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التريودي وحياتنا الروحية
الميتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

  لكامل الحياة الروحية لإلنسان. يكفي للمرء أن يتتبع معاني تراتيييل األيييامنموذج ُمصّغرإن فترة التريودي هي 
 هولحييياة الروحييية وحييتى النهاييية، و وضييع األسيياس ل الجهاد الذي جعله اإلنسييان أمامييه. يبييدأ منمضمارليرى 

 كييل شييخٍص يعيشب الخاصة اإلنسان. التريودي هو فترة روحية غنييية جييدًا، وبحسييب الظييروف تأليه وتقديس
ع بشييكٍل كامييٍل كييل الفييرص الروحييية الييتي  ضمن االلتزامات المتنوعة التي لديه، ليس من السييهل عليييه أن يتتبَّ

هذه الفترة.تمنحنا إياها
  إلى ثالث فترات. واحدٌة قبل بدء الصوم، وأخرى هي فترة الصييوم المقييدس، ثم األسييبوعتقسم فترة التريودي

 العظيم آلالِم الرب المقدسة والقيامة. الفترة ما قبييل الصييوم هي فييترة تحضيييرية، ترينييا كيييف نجاهييد ومييا هييو
 موقييفالطريق الحقيقي الذي ُيدخل اإلنسان إلى الجهاد الييروحي. إن أسيياس كييل الحييياة في المسيييح ليس إال 

التوبة. تولد التوبة من التواضع.
 األحد األول من التريودي هو أحد الفريسي والعشييار. يرينييا الييرب هنييا بوضييوٍح إنسييانًا مليئييًا بالخطايييا وعييديم

ر أمام اهلل. وفي  ، ُيرينا، الوقت نفسهاألخالق بالكامل قد ُبرِّ متدينًا  يتقيد بجميييع أحكييام ،" ،" إنسانًا خلوقًا، تقيًا و 
 الناموس، ولكْن عوض أن ُيبرر من اهلل فقد ِدين، ألنه لم يجد المفتيياح الييذي بييه يسييتطيع أن يفتح بيياب الحييياة

التواضييع والتوبيية يترافقييان معييًا. ال يمكن إلنسيياٍنالروحية. هذا المفتاح هو مف ٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [تاح التوبة والتواضييع. هييذان   ٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [ةبوتلاو عضاوتلا]
 بدون تواضع أن يتوب؛ ال يستطيع اإلنسان المتكبر أن يتوب. وحده المتواضع من يتوب حقًا، ألن التوبيية تعييني

 جب على اإلنسان أن يدعو باسم اهلل، وهو األميير الوحيييد الييذي يمكنانكسار قلب اإلنسان، وعبر هذا االنكسار ي
م شّدةأن يخّلصه. التوبة هي  ٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [أنت وألم. ولكْن، هكذا تتقوَّ  . التوبة هي المفتاح الذي يفتح بيياب رحميية اهلل. ألنٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [ةبوتلاو عضاوتلا]

 . وحده المسيح كإنسان كان عييديم الخطيئيية، وبالنعمييِة ،" ،"عدم الخطأالطبيعة البشرية ال يمكنها مطلقًا أن تحوز 
  أن نصبح يومًا ما بال خطيئة، ألننتخيلوالدة اإلله الفائقة القداسة التي تلقت هذه العطية من اهلل. ال يمكن أن 

رنا به وال يمكن تجنبها عمليًا بالنسبة لنا، فييإن مييا يمكنييه أن ُمسلَّمذلك مستحيل. بما أن الخطيئة هي أمر   ُيحضييِ
  وفاضييلين، ألنييهأخالقيييينأمام اهلل ليس أعمالنا وفضيلتنا بل توبتنا الحقيقية. هكذا نزيل خرافة أننييا سنصييبح 

 فمن المؤكد أنه لدينا خطايا. لذلك فإن عالقتنا باهلل ال يمكن بناؤها على حقيقة أننا سنفرُّ من أخالقيينمهما كنا 
الخطيئة بل على حقيقة التوبة.  نحن نتعّلم أن نتوب ونقف باستقامة أمام اهلل بروح التوبة.

 ال لتبرير الييذات، ٍإذًا فالتوبة تولد من التواضع. اإلنسان المتواضع يتوب وال يختلق األعذار. حالما يقوم بمحاولة
فة، فإنه في ذات الوقت  نفسه اإلنسان أن يتوب. حين يدعم يستطيع   شعلة التوبة. لهذا لمُيضعفبظروٍف ُمخفِّ

ذر لمن يخطييأ  القديسون أي عييذٍر، ليس ألن ال ُعيي ٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [ةبوتلاو عضاوتلا]يقبل اآلباء  ٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [  ٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [، إْذ إننييا جميعنييا حين نخطييأ نكييون خاضييعين1ٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [ةبوتلاو عضاوتلا]
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 لحدٍث ما. مع ذلك، إذا واجه المرء الخطيئة بتوجع قلٍب ووقف، مثل القديسين، بال عذٍر أمام اهلل، وتعّلم روح
العشار، عندها يكون ذلك أساس النجاح. كل شيء يقودنا إلى هذه الحالة.

 األحد الثاني هو أحد االبن الشاطر، الذي يظهيير عظميية محبيية اهلل لإلنسييان، وكيييف يقبييل اهلل عييودة اإلنسييان. ال
ى اهلل وأن يخرجَك خارجًا..سبيل لطرد التائب. ال يمكن أن تعود إل

  عييبر أعمييال المحبييةواقعي المجيء الثيياني أن اإليمييان ليس أمييرًا مجييردًا بييل هييو وصف يرينا عبر األحد الثالث
والجهاد الروحي.

لصوم، وأن علينا أن ننقل قلوبنا إلى حيث يكون كنزنا.ليرينا اهلل في األحد الرابع الطريقة الحقيقية 
 ، والييتي على األيقونيياتيلي األسبوَع األول من الصوم أحُد األرثوذكسية. تاريخيييًا، هنيياك سييبب لمسييألة الحييرب

، بعد أن تم وضع حٍد لها تاريخيًا والهوتيييًا، تحتفييل الكنيسيية بهيذا الييوم.عّذبت   الكنيسة ألكثر من قرن. ومن ثمَّ
، ليس حدثًا تاريخيًا. حقيقيية  القديسون ٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [مع ذلك، وكما يقول اآلباء    تبقى دائمييًا أمامنييا،الحييرب على األيقونيياتٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [ةبوتلاو عضاوتلا]

 ضربت في مركز خالص اإلنسان. إنها الهرطقة األصلية التي تتكرر كل مرة بهيئة مختلفة. تقولألن هذه الحرب 
  ال يمكننهالهرطقيية بييأن اهلل لم يصييبح إنسييانًا بالحقيقيية. وبالتييالي، بمييا أن اهلل لم يصييبح إنسييانًا بالحقيقيية، فإ

 ، فيميياازدروها أن يكرمييوا األيقونييات ولإلنسان أيضًا أن يصبح بالحقيقة إلهًا بالنعميية. حين رفض أولئييك النيياس
القديسون والكنيسة  ٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [اآلباء    أن تكيونوخيافوا على تكريمها، لم يكن ذلك بسبب أن البعض كيانوا أتقييياء أصرتٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [ةبوتلاو عضاوتلا]

ٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [األيقونات أوثانًا فيما األخرون لم يكترثوا و  وقف. بالتأكيد لم يكن األمر هكذا.  المقللوا من شأنٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [ةبوتلاو عضاوتلا]
اآلباء القديسونلقد  ٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [وقف    إنسانًا وكان إنسانًااهلل، كلمة ُ، على حقيقة أنه منذ اللحظة التي أصبح فيها المسيحٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [ةبوتلاو عضاوتلا]

  التجسد الحقيقي لكلمة اهلل، الذييرتكز علىتامًا وإلهًا تامًا، أمكننا وصف ورسم المسيح. ذلك ألن إيماننا بأكمله 
، رأينييا تجسييد اهلل. بكلمييٍة أخييرى، لقييد الكلمة صار جسدًا وحل بيننا ورأينييا مجييده   ،" ،"يقول يوحنا الالهوتي فيه: 

  الكنيسة لسيينا نتعاميل ميع أفكيياٍر أو نظرييياٍت أوحيز بعمق اإليمان ذاته. في بشكٍل أساسيطقة  هذه الهرضربت
 فلسفات، بل مع شخٍص يدعى يسوع المسيح. هذه ليسييت أفكييار اإلنجيييل، مهمييا كييانت جميليية. في الكنيسيية ال
 نعبد المحبة والحرية كأفكار، بل علينا أن نقيم عالقة مع شخص ربنا يسوع المسيح. هيذا المسييح اليذي أصيبح

  اهلل الكلمة، وبرؤية اهلل الكلمة قدرأيناإنسانًا ويبقى في الكنيسة بشخصه الذي رأيناه. لم نَر اآلب مطلقًا. ولكننا 
 ورته وهييورأينا اآلب، ألن المسيح هو صورة اآلب، واإلنسان هو صورة المسيح. لهذا صار المسيح إنسانًا، ألننا ص

 خلق كل شيء.َمن
  الكنيسيية لييدينا حقيقيية حضيور المسيييح. وحيث أن لييدينا شخصييًا، فييإن موقفنييا تجيياه ذلييكمييدىلذلك فإنه في 

 في المسيح بأنك تؤمن بييه. في اإليييديولوجيات وأنظميية األفكييار، ُتخبرن ف إيمان. ال يكفي أالشخص ليس موق
 الكنيسة. مييا ، يمكنك القول بأنك تؤمن. ولكن ذلك غير ممكن فيوجهات النظر العالمية وأيديولوجيات األحزاب

  ولكنك ال تبقى هناك، بل تصعد تجاه المحبيية. ضييمن الكنيسيية أنتتخطو على سلم اإليمانيحصل هو أنك، نعم، 
 حبة مع المسيح، كميا أنيك بحاجية لقبييول حقيقية المسييح واإلنجييل، وهيذه هي الخطيوة عالقة متنميمدعو ل

 سييَيبطلاألولى. لكْن ال يمكنك أن تتوقف هناك. عليك الذهاب إلى خط النهاية. يقول الرسييول بأنييه، في النهاييية، 
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  عليه أن يفهم بأنه، وتبقى المحبة. الشاب الذي يبحث ويبحث ليرى أين تكمن الحقيقةكالُهماالرجاء واإليمان 
 خرى واعتبرها إحدى الحقائق، فإنييه، بغض النظيير عن حسيين نيتييه، ال يمكنييه أنإذا ما قارن الكنيسة مع حقائق أ

 يفهم أن الكنيسة ال تتحدث عن حقيقة، بل عن المسيح الذي هو حقيقة العييالم. المسيييح هييو الحقيقيية والحرييية
 ، هو كل شيء في الكنيسة. لذلك فإن كل مييا نفعلييه في حقييلاأللف والياء/والعدالة والسالم، هو األلفا واألوميغا

 ننمي هي لنكييون قييادرين أن نحب المسيييح بكييل قلوبنييا، ولنسييتطيع أن ،الييتي نقييوم بهاالكنيسة، كل الجهييادات 
عالقة محبة خاصة بنا مع المسيح.

 ولكن كيف يتم ذلك؟ أول شيء هو التقصي الكتشاف من هو هييذا الشييخص. لهييذا، في بداييية الحييياة الروحييية،
ٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [القديسييين يقولييون اآلباء  كثيرًا حتى أن رًا.تساعد الدراسة كثي   فيإن الدراسيية تسيياعد، بالنسييبة للمبتيدئين،إنهٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [ةبوتلاو عضاوتلا]

 أكثر من الصالة أو على األقل بقدرها. من المهم جيدًا قيراءة الكتب الروحيية وسيير القديسييين لينرى كييف وقيع
دوا حييياتهم في مضييمار عالقتهم باهلل.في هؤالء األشييخاص   حب اهلل وجاهييدوا في حييياتهم، أينمييا كييانوا، وعمَّ

  اهلل. ونبقى في محبة اهلل عبر حفظ وصاياه. ليسييت هييذهحفظ وصاياوبعدها تبدأ عملية الحياة الروحية. يبدأ 
  الميرء بيه فإنيه يعطي نتيائج.يليتزم بل أدوية. إنها العالج الشافي لكنيستنا، والذي حالميا الوصايا أوامر أهوائية

 طالما أن اإلنسان يحفظ وصايا اهلل، تتولد الغيرة التي هو قوة، التي يمنح اإلنسان االنجذاب ليكييون قييادرًا على
 ، أي يتوقييف الجهييادتنطفئاألفول إلى أن بيي وصييايا اهلل، تبييدأ القييوة أيضييًا حفظالجهيياد أكييثر. حالمييا يتنيياقص 

 الروحي. يعطي اهلل نعمته مجانًا في البداييية. حالمييا يييدخل أحييٌد إلى الكنيسيية يكييون كييل شيييء سييهاًل. دراسيية
ىلع ،ًاقحال .ًالهس حبصي ءيش لك ،ماوصألا ظفح ،ةفلتخملا مَدِخلا يف كارتشالا ،نيسيدقلا ةايح (قراءة حياة القديسين، االشتراك في الِخَدم المختلفيية، حفييظ األصييوام، كييل شيييء يصييبح سييهاًل. الحقييًا، على  ىلع ،ًاقحال .ًالهس حبصي ءيش لك ،ماوصألا ظفح ،ةفلتخملا مَدِخلا يف كارتشالا ،نيسيدقلا ةايح (ةءارق)

اإلنسان أن يسعى جاهدًا لتلقي هذه النعمة. 
 لذلك فإن اهلل، الذي أصبح إنسانًا بالحقيقة وهو اهلل الكلمة المتجسد، هو نمييوذج لكييل منييا ومركييز محبتنييا. إننييا

 ة شخصية معه، وخالل هذه العملية نعيد بناء نفسيينا المحطميية، األميير الييذي لييه نتيجييةمدعوون لتكون لنا عالق
 صورة اهلل التي حطمها الشيطان عبر السقطة. داخل الكنيسيية، ومييع كييل هييذا العالج الشييافي،استعادة واحدة: 

ا، الذي هو محدد وله ثمار محددة. علينا رؤية حقيقة شفائن

خطييأ شييائع في أوسيياطنا الكنسييية. اإلنسييان يخطئ خطئييًا ويخطييأ خطيئيية. لهييذا العبييارة الصييحيح في1ٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [ةبوتلاو عضاوتلا] يخطييأ يخطئ و  ٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [ ،" ،" ،" ،" الخلييط بين 
مييا من نم ام" اهنوظفلي ءابآلا ةيبلاغ نكل ” ،"التريصاجيون، كما هو مكتوب في كتاب خدمة الكهنة،  ما من إنسان يحيا وال يخطأ، إال أنت وحدك... لكن غالبييية اآلبيياء يلفظونهييا    ،"نم ام" اهنوظفلي ءابآلا ةيبلاغ نكل ”...كدحو تنأ الإ ،أطخي الو ايحي ناسنإ نم ام …

المترجم ٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [إنسان يحيا وال يخطئ وهذا كالم ينافي المنطق كما ينافي ما يورده المطران أثناسيوس هنا  ٍناسنإل نكمي ال .ًاعم ناقفارتي [ةبوتلاو عضاوتلا] نم ام" اهنوظفلي ءابآلا ةيبلاغ نكل ”...كدحو تنأ الإ ،أطخي الو ايحي ناسنإ نم ام … ،"

Source: Metropolitan Athanasios of Limassol. The Triodion and our Spiritual Life. Excerpt from a recorded lecture was 
translated by John Sanidopoulos.  http://www.mystagogyresourcecenter.com/  2023/02/the-triodion-and-our-spiritual-  
life.html
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