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  2الجزء   -الفداء تاريخ

 .الناستحب الرب، تحب  :التاسعالفصل 

 بين ديموتش

14 \ 3 \ 2010  

بالنسبة لنا ككنيسة نسمع تفاصيل عن رؤيتنا بالنسبة لمنطقة إيست ليك مرة أول  تالمي فات كانالمرة :  Chrisكريس انا 
Eastlake  وجيت سيتيGate City  في مدينتنا برمينجيامBirmingham  والقسيس ديفيد . التجربة القويةكجزء من حركة

مننا إننا نصمي وكان طمب ، 14و 13لما كان بيوعظنا من ِسفر العدد أصحاح شجعكو، وشجعني، وشجع كل واحد فينا، 
إيست ليك يقودك ويقودني كأفراد وككنيسة في موضوع السكن في منطقة . الرب عايز يقول لنا إيو ويقودنا نعمل إيوونشوف 

Eastlake .وأتمنى تكونوا صميتوا . 

 Ben Deloachبين ديموتش  . مشاركات من ناس في الكنيسة  ونتيجة لمدعوة دي، الميمة جًدا بالنسبة لنا، ىانسمع النياردة
قت ووبعد ما ىايشاركنا باختصار ىايبقى عندنا . ىو وعيمتو اهلل معاهىايقول لنا المي عممو . ىايشاركنا بالمي حصل معاه

المجموعة دي يعني إيو تكوين عبلقات، والخدمة في منطقة إيست ليك من ن انشوف فيو ناس ىنا عمى المنبر، وىانسمع كم
Eastlake  وجيت سيتيGate City  في مدينتنا برمينجيامBirmingham . 

ىايشاركنا  Benبين . خادم مساعد في خدمة التممذة المحمية في الكنيسة Benبين . Ben Deloachأحب أقدم لكو بين ديموتش 
م عينينا ىانشوف قدا. وبعدين ىايبقى عندنا الناس المي ىايقولولنا أكتر عن المشاركة باإلنجيل. بأخباره، وأنا متشوق أسمعيا

 .. Birminghamيعني إيو تسديد االحتياجات الروحية والمادية العاجمة في برمينجيام 

ديفيد قدم لنا دعوة المرة المي فاتت إننا قال لنا،  Chrisزي ما كريس . شكًرا : بشارك و بيقول Ben Deloach بين ديموتش 
كنت أنا . أتمنى تكونوا صميتوا لمموضوع ده. في منطقة في مدينتنا فييا فقر وضياع شديدككنيسة نفكر في استثمار حياتنا 

 Eastlakeشيور قررنا نروح نسكن في منطقة إيست ليك  4من حوالي . شيور دلوقتي 6ومراتي بنصمي لمموضوع ده بقالنا 
زي  Birminghamن في برمينجيام عايشين في أماكأنا عارف إن فيو ناس من الكنيسة ىنا . Gate Cityوجيت سيتي 
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ينسمي وفيرفيمد  وأماكن تانية فييا ناس من المنطقة برضوا عايشين في فقر  Bessemer and Inslee and Fairfieldبيسمر وا 
 . الكبلم ده بالنسبة لنا ككنيسة ُيعتَبر جديد ومش جديد. وضياع

، إنك لو بتخدم في مكان من األماكن التانية، سواء في خدمة المشردين في تالمي فات المرةحاجة قاليا ديفيد بعايز أفكركو 
، وأنا أعرف مجموعات بيخدموا ىناك وفي طريق لورنا Leedsبتخدم المجتمع األسباني في ليدز  أو Lynn Parkلين بارك 

Lorna Road ، المي بتعمموه، عايزينكو تصموا وفيو مجموعات بتخدم في أماكن كتير في المدينة، فاحنا عايزينكو تكمموا في
 Brookhillsبالنسبة لكنيسة بروك ىيمز ، التجربة الشديدةلكن بالنسبة لحركة . والروح القدس يقودكو لممكان المي تخدموا فيو

. Gate Cityوجيت سيتي  Eastlakeىانتكمم عن بعض األمور المتعمقة بالخدمة في منطقة إيست ليك ولجماعة المؤمنين، 
 . واألطفال الة والستاتشان تتممذوا الرجعشان الكبلم ده وشوفوا إن كان الرب بيدعوكوا لمسكن ىناك عصموا 

، فاحنا ىانسكن ىناك عشان احنا عارفين إننا ىانفضل دايًما أغراب عن المنطقة واحنا رايحين لمناطق مختمفة عن مناطقنا
 . نناىو ده إيما. نعمن رسالة اإلنجيل ونسدد احتياجات الفقرا

وماعندناش وقت طويل النياردة، لكن قبل ما احكي لكو، . وىي قصة طويمة. Kyleeيمي اىاشارككوا النياردة بحكايتي أنا وك
يعتبر َنص مركزي لمناموس وىو وده . قرينا الَنص ده النياردة كذا مرة، ورنمناه كمان. 6عايز نروح سوا لِسفر التثنية أصحاح 

ما : "خصوًصا لما رد عمى سؤال. احنا عارفين الَنص ده ألن يسوع  نفسو اقتبسو كتير في خدماتو. َنص ميم جًدا بالنسبة لنا
. 6لـ  4أول أعداد، من عدد  6ىانقرا التثنية . 6من التثنية  5فيسوع رد بالمكتوب في عدد " ىي أعظم وصايا الناموس؟

َراِايلُ "، 4: 6مكتوب في التثنية . ىناترابطات شوية نشوف عايزين  َمعْس َيا ِإسْس َفُتِحبُّب الرَّربَّر ِإلَيَك ِمنْس . الرَّربُّب ِإلُيَنا َربٌّب َواِحدٌ : ِاسْس
ِتكَ  َم َعَمى َقمْسِبكَ َولْسَتُكنْس ىِذِه الْسَكِمَماُت الَّرِتي َأَنا ُأوِصيَك ِبوَ . ُكلِّل َقمْسِبَك َوِمنْس ُكلِّل َنفْسِسَك َوِمنْس ُكلِّل ُقوَّر  ." ا الْسَيوْس

. آخر تعميمات أخدىا الشعب قبل ما يدخموا أرض الموعد تحت قيادة يشوع ،ِسفر التثنية ىو آخر سفر من أسفار موسى
ليو أىمية خاصة ألن ىنا موسى ابتدا يركز عمى أىمية إن الشعب يحبوا الرب واألصحاح ده . ِسفر ده ميملعشان كده ا

 . ويطيعوه ويخافوه وىم داخمين أرض الموعد

في موسى قال لمشعب . 12وعدد  6و 5، وعايزين نشوف ترابط بين عدد 6زي ما شفنا عدد  12عايزين نبص عمى عدد 
ِض "، 12مكتوب في عدد  .اياخدوا البركات دي لما يدخموا األرضهاألول إنيم  َرَجَك ِمنْس َأرْس َتِرزْس ِلَابلَّر َتنْسَسى الرَّربَّر الَّرِذي َأخْس َفاحْس

َر ِمنْس َبيْسِت الْسُعُبوِديَّرةِ  لو كانوا بيحبوا الرب من كل قمبيم وكل حاجة : الترابط المي ىنا ىو. خموا بالكو واوعوا تنسوا" .ِمصْس
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، ىانشوف 18بصوا كمان عمى عدد . واوعوا تنسوا إن الرب إلو ُمِحب قال ليم، خموا بالكوا موسىلما . عندىم، مش ىاينسوا
َض الْسَجيِّل "بيقول، . فيو حاجة تانية َتِمَك اأَلرْس ُخَل َوَتمْس ، ِلَكيْس َيُكوَن َلَك َخيْسٌر، َوَتدْس اِلَ  َوالْسَحَسَن ِفي َعيْسَنِي الرَّربِّل َمِل الصَّر َدَة الَّرِتي َواعْس

لو عممتوا الصال  من ناحية الرب . وبنشوف في كل ِسفر التثنية إن موسى بيعمل ترابطات زي دي." بُّب  َباِاكَ َحَمَف الرَّر 
ىنا؛ إن شعب خموا بالكوا من الترابط المي . ىاياخدوا ملء الوعود لو كانوا مطيعين. ىايكون لكو خير وتمتمكوا وعود الرب

 . ىاينالوا الوعودو، ىايقدروا يطيعوا لو حبوا الرب، من كل قمبيم، وفكرىم وقدرتيم الرب ىايكونوا مطيعين

. يفيموه لناسيخمي اده المي كان عايز موسى . كممة اهلل عمى قموبيم ىاتقودىم لوعوده. كممة اهلل عمى قموبيم ىاتقودىم لوعوده
موسى بيقول جممة واضحة  5و 4في عدد " مع يا إسراايل،اس"وفي بداية نشيد . كان عايزىم يعرفوا الرب عشان يقدروا يحبوه

َراِايلُ "وصغيرة ومحددة عن مين ىو اهلل، وبيقوليا بقوة،  َمعْس َيا ِإسْس الرَّربُّب ِإلُيَنا َربٌّب  . "جممة بسيطة" .الرَّربُّب ِإلُيَنا َربٌّب َواِحدٌ : ِاسْس
ممكن يكون معناىا حاجات كتير بس أنا عايز أقول لكو . كان دايًما فيو جدال عمى مر العصور عن معنى الجممة دي." َواِحدٌ 

لما شعب الرب يعرفو ىايختبروا الحياة في األرض المي وعدىم بييا، ىايختبروا الحياة بأقصى ما . عمى اتنين من المعاني دي
الرب يعرفوه إنو ىو  الزم شعب. شعب اهلل يعرفوا إنو ىو إلييممعنى معرفة اهلل ىو إن . موسى وض  الكبلم ده لييم.  فييا
 . الزم شعب الرب يعرفوا إنو ىو اإللو الوحيد. يعرفوه إنو ىو اإللو الوحيدوكمان الزم . إلييم

كان كل المي الشعب الزم يعممو عشان يتتمعوا . لكو بين الشعوبالرب اختار الشعب ده عشان يكون شعبو، عشان يكون مُ 
ن موسى . ومش بس إن الرب إلييم، لكن كمان إنو اإللو الوحيد. الرب ىو إلييم ببركات الرب إنيم يدركوا إنيم شعب الرب وا 

عبادة بس مميانة كمان يدخموا األرض المي بتفيض لبن وعسل ىاكان عارف إنيم نسيوا الرب أيام زمان وكان عارف إنيم 
 . مفيش غيره، الرب إلو متفرد. عشان كده موسى ىنا بيحرص إنو يقول ليم إن الرب ىو إلييم الوحيد. أوثان وآلية مزيفة

َفُتِحبُّب الرَّربَّر ِإلَيَك ِمنْس ُكلِّل َقمْسِبَك َوِمنْس "ازاي يعمموا المبدأ ده، فقال ليم،  5وبعد ما قال ليم الكبلم الرااع ده، قال ليم في عدد 
ِتكَ  ُكلِّل َنفْسِسَك َوِمنْس ُكلِّل  اوعوا تحبوا أي حاجة تانية بنفس . زي ما الرب رااع وفريد الزم تكون محبتكم ليو رااعة وفريدة." ُقوَّر

لما . لما شعب الرب يعرفوا الرب ىايحبوه ويطيعوهموسى كان بيوض  ليم الكبلم ده ألنو كان عارف إنو . قدار محبتكو هللم
 . شعب الرب يعرفوا الرب ىايحبوه ويطيعوه

، 2الكبلم ده بيفكرنا لما نقرا باقي ِسفر التثنية وبعدين يشوع والقضاة، ولما نوصل لمقضاة يل لكن مقد ما الكبلم ده جوعمى 
مش مكتوب . مش الناس المي دخموا أرض الموعد، لكن أوالدىم. نبلقي مكتوب إن الجيل الجديد من اإلسراايميين نسيوا الرب
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كان موسى خايف . نسيوا الرب، نسيوه خالص مأو بطموا يطيعوا الرب، لكن بيقول إنوإنيم بطموا يحبوا الرب،  2في القضاة 
َراِايلُ "إن ده يحصل فبيتكمم بطريقة قاسية ىنا بإلحاح،  َمعْس َيا ِإسْس وبيفكرنا إننا لو ماحبيناش الرب لو ماطمبناش الرب من  !" ِاسْس

نعرف الرب وال نطيع وصاياه ىابنشوف اإلنجيل واض  قوي ىنا ألننا مدركين إننا مش . كل كياننا ممكن ننساه، وفعبًل نسيوه
. ى اتكمم عن الموضوع دهلما موس 30بيقولو التثنية المي وده الكبلم . وال نحبو من غير ما ىو ييجي في حياتنا ويغير قموبنا

وىنا بنبلقي . بيستخدم المغة المقمقة دي عن الختان وقال إن الرب ىايختن قموبيم ويفتحيا عشان يقدروا يحبوا ويطيعوا الرب
  .ينا القدرة إننا نحبو ونطيعودالرب، بي فكممة اهلل في قموبنا، المسي  في قموبنا، بيخمينا نقدر نعر. رسالة اإلنجيل واضحة قوي

وىنا عايز أكممكو عن قصتنا ألن كممة اهلل المي في قموبنا، المسي  المي في قموبنا ىو المي قادنا عشان نشوف خطة اهلل في 
كان عمى  Eastlakeمش عايز الناس تعتقد إن قرارنا إننا نسكن في إيست ليك . كممة اهلل في قموبنا قادتنا لخطتو. حياتنا
لكن الكبلم ده كان عمى أساس عمل المسي  . أساس المي قالو ديفيد أو أي حاجة زي كده أو عمىإننا بنحب المنطقة أساس 

انا بعض الحقايق من كممتو والحقااق دي خمقت جوانا أشير، ألنو ورَّر  4في قموبنا في السنة المي فاتت، خصوًصا في آخر 
 3عايز أكممكو في الكام دقيقة الجايين عن  عشان كده. بنا عن الخطية ديشفنا خطيتنا في بعض النواحي وتُ . إيمان عظيم

  .حقااق بينتيم لنا كممة اهلل وكشفت لنا عن الخطية المي في حياتنا

الكبلم ده موجود في مزمور . بركات اهلل ىي لخطة اهلل في عالمنا. بركات اهلل ىي لخطة اهلل في عالمناالحقيقة األولى ىي إن 
كان العنوان ده ." أقصى انفصال: "، إدانا عظة كان عنوانياBrookhillsروك ىيمز أنا فاكر أول ما ديفيد جو ب. 1-2: 67

 . 2: 67 عن الحقيقة المي في مزمور 1 :67احنا فصمنا الحقيقة المي في مزمور . بيوصف خطيتنا

َنا"، 1: 67مكتوب في مزمور  ِيِو . ِلَيَتَحنَّرِن اهلُل َعَميْسَنا َولْسُيَباِركْس كاتب المزمور ىنا بيصمي ويقول يا رب اتحنن ." َعَميْسَناِلُيِنرْس ِبَوجْس
باركني يا رب، إديني الحاجات المي أنا عايزىا، والمي ِنفسي . وىي دي الصبلة المي كنت باصمييا طول عمري. عمينا وباركنا

بس مانقدرش نفصل . ليَّر يا رب اتحنن عميَّر وباركني، وخمي وجيك ينور ع :وىو ده نفس المي كان كاتب المزمور بيقولو. فييا
ِض َطِريُقَك، َوِفي ُكلِّل اأُلَمِم َخبَلُصكَ : "2الكبلم ده عن السبب الموجود في عدد  لما شفتوا االنفصال؟ " .ِلَكيْس ُيعْسَرَف ِفي اأَلرْس

 . نطمب من اهلل بركات، فده مش عشاننا احنا، لكن عشان خطة اهلل

لكن لو . ي ىاقولو، احنا كتير ما بنطمب من الرب طمبات، ولما يستجيبيا، يبقى كويس ومجًدا لمربلناس كتير فاىمين ال
الرب . السبب ىو إني باطمب الحاجات دي عشان أغراضي انا مش أغراض الرب. ش عدلمماستجابش، باقول، ليو كده، ده 
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ماكناش بنقول كده، ماكناش بنقول . بمنا بركات الرب بتعجرفاحنا قِ . ربكتنا عمى األمر ده وأدركنا إننا ِقبمنا بركات الرب بتكبُ 
 . إننا عايشين وكأننا نستحق بركة الرب، لكن كنا عايشين باالعتقاد ده

الكبلم ده بيشمل . كنا بنخزن بركة الرب ونقدميا لآلخرين وقت ما يعجبنا. تقديم البركة لآلخرينأىممنا  Kyleeأنا وكايمي 
دانا غفران صحي  البركة المادية،  ن الرب جدد قموبنا وا  لكن كمان أعظم بركة قبمناىا وىي الخبلص ومعرفة اإلنجيل وا 

بس مش ىو ده السبب المي الرب خمقنا عشانو، الرب خمقنا عشان أكتر . خبيناىا لنفسنا. ماشاركناش بالبركة دي. لخطايانا
بس في إشعياء بيتكمم عن الخادم، خادم . 2-1: 67بنشوف نفس الحقيقة الموجودة في مزمور  6: 49في إشعياء . من كده

م بس أسباط يعقوب لكن ىاعممك نور بيقول لو أنا مش ىابعتك عشان تقي .و إشارة عن المسي  في العيد القديمهالرب المي 
الميمة دي الرب فوضنا ب. بس خميكوا فاكرين إن المسي  إدانا نفس المسؤولية. لؤلمم، وىو ىنا بيتكمم بالتحديد عن المسي 

 . بس احنا أىممنا الكبلم ده. واحنا في المسي ، عشان كده مطموب مننا نكون نور لؤلمم، لمكنيسة، لشعب الرب، لشعب المسي 

بالبركات المي عندنا . بالبركات المي عندنا من الرب ىانشارك بكممة اهللعشان كده استجابتنا لئلعبلن ده من كممة اهلل ىي إننا 
إننا نشارك ببركاتنا المادية والروحية مع الفقرا ، Eastlakeا بالنسبة إليست ليك نوىي دي رغبت. ىانشارك بكممة اهللمن الرب 

 . إننا نعيش معاىم ونشجعيم ونخمييم يسمعوا أعظم خبر سار في العالم. عشان نسدد احتياجاتيم بصفتنا جيرانيم

الحقيقة دي صدمتني لما . وصايا اهلل غالًبا ما تتعارض مع راحتنا. ع راحتناوصايا اهلل غالًبا ما تتعارض مإن  2الحقيقة رقم 
زي ما انتو عارفين إن الرب طمب من . قصة يونان ممكن ُتعَتَبر أشير قصة في الكتاب المقدس. قريت ِسفر يونان مرة تاني

ة، إنو كان خايف من األشوريين، من وأنا صغير كنت متخيل إنو كان خايف من نينوى المدينة العظيم. يونان يروح لنينوى
كان عارف إن الرب ىايسام  . إنو ماكانش خايف 4لكن بنشوف في يونان . االمبراطورية الكبيرة دي، من البمد الكبيرة دي

بس ىو . كان عارف إنو لو قال ليم الرسالة، الناس ىايتوبوا والرب يغفر ليم. ز الرب يسامحيميالناس، وىو ماكانش عا
 . بيحب الناس دول وماكانش عايز الرب يغفر ليم، فيربماكانش 

ىانبلقي الكتاب  2لو بصينا عمى التاريخ شوية ورجعنا لمموك التاني " ازاي يونان، نبي الرب، يعمل كده؟"الواحد ممكن يقول، 
يعبدوا األوثان ويستمروا خمى شعب إسراايل . يربعام التاني كان ممك شرير. بيقول إن يونان كان نبي في عصر يربعام التاني

مش ىاتتخيموا مين المي قال النبوة . ومع ذلك، في عصر يربعام التاني اتوسع شعب إسراايل في حدوده وبقوا شعب غني. فييا
عشان كده كان شر نينوى يبقى خير . فيو غنى رغم من خطية وشر إسراايل ىايكونأ إن حكم يربعام بالبيونان اتن. يونان! دي
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يعني لو اهلل قال ليونان وصل ليم رسالة الدينونة دي ولو ماتابوش ىادمرىم، يبقى ده مصمحة لشعب . راايلعمى شعب إس
بس يونان كان عارف إلنو شاف الرب بيغفر إلسراايل ويباركيم . مش ىايكون قداميم منافسةكتر وأإسراايل ألنيم ىايتوسعوا 

 . غفران دي لسوريا ىايتوبوا والرب ىايغفر ليمل رسالة البالرغم من خطيتيم، كان عارف إنو لو وصَّر 

. فبنبلقي يونان بيقول إنو متضايق وِنفسو يموت بسبب الموضوع ده، فنفيم إن يونان طمب من الرب حاجة غير مجد الرب
ألن الواحد سيل يطيع لو كان . بنطمب حاجات من الرب غير مجده Kyleeشفت إن أنا وكايمي . وأنا شفت نفسي باعمل كده

لكن لو الموضوع فيو تكمفة ىنا نبدأ نشوف ىل احنا فعبًل ميتمين بالمي يمجد الرب وال بالمي ىانكسبو من . فيو مكاسب كبيرة
. تحب الرب، تحب الناس. حب ا خريننإننا الزم نتوب عن األمر ده ألن الرب أمرنا إننا  Kyleeوراه؟ حسيت إن أنا وكايمي 

لكن محبة الناس شيء مكمف، أكتر من المي احنا عايزين نقدمو، نتخمى عن . المطموب مننا كأتباع المسي  شيء بسيط
اتمسكنا براحتنا عمى . رغبة قموبنا الحقيقيةاتمسكنا براحتنا عمى حساب مش ممكن تحب من غير تضحية، لكن احنا . راحتنا

 . حساب رغبة قموبنا الحقيقية

بنبلقي يونان بيجري . بعد ما الناس بيتوبوا بنبلقي حاجة غريبة، بنبلقي مشيد غريب. بنبلقييا في قصة يونانفيو حاجة تانية 
من المدينة ويروح لشرق المدينة ويبص عمى المدينة وىو متوقع حاجة، يمكن ىايقعوا في الخطية تاني بسرعة والرب 

فالرب بعت لو . وىو ىناك حس بقمق. تني يشوف المي ىايحصلبيروح مس. شكميا كان يونان بيفكر بالطريقة دي. ىايضربيم
بعد كده الرب بعت . مكتوب إنو فرح بييا جًدا. الشجرة دييونان حب ف، وخمى النبتة دي تكبر وتغطي يونان وتريحو، يقطينة

يونان تاني وطمب ماتت في يوم، واتضايق وفطمعت في يوم . دودة، وده كمان مشيد مش عادي، الدودة أكمت اليقطينة فماتت
انت ماكنتش مستري  في الصحرا، فطمعت لك . فراح لو الرب وقال لو، متضايق ليو يا يونان؟ انت ماعممتش حاجة. الموت

فاتض  إن يونان ماكانش زعبلن عمى . متضايق ليو؟ انت ماتعبتش في اليقطينة. اليقطينة دي، فاستريحت، وبعدين أنا أخدتيا
قال لو مدينة نينوى فييا . فالرب قال ليونان حاجة تعتَبر ىي محور ِسفر يونان. ه فقد راحتوالنبات لكن كان زعبلن إن

ىو . الناس دي اتخمقوا عشان يمجدوني. مخموقين عمى صورتي لالناس دو. أنا كنت ميتم بالمدينة دي. شخص 120.000
 عمييم؟ إني أتحنن مش المفروض 

كنا في ديزني ورلد . إني اخترت راحتي عمى حساب حبي لمناس، المي الرب عمميم عمى شبيو. وىنا شفت نفسي زي يونان
Disney World كانت أسرة من الكنيسة عزمتنا نروح ىناك، والمي يعرف ديزني ورلد . في الكريسماسDisney World  يعرف

كان ناس كتير جًدا في . الُصب  10كنا ىناك قفموا باب الدخول الساعة  ففي أول يوم. إنيا بتبقى أزحم مكان في الكريسماس
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وبالميل في وقت الكريسماس عمموا أنوار كبيرة عمى شجرة . كان منظر عجيب. المكان وكانوا حرفًيا من كل أمة ولسان
ماعرفش كان فيو كام واحد . ىناك الناس فاتجمع. نوار الكريسماس وكان منظر جميل قويوأالكريسماس، ونوروا قمعة سندريبل 

وخرجت الجنية . Disney Worldواحد كانوا ىناك في الميدان المي في ُنص ديزني ورلد  15.000أو  10.000ىناك، يمكن 
 . كان في منتيى الروعة. ميل قويجمن البمكونة وعمموا عرض كبير وقدموا أغناييم المعروفة وكان مشيد 

وأنا واقف . مكان ده، فوقفنا عمى حتة عالية ىناك وشفنا القمعة وكل الناس الموجودين ىناكالنروح  Kyleeماقدرتش انا وكيمي 
ىناك مع مراتي وأوالدي بنتفرج عمى منظر من أحسن المناظر المي ممكن اإلنسان يعمميا، شفت التناقض بين المي بيخمقو 

كان شيء جميل إنك تشوف . ا من كل قبيمة ولسانشفت الناس المي عاممين زي البحر دول، المي فعميً . نسان وخميقة اهللإ
خميقتو، تاج . كبير في الناس المي ىناك، وتفيم إن اهلل لما يبص عمى المنظر ده مش بيعتبر القمعة منظر جميللالتنوع ا

. ديماشفتش الناس أبًدا بالنظرة . وفيمت في المحظة دي إني مش باُبص عمى الناس بالنظرة دي. خميقتو ىو المي جميل
الناس المي عايشين وعرفت  Bryanمع األخ برايان  خدمات القوةكنت خدمت قبل كده في األحياء الفقيرة زمان مع مؤسسة 

 . ييا اهللبوأدركت إني مش باشوف الناس بالنظرة المي بيشوفيم . سيدة المحبةىناك وخدمت في بيت 

ي ما الرب قال عن زو. عايشين في فقر 51.000، منيم  Birminghamشخص عايشين في برمينجيام  229.000فيو 
وقابمت ناس كانوا فعبًل مش عارفين يمينيم من شماليم، واحنا المي معانا ." َيعْسِرُفوَن َيِميَنُيمْس ِمنْس ِشَماِلِيمْس ال "شعب نينوى إنيم 

الرب إدانا . الرب خمقنا عشان أمور أكبر من كده. احنا المي معانا اإلجابة، اإلنجيل، واحنا مش ىاممنا إال راحتنا. اإلجابة
 . واحنا مش ىاممنا إال راحتنا. شخص فقرا 51.000كممتو، وادانا الخبلص، وادانا إمكانيات عمشان نوصل لـ 

 . بمحبتنا لمناس ىانوري العالم ونعممو. م ونعممووبمحبتنا لمناس ىانوري العال. الرب حط محبة في قموبنا

تعالوا نرجع ِسفر . الزم نعمن كممة اهلل في كل جزء من حياتنا. حياتناالزم نعمن كممة اهلل في كل جزء من ، 3الحقيقة رقم 
موسى أكد عمى  شفنا ازاي إن. 28قة دي بنشوفيا ىنا وفي اإلرسالية العظمى في متَّرى الحقي. مرة تاني 6التثنية أصحاح 

َيا َعَمى َأوْساَلِدكَ . "7أىمية محبتيم لمرب من كل قموبيم، تعالوا نشوف عدد  المغة . بصوا عمى المغة ىنا. عمميا لوالدك." َوُقصَّر
ِمُس ِفي َبيْسِتَك، َوِحيَن َتمْس ". مش محددة بأشخاص محددين، لكن لغة جامعة شاممة. ىنا مش تجزاة ِشي ِفي َوَتَكمَّرمْس ِبَيا ِحيَن َتجْس

ُبطْسَيا َعبَلَمًة َعَمى َيِدَك، َولْسَتُكنْس َعَصاِاَب َبيْسَن َعيْسَنيْسَك، َوا تُبْسَيا َعَمى َقَواِاِم َأبْسَواِب َبيْسِتَك َوَعَمى الطَّرِريِق، َوِحيَن َتَناُم َوِحيَن َتُقوُم، َوارْس كْس
َقَواِاِم َأبْسَواِب "الكبلم ىنا بيقول تكتبيا عمى . ولآلخرينألوالدك . الزم كل حاجة في حياتك يبقى فييا نقل لكممة اهلل" .َأبْسَواِبكَ 
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ألن كممة اهلل خمي كممة اهلل ىي مركز كل شيء . في كل مكان. يعني في الميادين مش في البيوت بس" .َبيْسِتَك َوَعَمى َأبْسَواِبكَ 
 . ليك تعرف مين ىو اهللىي المي ىاتخ

 Brookالمي احنا عارفينيا كويس في بروك ىيمز المي ىي اإلرسالية العظمى  28وبنشوف نفس الرسالة دي موجودة في متَّرى 

Hills . ،َىُبوا َوَتمْسِمُذوا َجِميَع اأُلَممِ "مكتوب وقال لنا إن الدعوة بالذىاب والتممذة ىي من الفقرة دي كتير قوي وديفيد عممنا ." َفاذْس
في نفس المغة العامة المي استخدميا موسى ىنا، استخدميا المسي  . وانت عايش اعمل تبلميذ. في كل زمان. دعوة عامة

يو؟ " عمدوىم باسم ا ب واالبن والروح القدس"قال لنا، . العيد الجديد، بس كمان قال لنا نعمل إيو وعمموىم جميع ما "وا 
َيا َعَمى َأوْساَلِدكَ ". نفس المي قالو موسى." كم بوآوصيتُ  ألن الكبلم ده مكتوب " عمموىم جميع ما أوصيتكم بو"يسوع قال ." َوُقصَّر

 . في كممة اهلل

بنينا مممكة . مممكة منعزلة عممنا لنفسنا Kyleeأنا وكيمي إن لما شفت الحقيقة دي إننا مش ممكن نجزأ تممذة الناس، فيمت 
ن الناس يحبونا وندور عمى الترفيو. منعزلة وأول ما اشترينا . كنا مشغولين إننا نشتري بيت وندور عمى األمان والمدارس وا 

كنا نقدر نقعد جوة البيت ده المي . البيت المي عايزينو، مميناه حاجات حبيناىا وكنا عايزينيا فمش مضطرين نخرج برة البيت
ونخرج كل فترة عشان نعمل حاجة مش بنعمميا عمى طول ونخدم الناس لما نقدر  طول الوقت ،أوض نوم وحمامين 3ه في

والنتيجة إننا . سنين ماكناش عرفين جيراننا كويس 4عزلنا نفسنا عن الناس لدرجة إننا بعد . ونعيش في مممكتنا الصغيرة
  .فصمنا حياتنا عن الخدمة. فصمنا حياتنا عن الخدمة

لما نحب الرب من . زي ما شفنا، الزم يكون ناموس الرب ومحبة الرب متداخمة في كل نواحي حياتنا وده يشمل ىانعيش فين
خدمة المسي ، حب الكنيسة، محبة الفقرا، البحث عن . كل كياننا، كل قرار ىاناخده ىايكون تحت تصرف مشياتو، بأمره ىو

الكتاب . الموضوع الزم يكون شامل. مواعيد بنحطيا في مممكتنا الخاصةالضال، كل دي حاجات مش ممكن تكون مجرد 
ىانخدم العالم . بتسميمنا لممسي  ىانخدم العالماحنا فعشان كده بسبب الخطيتين دول . المقدس مش بيدينا اختيارات تانية

 . بتسميمنا لممسي 

 6ممكن أقوليا لكو عن المي عممو اهلل معانا في الـ  حقااق كتير ممكن أشارككو بييا وحكاياتفيو حاجات كتير ممكن تتقال و
رسل في أصعب المرسل ده كان مُ . رَسلاشير المي فاتوا، بس فيو حاجة أخيرة عايز أشارككو بييا، وىو سؤال سأليولي مُ 

أنا وكيمي  كان بيتعشى معايَّر . بيعيش ىو وفريقو في المنطقة دي. أكتر منطقة محرومة في العالم. مكان تبشير في العالم
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Kylee ،إيو ىي األسباب المقنعة المي تخميكو ماتجوش معايا؟ إيو ىي األسباب . جاوبوا لي عمى السؤال ده: "وقال لنا كده
فقمنا لو شوية أسباب احنا شايفينيا . كان يقصد إننا نعيش معاه في اإلرسالية" الوجيية المي ماتخميكوش عايشين معايا ىناك؟

أنيي فييم مش ىاتقدروا تتغمبوا عمييا؟  واغمبتتدلوقتي لكن أنيي فييم ماينفعش فعبًل أسباب وجيية ي ه" :فقال لنا. وجيية
احنا ليو عايشين في المكان ده؟ إيو "فابتدينا نفكر في السؤال ده بقوة، . وكان عنده حق" عمييا لو عندكو إرادة وحاولتو؟

 بنفكر في فكرة إن سكننا ىناك ىايأثر عمى الناس المي عايشين ماكناش. Chelseaالسبب؟ احنا عزلنا لمكان في تشيمسي 
 . مافكرناش في الكبلم ده، كنا بنبني مممكتنا. ىناك

، وأنا بس ِعدت صياغة ا بانتمي ليياالمي أنوأنا عايز أسألكو كجماعة مؤمنين نفس السؤال ده، بصفتكم جماعة المؤمنين 
ن كنا بنقول إن المسي  ىو الرب عمى حياتنا، لو احنا بنحب الرب من كل كيا. السؤال تاني ننا زي ما كممة اهلل بتقول لنا، وا 

إيو ىي أعذارنا إننا ؟ بين الضالين والفقرامانروحش نعيش إيو ىي أعذارنا إننا لو كنا مؤمنين إن كممة اهلل حق، تبقى 
بس، لكن في كل  Birminghamوأنا مش باتكمم عن الضالين والفقرا في برمينجيام ؟ مانروحش نعيش بين الضالين والفقرا

مانروحش نعيش المي تخمينا العالم، في أي مكان، زي ما المرَسل سألني، إيو ىي األسباب الوجيية الكتابية المي تكرم المسي  
ألعضاء المي ىايشاركونا يطمعوا عمى المنبر بين الضالين والفقرا؟ وانتو بتفكروا في السؤال ده في روح الصبلة ىادعو ا

 .Gate Cityوجيت سيتي  Eastlakeوىانعمل معاىم لقاءات عن شوية حاجات بتحصل في إيست ليك 

عبلن المي نسمع من بعض الناس كنت عايز إننا كجماعة مؤمنين  :ي من عمى المنبر بيقولالراع إيدييم في الخدمة وا 
 Keithىانبدأ من بكيث ستانمي . عشان كده عندنا مجموعة النياردة أنا فرحان إني ىاتكمم معاىم. اإلنجيل في المنطقة دي

Stanley . كيثKeith  ىو قااد فريق التممذة المحمية في كنيسة بروك ىيمزBrookhills . ىانبدأ معاك يا كيثKeith  وعايزينك
من بين مناطق كتير في برمينجيام  Gate Cityوجيت سيتي  Eastlakeسبب أو اتنين عن ليو اخترنا إيست ليك تشاركنا ب

Birmingham نقدر نوديميا مجموعاتنا الصغيرة . 

لكن . رق في المدينةفيو مناطق كتير مجموعاتنا الصغيرة بتشتغل فييا وبتعمل فَ . ده سؤال ميم: Keith Stanleyكيث ستانمي 
احنا عارفين إن فيو . منطقة من المناطق المي مافيياش كنايس كتير بتخدم Gate Cityوجيت سيتي  Eastlakeمنطقة ليك 

فيو . معدل بطالة ىناك%  40دوالر و 20.000مشاكل فقر كبيرة في المنطقة، ُتمت السكان ىناك عايشين بدخل أقل من 
ُنص كبار السن في المنطقة . بيربوىم أجدادىممن األطفال ىناك %  62امل موجودين ىناك، نسبة كبيرة من األيتام واألر
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ييجوا ويسددوا االحتياجات دي لمكبار في السن ويعولوا األوالد دول ويعمموىم ويرشدوىم لناس فيو احتياج كبير . معوقين
 . ويسكبوا حياتيم من أجميم

شخص كان الرب دعاىم فعبًل لمسكن في  100فيو أكتر من . ناك من األولوده مكان كان فيو ناس الرب دعاىم لمسكن ه
لما لفينا منطقة . المنطقة ىناك فييا فرص كتير. في مركز سيدة المحبة ولمخدمة مع الكنايس المي ىناك Eastlakeإيست ليك 
، ومديرين مدارس، وناس في واتقابمنا مع قسس من المنطقة، ومنظمات محمية Gate Cityوجيت سيتي  Eastlakeإيست ليك 

احنا . كبير إن الناس بتوعنا ييجوا مع أىل المنطقة ويعمموا خدمات باسم المسي  ىناكترحيب مواقع قيادية، لقينا إن فيو 
واض  إن أىم حاجة عايزين نعمميا ىي خمق . احنا شغالين  كمان عمى فرص كتير. حاسين إن فيو قدامنا باب مفتوح

ن صداقات مع الناس في المنطقة. قاتعبلقات تممذة بالعبل وىانودي مجموعات صغيرة ىناك تنفذ الموضوع ده . عايزين نكوِّل
وىايكون عندنا . ومدارس ومراكز رعاية مسنين وكنايس محمية مركز سيدة المحبةىانشتغل مع شركاء زي . بوساال متعددة

حاجات زي نوادي الكتاب المقدس في الجناين، أو دراسة الكتاب المنزلية، عيادات صحية، طرق . محاوالت أولية لقوافل
اي إننا نقدر ىدفنا النيا. مختمفة تساعدنا نبني عبلقات، دورات رياضية وممكن كمان ورش عمل ىانرعاىا لسكان المنطقة

احنا اتقابمنا . نحرك مجموعات صغيرة كمان عشان تتعامل مع االحتياجات في التعميم، واالقتصاد والتنمية في المنطقة كميا
، والمنظمة دي لييا تاريخ طويل بتيتم بالجريمة ىناك، وكانوا مندىشين إننا عايزين  Gate Cityمع منظمة في جيت سيتي

وكان شيء جميل . سنين المي اىتمت تيجي عشان تساعد المنطقة 5وا لنا إننا الكنيسة التانية في قال. نيجي نساعد المنطقة
 .إننا نشوف استجابة الناس المي في المكان المي عايزين مساعدة ىناك

يست ليك عندنا أول توجو ألي حد عنده رغبة إنو يخدم في منطقة إ: انا عاوز كمان اشارك معاكم توجياتنا الفترة المي جايو
Eastlake  وجيت سيتيGate City .األول إننا عايزينكو تعرفوا عن الفرص المتاحة . ىدف الموضوع ده مكون من جزاين

لكن كمان عايزينكو تفيموا أكتر عن الخدمة عبر الثقافات، . ىناك بتحديد أكتر، وازاي تقدر مجموعتك تشترك في الخدمة
نك تكون حساس لمثقافة المي راي  ليا ىايقدم تدريب  Sam Campbellسام كامبل . ، ألننا ىاندخل مناطق مختمفة في المدينةوا 

 . لكل الناس المي ىاتروح المنطقة دي عشان نقدم الخدمة بمحبة وحنان وكرامة واحنا داخمين األحياء الفقيرة

ام ىناك في مركز سيدة دمن الخ Vernettaفيرنيتا .  Vernetta Youngة فيرنيتا يانج معانا: الراعي من عمى المنبر بيقول
فيرنيتا . بتعمل حاجات كتير ىناكالمحبة، وكنا بنيزر معاىا ونقول ليا إننا عايزين وقت عشان بس نقول وظيفتيا إيو ألنيا 
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Vernetta لكن عبلقتك بالمكان ابتدت من قبل كده، ألنك اتخدمتي في مركز سيدة . ، انتي بتخدمي في حاجات كتير ىناك
 تقولي لنا باختصار الكبلم ده؟ فممكن . المحبة واتعرفتي عمى الرب ىناك

كنت متجوزة وعندي أوالد، لكن بعد الطبلق وأحداث عنف أسري، رحت أسكن في  : قولتبVernetta Youngفيرنيتا يانج 
كان عندي ولد اتوفى، وكانت مأساة وابتديت أدمن األدوية، وبعد إدمان األدوية اتنقمت لمخطوة المي بعدىا . أماكن كتير

ولقيت . ن التانيين والبيت وكل حاجةأخد مني الولدي. وأدمنت المخدرات؛ الييروين والكوكايين، واإلدمان أخد مني كل حاجة
وىناك دخل مبلك في . نفسي في الشارع باعمل أي حاجة عشان أخد الجرعة المي بعد كده، ومشاكل مع البوليس وكل حاجة

ومن ىناك رحت برنامج . ولما وصمت ىناك كنت لسة في حالة اكتااب، وباحاول أنتحر. سيدة المحبةوبعتني لمركز حياتي 
وبعد ما خمصتو اتنقمت لمرحمة التسكين االنتقالي في البرنامج، وىناك اتعرفت عمى يسوع المسي  . المدمنين إعادة تأىيل

ومن . ق ليكييقدر يبقى أقرب صد. كان أبويا المي ما شفتوش في األرض، وبعدين عرفت إنو كمان صديق. وقبمتو في حياتي
اشتغمت برة مركز سيدة . واتنقمت حياتي التجاه تاني خالصكمنا ا نواتمميت عمى والدي تاني، واتعمد. ىنا ابتدت حياتي

أنا باشكر الرب عمى كل االحتماالت . والرب ابتدا يفت  لي أبواب. المحبة، أنا لسة عايشة ىناك، وماشية في البرنامج بتاعي
 . اةالمي اتفتحت قدامي، وعمى كل المي اتعممتو، وأسموب الحياة الجديد المي شفتو في مركز الحي

ركز سيدة المحبة اتفت  في األصل عشان الستات المي خارجين من السجن ومش عايزين يرجعوا لحياتيم احب اقول ان م
ويعيشوا حياة مختمفة عشان مايرجعوش يتنكسوا يجددوا تفكيرىم المركز بيقدم ليم بديل عن الرجوع لمحياة القديمة، و. القديمة

قتي فاتحين الباب قدام الستات دول، احنا بقينا بديل عن السجن، ففيو ستات بدل ما بيقضوا لكننا دلو. ويرجعوا لمحياة القديمة
وفي . عندنا برنامج عبلج إدمان. وعندنا برنامج معالجة العنف األسري. عقوبتيم في السجن بيقضوىا في مركز سيدة المحبة

 . فاحنا فاتحين الباب لييم ىم كمان. ىم وأوالدىم األيام دي الصعبة اقتصادًيا، فيو ستات بيجولنا ألنيم بقوا مشردين

 Brookىي عضوة من الكنيسة في بروك ىيمز  Beverly، وبيفرلي  Beverly Flemingبعد كده عمى بيفرلي فميمينج : الراعي

Hills .انتي كنتي يا بيفرلي . ىي قاادة مجموعة صغيرةBeverly  ،بتقودي مجموعة سيدات صغيرة من كام يوم في الجامعة
 ؟ Eastlakeدمة ىنا لمخدمة في إيست ليك خمش كده؟ يا ريت تقولي لنا ازاي اتنقمتوا من ال

كان بقالي كام سنة باقدم تعميم في اجتماع األربع الُصب ، وأعتقد إنو من أكتر من سنة : Beverly Flemingبيفرلي فميمينج 
لغاية ما في ماكنتش عارفة ىو إيو بالظبط فقعدت أصمي عشان األمر ده . الزم تتنقمي لممستوى المي بعد كده: يالرب قال ل



 - 12 - 

دعت الفصل كمو إننا نروح . خمتنا كمنا نيتم. وحكت لنا عن مركز سيدة المحبةصغيرة فصل مدارس األحد  شابة يوم دخمت
أنا كنت مرشدة لواحدة اتخرجت دلوقتي من البرنامج، وعندي . نزور المكان، فرحت وحضرت فصول ىناك، واتشديت لممكان

. ينوباحاول أالقي ناس يكونوا مرشد. وأنا دايًما باحاول أجيب ناس يخدموا معانا في المركز. واحدة تانية باتابعيا حالًيا
أحياًنا بيكونوا جايين . محتاجين يعرفوا محبة المسي  بطريقة شخصية. الستات المي في مركز سيدة المحبة محتاجين مرشدين

 .مرة واحدة جت لي وقالت لي أنا بس محتاجة حضن. من عاابلت مفككة، مافيياش محبة، فبيكونوا جعانين لمحب

بيشتغل  Sammy Campbell، وسامي كامبل  Sammy Campbellمي كامبل معانا سابنشكِرك عمى مشاركِتك معانا :  الراعي
وخدم فعمًيا في القرى في أماكن كتيرة في  Tennesseeبوالية تينيسي  Memphisاتربى في ممفيس   Sammyسامي. معانا ىنا

لما بنروح المناطق دي ككنيسة بروك ىيمز . معانا عشان يساعدنا  Sammyفاحنا مبسوطين إن سامي. الواليات المتحدة
Brookhills سامي. وكشعب الرب، فمما بنروح مش بنبقى عايزين نعوق انتشار اإلنجيل لكن نسيموSammy   بيساعدنا في
. احنا رايحين ىناك واحنا أغراب  Sammyيا سامي. إحنا بنعمل إيوويفيمنا ىايشترك معانا في التدريب الجاي . الموضوع ده

 Gateوجيت سيتي  Eastlakeمنطقة إيست ليك عن الخدمة في كن تدينا نصاي  عامة، نظرة شاممة عمى المي الزم نفتكره فمم

City  

كنت قبل كده مرسل في واشنطن العاصمة وفاكر كويس أول مرة رحت فييا : بيشارك و يقول Sammy Campbellسامي كامبل 
. كانت المنطقة التاسعة في واشنطن. انت عاصمة جراام القتل في الواليات المتحدةكالمنطقة المي كنت باخدم فييا . واشنطن

فطمبت من الكنايس المي كنت شغال معاىا إنيم ييجوا . كان عندي خوف كبير إني راي  أخدم في عاصمة القتل في أمريكا
، وا يخدموا معايا ويتطوعوا بوقتيملكن لما طمبت منيم ييج. كان كل واحد يعرف المي باعممو ىناك يفرح قوي. ونييساعد

 . ىانصمي عشانك يا أخونا: كانت أحسن إجابة باالقييا ىي

عن اإلرسالية  28وبنقول متَّرى . احنا بيتييألنا إن اهلل ممكن يكون في أي جانب من جوانب حياتنا إال األماكن الصعبة
ننا نروح ألقصى األرض من غير أي تأنيب ضمير إن المشاكل المي ف واحنا رايحين المناطق دي الزم نعر. العظمى، وا 

ماتقدرش الحكومة . دي غير الكنيسةومفيش أي حد يقدر يتعامل مع المشاكل الروحية . بنتعامل معاىا لييا أساس روحي
احنا المي نقدر . الكنيسة ىي المي الزم تعمل كده. تعمل كده، حتى المنظمات المي أصميا كان روحي ماتقدرش تعمل كده

فأقدر أقول إن أكتر حاجة الزم نكون عارفينيا واحنا رايحين المناطق دي إننا مش . يب قوة ماحدش غيرنا يقدر يجيبيانج
 . احنا مسؤولين كمؤمنين إننا نروح ىناك، والرب معانا. رايحين لوحدنا



 - 13 - 

وسكان . وتمشي من المناطقحركة الحقوق المدنية خميتنا نبدأ نشوف موجات من الناس بتيجي . عبلقات ىي أىم حاجةال
عشان كده الزم نكون حريصين إننا نخمق فرص عشان نعيد تأسيس . المدن ثقتيم قميمة في الكنيسة بسبب الموضوع ده

 . العبلقات

الزم تكونوا مستعدين تتعمموا المي . فيو حاجة عايز أنبيكو لييا، ماينفعش تروحوا المناطق دي بأفكاركو المسبقة عن مشاكميم
األول، انت جاي ىنا ليو؟ وىاتقعد : الحاجات التانية فيو سؤالين الزم تجاوبيم. انت في الواقع الزم تكون مستمع. ارفينوىم ع

دول وغالًبا مش ىاتبلقي السؤالين . قد إيو؟ ميم جًدا إنك تكون عارف إجابات السؤالين دول ألنك ىاتشوفيم بطريقة أو بأخرى
 . سد ىاتبلقي إنيم مش واثقين إنك جاي تخدميم بجدلكن بمغة الج. بيتقالوا شفاىًيا

لمناطق لا نات مفيدة كتير في فيمجبيقدم لنا حا Sammyسامي . احنا متشوقين نخدم معاه. Sammyشكًرا يا سامي : الراعي
لكن عايز . Benاحنا سمعنا من بين . عايز أعمل دلوقتي حاجة مختمفة شوية. عشان كده احنا مبسوطين إنو ىايساعدنا. دي

 Eastlakeفي منطقة إيست ليك خدمتيم عنصر ميم جًدا من اإلرسالية دي، من  Kyleeكيمي . Kyleeأسمع دلوقتي من كيمي 
، لكن الرب بيكممك Benألنك مش مجرد ماشية ورا بين وتشاركينا،  Kyleeيا ريت تيجي يا كيمي . Gate Cityوجيت سيتي 

 . يزك تشاركيناعمى المستوى الفردي عن الخدمة، وعا

ىو المي جو وقال . ألنو القااد الروحي لمبيت Benأنا ماشية ورا بين . أكيد: بتشارك و تقول Kylee Deloachكايمي ديموتش 
اقشة في نفي أول م. ماكانش الموضوع مشجع بالنسبة لي في األول. Eastlakeلي تعالي نفكر في منطقة إيست ليك 

وعندنا حياة حموة وعندنا نظام كنت باقول لو عندنا أوالد . الموضوع ده كنت أنا المي بأقدم لو كل الحجج واألعذار واألسباب
ووقتيا الرب بكتني عمى كبريااي واتذلمت أمام الرب عشان الخطية المي كانت في . مدرسي حمو وكل الحاجات المريحة دي

ننا الزم سولو تذلل ونسأل نففكان طريق الخدمة أ. حياتنا  .نحب الناس كماننا إن كنا بنحب الرب فعبًل وال أل، وا 

ماكانش ِنفسي . Eastlakeوبالنسبة لي الموضوع ده أكبر من السكن في إيست ليك . ىانعمم األوالد من البيتنويين  حنا ا
لكن لما الرب غير تفكيرنا وخبلنا نقتنع نعيش في مكان مش مري ، فيو غير . نعمل كده وال فكرت في االحتمال ده قبل كده

التعميم من البيت ىو طريقتنا في حل المشكمة، وعايزة أقول لك إني فعبًل فرحانة ومتشوقة . أفكارنا كمان بالنسبة لممدارس
 . أبتدي

 عايزينكو تقولوا لنا نصمي لكو كجماعة مؤمنين عشان إيو .ء جميلشي :الراعي
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فيو تغيير كبير ىايحصل، حاجات . أكبر طمب صبلة أنا عايزاه النياردة ىو الحكمة:  بتقول Kylee Deloachكايمي ديموتش 
متماسكة في مكان مختمف نعمل إيو في الخدمة؟ ازاي نبقى عيمة ازاي ىانتصرف في التعميم من البيت؟ . كتير ىاتختمف

فاحنا عايزنكو . ون احنا المي بنتصرف في األمور دي، لكن عايزين الرب ىو المي يدبرىا لناكومش مري ؟ مش عايزين ن
ننا مانمشيش بحسب طرقنا، لكن طرق الرب  . تصموا لنا عشان الحكمة، وا 

بس أنا شايف كمان إن الفخ المي في السكن في منطقة . Kyleeمع كايمي  أنا متفق تماًما: بيقول Ben Deloachبين ديموتش 
أنا مش عايز أمشي في الطريق ده تاني إال لو كان ده ىو الطريق المي الرب . جديدة ىو إننا نحب نتعامل مع ناس زينا

والرب  يخمص ناس من المنطقة ويقيم رجالة وستات من المنطقة نقدر نخدميماحنا عايزين الرب يبدأ . عايزنا نمشي فيو
 . عايزين نكون حساسين لؤلمر ده وتكون عينينا مفتوحة عمى الناس سواء كانوا شبينا وال أل. يستأمننا عمييم

. الحاجة التانية لييا عبلقة بقيادة العيمة، مش عايز وأنا مشغول في خدمة الناس الفقرا في المنطقة إني أجرح عيمتي أبًدا
وده شيء الزم كمنا ناخد بالنا منو، وده . لناس الفقرا من غير ما نيمل حد من أسرتناخدم اعايزين الرب يدينا توازن بحيث ن

وكنت ساعات أبقى شاطر وواعي وساعات . شيء كنت باخد حذري منو وأنا عضو في الكنيسة وبعد ما اتفرغت لمخدمة كمان
ىايبقى . إن مركز حياتنا ىو المسي  واإلنجيل عايزين حياة العيمة المسيحية تبقى واضحة قدام الناس في المنطقة، ويشوفوا. أل

 . ىما دول الطمبتين بتوعي. تحدي كبير إننا نراعي أسرتنا واحنا بنخدم الناس في المنطقة

والدكتور . وعايزين نصمي ليم بعد شوية. معاناعمى مشاركتيم الصريحة  Ben and Kyleeأنا باشكر بين وكايمي : الراعي
والرب . وال أل Eastlakeا المرة المي فاتت إننا نصمي ونشوف ىل الرب عايزنا نعيش في منطقة إيست ليك شجعن Plattببلت 

ولباقي جماعة المؤمنين، لو الرب بيكممك في . عايزين نصمي من أجميم. إنيم يعيشوا ىناك Ben and Kyleeقاد بين وكايمي 
وأنا ده ىايبقى توجو عشان يفيمنا الخدمة في المناطق دي  هن، إ Keithاالتجاه ده فعندنا فرصة، زي ما قال لنا كيث 

 . الرب بيقودك في العممية دي، إنك تشترك في واحدة من التوجيات دي، لو باشجعك


