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مختارات تعليمية
القديس فيالريت موسكو

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

الحرية على أنها قدرة المرِء على فعل م�ا يري�ده... األش�خاص ال�ذين ترك�وا أنفس�هم " يفهم بعض الناس كلمة  " -

بين للحرية الخارجي��ة، ُيستعَبدون باألكَثر للخطايا واألهواء واالنحرافات، يظهرون في كثير من األحيان كمتعصِّ
ساعين إلى توسيع القوانين قدر المستطاع. لكن إنساًنا مثل هذا يستخدم الحرية الخارجية فقط ل��يرهق نفس��ه
بشدة بالعبودية الداخلي�ة. الحري�ة الحقيقي�ة عن�د اإلنس�ان غ�يِر المس�تعَبد للخطيئ�ة وغ�يِر الموخ�وز من ض�ميٍر
ه، هي كفاءت�ه الفّعال�ة في اختي�اِر األفض�ل في ض�وء ح�ق اهلل، وتفعيلِ�ه بمعون�ة ق�وة نعم�ة اهلل. ه�ذه هي يدينُ�

الحرية التي ال ُتقّيدها السماء وال األرض.
- إن السمكة الحّية تسبح عكس جَري�ان المي�اه. أم�ا الميت�ة فتطف�و م�ع الم�اء. ك�ذلك يس�ير المس�يحّي الحقيقي

عكس تيار عصر الخطيئة. أما الزائف فينجرف بعيًدا من سرعة التيار.
- إذا كنت عند مجيئك إلى منزل الملك تشعر بالقلق وتهتّم ب�أال تق�وم بش�يٍء يتع�ارض م�ع كرام�ة المك�ان، فب�أّي
خشوٍع إًذا عليك أن تدخل إلى منزل ملك السماء!. إذا كان الخوف يتملكك في بيت الملك، على الرغم من أنه ال
يراك، على الرغم من أنه قد ال يكون في المنزل، فبكَم من الخوِف ينبغي لك أن تق��ف في بيت اهلل، حيث ال��دائُم
الوجوِد حاضٌر دائًما، والناظُر الكلَّ يراك باستمرار. عندما تسمع صالًة في الكنيسة،  ِاسَع أال تسمع أذُنك فحس��ب،

بل قلبك أيًضا، حتى تصبح صالُة الكنيسة صالَتك الخاصة.
- الكنيسة مقدسٌة بالرغم من وجود خطأٍة بداخلها. أولئك الذين يخطئون، ولكنهم يتطّهرون بالتوب��ة الحقيقي��ة،
سة. أما الخط�أة غ�ير الت�ائبين فُيقَطع�ون من جس�د الكنيس�ة س�واء بش�كٍل ال يعيقون الكنيسة عن أن تكون مقدَّ

ظاهٍر بسلطة الكنيسة، أو بشكٍل غير مرئيٍّ بحكم اهلل. وهكذا تظل الكنيسة مقدسة.
- يجب على كل مسيحيٍّ أن يجد لنفسه حافًزا وضرورًة ليتقّدس. إذا كنت تعيش بدون جهاٍد وب�دون رج�اٍء في
س، فأنت مؤمٌن فقط باالسم وليس في الجوهر. لكن بدون قداس�ة، لن ي�رى أح�ٌد ال�رب، أي أن أح�ًدا لن أن تتقدَّ
تيموث�اوس األولى )ينال البركة األبدية. إنه قوٌل جديٌر بالثقة أنَّ يسوع المسيح جاء إلى العالم ليخّلص الخط�أة 

(، لكنن��ا نخ��دع أنفس��نا إذا اعتق��دنا أنن��ا نخلص فيم��ا نحن ب��اقون خط��أة. يخّلص المس��يح الخط��أة بمنحهم15:1
الوسائل ليصيروا قّديسين.

- Source: Collection of quotes from different online sources.
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