتركك ي وإذا تركك تحب الغريب العيدو الغياا اليهي يغيش ي يحيب يموت

 . لتها وقتاً يسيراً ويترف انم هو ؛انية نجسة ي فإذا أفنى اإلنسا  قوتم فيها يم

من ت يب ي ا  العدو إذا افنى قوتنا و؛ماننا في نجاساتم وشيهواتم الدنسية ي يبتعيد حينئيه ننيا انيم  

. اليهي ليم التمجييد إليى أبيد اليدهوخ يملتنا وت يحبنا قط ي ل ين يحبنيا ال ي م اوب واتبين واليرود الليدس

 .آم ين
 

                                                           

  م ااخثوذكسيين أجمعم يا  ال نائس السوخية ومع  ملاتت ماخ إفرآو :كتاب  

 وقف ن ى طبعم أحد خهبا  سير السيدة العهخال البراموس في برية اانبا ملاخيوس
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