
يَّةُ َوٱْْلَْرُض ٱلْ .1 ُج ٱْلقَ تَْفَرُح ٱْلبَر ِّ ُر يَابَِّسةُ، َويَْبتَهِّ ْفُر َويُْزهِّ

سِّ  .َكٱلنَّْرجِّ

ُج ٱْبتِّهَ .2 ُر إِّْزَهاًرا َويَْبتَهِّ لَْيهِّ َمْجُد يُْدفَُع إِّ . اًجا َويَُرن ِّمُ يُْزهِّ

ِّ ُهمْ . بََهاُء َكْرَمَل َوَشاُرونَ . لُْبنَانَ  ب  ، بََهاَء  يََرْوَن َمْجَد ٱلرَّ
نَا .إِّلَهِّ

يَةَ .3 َي ٱْلُمْستَْرخِّ ُدوا ٱْْلَيَادِّ شَ َشد ِّ ِِّ َكَب ٱْلُمْرتَ .ةَ ثَب ِّتُوَها ، َوٱلرك



. اَشدَُّدوا ََل تََخافُوتَ »: قُولُوا لَِّخائِّفِّي ٱْلقُلُوبِّ .4

َزاُء ٱللِّ . يٱِلِّْنتِّقَاُم يَأْتِّ . ُهَوَذا إِّلَُهُكمُ  تِّي ُهَو يَأْ . جِّ

.«َويَُخل ُِّصُكمْ 
ينَئٍِّذ تَتَفَقَُّح ُعيُوُن ٱ.5 م ِّ حِّ . تَتَفَتَُّح ْلُِْميِّ ، َوآَذاُن ٱلصك

ينَئٍِّذ يَْقفُِّز ٱْْلَْعَرُج كَ .6 يَّلِّ َويَتََرنَّمُ حِّ لَِّساُن ٱْْلِّ

َنَّهُ قَدِّ ٱْنفَجَ  يَّةِّ مِّ ٱْْلَْخَرسِّ ، ْلِّ يَاهٌ ، َرْت فِّي ٱْلبَر ِّ
.َوأَْنَهاٌر فِّي ٱْلقَْفرِّ 



يُر ٱلسََّراُب أََجًما، َوٱلْ .7 َِْطَشةُ يَنَابِّ َويَصِّ . يَع َماءٍ َم

ئَابِّ ، فِّي َمْربِّ  نِّ ٱلذ ِّ َها َداٌر لِّْلقَصَ فِّي َمْسكِّ بِّ ضِّ
 ِّ ي  .َوٱْلبَْردِّ

كَّةٌ َوَطرِّ .8 يُق ٱلطَّ »: يٌق يُقَاُل لََهاَوتَُكوُن ُهنَاَك سِّ رِّ

ِْبُُر فِّيهَ . «ٱْلُمقَدََّسةُ  َي لَُهمْ ََل يَ ٌس ، بَْل هِّ َمْن . ا نَجِّ
يقِّ َحتَّى ٱْلجُ  لك َسلََك فِّي ٱلطَّرِّ اُل، ََل يَضِّ . هَّ



ٌس ََل يَصْ َوْحشٌ . ََل يَُكوُن ُهنَاَك أََسٌد .9 َُِد  ُمْفتَرِّ

يكوبَْل يَ . ََل يُوَجُد ُهنَاكَ . إِّلَْيَها .َن فِّيَهاْسلُُك ٱْلَمْفدِّ

ُِو.10 ِّ يَْرجِّ ب  يكو ٱلرَّ ْهيَْوَن َن َويَأْتُوَن إِّلَى صِّ َوَمْفدِّ

يٌّ عَ  مِّ بِّتََرنكٍم، َوفََرٌح أَبَدِّ هِّ  َوفََرٌح ٱْبتَِّهاجٌ . لَى ُرُؤوسِّ
مْ  َكانِّهِّ ُد َويَْهُرُب ٱْلُحْزنُ . يُْدرِّ . َوٱلتَّنَهك



١٠-١: ٣٥عن إشعياء ٢٠٢٢( يونيو)حزيران ١٩خطبة 

ى ماذا تفِل عندما َل تصدق أن شيئًا ما عل-1
دما َل وشك التغيير؟  نِم ماذا تفِل بِد ذلك؟  عن

أو ما هو أسوأ ،.  يمكن تصور أن التغيير قادم
عندما تشير كل التجارب.  إذا تحول إلى اْلسوأ

؟ماذا تفِل بِد ذلك.  إلى أن اْلمور لن تتحسن



أحب أن .  غالبًا ما أكون متردًدا ، سأعترف بذلك-2

هذا في بِض اْلحيان .  ألصق رأسي برمال الصحراء

أستطيع .  َل اسمع الدنيا وضوضاءها.  مريح للغاية

اَلستسالم تماًما للضجيج الذي بداخلي وأخفي نفسي 

.   في مرحلة ما َل يمكنني تحمل نفسي بِد اآلن.  جيًدا

وكوني جزًءا من عالمنا ، َل يمكنني اَلختباء منها إلى 

.هكذا هي.  اْلبد



لذلك أجمع شجاعتي وألقي نظرة ، -3

ْلنه .  على أمل أن يتغير شيء ما

كيف يجب أن أتِايش مع نفسي ومع 

هذا الِالم دون أن آمل أن يتغير كل 

.شيء لألفضل



ربما .  أوقات الصحراء ، هذا ما أسميه-4

عندما َل شيء .  تِرفهم أيًضا من حياتك

عند النظر .  في الِمل.  في الِالقات.  يزهر

.  إلى اْلرض الجافة يسبب اْللم الجسدي

عندما نتِطش للشِور بالحياة بداخلنا وليس

.لتوقِات منا.  للِائلة واْلصدقاء.  فقط للِمل



كان .  ربما تِرف أيًضا أوقات صحراء إيمانك-5

لوقت طويل لم .  لدي مثل هذا الوقت الصحراوي

كنت أظن أن صالتي لم تلق .  أشِر بالل في حياتي

بدون هللا .  كان ذلك الوقت فظيِا.  آذاناً صاغية

بجانبي ، شِرت وكأنني أعيش بال أمل في المستقبل

ُسمح لصحراء إيماني باَلزدهار في .  أو المِنى

ربما تسمع ذلك .  مرحلة ما ، لكن هذه قصة أخرى

!نِم ، أعرف ذلك: اآلن وتفكر



ثم اسمع الكلمات المكتوبة من أجلك في -6

تفرح الصحراء واْلرض اليابسة ، : "صحرائك

إشِياء ." )وتفرح السهوب وتزهر مثل الزنبق

تتفتح .  هذا ما وعد به إشِياء النبي( 1: 35

حتى في .  الصحاري وتخرج أجمل المخلوقات

.   ااتمنى لك كثير.  وعد كبير!  عالم يبدو مِاديًا
أن هذا سوف يتحقق بالنسبة لك



الذي يلمع في ضوء .  قطرة من ندى الصباح كافية-7

الشمس اْلول على خشب وعشب ميت على ما يبدو 

في ظروف غامضة تقريبًا ، يتبرع .  ويدخل في الحياة

بحلول الوقت الذي تسقط فيه حرارة .  بالحياة كل يوم

منتصف النهار ، تكون تجربة الندى قد تبخرت منذ فترة 

عندما أنظر .  هذا الِالم ليس جنة: إنه مثل هذا.  طويلة

نحن .  حولي ، أعتقد أن الِالم يشبه الصحراء حقًا

.مكشوفون فيه ولسنا مخلوقين للجو الحار



ولكن ، على الرغم من أننا قد أُلقيت فيه ، فإننا -8

.  هناك واحات في الحياة اليومية.  لسنا تحت رحمته

لكن الصباح كله.  الليالي باردة.  يمكننا البحث عنهم

ثم يرتجف الهواء بهدوء من أول صحوة .  أجمل

.  والشمس تشرق  ببساطة بهذه الطريقة.  بداخلنا

.  بدون تدخلنا يتغير الِالم ويغرق في ماء الحياة

.يزدهر عالمنا وينفتح للحظة ويكشف عن جماله



ثم إنه مثل ذلك الوقت في صباح عيد الفصح عندما -9

.تشرق الحياة في الظالم.  دحرج الحجر بِيًدا عن القبر

نبحث عن .  نحن نبحث عن الزنبق في الصحراء

ع بينما الماليين من الناس في جمي.  الجميل في القبيح

أنحاء الِالم ، النساء وكبار السن واْلطفال ، يفرون 

وجميع الرجال الذين لم يصنِوا أسلحة .  من الحروب

يرقدون ويقفون في الخنادق ، خلف زوايا المنازل ، في 

.انتظار مرور الهجوم التالي



مرة أخرى ، تِود الذكريات إلى الحياة -10

الخوف ، .  ْلولئك الذين سبق لهم تجربة الحرب

.  والصدمة ، يتسلل إلى الرأس والمِدة وينتشر

نصلي ونأمل أن تنتهي الحروب غير المجدية 

.  لكننا نرى دائًما صور الحرب واليأس.  والمدمرة

وأحيانًا أريد أن أغلق نفسي وَل أسمح للحروب 

.أن تصلني لحماية نفسي وروحي



الصحراء خراب في بِض .  َل توجد حلول بسيطة-11

ومع ذلك ، عندما أخرج رأسي من رمال .  اْلحيان

.  الصحراء ، أرى أيًضا أن الدمار يتحول نحو اْلفضل

حيث يِطي الناس اْلمن   .Kreuzkircheمثل هنا في 

يقول الكثير من اْلشخاص الذين .  لمن يطلبون الحماية

لقد وجدت قطِة من المنزل  :Kreuzkircheفروا عن 
تِلمت هنا اللغة اْللمانية ، ووجدت هنا دائًما .  هنا

.المساعدة والدعم



كان .  كما يتغير مجمع كنيسة كروزكيرشة-12

من الصِب في هذه اْلوقات التحدث مع بِضنا 

البِض وتوحيد المجتمع الحالي مع اْلشخاص 

حتى َل نشِر باليأس ، علينا الحفاظ على.  الجدد

رؤية التغيير ، مهما كان صغيراً ،: اَلثنين مًِا

.الجمال في القبيح.  من أجل الخير وسط الدمار



ثم نسمع الكلمات المكتوبة لكل -13

تفرح الصحراء واْلرض الجافة ، : "الفارين

". .  وتفرح السهوب وتزهر مثل الزنبق

يِرف الصحراء والصحراء الحقيقية 

قطع رجليه .  والصحاري الداخلية للناس

.وركبتيه على حجارة الطريق



في القرى والبلدات أصبح ضحية -14

.   للجهل أو الكفر أو الِداء اللفظي أو اْلساءة

يِاني من .  حياته تكافح من أجل الِدالة

ي إفقار واستغالل الطبقتين الوسطى والدنيا ف

يحذر إشِياء من خطورة جيران .  عصره

:  حتى لو لم يرغب أحد في سماعه.  القدس

.لقد أتى هللا بالخالص: اسمه وحده هو الوعد



لكن!  إن هللا يريد بشدة أن ينقذ شِبه!  نِم-15

الشيء .  النبي يخبرنا عن ذلك.  ليس بالمجان

الجيد في اْلنبياء مثل إشِياء أنهم َل يلفظون 

ما : يقولون ما يفكرون وفوق كل شيء!  الكلمات

!  اْلنبياء يفتحون أفواههم!  يضِه هللا في قلوبهم

وا اْلنبياء ليس.  اْلنبياء يصرخون وينددون بالظلم

.يذكرنا اْلنبياء أن نتوكل على هللا.  صامتين



لكن اْلنبياء .  نادًرا ما يُصدق اْلنبياء في بالدهم-16

17أو 16غالبًا ما يبلغ عمر أنبياء اليوم .  ليسوا صامتين

أنبياء اليوم يخرجون إلى الشوارع يوم الجمِة .  عاًما فقط

ير يطلبون منا التغي.  يحذروننا.  ويقاتلون من أجل المستقبل

ولكن أيضا ما .  يِرضون لنا الحلول.  ، من أجلنا أيًضا

.  إنهم يطالبون بالتغيير داخل التغيير.  يمكن أن يحدث

عندما َل يأتي المطر وَل .  أنبياء اليوم َل يستسلمون للِجز

.يمكن أن ينمو شيء



حتى يصبح ما أعلنه .  دعونا نستمع بِناية-17

تفرح : "صحيًحا( القديم)= النبي في الِهد اْلول 

الصحراء واْلرض الجافة ، تفرح السهوب وتزهر 

بصراحة ، يجب أن ( 1: 35إشِياء ." )مثل الزنبق

ل أعترف أنني َل أمتلك دائًما القوة أو السِادة لتشكي

.انا متِب.  أو قاتلوا من أجلها.  التغيير لألفضل



أحيانا .  مثل الِديد من النساء اْلخريات-18

ير وأحيانًا أناني بما يكفي للتفك.  ميؤوس منها أيضا

ولكن بِد ذلك فإنني أدرك كمسيحي .  في حياتي

ما هو دوري ، ثم أسأل .  مسؤوليتي في هذا الِالم

التخلي عن الذات لآلخرين؟  خطوة في كل .  نفسي

.صراع وقلب الخد اآلخر؟  انا َل اعرف



كامرأة ، .  أعتقد أن هذه ليست مهمتي المسيحية-19

أشِر بمسؤولية الدفاع عن أولئك الذين يواجهون 

تماًما مثل موظف في .  أوقاتًا عصيبة في مجتمِنا

.  من َل يستسلم ويساعد عند طلب المساعدة.  الشبكة

إنها تحارب وتِطي دائًما شيئًا من المال القليل الذي 

أعتقد كمسيحية أن .  لديها لتقليل البؤس في وطنها

.دوري أن أظل رحيًما



أو كإمرأة َل تزال تدعم الناس في مخيمات -20

وذلك على الرغم .  الالجئين في اليونان حتى يومنا هذا

من حقيقة أنها هي نفسها غالبًا ما تكون عاطلة عن 

تتأكد مراًرا وتكراًرا من تلقيها التبرعات بحيث.  الِمل

َل .  يتم ضمان الرعاية الطبية على اْلقل من وقت آلخر

أو إذا كانت .  أعرف ما إذا كان بإمكاني فِل ذلك أيًضا

.وظيفتي



لست وحدي ، والحمد لل ، واحد : لكن ما أعرفه هو-21

بل يمكننا أن نفرق ونتناوب في تشكيل مستق.  من كثيرين

كلنا نتحمل .  سلمي وعادل لجميع الناس في هذا الِالم

في البداية .  يمكننا مشاركة ذلك بشكل جيد!  المسؤولية

كما في النهاية ، ليس علينا دائًما أن نجِل الصحراء 

.انها ليست في يديك أو في يدي.  تزدهر بأنفسنا



كم نحن محظوظون ْلننا قادرون على تسليم -22

إلى هللا الذي هو أعظم من أي شيء .  المسؤولية

.   من يحدد إيقاع الحياة وأحبنا في الحياة.  نتخيله

إلى هللا ، الذي !  يمكننا اَلستسالم.  تماًما كما نحن

ل يمكن أن يغيرنا قوته ، والذي تكون قوته قوية بشك

إلى هللا الذي وعدنا بنور صباح .  خاص في الضِفاء

:الفصح



يمكنك أن !  أنت شخص جديد في هذا المسيح-23

مع كل شيء تفِله .  مرارا وتكرارا.  تصبح جديًدا

َل .  َلن هذه هي القيامة!  هذا هو التغيير.  وأنت

.   يحتاج إلى الكثير من ندى الصباح في الصحراء

الندى مثل !  أنا على قيد الحياة: لذا يمكنك أن تِرف

.يقلك ويتيح لك الرؤية.  البركة



انت .  يسوع المسيح هو الندى على رأسك-24

ا وبالنسبة لمجتمِن.  مثل الزنبق في صور اشِياء

المسيحي ، الذي نحن في الكنيسة ، ينطبق ما 

!  ْلن كنيسة المسيح للجميع.  سوف تزدهر: يلي

نِم ، ماذا يجب أن تكون غير واحة ، حديقة 

.مروية ، إذا صممناها جميًِا مع ألواننا الخاصة



وإذا قامت الِديد من النساء بحكمة وثبات -25

ثم نلمع ناصِا وبراق في عالم .  بزراعة هذه الحديقة

ونبتهج نحن أبناء .  سوف تفرح الصحراء.  الصحراء

اللوطي .  أزهر مثل الزنابق يصبح الناس ملونين.  هللا

النساء والرجال واْلطفال وكبار .  والمتحولين جنسيا

! في هذا المسيح.  السن

.آمين


