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 ليلة الصالة في بستان جثيماني

 

 ):١: ١٨وادي قدرون (يوحنا  يسوعُ  رَ بَـ عَ 
 ضــمنيةٍ  ). ويف إشـارةٍ ٢٣: ١٥صـم ٢داود ذلـك الـوادي هاربـاً مـن أبشـالوم ( رَ بَــعَ  

إىل حكم املوت الذي أصدره امللك سليمان على مشعي بـن جـريا "يف اليـوم الـذي تعـرب فيـه 
ب يف ســكَ ذبــائح اهليكــل يُ  ). بــل كــان دمُ ٣٧: ٢ملــوك  ١وادي قــدرون يقينــاً ســتموت" (

ويعـــرب الـــوادي حيـــث دم  ،تلـــك هـــي اخللفيـــة التارخييـــة ملـــن يعـــرب لكـــي ميـــوت .هـــذا الـــوادي
 ور يف التدبري.الذبائح اليت مل يعد هلا د

 "وادي ظل املوت" ألجلنا. تعربُ  أيها الفادي ألنكَ  تَ ربَ عَ 

 البستان:
ولكن هنا يف البسـتان ينتصـر (كـريلس الكبـري شـرح  ،البستان القدمي سقط آدم يف 

االســـــــــم جثيمـــــــــاين وصـــــــــلنا مـــــــــن املصـــــــــادر اليونانيـــــــــة  .)٥٦٦: ٤٨ – ١٢: ١١يوحنـــــــــا 
Γεθσημανή ولكنــه عــرباين األصــل Gat – Shamanim  معصــرة الزيــت. كــان يف

أي  κήποςالبســـتان العديــــد مــــن أشــــجار الزيتــــون. أكــــد يوحنــــا االجنيلــــي أن املكــــان هــــو 
 حديقة أو بستان.

(شــرح حرصــاً منــك علــى التالميــذ ذلــك كــان   .عليــك يف العليــة قــبضَ مل تشــأ أن يُ  
ــ كَ بــل حبضــورِ  )،٢٠٤-٢: ٣٨ أورجيينــوسجنيــل مــىت إ ــ هُ يف البســتان جعلَت ــاً  هِ دورِ هــو ب مكان



 ٢ 

 ).٥: ٣" (خروج سةٌ مقدَّ  ألنه مكتوب "املكان الذي تقف فيه هو أرضٌ  ؛ساً مقدَّ 

 ذهب وحده ليصلي وأخذ معه ثالثة:
 مسعنـا عبـاراتٍ  .مـع اآلب خاصٌّ  حديثٌ  .تصلي كنتَ   ولكن وحدكَ  ،مع اخلاصة 

كشـفت قـدرتك   .مـع اآلب اخلاصـةَ  األقنوميـةَ  ت لنـا العالقـةَ نَـصي أعلَ يا خملِّ  . الصالةُ قصريةٍ 
 اإلهلية.

ـــ  ـــدَ أكَّ ـــ ،شـــيءٍ  مثلنـــا يف كـــلِّ  اً بـــنســـاناً جمرَّ إ . حقـــاً صـــرتَ كَ دَ ت لنـــا جتسُّ مل  كولكن
نا بَ رَ الوجــــود الــــذايت الــــذي َضــــ يــــفِ زِ إىل أو  ،بــــدون اآلب تقــــذف بالتجربــــة إىل وهــــم احليــــاةِ 

 نا عن ينبوع احلياة.وأبعدَ  ،باملوت

 ابتدأ يحزن ويكتئب:
وعلـــى جحــــد  ،وعلـــى خيانــــة يهـــوذا ،علـــى اليهــــود الـــذين رفضـــوهحيـــزن ويكتئـــب  

نـت تصـلي قبـل أن ترتفـع كولكنـك   ،من السـقوط بطرسَ  رتَ حذَّ  .)٣٤: ٢٦بطرس (مىت 
شـرح  :الدائمـة (هـيالري لكـي تغـرس فينـا الصـالةَ  ؛وصـلبك ،موجة اجلحود بالقبض عليك

 ).٤: ٣١مىت 

 ):٧: ٥وع (عب شديد ودم م بصراخٍ في أيام جسده قدَّ 
فــإن  ،الــدموعو  ،لــو كــان يف أيــام جســدك يــا يســوع مــا يســتدعي الصــراخ الشــديد 

بســتان الصــالة هــو ذلــك املكــان الــذي وصــفه جــريوم بأنــه كــان قريبــاً مــن الــوادي اخلصــيب 
الــذين يزرعــون بالــدموع حيصــدون " :اخلدمــةِ  مــزامريَ  بُ داود وهــو يرتِّــ كَ ألن جــدَّ  ؛(قــدرون)
وعنـد احلصـاد جيـيء بـالرتمن حـامالً  ،إىل احلقل ليلقي البـذار وهـو يبكـي يذهبُ  "،باالبتهاج

 مدراش آرامي). ٦: ١٠٦" (مزمور ِحَزِمهِ معه 
إىل مدينــــة امللــــك رب  عنــــدما نظــــرتَ  وأيضــــاً  ،عنــــد قــــرب لعــــازريــــا يســــوع  بكيــــتَ  

حســب -هلــا أل�ــا  كنــت تــرى مــا ســيحدثُ   .)٤١: ١٩عليهــا (مــرقس  بكيــتَ  ،الســموات
 وردُّ  االفتقـــادِ  جيــيء زمـــانُ  .)٤٤: ١٩دهــا" (مـــرقس اعــرف "زمـــان افتقتمل  -كلمتــك احلـــق



 ٣ 

جاء زمان االفتقـاد طـوال لقد  .ذلك الزمان زُ ولكننا ال منيـِّ  ،يومٍ  يف كلِّ  ،النعمة اليت نرفضها
 رى هل أدركناه؟عاماً مضت .. تُ  ٥٠

الــيت ال تعــرف  نســانيةاإل كَ وعلــى نفِســ عليــكَ  غريبــةٌ  الظلمــةُ  ،يــا نــور العــامل يســوعُ  
جـــداً حـــىت  "نفســـي حزينـــةٌ  :لـــذلك تقـــول لنـــا ؛ولكنـــك تعـــرف مـــاذا ســـيأيت عليـــك ،املـــوتَ 

 يقتلك. احلزنُ  يكادُ  .)٣٨: ٢٦املوت" (مىت 
ــــت ســــوف تســــري يف وادي ظــــالل املــــوت (مزمــــور   ــــت تقــــول أو  ،)٤: ٢٣هــــا أن ن

فلــم يكــن  ،)٤: ٢٣"ال أخــاف شــراً" (مزمــور  :يقــول داودُ  كَ دُّ ِجــوَ  ."ال ختــافوا" ك:لتالميــذ
غـري تلـك  حيـاةً  ألننا ال نعـرفُ  ؛نا حننرعبُ . املوت اجلسداين يُ بُ رعِ اجلسداين هو ما يُ  املوتُ 

هــو مــا  ،الــروح القـدس لــك هبــةُ  كَ مــا منلــك. لكـن جســدَ  هـو كــلُّ  احليـاة اجلســدانية. اجلســدُ 
 .مسوف تقدِّ 

جسـدك وال  لـه يف نفسـه الـذي ال أصـلَ  بـل املـوتُ  ،مل يكن "وادي ظالل املوت"
ال زلنـا  إراديٍّ  رٍّ ُحـ اجلسد والـدم (احليـاة) يف العليـة بتقـدميٍ  متَ فقد قدَّ  ،نسانيةيف روحك اإل

ــــردده يف صــــلواتنا ــــك" :ن ــــدي، رُ  عــــبَ لكــــن رُ  ،وحــــدك وســــلطانك" بإرادت  عــــبَ املــــوت األب
 .هبَ الذي جيب أن تشرَ  االغرتاب عن حمبة اآلب، ذلك هو الكأسُ 

ألنــك ســوف  ؛العـرباين القــدمي للفصـح بــور هـو االســمُ والع ،ولكـن جيــب أن "يعـرب"
 .ي لكي تكشف لنا ما هو حادثٌ وتصلِّ  " املوتَ رُ "تعبُـ 

ألنـــك  ؛نســـانية الـــيت أخـــذهتاحـــىت علـــى الطبيعـــة اإل غريـــبٌ  يـــا ســـيد احليـــاةِ  املـــوتُ 
  -ر نســـطوركمـــا تصـــوَّ -فأنــت لســـت كيـــانني  ،و"أنـــا القيامـــة" ،"أنـــا احليـــاة" :عنــدما تقـــول

ليـك إ عائـدةٌ . "أنـا" د مـن طبيعتـنينـت األقنـوم الواحـد املتجسِّـ، بـل ألطبيعـةٍ  كالمها خاضعٌ 
 نت احلياة؟ كيف تدخل الظلمة وأنت النور؟أ. كيف متوت و كَ لُّ نت كُ أ
بـــل حمبتـــك للبشـــر. لـــو   ،املـــوت ختتـــار طريـــقَ  الـــيت جعلتـــكَ  مل تكـــن القـــوةَ  اخلطيـــةُ  

؟ حـىت حمبـةٍ  مـةَ تقدُ  م اخلطيـةُ وكيـف تقـدِّ  ؟فـأين احملبـة ،كَ تقدمي ذاتِـ هي سببُ  كانت اخلطيةُ 
حيـث ال أرادة  .يلغـي التقدمـة ألن انعدام اإلرادةِ  ؛مبإرادته يقدِّ  كان اخلاطئُ   ،الشريعة حتت

 ختتفي احملبة. ،رةحُ 
"موتـــاً متـــوت" هـــو البقـــاء يف الفســـاد  :ألن احلكـــم ؛حنـــن ال نعـــرف املـــوت األبـــدي 



 ٤ 

 .)٤: ٣الكلمة ثناسيوس جتسد أواملوت إىل األبد (
 .وهزمته عندما أقمت لعازر الفسادَ  طرحتَ 
 ،مثل ابن األرملة ،يف مويت املوتَ  هزمتَ 

نـت يــا أو  ،الـروح عـن اجلسـد لكـن ذلـك املـوت كـان موتـاً جسـدانياً. كــان انفصـالُ 
 سيد احلياة جئت بلعازر من هاوية املوت ذاهتا إىل احلياة.

ومل تســمح  ،ب حفظــت نعمــة البقــاءألن رمحــة اآل ؛حنــن ال نعــرف املــوت األبــدي 
 .)٨: ٦ر إمهال اآلب وضعفه (جتسـد الكلمـة ظهِ ألن هالك اخلليقة يُ  ؛بأن نعود إىل العدم

ــ مَ ِحــن اآلب "رَ إثناســيوس أفقــد قــال معلمنــا العظــيم  نا وأشــفق علــى ضــعفنا وتــراءف جنَس
اخلليقـة  ىنتفـلـئال  ؛سـيادة علينـاالعلى فسـادنا ألنـه مل حيتمـل أن يـرى املـوت قـد صـارت لـه 

 ).٢: ٨ويتالشى عمل اهللا" (جتسد الكلمة 
وجـاءت قـوة املـوت  ،شيءٍ  يف البستان كلَّ  لقد رأيتَ  ،اخلالقُ  اآلب االبنُ  يا كلمةُ  

ألن  ؛قــاً برضــاك بــاملوتبقبولــك هلــذه القــوة الــيت هتــدم. كــان التــدبري معلَّ  قــةٌ �ــا معلَّ أ وعرفــتَ 
 ؛األبـــدي املـــوتُ  عَ نِـــاملـــوت اجلســـداين. لقـــد مُ يعـــين املـــوت األبـــدي لنـــا ولـــيس فقــط  رفضــكَ 
  ســقطت اخلليقــةُ  ؛ولكـن مــىت جئــت ورفضــت التـدبري أو تراجعــت ،ســتأيت -تــدبريياً -ألنـك 

لـــك  رَ َهـــولـــذلك ظَ  ،الـــدم" العـــرق مثـــل قطـــراتِ  لـــذلك ســـقطت "قطـــراتُ  ،كلهـــا يف العـــدم
 فقد انزعجت القوات العلوية. ،)٤٣: ٢٢(لوقا  )١(من السماء مالكٌ 

اهللا يف حياتنــا.  بقينــا معرفــةَ ؛ لــو أننــا أ)٦: ٤مثــل اهللا (جتســد الكلمــة  نعــيشُ كنــا  
"كـــان اجلـــنس البشـــري ســـيهلك بالتمـــام لـــو مل يكـــن رب الكـــل  :العـــدم ورنا حنـــولكننـــا ِســـ

 ).٤: ٩(جتسد الكلمة  "وخملص اجلميع ابن اهللا قد جاء ليضع حداً للموت
أن يقـرتب مـن ال يسـتطيع  ن العـدمَ وأنـت تعـرف أ ،نـت احليـاةوأ ،العدمَ  لقد رأيتَ  

ألن اخلطيــــة مل تعــــرف هلــــا طريقــــاً ال يف قلبــــك وال يف  ؛نســــانيةجســــدك وال مــــن نفســــك اإل
 فكرك.

التسليم الكنسي، ميخائيل احملارب عن الشعب قدميًا واملبشر بالقيامة، وهو املالك الذي تذكره هو حسب  )١(
الليتورجية بعد توزيع جسد الرب بقوهلا: "يا مالك هذه الذبيحة ...."، بسبب احتادنا باملخلص نصبح يف معسكر 

 املالئكة وننال احلماية السماوية (مينا املتوحد).

                                                           



 ٥ 

 :الصراع كان يف داخلك اذهألن  ؛فيه العرق نزفتَ  صراعٌ  
 احلياة اليت ال متوت. ،+ الالهوت

ـــةٍ  ،والـــيت ميكـــن أن متـــوت ،+ االنســـانية القابلـــة للمـــوت  ،ولكنهـــا اآلن متـــوت حبري
يضـــاً ال أ، و ""يل ســـلطان أن اضـــعها وســـلطان أن آخـــذها :واختيـــاراً حســـب قولـــك اإلهلـــي

 ).١٨: ١٠أي حيايت مين (يوحنا  ،يوجد من يأخذها
 لوهيتك.للموت حسب أُ  قابلٍ  + غريُ 

 نسانيتك.للموت حسب إ + وقابلٌ 
ـــتقبَـ  قٌ متـــزُّ   ـــُل ولكـــن  ،لت نفســـه عـــن جســـده""انفصـــ :ســـريانية ت عنـــه صـــالةٌ رَ ه عبـَّ

ذا كـ"ولكن الهوته مل ينفصل قط ال عن جسده وال عـن نفسـه". ه :دت ذات الصالةأكَّ 
ــ  ق" املــوتُ فــرَّ "  :ولــذلك حنــن نســجد قــائلني طــوال البصــخة ك،كيانــك. وجــاء ذلــك بإرادت

 :وقــد أضــاف أيب الروحــي هامســاً  ."املســيح خملصــنا جــاء وتــأمل عنــا لكــي بآالمــه خيلصــنا"
يرقـد  واجلسـدُ  ،للـرب الـنفسَ  مُ ألننا نسلِّ  ؛وعذاب متزيق كياننا ،من سكرات املوت "خيلصنا

 ."عند روح احلياة الرب احمليي وديعةً 

 ):٧: ٥(عب  )١(وُسمع له من أجل قداستهصه من الموت القادر أن يخلِّ 
نت آدم الثاين جتوز هذه احملنـة الكـربى أو  .من اآلب من املوت هو طلبٌ  اخلالصُ  

تلـك الـيت أعلنتهـا  ،من أجل قداستك اآلبُ  لكَ  مالحمها. مسعَ   بعضَ ال ندرك حنن إالَّ اليت 
: ١٧"مـن أجلهـم أقـدس ذايت" (يوحنـا  :يف العهد اجلديد كله ت لكَ لَ جِّ يف أطول صالة سُ 

الــذين  مَ العــدل كمــا تــوهَّ  حيمــل ســيفَ ألنــه أو  ،قــاسٍ  لــيس ألن اآلبَ  ،بــالعرقِ  ). طلبــةٌ ١٩
 قلبك. صراخَ  نسانيةُ بل لكي تسمع اإل ،فصلوك عن اآلب
الـــيت ســـوف  تـــرى اهلاويـــةَ  ) كنـــت يـــا ســـيدُ ٧: ٥ودمـــوع" (عـــب  ،شـــديد "بصـــراخٍ 

نســانية عــن اإل كَ نفُســ نــت النــور .. ســوف تنفصــلُ أوتــدخل هــذه احملنــة املظلمــة و  ،تســبيها
وجســد. هكــذا  أو نفــسٌ  هــو روحٌ  نســانَ ألن اإل ؛نســاناً إوهبــذا االنفصــال مل تعــد  ،جســدك

واردة ف ترمجة فانديك ليست دقيقة؛ إذ ال توجد تقوى يف العهد اجلديد. التقوى كلمة قرآنية، "تقواه" ال ) كلمة١(
 وتعين أصالً خمافة اهللا، ولكن الكلمة حسب األصل اليوناين تعين ما هو صحيح ومقدس وحق.

                                                           



 ٦ 

لكي تعيد تكوينه من جديد بال موت وبـال  ةٍ رَّ حُ  بإرادةٍ ينهار وجودك اإلنساين الذي تقبله 
 لكي ننال الثبات فيك. ؛فساد

 دكتور      
 جورج حبيب بباوي       


