
٣٩٤  

  
  

 
  

نكار ألن بدون إ یرجع نھا تتوج جمیع التدریباتنكار الذات ووصفھا بأإتسمیة 
 :الذات

َ لِْلَجِمیِع "یسوع  یة الربال یمكننا تبع  .١ تَِي َوَرائِي «: َوَقال ْ ْن َیأ َ َحٌد أ َ َراَد أ َ ِْن أ إ
َّ َیْوٍم َوَیْتَبْعنِي ْ َصلِیَبُھ ُكل  )٢٣:٩قا لو( " َفْلُیْنِكْر َنْفَسُھ َوَیْحِمل

َْیَس ":  نكار الذاتبدون إإلى السماء نصل ال یمكن أن  .٢ ُ لِيكُ ل ُول ُّ َمْن َیق : ل
َُكوتَ  َیا َربُّ  ُ َمل ِي ایَ ِذي لَّ َبِل ا. اتِ وَ َماسَّ لا َیا َربُّ َیْدُخل ب َ َراَدَة أ ِ ُ إ ي فِ ِذي لَّ ْفَعل

َمالا  )٢١:٧متى ( "اتِ وَ سَّ

إنكار یتواجد . ى ھذا الموضوعفتوسع ندعونا اآلن ، فعلى المقدمة ھذا كثیر
 جوھرالھو في الواقع نكار الذات یعتبر إ، في جذور جمیع التدریباتالذات 

وصف الرب . نضباط إدون ذلك لیس ھناك . یةنضباطإلالتدریبات ا ساسي لكلاأل
عندما سمھ ھ الخاصة تبارك إكلماتعندما تحدث ب أفضل وصفیسوع ھذا في 

".......... ثیماني جبستان في ك ظروف الحیاة حلوأ لموجد نفسھ في عمق اآل
ُِریدُ  ْیَس َكَما أ َ ْنَت  ل َ ْ َكَما ُتِریُد أ َنا َبل َ . نعم ھذا ھو إنكار الذات ) . ٣٩:٢٦متى( "أ

نھ یكرر ھذا المبدأ مرة إ. .سمھ مرتبط بھذانمط حیاة ربنا یسوع تبارك إ كان
ْ  "أخرى بالقول ُُب َمِشیَئتِي َبل ْطل َ َ أ نِّي ال َ نِيَمِشی أل َ ْرَسل َ یوحنا ( "َئَة اآلِب الَِّذي أ

 معرفة ما كانبعد  سلوب ونمط حیاتكصدیقي حول ماذا یتمحور أاآلن ) ٣٠:٥
  یسوع الیومي ؟ الرب حیاة سلوبیتمحور حولھ  نمط وأ
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لن تنفع . جلھمات ألیسوع ، وھذا ما بھ الرب عاش  الذي ھذا ھو السبیل
فقط من خالل إنكار الذات .( إنكار للذاتب ن لم تكن فقطذبیحتھ لخطایانا إ

ولیس ھناك أي وسیلة أخرى یا صدیقي  )نافعة لخطایانا اصبحت ذبیحة الرب
یجب علینا أن ". رادتكبل إإرادتي  اللتكن  "ال بالكلماتلنحیا بھا إ لي ولك

إنكار الذات  أن تحیا بال. نحرافتغیر أو إھذه الحیاة دون عطلة أو  سعي وراءن
 .الرب یش بدونھعتھو أن 

وبعبارة أخرى ،  . بأھمیة إنكار الذات عترافھإالكنیسة في  لخجً یٌ  لألسف ، العالم
ً إ نكار الذاتإ نالی ً  ستحسانا في حجرة مظلمة  فاؤهختإتم ی بینما  في العالم كبیرا

  : تياآلالعالم یعرف . ین المؤمنین من المسیحی ینمن قبل الكثیر

  إنكار الذات دون أن تنتصرلجیوش لال یمكن. 

 إنكار الذاتن ال یستطیعون الحصول على الجوائز دون والریاضی.  

  إنكار الذاترجال األعمال یعرفون أنھم یواجھون اإلفالس دون. 

 إنكار الذاتدون  المراحل النھائیة واالطالب ال یمكن أن یدخل. 

 إنكار الذاتالطائرات دون ب واطیرین ال یمكن أن والطیار. 

 نكار الذاتین أن ینالوا ترقیة دون إفین الحكومیال یمكن للموظ. 

  كل تقدم للبشریة من إنكار الذاتینبع. 

ز العالم أنك لن تفٌ  عرف ی )ینمنضبطلل( العالم الجوائز لمنكري الذاتعطي یٌ 
ً یعرف أ.  ونظام نضباطإ دونوتغزو  ھوت الالالرسول بولس مھندس  یضا

الذات في ج فیھا إنكار درِ یة التي یٌ ابتأمل أحد النصوص الكت.ھذا المبدأ المسیحي
َ "ھ تعالیم َِكنَّ أ َنَّ الَِّذیَن َیْرُكُضوَن فِي اْلَمْیَداِن َجِمیُعُھْم َیْرُكُضوَن َول َُموَن أ َْسُتْم َتْعل ل

ُوا ُخُذ اْلَجَعاَلَة؟ َھَكَذا اْرُكُضوا لَِكْي َتَنال ْ ً َیأ ُّ مَ وَ . َواِحدا ُِط َنْفَسھُ  نْ ُكل فِي  ُیَجاِھُد َیْضب
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 ِّ َ َیْفَنى . َشْيءٍ  ُكل ً ال ْكلِیال ِ ا َنْحُن َفإ مَّ َ ً َیْفَنى َوأ ْكلِیال ِ ُْخُذوا إ ئَِك َفلَِكْي َیأ َ ُول ا أ مَّ َ ِ أ َنا إ َ ً أ ذا
َْیَس َعْن َغْیِر َیقِینٍ  ُھ ل نَّ َ ْرُكُض َھَكَذا َكأ َ َْضِرُب اْلَھَواءَ . أ َ أ نِّي ال َ َُضاِرُب َكأ " َھَكَذا أ

  )٢٦-٢٤:٩كو١(

ً ى اعطَ تٌ  في السباق ، ألولئك  ستمرونألولئك الذین ی لجوائز في ملكوت هللا أیضا
 لألسف معظم الالھوتیین. الرائع تاجمن أجل الفوز بالودعون حیاة الذات الذین ی

لقد دفعوا .  یؤكدوا علي ھذا الموضوعالعظیم لم بولس الرسول  لذین یتبعونا
كل " ح ھذا المذھب الفاض الإدخالكنیسة من أجل لي خارج تعلیم إنكار الذات إ

. ال شيءھذا ھو مذھب الحصول على الكثیر من " یمانما علیك القیام بھ ھو اإل
والنتیجة ھي أن ھناك المالیین من . عالقة العھد بھذه الطریقة في دخلتلن 
یخجلون من . اھتقو ون التقوى ، ولكن ینكر) صورة(الذین لھم شكل  تقیاءاأل

ً ملح والیس منھإ.  ون للمسیحشھدی ال. الرب یسوع وینكرونھ  اً األرض وال نور ا
لي المزید ال شيء قاد الكنیسة إ .یسوع  ون الربتبعیال م ختصار فھإوب. عالم لل

ً من العار علي الكنیسة  ءمن الخراب والدمار وال شي من حقیقة كثر أجلب مزیدا
ال  .سیحيیمان المإنكار الذات كعنصر أساسى جوھري من عقیدة اإل رفض مبدأ

 .نضباطمن خالل حیاة اإل عمل مشیئتھیمكننا إرضاء هللا دون إنكار الذات و

 وھو تمییز .صدقاءوفارق یجب أن نقوم بھ ھنا أیھا األ) إختالف( ھناك تمییز
َ "یمان یشرك القلباإلبین اإلیمان و إنكار الذات  )فارق( رِّ أل ِ ِھ لِْلب ِ نَّ اْلَقْلَب ُیْؤَمُن ب

ِھ لِْلَخالَِص َواْلَفَم ُیْعتَ  ِ .  إنكار الذات یشرك اإلرادة بینما) ١٠:١٠رومیة ("َرُف ب
 الرب أعطى. مع هللا مر في سلوكناقلوبنا و إرادتنا في ھذا األلنحن بحاجة 

ال  .قصیرة  وھي صالةو ھي الصالة الربانیة  یسوع صالة واحدة فقط لتالمیذه
ن ھذه ھي صالة ذلك؟ أل لماذا. یقول الرب شيء عن اإلیمان في ھذه الصالة

ً ففي ھذه الصالة  یتحدث الرب .بالفعل اإلیمانلدیھم ین الذین ؤمنللم  یقول أساسا
في  وادخلأاإلیمان  ولكن اآلن  ملدیكوالدي یا أ "ن یولجمیع المؤمن لتالمیذل

جدول  إنسوا "صلوا لتكن مشیئتك! " رادتي ومشیئتيلعمل إقوموا إنكار الذات و
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ھذا ھو .  .ناآل) الرب( كل شيء متعلق بأجندتھ ) الخاصة مجندتكأ( أعمالكم
عمل تعلم إنكار الذات و ما لم تحصل على. لكوتلدت في المالسبب في أنك وٌ 

أي مكان مع هللا ال في ھذه الحیاة لي لن تصل إلدیك شيء ون لن یكمشیئة هللا 
ً . وال في األبدیة    .دون إنكار الذات ، حیاتك سوف تبقى فارغة روحیا

یسوع أكثر المعجزات ھناك أكثر  الرب فعل. كفرناحوم اإلیمان  مدینة شعبلكان 
یات حیثما قام الرب یسوع بعمل القلیل من اآل. من أي مكان آخر بسبب إیمانھم 

ینجز الكثیر في المكان الذي بھ إیمان كثیر  ستطاع أنوإ اإلیمانوجد القلیل من 
وبتھم فقد حكم الرب للذات وعدم تھل كفرناحوم ولكن بسبب عدم إنكار شعب أ

یبخل هللا  لن. إیمان للمعجزاتلك یمكن أن یكون  .دانھم بجھنمیسوع علیھم وأ
فاسقین و القدیسین على حد لنھ یعطي لإ. إعطاء المعجزات فھو السخي في 

ً  : یقول الكتاب المقدس في كثیر من األحیان. سواءال كرم هللا یٌ . شفاھم جمیعا
 من ضمن یعتبر معجزة  ل من یصنع لیس كد قال ذلك ولكن نعم لق .اإلیمان

ال تعني ) ١٢:١٧یوحنا(بن الھالك إفعل یھوذا معجزات ، لكنھ كان . هأوالد
 نأالروحانیة ھي . شعب الكنیسة ھم شعب روحيالمعجزات في الكنیسة أن 

نك ستحصل علي إذا كنت تظن بأ مخطئأنت . تأخذ صلیبك وتتبع الرب یسوع
سیقول لك  .لھیةلسماء بفعل إرادتك الذاتیة بإستقالل عن اإلرادة اإلان في امك

ُح َلُھمْ ِحیَنئِ فَ  "المسیح َُصرِّ ْعِرْفُكْم َقطُّ : ٍذ أ َ َْم أ نِّي ل ِ " ! ْثِم إلِ ا يلِ عِ َعنِّي َیا َفاا َھُبوذْ ا! إ
  ٢٣:٧مت

 ً  )أم الصلوات(  جمیع الصلوات فیھا والدة جدنأن الصالة الربانیة   نالحظ أیضا
ً  يھو والتعالیم الخاصة بالسلوك مع المذاھب التي تنشا منھا كل  صالةال أیضا

عبیر لتكن مشیئتك ال مشیئتي منذ أول خطوة والنصرة في ت المعونة ھنا نجد .هللا
بالتأكید منبع  یعتبر إنكار الذات .یة في تبعیة الرب یسوعوالخطوات التال

الذي ال ٌینَطق بھ ث نجد الفرح الطریق الضیق حیخذنا علي وأنھ یأنضباط اإل
  ! ختبر إنكار الذاتإذھب وإ. ومجید 
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ھم دون إنكار بر سَ یعتقدون أن هللا یٌ الذین ھذه المشكلة من الناس نجد أن اآلن و
ن املحد ار أن آدم وحواء لم یصبحتذكً . م جنة عدندَ ھي مشكلة قدیمة بقِ و الذات

لمنا أنھما إستمرا في اإلیمان یمان وعستمرا في اإلإ. طردا من جنة عدنعندما 
ً حواء  وكذلكآدم  منآ .في هللا یمانا اإلأبنائھما مِ نھما علً أل  نیئقا من وآمن كال

ً ھمكال .وھابیل دون إنكار  آمنولكن قایین . ا تعبدا  وكالھما قدما قربانا
شھادة الروح رالذات ونال انكبإبینما آمن ھابیل  وسائلختار أسھل الإالذات، و

ً نھ بارإبلقدس ا یا  )٤:١١عبرانیین (!لینا الیومومازال یتكلم إ) من الصالحین(ا
ستستمر شھادتك لألجیال حتى نھایة ، صدیقي، إذا كنت تفعل مشیئة هللا 

ً العاصي الغیر طائع  مستاءالمؤمن أصبح قائین . لزمانا ً وغضوب ا ً و ا . قاتال
ً  )عاصي( غیر مطیع  یصبح كل مؤمن   .هللا فیھكل شيء ل قاتال

علینا یجب  بھیسوع أنھ بمجرد أن نؤمن الرب یمكنك أن ترى لماذا قال  لھ
  .دون ذلكبال توجد حیاة  أن نتبعھ؟إنكار الذات و

ً ال هللا   وحمل  معك إال إذا كنت تبدأ في إنكار الذات یستطیع أن یفعل شیئا
ً ) ستمرار إب( كل یوم الصلیب  ن لم إ في تبعیة للرب یسوع ولن یفعل لك شیئا

ه نعم یمكن للكنیسة آ . لھة اإلأسلوب حیاوتتبني حیاتك  )سلوبأ( نمطغیر تٌ 
ً  لن دون إنكار الذات ، ولكن هللا إبقاءك مشغوالً  ن لم إلك  یستطع أن یفعل شیئا

. العصیان ھو عمل إجرامي ضد الملك . علي حیاتك لھ السیادة المطلقةتترك 
) ١٧:٢بط ٢(بد ى األلإضباب الظالم  ھمفوظ لمح... العصاة مثل آبار بال ماء 

َِمیُتوا" :سبول الرسول یقول ْرِض  ]عدامحكم اإل[ َفأ َ َى األ َّتِي َعل : اْعَضاَءُكُم ال
ُموَر الزِّ  ُ ْوَثاِن، األ َ ُ األ َمَع الَِّذي ُھَو ِعَباَدة َة، الطَّ ِدیَّ ْھَوَة الرَّ َجاَسَة، اْلَھَوى، الشَّ ، النَّ َنا

تِي ِمْن اْجلَِھا  َّ َى اْبَناِء اْلَمْعِصَیةِ ال تِي َغَضُب هللاِ َعل ْ معظم ) ٦- ٥:٣كولوسي ( " َیأ
بولس و،  ةضیَ بمٌ القبور الیدعوھم الرب ب . یسوع ون الربتبعین ال یالمؤمن

اد میتة ویقول الرسول بطرس عنھم أنھم الملطخون والمشوھون جسیدعوھم بأ
كنت تعتقد أنني قد صدیقي، إذا . نھم من لھم موت مضاعفویھوذا یوصفھم بأ
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ً تأمل إ لك، رسمت الطریق ضیق جداً  َْن ا"في كلمات الرب یسوع  ذا ْجَتِھُدوا أ
ُ َلُكمْ  ُول ق َ نِّي أ ِ ِق َفإ یِّ ُوا ِمَن اْلَباِب الضَّ َ : َتْدُخل ُوا َوال ْن َیْدُخل َ ُُبوَن أ ِنَّ َكثِیِریَن َسَیْطل إ

  ) ٢٤:١٣لو"( َیْقِدُروَن 

 الشیطان .شیطانيالمشیئة هللا ھو اإلیمان مل عاإلیمان من دون طاعة و دون 
ً  یؤمن  . دون طاعةؤمن إذا كنت تسرك یأ. طعیلكنھ لن  ،أیضا

اإلیمان ، ببدأ تعلى الرغم من أن رحلتنا مع هللا . خطئ حیال ذلكتیا صدیقي، ال 
إنكار  ينحو الطاعة ھ يتستمر دون الطاعة و الخطوة األولفإنھ ال یمكن أن 

 . الذات

  .ستنكر ذاتك ما رحظ علي قدر محبتك للرب یسوع علي قدالأخیرا 
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