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الفصل األول

خزانات المحبة والتسريب

»منذ فترة طويلة لم يكن عندي تقدير لنفسي«. هكذا بدأ وليام حديثه. 
اقتنيت حذاًء  بالراحة، عندما  فيها  أحسست  التي  الوحيدة  »المرة  وأكمل: 
رياضيًا بمائة دوالر، وفانلة بستين دوالًرا. ولو لم يكونا عندي لما أمكنني 

الذهاب إلى المدرسة.«

»ذات«  هناك  البارد  القاسي  وليام  وجه  خلف  أنه  يظن  كان   من 
يمكن أن تنسحق ببساطة لكونه يلبس حذاء رخيًصا أو قميًصا غير أصلي. 
تجنبوا  كانوا  وإال،  ذلك.  يعرفوا  لم  أعدائنا  من  بعًضا  أن  المؤسف  من 
الكثير من الرضوض والكدمات من قبضة ويليام. لم يدركوا إال قليلً عن 
حذاءه  إِسرق  حذائه.  في  كانت  فقوته  الحديث.  العهد  شمشون  أنه  ويليام 
المشكلة  كانت  المشكلة.  هو  الحذاء  يكن  لم  بالطبع  الرجل.  ذلك  وستهزم 
هي سمعة ويليام، هو ما الذي يظنه الناس عن حذائه ، وبالتالي فيه. أطلق 
على هذا األمر ما شئت من أسماء: السمعة، وضغط األصدقاء، وإرضاء 
 الناس، واالعتمادية. كانت حياة ويليام محكومة من اآلخرين. وهو في ذلك 

لم يختلف عن معظم الناس.

الثانوية.  المدرسة  في  طالبًا  كنت  عندما  المشكلة  لهذه  انتباهي   جاء 
 لقد كنت خجوالً على الدوام واعيًا لنفسي، يحكمني ما يفكر فيه األصدقاء

أو ما قد يظنونه بي. لكنني لم أهتم بذلك جديًا إال يوم توزيع الجوائز.
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كانت  عليها.  الحصول  من  رعبًا  أموت  كنت  جائزة.  لنوال  استعديت 
الصغار  الثانوية  المدرسة  تلميذ  من  ألفي شخص  من  أكثر  تضم  القاعة 
ابتسامة  مني  حانت  أجلس،  أن  أحب  كنت  حيث  الخلف  ومن   والكبار. 
زملئي  يظن  ماذا  فيه  أفكر  كنت  ما  كل  المسرح.  منصة  نحو  أكثر   أو 
في شخصي عندما أتقدم إلى األمام. هل سأمشي بشكل مضحك؟ هل أتعثر 
عند صعودي درجات السللم؟، هل سيظن أي شخص أنني أحمق؟ وتمنيت 
أال يكون ذلك الشخص هو الفتاة التي أحبها. ماذا عن اآلخرين المرشحين 
أنني  لو  عني  سيقولون  ماذا  يستحقونها؟  أنهم  يظنون  الذين  أو  للجائزة، 
ربحت الجائزة بدالً منهم؟ وماذا سأقول في خطاب قبول الجائزة الموجز؟

صلّيت قائلً يا هللا ال تدعني أربح تلك الجائزة.

المدرسة  مدير  نائب  قام  األقل،  الجوائز  من  عدد  عن  اإلعلن   بعد 
إلى المنصة ليقدم الفائز. بدأ حديثه بكلمة قصيرة عن تاريخ الجائزة. ويبدو 

أنني لم أكن مناسبًا لها.

أحد  يشعر  أن  خشية  حركة  بغير  جلست  لكنني  عرقًا،  أتصبب  بدأت 
باهتمامي. وأخيًرا جاء اإلعلن عن الفائز هذا العام بجائزة الشباب وهو... 

ريك ويلسون!

ريك ويلسون من بين كل الناس؟ لم أصدق ذلك. لم يصدق أحد ترشحه 
لقد أحسست  تتخيل ردة فعلي. راحة؛ على اإلطلق.  للجائزة. يمكنك أن 
أتوق  أنني  يعلمون  إنهم  بي؟  الناس  سيظن  ماذا  واآلن،  العام.   بالفشل 

لهذه الجائزة، ثم يتم اختيار شخًصا آخر لها. إنني فاشل كبير.
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وفي الحال بدأ عقلي في نسج التبريرات. لو أنني عملت جيًدا هذه السنة 
لكنت قد استحققتها. إن عندي الدوافع والمقومات، لكنني لم أرد أن أربح 
إلى حجرة  الرجوع  لقد خجلت من  للكلية سأريهم.  أذهب  الجائزة. عندما 

الدراسة.

مثير للشفقة، أليس كذك؟

لها  يا  ذهني.  في  األحــداث  استرجعت  الوقت  ذلك  في  بعد،   وفيما 
من فوضى. تأملت. إنني أعيش كطفل مرعوب. إنني محكوم بما قد يظنه 
األمر.  كل  ليس  ذلك  لكن  نحوي.  فيه  يفكرون  قد  ما  أو  بي،   اآلخــرون 

لم أعرف كل األمر. لم أعرف إلى أين أذهب. 

اكتشفته  قد  لما  حل  أي  أجد  لكي  كافية  كتابية  مصادر  عندي  يكن   لم 
عن نفسي. وبقدر ما أستطيع أن أقول لم يكن هناك مخرج لي. فهذه حياتي. 
أن أدرك ذاتي أو أن أكون محكوًما بآراء اآلخرين، أو مهما كان االسم، 
المستقبل.  في  النجاح  معي  ينفع  ربما  علجها.  وليس  فيها  التحكم   يمكن 
 أو ربما )وهذا ما أظنه منتهى الذكاء( أن أبين أحد المبررات التي مرت 
بكل  نفسي  أكّرس  أن  يمكنني  لكن ال  أتحسن،  قد  يوم.  أول  في ذهني في 
ذلك  بررت  لنفسي،  تقييمي  وتدهور  أنجح  لم  وعندما  معين.  لعمل  القلب 
وقلت إنني سأصبح أفضل لو عملت بأكثر اجتهاد وجدية. على األقل كنت 

أظن أنني على ما يرام في ما يستحق ذلك.

بالقطع  استحضرت  اليوم  أحــداث  لكن  إجــابــات.  عندي  تكن   لم 
هذه الموضوعات إلى الذهن. على األقل كانت تلك صحوة.
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متتالية  سريعة  بنجاحات  الوحش  هذا  أقهر  أن  حاولت  الكلية   وفي 
ممكنًا  كان  استراتيجية  واستخدمت  والرياضية.  العملية  المجاالت  في 
الشيء  ذلك  أن  إال  بالفعل.  ذلك  حاولت  أنني  لو  أفضل،  أصبح  أن   بها 
أؤجل  أن  في  يفلح  لم  ذلك  لكن  إنني مسيحي،  دائًما.  أمامي  كان حاضًرا 
الصراع. فمازلت أحس به. فكان كل رفض وكل إخفاق وكل فشل محسوس 
وكل شخص أردته أن يهتم بي ولم يفعل، كل هذه األمور كانت تذّكرني 
بأنني ما زلت ذلك الولد الصغير الجالس في الصفوف الخلفية من مسرح 

المدرسة الثانوية.

شيء طيب في المسيح  

خلل  حدثت  وقد  الدراسة.  أيام  خلل  التغييرات  بعض  هناك  كانت 
السنة األولى من الدراسة حين جاءتني فرصة قيادة درس الكتاب المقّدس 
 حول الرسالة إلى رومية. وقد درست بالفعل موضوع الرسالة إلى رومية 
خاص،  بشكل  مرتبطًا  يبدو  األمر  كان  اآلن  لكن  باإليمان.  التبرير  عن 
باإليمان.  والتبرير  اآلخرين  آراء  على  اعتمادي  بين  ما  ربطت   ألنني 
مضطًرا  لست  أنني   - عندي  ليس  أصــلً  وهو   - عندي  المنطق   كان 
الرب  في عمل  متأصل  رأي هللا  اآلخرين. ألن  معايير  على  القياس  إلى 
باًرا  وجعلني  أحبني هللا  خاطئ  أنني  فمع  آخر،  وبتعبير  المكتمل.   يسوع 

في عينيه. فمن يهتم إذن بفكر اآلخرين؟ 

يبدو أن هذه هي الحرية التي أحتاجها. وشعرت كما لو أنني تحولت من 
جديد إلى المسيحية. فلم أكن مضطًرا للهتمام بآراء اآلخرين. بل ببساطة 
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ينبغي أن أحرص على رأي هللا في شخصي. كنت ابنًا محبوبًا قّديًسا، نعم 
في المسيح. شيء عظيم.

وعلى مدى السنوات القليلة التالية ظللت مهتًما بآراء اآلخرين. وسرعان 
ما كنت أذّكر نفسي أنني لست مضطًرا إلى أن أقيس نفسي على ما يظنونه 

بشأني.

أنهم  لو  ماذا  لكن  نفسي.  إقناع  حاولت  فيه؟  يفكرون  بما  يهتم   من 
لم يعتقدوا أنني عظيم. لقد وصلت إلى القمة بالفعل بسبب ما فعله الرب 
يسوع معي. لقد اكتشفت أنه لو كان الرب يسوع يعتقد أنني عظيم، فهذا 

يكفيني.

أظن أن معاملتي كانت فّعالة. كانت هناك لحظات قليلة يعود فيها الشك 
أمامه،  أقف  الذي  المسيح فعلً  أحيانًا، هل هو  أتساءل  نفسي. وكنت   إلى 

أم أنني أستند على نجاحاتي المدركة وآراء اآلخرين المفضلة عندي؟

على أي حال، كان اآلخرون في غاية التشجيع. ربما أحسست بالرضا 
عن نفسي ألنهم أحسوا بالرضا عني. وربما أحسست بالرضا عن نفسي 
مرتفعة  درجاتي  وكانت  الرياضية،  األلعاب  في  باحترام  تصرفت  ألنني 
خدمتي،  طموحات  في  االفتخار  أصابني  وربما  باآلخرين.  بالمقارنة 
بالمقارنة باآلخرين، وبأهدافهم الروحية المنخفضة. وربما وجدت هويتي 
الذين أعرفهم.  أنني أفضل من معظم اآلخرين  أو ربما  في كوني لطيفًا، 
ربما  باختصار،  لطيفًا؟  طيبًا  شخًصا  الناس  يُرضي  من  كل  أليس   لكن، 
أكن  ولم  بالتحسن،  أشعر  كنت  لكنني  اآلخرين.  بآراء  محكوًما  زلت  ما 



10

عندما يبدو الناس كباًرا ويبدو هللا صغيًرا

10

ذلك  أحد آخر عن  أكن سأتكلم مع أي  لم  بالقطع  المزيد.  بتحري  مدفوًعا 
األمر. فل بد أن ذلك محرج للغاية.

ثم تزوجت بعد ذلك.

صحوة كبرى

كان الزواج بالنسبة لي امتياًزا وبركة. كما كان سياقًا الكتشاف مذهل. 
لي.  بالنسبة  كافيًا  ليس  المسيح،  في  يرام  ما  على  كوني  أن  وجدت   وقد 
أردت  لكنني  أحبني،  قد  يسوع  الــرّب  أن  عرفت  أوالً  تزوجت   عندما 
وأمكنني  الحب.  فيها  أريد  كنت  تماًما.  ساحرة  جديدة  حياة  لي  تكون   أن 
بالشلل  شعرت  لكنني  اآلخرين.  من  الرفض  بعض  معالجة  النهاية   في 
لو أنني لم أنل منها الحب الذي أريده. كنت أريد حبًا بل شروط. لو لم تظن 

أنني زوج عظيم لتحطمت )وكما قد تخمن، حدث قليل من الغضب(.

خزان  إلى  تحولت  أنني  فجأة  فأدركت  ثانية.  يقظة  إلى  هذا  أدى 
وكانت  اآلخرون.  يمأله  أن  وينتظر  داخليًا  فارغ  متحرك. شخص  محبّة 
 زوجتي موهوبة في قدرتها على تقديم المحبة. لكن لم يمكن ألي أحد آخر 

أن يمألني. أعتقد أنني كنت خزاناً للمحبة، لكن به ثقوب تسريب.

زواجي،  قبل  داخلي  في  عملت  التي  الكتابية  األجوبة  تنفيذ  حاولت 
ذات صلة.  تعد  لم  إنها  الحقيقة  في  كافية.  تكن  لم  فائدة.  بل  كانت  لكنها 
الفتيات.  بإحدى  علقتي  في  أفشل  فيها  كنت  صعبة  بأوقات  ذكرتني  لقد 
ظل أبواي يواسيانني قائلين: »إننا نحبك مهما كان األمر«. كنت أستحسن 
محاولتهما، لكن كما يعلم كل الوالدين واألبناء، لم يفلح األمر. بالتأكيد كان 
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 أمًرا جيًدا أن يحبني أبواي. فل بد أن األمر سيكون أسوأ لو لم يحبني أبواي. 
لكنني أردت أن يحبني شخص آخر غيرهما.

منذ تلك األيام، تكلمت مع مئات األفراد ممن انتهى بهم األمر إلى نفس 
يحبهم  من  إلى  يحتاجون  لكنهم  يحبهم  هللا  أن  من  واثقين  كانوا   الوضع. 
من الناس. أو على األقل، يحتاجون إلى شيء من الناس. ونتيجة لذلك فإنهم 
بالفراغ. فيحكمهم أي شخص  في عبودية محكومون بغيرهم، ويشعرون 

أو شيء يؤمنون بأنه يمكنه أن يعطيهم ما يظنون أنفسهم في احتياج إليه.

حقّاً، إن من تحتاج إليه يتحكم فيك.

مواجهة »الخوف من اإلنسان«

قوة  لهم صحوة عندما رأوا  الذين تحدثت معهم كان  الكثيرين من  إن 
الكتاب  بلغة  اسمه  للنفس  وباء  على  استيقظوا  لقد  فيهم.  اآلخرين  تحّكم 
الحقيقي  هلل  أمناء  عابدين  كانوا  أنهم  ومع  اإلنسان.  من  الخوف  المقّدس: 
معنى  ليس  اآلخرين.  الناس  من  يخافون  كانوا  السطح  تحت  أنهم   إال 
هذا أنهم كانوا في رعب أو هلع من الغير )برغم أنهم كانوا هكذا أحيانًا(، 
خشية  فنسميها  وأشمل.  أوسع  كلمة  له  الكتابي  المعنى  في  الخوف  فإن 
اإلنسان. لكنها تمتد كذلك إلى التمسك بالخوف وسيادة الواحد على اآلخرين 
الغير  في  اإلنسان  ثقة  ووضع  وتمجيدهم  اآلخرين  وعبادة  فيهم  وتحّكمه 

واالحتياج إلى الغير.

ملحظة إضافية: كما أن كلمة خوف بالمعنى الكتابي لها تعريف أشمل، 
كذلك كلمة إنسان. فكلمة إنسان في الكتاب المقّدس تشمل الرجل والمرأة 
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الكتاب،  هذا  في  اإلنسان  الكتابي خوف  التعبير  أستخدم  والطفل. وعندما 
فإنني ال أقصد تركيزي على جنس الذكور. إنني أفترض كما يقول الكتاب 

المقّدس، أن كل إنسان في حياتنا لديه اإلمكانية للتحكم فينا.

وبأي شكل تصوغها، فإن خوف اإلنسان يمكن تلخيصه بهذه الطريقة: 
نخاف  الــرب  من  الكتابي  الخوف  فعوض  هللا.  مكان  الناس  نضع   إننا 

من الناس.

وبالطبع إن هناك أسماًء أخرى للخوف من الناس. ففي فترة المراهقة 
ندعوه ضغوط األقران. وعندما نكبر ندعوه إرضاء الناس. ومؤخًرا ندعوه 
معرضين  نكون  أن  يمكن  الذهن  في  اللفتات  وبهذه  المتبادل.  االعتماد 

لخوف اإلنسان في كل مكان.

* ألم تتصارع مع ضغوط األقران؟ إن ضغوط األصدقاء هي ببساطة 
كناية عن الخوف من االنسان. فإن كنت قد اختبرت ذلك في صغرك 
فصدقني أنك ما زلت هناك. قد تكون مخفية وتنكشف بطرق عديدة 
المبهر  بنجاحك  تمويه  هناك  يكون  ربما  أو  البالغين،  الكبار  لدى 

)نجاحاتك المدركة(.

* هل أنت متزمت بشدة؟ هل تجد أنه من الصعب أن تقول ال عندما 
 تشير الحكمة إلى نعم؟ إنك تحاول إرضاء الناس وهي كناية أخرى 

عن الخوف من الناس.

* هل »تحتاج« إلى شيء من شريك حياتك؟ هل تريد منه أن يصغي 
بالقطع عند وجود  يسر  إن هللا  هنا.  جيًدا  فّكر  يحترمك؟  أن   إليك؟ 
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للكثيرين  بالنسبة  لكن  الزوجين.  بين  متبادلة  وكرامة  جيد  تواصل 
إن الرغبة في تلك األمور لها جذور في أمر آخر بعيد عن التصميم 
الذي وضعه هللا لمن يحملون صورته. فما لم تدرك بأبعاد الكتاب 
أنت  تخاف  الذي  الشخص  فستصبح  الزيجي  االلتزام  عن  المقّدس 

منه. وسيأخذ شريك حياتك بهدوء موضع هللا في حياتك.

* هل تقدير الذات اهتمام حاسم لديك؟ إن هذا، هو أكثر الطرق شيوًعا 
 للتعبير عن الخوف من الغير. إن كان تقدير الذات موضوع متكرر معك 
فإن الفرص هي أن حياتك تدور حول ما يظنه اآلخرون فيك. فإنك 
تخاف من آرائهم أو توقرها. فأنت تحتاج منهم أن يدعموا إحساًسا 

بالشخصية أو بالصلح. تحتاج منهم أن يمألوك باالنتفاخ.

الكثيرون  بذلك  يشعر  كمحتال؟  انكشفت  قد  بأنك  تشعر  هل   * 
الناجحون.  األعــمــال  ــال  ورج التنفيذيون  األعــمــال  رجــال   من 
وهذا  الناس.  من  الخوف  عن  تعبير  هو  باالنكشاف  اإلحساس  إن 
يعني أن آراء اآلخرين خاصة آراءهم الممكنة المحتملة حول فشلك، 

قادرة على السيطرة عليك.

* هل دائًما قرارات التخمين الثاني لديك هي بسبب ما قد يظنه اآلخرون 
سيئًا  تبدو  تجعلك  ربما  أخطاًء  ترتكب  أن  من  تخاف  هل   فيك؟ 

في عيون اآلخرين؟

* هل تشعر بالفراغ أو التفاهة أو الضآلة؟ هل يجتاحك »جوع عاطفي«؟

فلو أنك تحتاج أن يمألك اآلخرون فل بد أنهم يسيطرون عليك.
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الناس  أن  بد  فل  كذلك،  كان  فإن  باإلحباط؟  سريًعا  تشعر  هل   * 
تمّجد  فإنك  المقّدس،  الكتاب  لغة  باستخدام  أو  يحددونك؛  وآراءهم 

آراء اآلخرين إلى حد أنهم يتحّكمون فيك.

التورية حيث  البسيط؟ ماذا عن  الكذب األبيض  * هل تكذب، خاصة 
األخرى  الصور  وكل  الكذب  إن  بفمك؟  الكذب  تنطق  ال  أنك   يبدو 
من المعيشة في الظلم هي عادة طرق تجعلنا نبدو في شكل أفضل 

أمام اآلخرين. كما أنها تعمل على تغطية الخجل والخزي أمامهم.

* هل تشعر بالغيرة من اآلخرين؟ إنك بذلك محكوم بهم وبما يملكون.

بالجنون؟  يصيبونك  هل  محبطًا؟  أو  غاضبًا  اآلخرون  يجعلك  هل   * 
إذا كان كذلك، فل بد أنهم يهيمنون على مركز حياتك.

* هل تتحاشى الناس؟ لو كان كذلك، فمع أنك قد ال تقول إنك محتاج 
إلى الناس، إال أنهم يسيطرون عليك تماًما. أال يسيطر الخوف من 

الناس على الناسك؟   

* أليست كل أنواع الحمية الغذائية )الريجيم(، حتى وإن كانت ظاهريًا 
الرغبة  إن  اآلخرين؟  إعجاب  إلثارة  مكّرسة  الصحة،  اسم   تحت 
في اكتساب مديح الناس هي إحدى طرق تمجيد الناس أكثر من هللا.

نفسك  تقارن  عندما  الصواب؟  الملحظات  هذه  كل  جانبت  هل   *
باآلخرين فهل تشعر بالرضا عن ذاتك؟ ربما أخطر صور الخوف 
اإلنسان  يظن  حيث  الناس.  من  الناجح  الخوف  هي  الناس   من 



15

خزانات المحبة والتسريب

15

بالرضا  ويشعر  الناس.  لدى  مما  أكثر  فلديه  ذلك.  في  نجح  قد   أنه 
عن الذات. لكن تظل حياته محددة باآلخرين أكثر مما هي باهلل.

مشكلة عامة شائعة

ال تظن أن هذه المشكلة تخص النمط الخجول من الناس. أليس اإلنسان 
فتكفي  باآلخرين؟  محكوًما  الناس  يرعب  أن  يحاول  الذي  أو  الغضوب 
التنفيذي  المزايدات. ماذا عن رجل األعمال  أنواع  وجود أي صورة من 
المكانة؟  في  يسبقه  لكي  زميله  من  إنتاًجا  أكثر  يكون  ألن  يسعى   الذي 
نسخة  هي  الشركات  إدارة  مجالس  في  اللنهائية  الغرور  مناورات  إن 
البارز  النجم  الرياضي  أن  تظن  وهل  اإلنسان.  من  الخوف  من  عدوانية 
شديد الثقة بنفسه هو فوق مجال البحث عن آراء المعجبين والنقّاد الطيبة؟ 
الخوف  دليل على  إنسان هو  أي  إلى  تحتاج  بأنك ال  العدواني  التأكيد   إن 

من اإلنسان، معادل لدليل األمثلة الخجولة التي رأيناها؟

أال يشملك ذلك؟ لو كان ال، فتأمل في كلمة واحدة: الكرازة. هل لم تشعر 
على اإلطلق بالخجل من أن تعلن إيمانك بالمسيح ألن اآلخرين قد يظنون 

أنك إنسان أحمق متهور غير عقلني؟

إن الخوف من الناس جزء من نسيجنا البشري حتى أننا علينا أن نرجع 
نبض من ينكر ذلك.

الكتب عن االعتمادية  لثورة تتضمن عشرات  البعيد  الطرف  إننا عند 
المتبادلة. ولسنوات طويلة كان كل كتاب يحمل عنوان االعتماد المتبادل 
هو األفضل. فمثلً كتاب »ال مزيد من االعتمادية« قد حقق للكاتبة ميلودي 
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الخوف  كان  أنه  إال  للكثيرين،  مهًما  لمست موضوًعا  فقد  المليين.   بيتي 
بشأن  المشكلة  عن  بيتي«  »ميلودي  تكلمت  العالم.  ثوب  في  اإلنسان  من 
الوقوع تحت سيطرة الغير أو االعتماد على الغير، وكانت وصفة العلج 

لديها هي المزيد من الحب نحو ذاتك!

البحث عن إجابة كتابية من الكتاب المقّدس

يبدو هذا المدخل ضحلً بالنسبة لعالم اإلنجيل، لذلك استجاب مسيحيون 
تعرف أن  هو  المتبادلة  للعتمادية  علج  أفضل  إن  بقولهم   كثيرون 
 أن هللا يحبك أكثر مما تتصور. إن هللا يمكنه أن يمألك بالحب فلن تحتاج 

إلى أن تمتلئ من اآلخرين.

هذا بالطبع أفضل من الدعوة إلى مزيد من الحب نحو ذاتك. وقد يبدو 
هذا مثيًرا للجدل، حتى مع أن هذه اإلجابة ناقصة. إن محبة هللا يمكن أنت 
بطريقة  أحيانًا  نستخدمها  قد  بل  بشري  صراع  ألي  عميقة  إجابة  تكون 
تجعلها نسخة مخففة من حقيقة غنية بعمق. فأحيانًا مثلً، بسبب تقصيرات 
فينا وليس في الكتاب المقّدس، هذه اإلجابة قد ينقصها الدعوة إلى: »َحاِسبِيَن 
)فيلبّي٣:٢(؛ )أنفسكم(«  أَْنفُِسِهم  ِمْن  أَْفَضَل  اْلبَْعَض  )اآلخرين(   بَْعُضُكُم 
أو أنها تتجاهل التوبة الشخصية. وأحيانًا تسمح لنا والحتياجاتنا أن نكون 
في مركز العالم وأن يصير هللا هو  المسؤول عن كل مهمة نفسية وتعطيه 

مهمة تضخيم تقدير الذات. 

علينا أن نتقدم في فحص األسفار المقّدسة حتى يمكننا بالحقيقة استيعاب 
الخبرة العالمية الشاملة للخوف من الناس. وغرض هذا الكتاب هو اتخاذ 
وبطرس  إبراهيم  مثل  أشخاًصا  سنقابل  الطريق  فعلى  التالية.   الخطوة 
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ممن انزلقوا إلى هوة الخوف من اإلنسان وأخذوا معهم آخرين. وسنبحث 
عن الطرق الرقيقة التي يظهر فيها الخوف على السطح في حياتنا. وسنرى 
أن الكتّاب الذين تكلموا عن االعتمادية المتبادلة كانوا على حق. فهذا األمر 

وباء قومي. ثم سوف نستكشف طرق هللا.

إليك بعض الموضوعات التي سوف نستكشفها:

بطرح  نبدأ  أن  ينبغي  الناس،  من  الخوف  جذور  فعليًا  ندرك  لكي   *
األسئلة المناسبة. فمثلً، بدالً من أن نسأل: »كيف يمكن أن اشعر 
نحو ذاتي بشكل أفضل وال يحكمني رأي الناس؟« السؤال األفضل 
ينبغي  »لماذا  أو:  ــذات؟«   ال بتقدير  الزائد  اهتمامي  »لماذا   هو: 
أن يكون هناك من يظن أنني عظيم، حتى لو كان الرب يسوع؟« 
الكتاب. هــذا  خــلل  ــا  زواي عــدة  من  سنبحثها  موضوعات   هــذه 
لكن اإلجابة تتضمن حقيقة أننا نحتاج إلى طريقة للتقليل من التفكير 

في ذواتنا. سنتكلم عن السبب والكيفية.

أو خشية  الرب  الخوف من  الناس هو  للخوف من  الجذري  العلج   *
الرب. يجب أن يكون هللا لديك أكبر من الناس. هذا الترياق يستغرق 
سنوات لكي نوجده. في الحقيقة إنه يستغرق منك كل حياتك. لكنني 
أرجو أن يتم اإلسراع في هذه العملية وتغذيتها بكل ما سندرسه مًعا 

في هذا الكتاب.

* بالنسبة للناس اآلخرين، مشكلتنا أننا نحتاج إليهم )من أجل أنفسنا(، 
يضعها هللا  التي  المهمة  هللا(.  مجد  أجل  )من  نحبهم  أننا  من  أكثر 
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البحث  من  وبــدالً  أكثر.  ونحبهم  أقل  إليهم  نحتاج  أن  هي   علينا 
عن طرق استغللهم، سنسأل هللا ما هو واجبنا نحوهم. هذا المنظور 
 ال يأتي بشكل طبيعي ألي واحد فينا، والكثرون منا يلزمهم أن ينظروا 
إلى هذه الحقيقة من عدة زوايا قبل أن يمكنهم أن يروها. لكن اعتقاد 
هذا الكتاب أن هذه الحقيقة هي واحدة من المفارقات اإللهية لألسفار 

المقّدسة. فإن مسار الخدمة هو الطريق إلى الحرية.




