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الفصل األول

آن سفر يونان النبي مملوو االأوالم ا الرية ول اللم لول  .يهوفننا نوي هوال المراتوراا عن نلورا للواا النوفر مموة الناة ول الرية ول
البرأل يل س مة جلل اللفل ال هوتي  .دريسا نانله لر اتنا  .ننأف ف مة عمل اهلل  ،يمة نضائل الناس  ،يمة عخطائلم ……
يما عجمل ما نللأه الكن نل إذ اخأارا هاا النفر ل كون مقفمول للوووا الكب ور  ،ينوبقه االسوبوع ة  ،اقوول جم لول للأواول  ،يللوووا ،
ةأى ننأقبل عياا األرال ة المقفسل اقلب نقي ملأوق االرب .
ياللل ب عن كث رية مة الاية يفرسون سفر يونان  ،يركزين علوى عهول ن نوو يوووملم  ،ييننوون ركواب النوف نل  ،ييننوون يونوان
النبي يمشكلأه  .نماذا كانت مشكلل يونان ؟

إن اهلل ني سفر يونان النبي  ،يريف عن يلرننا ةق قل هامل هي إن األنب ا ل نوا مة طب لل عخر غ ر طب لأنا  .ال هم عشخاص " ترت
اآلالا مثلنا" " اع  ، " 57 : 1للم تلفاتلم  ،يللم نقائولم يع والم  ،يمة الممكة عن ينقطوا كما ننقط  .كل ما ني األمر عن نلمل
اهلل عملت ن لم  ،يععطألم قوة ل نت هي قوتلم يانما هي قوة الريح القفس اللامل ني تلفلم  ،لكي يكون نضل القوة هلل يل س لنا كما
يقول الرسول "  0كو . " 7 : 1
يقف كان يونان النبي مة" تلفا اللالم " الاية اخأارهم الرب ل خز الم األقويا "  5كو  . " 07 : 5كانت له ع واه  ،يكانت له
نضائله  .يقف اخأارل الرب على الرغم مة ع واه  ،يعمل اه  ،يعمل ن ه  ،يعمل مله يعقامه نب ا قفينا عظ ما ال ننأرق الأراب الاي
يفيسه اقفم ه  ،لكي يرينا الاا عيضا انه يمكة آن يلمل ملنا يينأخفا تلفنا  .كما عمل مع يونان مة قبل ..
* سقطاا ني هريب يونان:
سنر الضا مة تلف يونان ني موقفه مة دعوة الرب  .يقول الكأاب " يوار قول الرب إلى يونان اة عمأاي قائ  :قم اذهب إلى
ن نو المفينل اللظ مل  ،يناد عل لا  ،ألنه قف ولف شرهم عمامي  .نقاا يونان ل خرج إلى تر ش ش مة يجه الرب ".
يهنا نر يونان النبي يقف سقط ني عفة عخطا .
يكانت النقطل األيلى له هي المخالفل ياللو ان.
* لم ينأطع عن يط ع الرب ني هاا األمر  ،يهو النبي الاي ل س له عمل سو عن يفعو الناس إلي طاعل الرب  .عنفما نقع ني
المخالفل  ،يلفر انا عن نشفق على المخالف ة  ،ياتل ة عمامنا قول الرسول " اذكريا المق فية كالنكم مق فين عيضا مثللم …" " عب
 . " 1 : 51إن كان اهلل القفيس الاي ا خط ل يةفل يشفق على الناقط ة  ،ناألجفر انا عن نشفق عل لم نرة الاية ننقط مثللم .
يمع ذلك نالن يونان سقط ،يلكنه مع ذلك لم يشفق…!
* على إن سقطل المخالفل الأي يقع ن لا يونان  ،كانت تخفى يرا ها سقطل عخر عولب يعشف هي الكبريا ممثلل ني االعأزاز
اكلمأه  ،يترنله عة عن يقول كلمل يتنقط إلى األرا يال تنفا …
كان اعأزازل اكلمأه هو النبب الاي دنله إلى اللو ان  ،يةقا عن خط ل يمكة عن تقود إلى خط ل عخر  ،ني سلنلل مأ ةمل
الرلقاا .
كان يونان يللم عن اهلل رة م يرؤيف  ،يعنه الاف س لفو عة هال المفينل إذا تاات يهنا سبب المشكلل!
ــــ يماذا يض رك يا يونان ني عن يكون اهلل رة ما ييلفو ؟
ــــ يض رني الشي الكث ر  :سالقول للناس كلمل  ،يكلمأي سأنزل إلى األرا  .سالناد ال ك المفينل انبب خطاياها  ،ثم ال تللك
المفينل  ،يتنقط كلمأي  ،يتض ع كرامأي يه بأي  .هاا الرب ال عسأط ع الن ر مله على طول الخط  .لو كان يثبت على تلفيفل  ،كنت
عثبت مله ! لكنى سالناد ال ك المفينل  ،نأأوب المفينل  ،ييلود الرب ن شفق  .يال تللك المفينل  .يتنقط كلمأي  .ناألنضل عنى ال
عذهب ةروا على كرامأي الشخو ل  ،يةروا على سملأي  ،يعلى ه بل النبوة !!
إلى هاا الرف كان يونان مأمركزا ةول ذاته ! لم ينأطع عن ينكر ذاته ني سب ل خ ص الناس  .كانت ه بأه يكرامأه يكلمأه  ،عهم
عنفل مة خ ص مفينل االكمللا…….

كان ال مانع عنفل مة عن يشأغل مع الرب  ،على شرط عن يرانظ له الرب على كرامأه يعلى ه بل كلمأه … مة عجل هاا هرب مة
يجه الرب  ،يلم يقبل الق اا األك الململ الأي تلز كبريا ل …
يكان وريرا مع الرب ني كشف داخل أه له إذ قال له ن ما الف عنفما عاتبه " عل يا رب  ،عل س هاا ك مي إذ كنت الف ني عرا ،
لالك اادرا إلى اللرب إلى تر ش ش  ،ألني علمت إنك إله رؤيف يرة م اطيْ الغضب يكث ر الرةمل ينادا على الشر " ". "0: 1
* يكان هرب يونان مة يجه الرب يرمل ني ثنايال خط ل عخر هي الللل يعفا األيمان ….
هاا الاي يلرب مة الرب  ،إلى عية يلرب  ،يالرب موجود ني كل مكان ؟! إن اهلل موجود ني النف نل الأى سأركبلا  ،يني البرر
الاي س رمل النف نل  ،يني تر ش ش الاي تلرب إل لا  .نالية تريف آن تخأفي مة يجه الرب ؟!
وفق دايد النبي ة نما قال للرب " عية عذهب مة ريةك؟ يمة يجلك عية عهرب ؟ إن ولفا إلى النمواا نالنت هناك  .يإن نرشت
ني اللاييل نلا عنت  .عن عخاا جظرى الوبح يسكنت ني عقاوي البرر  ،نلناك عيضا تلفيني يفك يتمنكني يم نك "
" مز " 52– 7 : 516
عما يونان نكان مثل جفل عدا الاي ظة عن يخأفي مة يجه الرب يرا الشلر ….
عكان يونان يظة عن اهلل غ ر موجود ني النف نل عي ني البرر  ،يعنه يمكنه عن يفلت مة يفل؟! عل س ني هاا منألى الللل يعفا
األيمان اقفرة اهلل غ ر المرفيدة ؟! عا ترال عم طفو ل ا للا إل ه عننان ةائر ال يلرف ك ف يأورف ؟! يما در عن عمر اهلل س ةقه
ني كل موتع  !..ةقا عن الخط ل تطفي ني اإلننان نور الملرنل  ،يتنن ه ةأى البفيل اا !
يجف يونان ني يانا سف نل ذاهبل إلى تر ش ش  ،نفنع عجرتلا  ،ينزل ن لا ….
ياللل ب عن الخط ل كلفأه ماال يجلفا  .دنع عجرة للنف نل ل كمل خط أه ….
عما النلمل ننناللا ملانا … .عل ب عن نألب ن لا يضرنا  ،ينبال يننفق  .للللا كانت اركل ل ونان لو عنه لم يكة يملك دراهم ني ذلك
الوقت نناعفل على النفر ياللو ان …
عنفما دنع يونان عجرة النف نل خنر مزديجل  :خنر ماله  ،يخنر عيضا طاعأه ينقايته ….
هال نكرة عة عخطا يونان ني هرياه يعو انه  ،نماذا كان موقف اهلل مة ذلك ؟
اللل ب عن اهلل عسأخفا عو ان يونان للخ ر  .ةقا آن اهلل يمكنه عن ينأخفا كل شيْ لملف عسمه …

لقف عوى يونان عمر الرب ن يهرب راكبا النف نل  ،يلكة اهلل الاي " يخرج مة اآلكل عك يمة اللاني ة ية" " قض " 51 : 51
اهلل الاي ينأط ع عن يرول الشر إلى خ ر  ،عتنأطاع عيضا عن يف ف مة عو ان يونان ….
إن كان انبب طاعل يونان س خلص عهل ن نو  ،نانه الو ان يونان يمكة عن يخلص عهل النف نل ….
ني عو ان يونان نزل إلى النف نل  ،يكان للرب شلب ني تلك النف نل  .كان له عناس ن لا يربلم الرب ييبرث عة خ ولم عة
طريق عو ان يونان  .آن يونان عداة ني يف الرب  ،يكنب اطاعألا يالو انلا … يكالن اهلل يقول له  :هل تظة يا يونان عنك قف هرات
مني؟ ك  .عنا سالرسلك إلى ركاب النف نل  ،ل س كنبي  ،يال كمبشر  ،يال كووا وارخ يفعو الناس إلى الأوال ،يعنما كمانب
يخاطىْ يسبب إشكال يتلب لآلخرية  ،يالال الوورة سالخلولم اواسطأك .
يهكاا تكون اركل ني ذهااك  ،ياركه ني هرياك  .تكون اركل يعنت ملاب كنبي عماا عهل ن نو  ،ياركه يعنت ملقى ني البرر كمانب
عماا عهل ن نو  ،ياركه يعنت ملقى ني البرر كمانب عماا عهل النف نل … اك سالنقا مش ئأي ني عيل وورة كنت  ،ةأى يآنت ني اطة
الروا  ،ال مع عهل ن نو يال مع عهل النف نل … .يعنت يةفك ني اطة الروا سالجللك رمزا لموتي يق امأي  ،ن اكر الناس ق امأي
ييأللمون …
هل ركبت البرر ني هرياك يا يونان ؟ إذا نقف دخلت ني دائرة مش ئأي عيضا .ألنني عملك البرر كما عملك البر  .ك هما ني ونع يفي .
يعمواج البرر يم اهه ية أانه تط لني عكثر منك كما سأر ….
ةقا عن اهلل وانع الخ راا يمكنه عن يونع خ را مة كل شيْ  .يمكنه عن ينأف ف مة جبة ا طس يمة خ انل يلوذا  ،ن لم ن على غ ر
قوفهما ني قض ل الخ ص !! كل شيْ يفخل ني يف اهلل  ،الاف آن يخرج منه خ ر  .ياهلل " يراح على كل ةال قوما " يكما قال الرسول
" كل األش ا تلمل ملا للخ ر للاية يربون اهلل " " .ري . " 01 : 1
لالك يا عخي ةايل عن تنأف ف مة كل األةفاث الأي تمر اك  ،يمة كل الض قاا  .اسأفف مة خ انل الوفيق  ،يمة عو ان االاة  .عسأفف
مة المرا كما مة الورل  .كة مثل اهلل الاي مة اللاني ة ية …..

ن ةظ عيضا ني سفر يونان  ،عنه كما عسأخفا اهلل مة عجل تنف ا مش ئأه عو ان يونان يطاعأه  ،كالك عسأخفا الكائناا غ ر اللاقلل ،
نكانت ني طاعأه عكثر مة النبي .

طاعل غ ر اللاقل ة .
لقف عخلل الرب يونان النبي اطاعل عهل ن نو  ،يابر عهل النف نل يعيمانلم  ،يعيضا اطاعل اللماداا يالمخلوقاا غ ر اللاقلل  .يمة
اللم ل عن نر كل هؤال ني إرسال اا إلل ل يني ملماا رسم ل عديها على عكمل يجه يعنضله .
نما هي هال الكائناا غ ر اللاقلل الأي كانت عناور نانلل ني إتماا المش ئل اإللل ل ؟
ني البرر
* عنفما ركب يونان النف نل  ،يقول لنا الوةي اإلللي " نالرسل الرب ريرا شفيفة إلى البرر  ،نرفث نو عظ م
ةأى كادا النف نل تنكنر " "." 1 : 5
لقف عدا الريح ياجبلا  ،يكانت رسوال مة الرب  ،قادا الناس إلى الو ة  .نورخ كل ياةف إلى إلله .دخل النبي إلى النف نل  ،يلم
يلأم إلى عن يفعو الناس إلى الو ة  .عما هال الريح اللاوفل  ،نقف نلرت ما نشل ن ه هاا النبي … يترقق ن لا قول دايد ني
المزمور " الريح اللاوفل الوانلل كلمأه" " مز  . " 1 : 511ينرة نأغنى الاا الووف اللم ل مرتل ة اه كل يوا ني الأنبرل ني
اللوس الرااع مأالمل ة ني هال الريح " الوانلل كلمأه"!!
* يكما عدا هال الريح الشفيفة ملمألا ني عيل القول عدا ململ عخر ني عخر القول  ،إذ يقول الكأاب " يةفث عنف طلوع الشمس
عن اهلل ععف ريرا شرق ل ةارة  .نضرات الشمس على رعس يونان ناال نطلب لنفنه الموا "..
مة اللم ل
" " 1 : 1يهكاا دخل مع اهلل ني تفاهم انألى إلى الموالرل مع اهلل  ،انبب هال الريح " الوانلل كلمأه " .عل س
سماع ووا ك مه" " مز
عن تالخا هال الريح نفس الووف تقريبا الاي عطلق على م ئكل اهلل المقأفرية قوة "الفاعل ة عمرل عنف
!!" 02: 521
* يكما عسأخفا اهلل الريح  ،عسأخفا الروا عيضا لأنف ا مش ئأه  :يني ذلك يقول الكأاب عيال "يعما الرب نالعف ةوتا عظ ما ل بألع
يونان  ،نكان يونان ني جوف الروا ث ثل عياا يث ث ل ال" "  . " 57 : 5ثم يلود ن قول " يعمر الرب الروا  ،نقاف يونان إلى
البر " " ." 52: 0يهكاا كان الروا ينفا عيامر إلل ل توفر إل ه  ،يينفاها افقل يةرص ةنب مش ئل الرب .
* يكما عسأخفا اهلل الريح يالروا  ،عسأخفا الشمس يالفيدة يال قط نل .
ييقول الكأاب " نالعف الرب اإلله يقط نل نارتفلت نوق يونان …" "  "6 :1ييقوا "ثم ععف اهلل ديدة عنف طلوع
الفلر ني الغف ،نضرات يال قط نل ن بنت " " " 7 : 1يعيضا " عن اهلل ععف ريرا شرق ل ةارة نضرات الشمس
على رعس يونان " "." 1 : 1
إن كل الكائناا ني يف الرب  ،ينأخفملا ينق مش ئأه ةنبما يريف  ،يهى ني يفل مطواعل خاتلل…يقول للا "عذهبي يا ريح
ي دين نقاش …كللم رسل عين ا يهكاا اسأخفا اهلل اللماد
،عذهبي يا شمس … عذهبي يا موجل ،اذهبي يا ديدة …" ن أم كل ش ْ
ل قنع اإلننان  ،ياسأخفا غ ر اللاقل ل قنع اللاقل ة …
ني سفر يونان كانت كل هال الكائناا مط لل للرب  ،الوة ف الاي لم يكة مط لا ،هو اإلننان اللاقل ،يمنان…الاي
منره اهلل ةريل إرادة يمكنه الا عن يخالفه !
ةقا عن اإلننان كث را ما ينأخفا عقله يةريأه اسأخفاما رديئا  .يكث را ما يثق اإلننان اركمأه يثوقا يوطفا ن ه
امش ئل اهلل  .لالك نورنا الكأاب اقوله "يعلى نلمك ال تلأمف ""عا  . " 1 : 1يعلل ذلك الال اللبارة الرك مل الأي
يردا مرت ة ني سفر األمثال " هناك طريق تبفي لإلننان منأق مل  ،يعاقبألا طرق الموا " " عا . " 50 : 51
"عا " 01: 56اإلننان مغرير دائما ني ةكمأه يني ةنة تورنه  .يلالك يقول الكأاب "كل طرق اإلننان
منأق مل ني ع ن ل "عا  " 0 : 05ةأى اللاهل عيضا " عا . " 51: 50
هكاا اإلننان عما ااقي الكائناا ن تلرف غ ر الطاعل  .على عنه لم يكة كل عننان غ ر مط ع ني سفر يونان  ،ال كل الناس عطاعوا ،
ما عفا يونان النبي !
يللل عهم طاعل يطلبلا منا الرب هي الطاعل ني اإلرسال اا المأبلل  ،يقف ععطانا مثاال اطاعل ااقي الكائناا .
لللنا ننر ينبألج عنفما يرسلنا اهلل ارسالل مفرةل ،يينطبق عل نا قول الكأاب " ما عجمل عقفاا المبشرية ان ا المبشرية االخ راا
" "ري ." 51 : 52نفرح الال اإلرسال اا لما س وادننا ن لا مة ملف ااطل نأ لل لمفح الناس يشكرهم إما الرسالل المألبل نلي
ولبل يعنفما ننفاها إنما نفلل هاا مة عجل اهلل يةفل .
ما اولب رسالل يطلب ن لا اهلل مة عةف عيالدل عن ينادي على مفينل االل ك  .إاراه م عاو اآلاا تشفع مة عجل سفيا طالبا عفا
إه كلا مع عنه لم يكة هو المكلف االمناداة اإه كلا يلكنه لم يرأمل سماع اآلمر يلو مة ال ف…
على عن يونان لم يلرب مة الململ إشفاقا على ن نو  ،مة الل ك  ،ال على اللكس هرب خونا مة عن تبقى المفينل يال تللك… لم
يقل كلمل إشفاق  ،يلم يشفع ن لا كإاراه م عنفما تشفع ني سفيا  .ال عنه ةزن ياغأاظ ياغأم غما شفيفا يرع عن الموا هو عنضل
لنفنه مة الر اة  ،كل ذلك آلن اهلل لم يأأم إناارل يهلك المفينل … هل كان ني قلب يونان شيْ مة القنوة عي الغلظل ؟ عا عن اعأزازل
اكلمأه طغى على كل شيْ … ةأى على الرب ياإلشفاق ؟ لنت عدر .

عما الكائناا األخر ني سفر يونان ننفاا كل ما عمر اه الرب  ،سوا كان مفرةا ني ظاهرل عي مألبا  ،يكفى عنه آمر قف وفر
مة نم اهلل …
* عمر اهلل الريح عن توفا النف نل اشفة ةأى كادا تنكنر  ،نفللت كما عمر  ،يكان كالك  .لم تقل ما ذنب هؤال البرارة البررة اآلمن ة
 ،يلماذا ننبب للم نو ا عظ ما ني البرر ؟ ك عننا لننا عةة مة اهلل يقف عثبت اهلل نلل إن ذلك كان تفا را ةك ما منه  .يقود الا ارار
النف نل يركاالا إلى اإليمان .
عراد اهلل للبرر عن يل ج نلاج  ،يعراد له عن يلفع الف إلقا يونان ن ه  ،نلفع … ما ععلب الطب لل المط لل الأى ال تلوى هلل عمرا ،
كاإلننان .
* يعمر اهلل الروا عن يبألع يونان نالاألله  ،دين عن يؤذيه آلته لم يالخا عمرا مة اهلل االن يالكله  .ثم عمر اهلل الروا عن يقاف يونان إلى
البر  ،نقانه إلى ة ث عراد اهلل .
آني عقف عة انا ني علب  ،عتالمل ك ف كانت هال الكائناا تألقى عيامرها مة اهلل  ،ك ف كانت تأفلملا يتنفاها  .عنلا ال تلي يال
تفرك  .يلكة اآلمر يرجع إلى مش ئل اهلل اللاملل ن لا …
* يكما عمر الروا الضخم الكب ر لكي ينفا جز ا مة الخطل اإللل ل  ،كالك عمر الفيدة البن طل  ،عمرها عن تضرب ال قط نل ن بنت …
ما ععلب هاا عن نر ةأى الفيدة جز ا ني اللمل اإلللي المقفس الكامل … ةقا ما عجمل قول الكأاب " انظريا ال ترأقريا عةف هؤال
الوغار " " مأى ." 52: 51
عنلا مش ئل اهلل منفال كما يطلبلا هو  ،ال كما تقأرح الخل قل ني جلالألا  .يةك م هو الاي ينأنلم لمش ئل اهلل عيا كانت وورتلا …
* يالمر اهلل ال قط نل لكي ترتفع ييكون ظ على رعس يونان " لكي يخلوه مة غمه" نأنفا ال قط نل هاا اآلمر اللطوف  .ييكلف اهلل
الشمس عن تضرب على رعس يونان ن اال ييشألي الموا  ،نأفلل كما يالمر الرب … عنلا ل نت اةة منه على يونان  .الاف عن ني
ترال الشمس نائفة ل ونان يآال ما كان اهلل قف عمر الا … يكان كالك.
ةقا عن الطب لل يكل الكائناا غ ر اللاقلل  ،مثللا مثل الكائناا النمائ ل  ،مة ة ث إنلا ال تلرف ني ع قألا مع اهلل سو عبارة
"لأكة مش ئأك "…
ل أنا نالخا درسا مة كل هؤال  ،ينفرك نرة عيضا عمق عبارة "لأكة مش ئأك " ني ة اتنا ية اة الناس  .هال اللبارة الأي نشل
يونان ني ممارسألا  ،يلم ينأطع عن يول إل لا آال الف تلارب كث رة يوراع مع اهلل  ،يعقوااا  ،ياقناعاا … عخ را اسأطاع اهلل عن
يقنله اخ ريل المش ئل اإللل ل  ،ملما كانت مخالفل لمش ئأه الاات ل .
لقف خلق اهلل اللقل نلمل لإلننان  .يلكة هاا اللقل كث را ما يقف ةائ ا ة اإلننان ية اة الأنل م!
يرفث هاا إذا انفرد اللقل اااته  ،ال فا عة االسأنارة االريح القفس  ،يال فا عة االتضاع الاي ينرني اه اللقل خاتلا لمش ئل اهلل
… عمنك عةفهم ارعسه ا ة يفيه  ،يقال " هال هي " تفاةل عدا " الأى يأرفث عنلا البلض "  ،يقوف عن عقله هو سبب كل سقطاته
يتلاراه …
يل س اللقل يةفل هو الاي يقف تف مش ئل اهلل  ،عنفما يقأنع االش ا عخر تخالف ما يالمر اه الرب  ،عي عنفما يضع عيامر الرب ني
اوتقل الفرص يالأرل ل … عنما هناك عيضا اللاطفل الأي قف تشألى عمورا يمنللا الرب عنلا  ،نأقف هال اللاطفل عي هال الشلوة تف
مش ئل اهلل ….
يلالك عنفما يكون عقل اإلننان يعاطفأه ني يف اهلل  ،عنفئا تأفق مش ئل اإلننان مع مش ئل اهلل .وتكون طاعة اإلنسان عن رضى
ياقأناع يمربل لووايا اهلل  .يتكون طاعل اإلننان نرةل اووايا اهلل يعيامرل كمة يجف غنائم كث رة كما كان يفلل دايد … .عما إذا
تلارتت مش ئل اإلننان مع مش ئل اهلل  ،ن اف عن يكون هناك خلل ني اإلننان  ،إما ني طريقل تفك رل  ،يإما ني شلواا قلبه .
يني ةالل تلارا المش ئأ ة هال  ،يكون عماا اإلننان عةف طريق ة للطاعل :أما أن يتضع اإلنسان  ،ويلوم ذاته شاعرا بخطئه  ،محاوال
عن يولح داخله لكي يأقبل مش ئل الرب افرح  .يعما عن يغوب اإلننان نفنه على الطاعل سوا نلم إرادة الرب عا لم يفلملا  ،رتى
الا ني داخله عا لم يرتى  .الملم عنه ال يخالف … .يعن يقول للرب ني كل عمر " لأكة مش ئأك " .
على عن يونان لم ينأطع عن يقول للرب " لأكة مش ئأك "  .لم ينأطع عن يأواتع عماا الرب  ،يلم ينأطع عن يغضب ذاته على
الطاعل  .ناتطر الرب عن يأفخل انفنه ،كما سنر ني ةفيثنا المقبل …

الفول الثاني
ارارة امم ون
كانوا عنضل مة النبي
ما ععلب عهل هال النف نل الأي ركبلا يونان … ةقا كانوا عمم ة  ،يمع ذلك كانت للم نضائل عل بل ناقوا الا النبي اللظ م  .ين لم
ترقق قول الرب " يلي خراف عخر ل نت مة هال الرظ رة ،ينبغي عن عتى األك عيضا نأنمع ووتي .يتكون رع ل ياةفة يراع ياةف"
" . " 56 : 52
ياكرني عهل هال النف نل اكرن ل وس قائف المائل  ،الاي كان ني مظلرل رج تق ا خائفا اهلل هو يجم ع ا أه .يكان عيضا رةوما كث ر
الوفقل يكان " يولى إلى اهلل ني كل ة ة " .يعسأرق عن يظلر له م ك ني رؤيا ييقول له " ولواتك يوفقاتك ولفا تاكارا عماا
اهلل " .يعسأرق عيضا عن يرل عل ه الريح القفس هو يكل الاية مله عثنا ك ا اطرس مله" " عع …" 52
هناك كث رين غ ر ملرين ة للناس ني عالم القفاسل  ،يلكنلم ملرينون عنف اهلل االسمائلم  .يمة هؤال كان عهل تلك النف نل…
كانت ن لم كل الوفاا اللم لل ،يعذ كان ينقولم األيمان ــ عة جلل ــ رع اهلل عن يمنرلم األيمان.
للله تفا ر إللي عن ينزل يونان ني هال النف نل االااا ،مة عجله يمة عجل هال النف نل … لم يشال اهلل عن يمضى إلى كورل
ال فة"… .اللل ب عن اهلل ععف له المكان الاي يلرب عل ه مة يجه الرب  ،المكان الاي يناسبه  ،يالاي ينمع ن ه كلمل منفلل  ،يالاي
يقف ن ه عماا يجه الرب مرة عخر  ،لك ما يرجله عل ه … ععف له اهلل الب ئل المقفسل الأي تبكأه على هرياه  .ييجف نفنه يسط عناس
عنضل منه ني كل شيْ  ،ما عفا يظ فل النبوة !..

نضائل عهل النف نل
* عيل وفل جم لل ني ارارة هال النف نل عنلم كانوا رجال و ة .
لما وفمألم الرياح الشفيفة يكادا تكنر النف نل  ،يقول الكأاب " نخاف الم ةون  ،يورخوا كل ياةف إلى إلله  .يطرةوا األمألل
الأي ني النف نل إلى البرر ل خففوا عنلم" "  ." 1: 5ن ةظ هنا عنلم للاليا إلى اهلل قبل تنف اهم ما تأطلبه الركمل البشريل إلنقاذ
الموقف  .ولوا عيال ثم علقوا األمألل ل خففوا عة النف نل ..هم آذن يضلون الو ة ني مرتبل ععلى مة ملارتلم البرريل ،ييلأمفين
عل لا ااألكثر ..
يعنفما عيقظوا يونان  ،لم يقولوا له "قم ساعفنا ني الأخف ف عة النف نل" .يعنما قالوا له " قم اورخ إلى عللك ".
كان كل ارارة النف نل يركاالا يولون  .يالوة ف الاي كان لم يولى ني ذلك الوقت هو نبي اهلل يونان !!
يةأى الف عن عيقظول ،لم يقل الكأاب انه قاا يولى!
انه موقف مخلل ةقا !..كان يونان " قف نزل إلى جوف النف نل يعتطلع  ،يناا نوما ثق "… عل ب عن يكون النبي اللظ م نائما
ني الوقت الاي كان ن ه األمم ون يولون ! شيْ مخلل … يمما يزيف الخلل ن ه عن يالتي إل ه عننان عممي ل بكأه قائ "مالك نائما
" ..ما هاا الكنل يالأراخي يال مباالة ؟! عال تقوا يتولي كباقي الناس؟ " قم اورخ إلى إللك  ،عنى عن يفأكر اإلله ن نا ن
نللك"…
هل عنت ةقا يا يونان تلأم اكرامأك الشخو ل؟ عية هي هال الكرامل  ،ا نما عنت الوة ف النائم األمم ون ةولك يولون  ،ييواخونك
على نومك؟!
عل ب ةقا هو الرب إذ يبكت عةف عنب ائه ارجل عممي  :لو عن اهلل عرسل له م كا ل بكأه عي ةأى نب ا مثله لبفا اآلمر ملقوال  ،نالن لم
يبكأه م ك عي نبي  ،نل كة تبك أه على يف مؤمة عاد  .عما عن يبكأه رجل عممي  ،يثنى  ،ال يلرف اهلل نلاا هو منألى اإلذالل  .انه
عشلار له اضآلأه يعمق خط أه…
على آيه الراالا نالن اهلل إذ يلرف عن الأبك ت نانع ةأى لألنب ا  ،لم يررا نب ه مة نلمل الأبك ت  ،يشا آن تكون مة عممي لأكون
ععمق عثرا .
يلكة هال هي طريقل اهلل ني الأبك ت :
عنفما عراد اهلل عن يبكت شلبه ،عرسل إل لم األمم ننبقوهم إلى األيمان ياكأوهم  .يقال للم الرب " يالتون مة المشارق يالمغارب
ييأكئون ني ةضة إاراه م  .عما انو الملكوا ن طرةون ني الظلمل الخارج ل " مأى ." 55: 1اكألم االمرعة الكنلان ل الأى هي مة
شلب مللون ،ياالنامري الوالح الاي هو مة جنس منررف ني األيمان ياللق فة يالأقال ف  .يمع ذلك وار هاا النامري عنضل مة
الكاهة يمة ال يي خفاا اهلل ...
اكت الفريني اكثر الناس انأخارا االلشار المرأقر ني خطايال ،ياالمرعة الزان ل الأي اللت قفمي الرب افموعلا  ،يكانت عكثر نض لل
ية ا مة الفريني …
يانفس الطريقل اكت الرب يونان النبي اللظ م  ،االهل النف نل األمم ة الاية ياخول لكي يقوا ييولى مثللم…
عل ب عن يونان كان ني ذلك الوقت نائما نوما ثق … .مة عمق نومه ،لم تنأطع عن توقظه الرياح الشفيفة ،يالنو اللظ م ،
ياهأزاز النف نل الأي كادا تنكنر!!
ك ف خالف اهلل  ،يكنر يو أه يهرب منه ،ي اسأطاع عن يناا نوما ثق ؟! الاف عن تم رل كان قف ناا عيضا  ،نوما ثق  ،مثله…
هناك مة يلوى اهلل ييخاف ييضطرب عي يقلق ييالرق يتظل خط ئأه تطاردل يتأبله… عما يونان نلرب مة اهلل يلم يبال .ياكل
ععواب منأريرل ينكر هاديْ عمكنه عن يناا نوما ثق ! يخ ل إلى عن يرا هاا النوا سببا  .ال شك عن يونان على الرغم مما نلله كان
يبرر ذاته مة الفاخل  ،ييبري ذاته  .يهكاا لم يشلر ااآلثم يلم يقلق  ،نناا …
وفل جم لل ثان ل نلفها ني عهل النف نل انلم يبرثون عة اهلل .
لم يقولوا ل ونان ني تلوب لفيانألم " قم عورخ إلى إللك  ،عنى عن يفأكر اإلله ن نا ن نللك "… يهاا يفل على
عنلم كانوا يبرثون عة اهلل  ،يال يلرنون عية يوجف … كانوا مضطرية ني يسط عقائف كث رة  ،ال يلرنون عية اإلله
الرق قي يلكنلم يربون ييؤمنون اه دين آن يفركول … لالك كشف اهلل للم ذاته ني قول يونان….
*وفل جم لل ثالثل يهى عنلم كانوا رجال اناطل يعيمان  .لم يكتفوا بالصالة ،وانما أيضا ألقوا قرعا .كانوا يأمنون أن اهلل سيكشف لهم
الرق قل األك الطريقل  ،يقف كان … علقوا القرعل ل لرنوا " انبب مة ةفثت تلك البل ل "…
إذ عنلم ني تقواهم كانوا يشمئزين مة اشاعل الخط ل ييشلرين عنلا سبب الب يا الأى تر ق ااإلننان .هم ــ كبحارة مهرة ــ لم
يقولوا عن هاا النو اللظ م ةفث انبب البرر يطب لل الم ال يتقلباا الرياح  ،يإنما عيقنوا عن ذلك انبب خط ل عرتكبلا عةفهم ،
ييطالب الا اللفل اإلللي  .نبرثوا " انبب مة تلك البل ل" .
ييقلت القرعل على يونان … .ةقا عن اهلل والح يةنون … ةأى لو ولى إل ه عناس امم ون  ،اضم ر منأق م  ،طالب ة إرشادل ،
نالنه ينمع للم يينأل ب … ييقوع القرعل على يونان  ،كشف وفل عخر جم لل ني نوت ه تلك سف نل األتق ا …..

*كانوا عيضا عشخاوا عادل ة ال يركمون على عةف انرعل .ال إتوفوا اطول االناة  ،ياالفرص يإرتا الضم ر .
كان يمكنلم الف يقوع القرعل على يونان  ،عن يأخلووا منه ني الرال  ،ياخاول انه كان يبفي غريبا … كان نائما يالكل يولون
يكان غريبا ال يلرنون له عو  .يقف كشفأه القرعل اذ يقلت عل ه الف ولواا ورخوا الا جم للم إلى اهلل .
اال عنلم عراديا عن يريروا تم رهم  ،نرققوا مله  .قالوا له  :عخبرنا مة عنت ؟ يما هو عملك ؟ يمة عية عت ت ؟ يما هي عرتك؟ يمة
عي شلب عنت ؟ يانبب مة هال المو بل الأي ةلت عل نا ؟  ..عسئلل كث رة..
ةقا عنه مة نضائل هؤال الناس طول األناة اللل بل …
عنني مأللب مة عفللم يمة ةناس ل تم رهم  .النف نل موشكل على الغرق ،يالبرر هائج  ،يا ة لرظل يعخر يمكة عن يللكوا ….
يمع ذلك يورين على الأرق ق مع يونان  ،لكي يريروا تم رهم يال يظلموا الرجل … .يهم يفللون ذلك على الرغم مة كل اآلدلل
الأي ترت عيفيلم  .يلكنلم مؤمنون عنه ال يل ق الم عن يركموا على اننان دين عن يلطول نروللكي يأكلم عة نفنه …
عما يونان نالعأرف للم يقال " عنا عبراني  ،يعنا خائف مة الرب اله النما الاي ونع البرر يالبر  ،ياملرد سماعلم ذلك الك ا
خانوا خونا عظ ما ….
عنلم قوا انطا ال يكااون غ رهم.
هل عللك يا يونان هو اله البرر يالبر؟ … نرة اآلن ني البرر  ،إذن ننرة ني يف عللك عنت  .ينرة نريف الووول إلي البر ،عللك هو
اله البر عيضا  ،كما هو اله البرر  ،عذن ننرة ني يفيه  .لالك خانوا يياخول قائل ة " لماذا نللت هاا ؟!" .يللمرة الثان ل يأبكت النبي
اللظ م مة األمم ة  .ةننا عيجفل اهلل ني هال النف نل الأي يواخه ركاالا  ،دين عن ينأروا منه كنبي …
*يكما كان ركاب النف نل عادل ة  ،كانوا عيضا ني منألى الرةمل يالشفقل :
نبلف ثباا الألمل على يونان  ،ياعأرانه عماملم اانبه ياالنه هارب مة الرب  ،يتالكفهم عن كل المو بل الأي ةلت عل لم كانت
انببه لم يشا يا عن يأخلووا منه على الرغم مة عن " البرر كان يزداد اتطرااا"  .ال نكريا ني ةل إلنقاذ هاا اإلننان الاي تنبب
ني عتلاالم
كانوا يوقنون عنه مانب يينأرق الموا  .يمع ذلك لم يكة سل على هؤال القوا الرةما  ،عن يم أوا عننانا ةأى لو كان هو النبب
ني ت اع مأاعلم يعم كلم يتلفيف ة اتلم االخطر .
لم يكة سل عل لم عن يضروا اه انلولل عي انرعل  .نقالوا له " ماذا نونع اك ل نكة البرر عنا ؟ "… عارث ملنا عة ةل  ،آلن
اتطراب البرر كان يزداد اطريقل مقلقل … ..نقال للم يونان " خايني ياطرةوني ني البرر ،ن نكة البرر عنكم آلني عالم عنه
انببي هاا النو اللظ م عل كم "… القوني ني البرر نل س هناك ةل للمشكلل غ ر هاا … يلكة مع كل هاا  .لم يكة تم رهم
منأريرا اللقائه
إني مأللب مة شفة رةمل هؤال الناس األارار  .لقف عرنوا سبب مشكلألم  ،يعرنوا ع جه  ،يلكة تم رهم لم يناعفهم على
الأنف ا  .ك ف نقأل الرجل  ،ةأى لو كان دمه ة ال لنا ؟! يةأى لو كان خاطئا ينأرق الموا … يهكاا جانوا اكل قوتلم ل رجلوا
النف نل إلى البر نلم ينأط لوا آلن البرر كان يزداد اتطرااا عل لم …
لقف االوا كل جلفهم إلنقاذ الرجل الخاطىْ مة الموا  ،يلكة دين جفي  ،كانت مش ئل الرب عن يلقى يونان ني البرر … وهكذا أسقط
ني عيفيلم  .يلكة لكي يريروا تمائرهم  ،ورخوا إلى الرب يقالوا " عل يا رب نللت كما شئت " .يإذ ترققوا عن هال هي مش ئل اهلل
 ،يعنلم ال ينأط لوا عن يقفوا تف مش ئل  " ،عخايا يونان يطرةول ني البرر  ،نوقف البرر عة ه لانه"…
*مة كل ما سبق يأضح عن هؤال البرارة كان للم تم ر ةناس نقى  ،يعنلم عراديا اكل ةرص عن يقفوا عماا تم رهم ا لوا .
لم يكة سل عل لم عن يرتكبوا خط ل  ،ملما كانت اللوامل الخارج ل تاغطل  ،يملما كانت هناك عسباب تبرر الموقف  .يقف كان
موقفلم مة يونان نب جفا  ،يرة ما جفا يموانقا إلرادة اهلل ن ه .
*يكانت للؤال الناس قلوب منألفة للمل اهلل ن لا  :كانوا يألمنون إرادة اهلل لأنف اها  .يلما يقف ه لان البرر اإلقا يونان ن ه،
تالكفيا مة يجود اهلل ني اآلمر  ،نآمنوا االرب يذاروا له ذا رل  ،يناريا له نايرا … ..يني عيمانلم االرب لم يؤمنوا نقط عنه هو اهلل
 ،يعنما اأقفيملم للاا رل ععلنوا عيضا إيمانلم االفا يالكفارة….
يهكاا كنب اهلل الملركل األيلى  ،يتمم خ ص عهل النف نل الو ان يونان  .اق ت ني خطل اهلل للخ ص مناللأان هامأان عخريان :
يهما خ ص عهل ن نو  ،يخ ص يونان …..

الفول الثالث

يونان ني اطة الروا
القي يونان ني البرر  ،يلكنه لم يلق للموا… كانت اإلرادة اإللل ل ما تزال ممنكل اه ،ياهلل ما يزال عنف خطأه عن يرسل يونان إلى
مفينل ن نو إلنقاذها …
ـــ يهل ما يزال هاا اإلننان يا رب يولح للال الخفمل الكب رة الف كل ما وفر منه؟
ـــ نلم  ،إن يونان هاا ااني يةب بي  ،ينب ي عيضا يسالرسله إلى ن نو  .إن كان قف عخطال نالني سالولره  ،يعجلله والرا للخفمل ،
يعنقا نفنه  ،يعنقا المفينل اه ….هاا الرلر غ ر الموقول سالتللفل االنرت  ،ةأى عجلله والرا للبنا ….
ةقا عن اهلل عل ب ني طول عناته ال يغضب يال يأخلى انرعل عة خفامه الاية يخطئون .
لقف قبل اطرس الف إنكارل يثبأه ني رسول أه  .يلكننا نرة البشر نأم ز انرعل ني الغضب  ،يسرعل ني اللقوال  ،يسرعل ني القطع
عما اهلل نل س كالك .
لقف اسأبقى يونان ني خفمأه ،يةفظه سل ما ايأم عمله  .يعنفما علقى يونان ني البرر  ،اسأقبله إله البرر  ،ل رفظه مة كل سو .
عنفما علقى يونان ني البرر  ،تلقفأه األيفي اإللل ل يةملأه ني رنق لكي ال يللك يلكي ال يغرق  ،عخال اهلل ييتله ني جوف ةوا ،
ل رفظه آمنا هناك ….
كان اهلل قف " ععف ةوتا عظ ما ل بألع يونان""  ." 57 : 5لم يلفل لإله ك  ،يعنما للرفظ … لم يكة الروا عقوال يعنما كان وونا .
كان يونان ني اطة الروا عكثر عمنا يراةل مما لو ظل ني البرر يكانح األمواج  ،ييكانح البرر ،ييكانح الألب يالبرد يالريح ….
كان هاا الروا مرس مة اهلل  ،ل نقا اإلرادة اإللل ل الأي كلف الا .
لم يكة له سلطان عن يالكله  ،عي يفرز عل ه عواراا ييرلله ييمأوه .ك  ،ال ااألله ل فخله إلى عةضانه الفاخل ل  ،ييرفظه ةأى يول
إلى قرب هفنه  .كان يس لل مواو ا ملان ل يول الا يونان إلى مكان قريب مة مرطل النزيل .

كالن يونان كان ني غواول ةو نل تمخر اه البرر يهو ني جونلا ترت الما كان هاا الروا مرس إلنقاذ يونان مة البرر يعهواله
 ،انه كالألارب يبفي مخ فا مة الخارج ا نما تكمة ن ه كل المنفلل… كان يونان ني اطة الروا ث ثل عياا سل ما ال يقو عل ه الروا
 ،كما كان المن ح ني القبر ث ثل عياا سل ما ال يقو عل ه الموا .
هكاا عنت عيلا األخ المبارك  ،عن ععف لك اهلل ةوتا عظ ما ل بأللك  ،ن تخف يال تأضايق يال ترزن  ،ال اارك الرب داخله كما نلل
يونان .
ثق عن الروا قف يبأللك  ،يلكنه ال ينأط ع عن يؤذيك  .عنه ال ينأط ع عن يفلل اك ش ئا افين عذن اهلل يسماةه… يال اف س التي الوقت
الاي يالمرل ن ه الرب عن يقانك إلى البر كما كنت  .عل س اهلل هو خالق الروا  ،يا فل ة اته يتوج له ؟! عن كنت يا عخي ني ت قل ،
ناذكر ةوا يونان  .نأطمئة … إذ تلرف عن الرب هو الاي ه ال هاا الروا لك ل منرك نض لل مل نل عي نلمل خاول ….
ةاذر مة عن تشكو كلما ااأللك ةوا ،نالر أان ني ارر هاا اللالم كث رة….
ال تقل :لماذا هال الملاملل منك يا رب ؟ لماذا تلف هاا الروا اللظ م ن بأللني ؟ يعية كنت يا رب عنفما ااأللني ؟ يلماذا لم تنقاني منه؟
اعرف عن إجاال اهلل هي ياةفة  :ل تخف  ،يكف ك عنك ملي  .ةأى عن كنت ني اطة الروا  ،نالنا ملك .ال عهملك يال عتركك  .ال تخف يا
عخي آذن  .تاكر قول البار األنبا اوال " مة يلرب مة الض قل نقف هرب مة اهلل …"
كان ذلك الروا تخما جفا  ،كان ةوتا عظ ما … .توجف ة أان كب رة  ،كل ياةف منلا كالنه ةلرة ياسلل ،ينأط ع عن يبلع قاراا امة
ن ه … .يعنفما ااألع الروا يونان  ،نظر يإذا اه ني والل نن رل  ،عي ني اركل ما  .نماذا يلمل ؟ رجع إلى عقله  ،يرجع يولى
ني جوف الروا  ..ينظر إل ه الرب يعاألج :
آل يا يونان  ،عنني عريف منك هال الو ة مة افايل القول  .كل ما ةفث كان القوف منه عن عجللك تركع  ،يلو ني جوف الروا ،
لنأفاهم…
منا زمة يعنا عريف عن عكلمك يعتفاهم ملك  ،يلكنك غضبت يهرات يرنضت عن تأفاهم ،عما اآلن نإنلا نرول مناسبل لنوطلح …
يركع يونان يولى للرب  ،يرجع مرة عخر إلى طقنه النبو  .عخا وورته األيلى كاننان مط ع مرب هلل  ،مؤمة جفا اوعودل .
رجع كما كان يثق ااهلل ييشكرل….
لقف تالثرا جفا مة و ة يونان الأي و ة يهو ني جوف الروا  ،يالأي تأنم اريح النبوة يااأليمان اللل ب " ياإليقان االمور ال
تر "…
عنلا مة ععظم الولواا الأي قرعتلا ني ة اتي … ل أه كان قف قفملا ،عي قفا و ة مة نوعلا قبل عن يفكر ني اللريب مة الرب …
ةقا عن الض قاا هي مفرسل للو ة … .لقف تالثرا كث را لقوله " دعوا مة ت قي الرب ناسألااي " .يقلت ني نفني  :ما هاا يا
يونان ؟ ك ف عسألااك يعنت ما تزال ني جوف الروا ؟! عما كان األقفر عن تقول " دعوتك يا رب ني ت قي نالسألبني " .نأطلب هال
االسألاال ال عن تللنلا؟!
يلكة يونان ير ال ة األيمان ما سوف يلط ه له الرب  .يرال كالنه قائم عمامه  ،يل س كالنه س الخال ن ما الف  ،ن فرح قائ " دعوا ..
ناسألااني ".
يينأمر يونان ني و ته اللل بل ن قول للرب " ورخت مة جوف اللاييل ننملت ووتي …جازا نوقي جم ع ت اراتك يلللك.
يلكنني ععود عنظر إلى ه كل قفسك"… الاا األيمان رع يونان نفنه خارج الروا  ،ينظر إلى ه كل الرب …..
يالاا األيمان اسأطاع عن يرول و ته مة طلب إلى شكر  ،يهو ما يزال الف ني جوف الروا اللظ م  .نخأم و ته اقوله " عما عنا
نبووا الرمف عذاح لك  ،يعيني اما نارته  .للرب الخ ص " "." 6 : 0
ــــ ك ف تالكفا عيلا النبي القفيس مة عن الرب قف سمع ووتك  ،يقف عسألااك  .يقف سمح عن تخرج مة اطة الروا  ،يتلود مرة
عخر تنظر إلى ه كله؟؟ عية منك هاا الل كل يهو ال ف ني عيرشل م  ،ا نما عنت ني جوف الروا  ،ني مكان ما مة البرر ال تنأط ع
ترفيفل؟! يلكة النبي يل ب :
ـــــ عنا ياثق تماما عنني سالخرج مة اطة الروا  ،يعكمل رسالأي  ،آلن كلمل اهلل ال تنقط يال ترجع نارغل .
ما داا عمر عن عذهب إلى ن نو ننالذهب إلى هناك  ،يعنفا مش ئأه المقفسل  ،يعقوا الملي الكراز  .ثم عرجع إلى ه كل اهلل يعسلف ن ه
يعذاح للرب  ،يعقفا نايري … هاا كله  ،عرال عماا ع ني ياترا جفا ال يقبل الشك .ال يؤثر عل ه مطلقا يتلي الرالي المؤقت ني
الروا يني البرر …..
عل ب جفا هاا الرجل ني عيمانه .انه ةقا رجل األيمان اللم ق الاي اخأارل الرب … ال ننكر عن تبااا قف اكأنفه نالخطال إلى اهلل  ،يلكة
عنورل ما يزال ط با .
ي االرجا قائما كالنه الراتر  .ييشكر الرب على خ ص لم ينله الف مة جلل الزمة  ،يلكنه قف ناله نل مة
انه ير المنأقبل المل ْ
جلل الكشف الخاص اموهبل النبوة  ،الخاص االرجل المفأوح الل ن ة  ،الاي ير رؤ الرب كالنلا ني كأاب مفأوح ،ييأمأع امواع فل
قبل عن تالتى …..
يإذ يول عيمان يونان إلى هاا الرف اللل ب  ،عمر الرب الروا نقانه إلى البر….
كان س ر هاا الروا االةكاا عظ م  ،ينق خطل علل ل مفارة تفعو إلى االطمئنان  .ظلر ني الوقت المناسب  ،يني المكان المناسب لكي
يرمل يونان ني داخله كما لو كان هاا النبي يأنقل مة سف نل مكشونل يمكة لألمواج عن تغط لا يتغرقلا  ،إلى سف نل مغلقل مرونل ال
تقو عل لا الم ال يال األمواج  .يني الوقت المناسب قاف يونان إلى البر ني المكان الاي ةفدل الرب لنزيله .ثم جاز مقااله اع عن
عد ياجبه نرول على عكمل يجه….
هن ئا لك يا يونان هال الغواول البفيلل  ،الأي عشت ني عةضانلا نأرة .ععادتك إلى طقنك يإلى رسالأك …..
نقلب هال الوفرل مة قول يونان ،كالنلا لم ترفث  ،يكالن هاية اإلوراة ة األيل ة مة النفر قف نن لما الرب  ،نلاد يقول ل ونان
مرة عخر " قم عذهب إلى ن نو المفينل اللظ مل  ،يناد عل لا المناداة الأى عنا مكلمك الا….

الفول الرااع
ن نو
المفينل اللظ مل
يونان ياهب إلى ن نو  ،يلكة….
عوفر اهلل ل ونان نفس اآلمر القفيم " قم اذهب إلى ن نو …".ينى هال المرة لم يلرب مة يجه الرب  ،ال "قاا يذهب إلى ن نو
ةنب عمر الرب ".
يتم اآلمر ني هفي  :اهلل لم يلاتب  ،ييونان لم يلارا … يللل هاا اآلمر يرأاج منا إلى يقفل تالمل ….
اهلل لم يغضب مة موقف يونان  ،ار ث يررمه مة الخفمل  ،عي ينقطه مة درجل النبوة إلى درجل المؤمة اللادي عي يبرث عة غ رة
ل رسله…
ياهلل عيضا لم يلاتبه ،يكف ه ما ةفث له  .كان درسا عمل ا  ،ال يرأاج إلى مزيف مة الك ا الاي يلرح النفس ني تبك ت يتلن ف يتل ر
االخطال النااق .ك إن هال ل نت طريقل اهلل  ،ال اهلل يرانظ على اةناساا عيالدل  .يأركلم ل شلريا االخطائلم دين عن يل رهم الا ..
عما يونان نقف تلقى درسا ،نالطاع … .يلكة عتراها كانت طاعل عة اقأناع يرتى عا هي ملرد خضوع ؟
هو ذا عنت ذاهب يا يونان إلى ن نو … نماذا عة اللوائق النااقل الأى كانت تمنلك ني المرة األيلى ؟ ماذا عة كرامأك ؟ يماذا عة
كلمأك الأي سأقوللا ثم ال ينفاها الرب  ،إذ تأوب المفينل ييرجع الرب عة تلفيفل للا ؟ هل نكرا ني كل ذلك  ،يهل ماا الوةش الأى
ني عةشائك  ،يةش الكرامل ياالعأزاز االكلمل؟
ني هال المرة كان يونان س ط ع  ،يكفى  .كان س ط ع مة الخارج  ،عما مة الفاخل نما تزال كرامأه للا عهم ل عنفل  .س ضغط على
نفنه مة عجل الطاعل  .يس نأظر ماذا س فلل الرب  .ني هال المرة تقاال مع اهلل ني منأوف الطريق .
كانت مربل الكرامل ما تزال تألبه ،يلكنه عطاع خونا مة الأالديب  ،يل س عة عيمان يتواتع.
كان ينفا عمر اهلل  ،االخوف ،مع تامر ني القلب مة الفاخل س ظلر ني ة نه  .كان ين ر االلوا يل س االنلمل .يقف قبل منه اهلل هاا
الوتع كملرد تفرج  ،ريثما س واوله إلى الطاعل الوادرة عة اقأناع  ،المؤمنل اركمل اهلل يةنة تفا رل…
ن نو  ،المفينل اللظ مل
عل ب هاا اللقب " المفينل اللظ مل " الا عطلقه الرب على ن نو !! قاله الرب مرت ة ل ونان " قم اذهب إلى ن نو المفينل
اللظ مل"" . " 0: 1"، " 0 : 5يهاا الألب ر " المفينل اللظ مل " كررل الوةي للمرة الثالثل اقوله " يعما ن نو نكانت مفينل
عظ مل للرب من رة ث ث عياا " " . " 1:1يتكرر هاا اللقب للمرة الراالل ني آخر النفر عنفما قال الرب " ن عشفق عنا على ن نو
المفينل اللظ مل الأى يوجف ن لا عكثر مة اثنأي عشرة راوة مة الناس ال يلرنون يم نلم مة شماللم يالائم كث رة"" . " 55 : 1
ما ععلب هاا  ،عن يلقبلا الرب عراع مراا االمفينل اللظ مل  ،ا نما كانت مفينل عمم ل  ،جاهلل ال يلرف عهللا يم نلم مة شماللم ،
تنأرق عن يناد النبي عل لا االل ك  ،يهى خاطئل قف ولف شرها عماا الرب  ،يل س ن لا مة جلل المق اس الريةي عي مظلر مة
مظاهر اللظمل!!
عكان هاا تنازال مة الرب ني اسأخفاا األسلوب البشر  ،ننماها عظ مل  ،على اعأبار عنلا عاومل لفيلل  ،يتضم عكثر مة  502علف
مة النكان ؟
عا عن اهلل رآها ااعأبار ما سوف تو ر إل ه ني تواألا يني عظمألا المقبلل ،كالمم ل تواخ ال لود ،كما قال عنلا الرب " إن رجال
ن نو س قومون ني يوا الفية مع هاا الل ل ييفينونه  ،ألنلم تااوا امناداة يونان  .يهو ذا ععظم مة يونان هلنا ""مأى" 15 : 50
عن تنم ل الرب لن نو االمفينل اللظ مل درس نانع للاية ينلكون االررف ،ييفققون ني اسأخفاا األلفاظ تفق قا يلقفين اه كل األمور
ييخضلون اه الريح لفقه الكلماا !!
عمر اهلل يونان النبي عن ينادي على ن نو االل ك  ،يلكنه كان ني نفس الوقت يفار ألهللا الخ ص … كان يربلم ييلمل على إنقاذهم
دين عن يطلبوا منه هاا …..
عن سفر يونان يلط نا نكرة عم قل عة كراه ل اهلل للخط ل يلكنه ني نفس الوقت يشفق على الخطاة يينلى لخ ولم.
يإنقاذ اهلل لن نو نكرة عة اهأماا اهلل ااألمم ،إذ كان ال لود يظنون عن اهلل للم يةفهم  ،يعنلم يةفهم الاية يأبلونه ييلبفينه  ،يهم
شلبه يغنم رع أه ،نالراهم اهلل ني قول ن نو عن له خرانا عخر ل نت مة تلك الرظ رة .يكما ياخ عبفل يونان اإيمان البرارة
األمم ة  ،يكالك ياخ ال لود اإيمان عهل ن نو يتواألم  ،تلك الأوال الأي كانت عظ مل ةقا ني عمقلا يناعل ألا .
عظمل ن نو ني تواألا :
عنفما يوف اهلل ن نو االنلا مفينل عظ مل  ،لم يكة ينظر إلى جلللا يخط ئألا  ،عنما كان ينظر ني نرح شفيف إلى عمق تواألا.
*كانت ن نو سريلل ني اسألااألا لكلمل الرب :
إن عهل سفيا عنفما عنارهم لوط اغضب الرب  ،اسألز يا اه " يكان كمازح ني يسط عولارل" " تك  ." 51 :56عما عهل ن نو
نالخايا يونان الفيل نائقل الرف  ،ياسألااوا للكلمل انرعل  .على الرغم مة مللل األرال ة يوما الأي كان يمكة عن تنأغل للأراخي
يالألاين …لقف كانت كلمل الرب ن لم سريلل ية ل ينلالل يعمضى مة س ف ذي ةفية .
يكان عهل ن نو ني هال االسألاال النريلل ععظم مة ال لود الاية عاوريا الن ف المن ح ـــ الاي هو ععظم مة يونان اما ال يقاس
يرعيا مللزاته اللفيفة  ،يشاهفيا ريةان أه الأي ال ترف  ،يمع ذلك لم يأواوا ،نواخلم الرب االهل ن نو " مأى." 51 :50

* كانت كلمل الرب آلهل ن نو كلمل مثمرة ،عتت اثمر كث ر عل ب :
عيل ثمرة للا هي اإليمان " نآمة عهل ن نو ااهلل".
يثاني ثمرة آلهل ن نو كانت اننراق القلب الوادق  ،المأالل عماا اهلل  .يهكاا " لبنوا المنوح مة كب رهم إلى وغ رهم ".
يالمنموح م اس خشنل مة شلر الماعز… ،دل ل على الأالل يعلى الزهف يرنض مغرياا اللالم … ةأى ملك ن نو نفنه :خلع
ردا ل الملكي ،يتغطى االمنوح  ،يقاا عة عرشه  ،يجلس على الرماد…
ينظر اهلل إلى هال المفينل المأضلل ،يتننم منلا رائرل الرتى " .نالاا رل هلل هي ريح مننرق  .القلب المأخشع يالمأواتع ال
يرذله اهلل " "مز  … " 12ةقا ما ععلب هاا المنظر الفريف ني نوعه… عن نر مفينل االسرها مننرقل ني الأراب يالرماد  ،مأاللل
ني المنوح ،مة الملك إلى الطفل الوغ ر … ةأى البلائم  ،تغطت عيضا االمنوح!..
يكان مة ثمار كلمل اهلل ن لا عيضا  :الووا يالو ة … نادا المفينل اووا عاا للكل … نلم ياق الناس ش ئا … يةأى البلائم
يالبقر يالغنم  ،لم ترع يلم تشرب ما  .لم يرد الناس عن ينشغلوا اإطلاا الائملم ةأى يأفرغوا لللبادة يللأضرع إلى اهلل … يهكاا
مزجوا ووملم االو ة ي " ورخوا إلى اهلل اشفة"…
على عن عهم ثمرة ألهل ن نو كانت هي الأوال… الأوال قادتلم إلى اإليمان  ،إذ كانت الخط ل هي الرائل ا نلم يا ة اهلل  .يمة ثمار
الأوال ن لم كان الأالل يالووا يلبس المنوح يالوراخ إلى اهلل  .كانت توال وادقل اكل ملنى الكلمل ،توال جادة اكل مشاعر القلب ،
ن لا " رجلوا كل ياةف عة طريقه الرديئل يعة الظلم الاي ني عيفيلم".
يالال الأوال اسأرقوا رةمل اهلل  ،نلفا عنلم جم لا يسامرلم  ،يقبللم عل ه يتملم إلى خاوأه  .يني هاا يقول الكأاب " نلما رع
اهلل ععماللم  ،عنلم رجلوا عة طريقلم الرديئل  ،نفا اهلل على الشر الاي تكلم عن يونله الم نلم يونله""." 52 :1
لم يقل الكأاب " لما رع الرب ووملم يو تلم يتالللم " ال قال " لما رع ععماللم عنلم رجلوا عة طريقلم الرديئل" .كانت الأوال
إذن هي سبب رةمل الرب للم  .يكان ووملم يو تلم يتالللم ملرد ثمار للأوال…
*عيد ني هال المناسبل عن عقف قل

عنفل عبارة هامل ق لت ني توال ن نو يهي عنلا "تاات امناداة يونان"…

نماذا كانت مناداة يونان؟
لم ينلل لنا الكأاب الخطاب اللم ق الاي قاد 222ر 502ننمل إلى الأوال  ،الاا االننراق اللل ب  .ل أه كان قف زيدنا الاا اللانب
اللائل الاي تأركز ن ه عظمل يونان النبي …
كل ما سلله الكأاب لنا ني هاا الملال ال يزيف عة عبارة ياةفة نقط  ،ذكر ن لا عن يونان دخل المفينل يناد يقال  ":الف عرال ة يوما
تنقلب ن نو " "."1 :1
هل ةقا عن يونان لم يقل سو هال اللبارة يةفها ؟ يهل كانت كان ل لخ ص المفينل يإةفاث هاا الأالث ر اللائل ؟
لقف قال لوط عة سفيا "آن الرب مللك المفينل "" تك  ،" 51 :56يمع ذلك لم يأالثر عةف يلم يأب عةف  .يسمع الناس عة الطونان
الاي س للك األرا كللا  ،،يرعيا الفلك يبني عماملم  ،يمع ذلك لم يأب عةف ،يهلكوا جم لا… يكم مة مرة نشلت اإلنااراا االموا .
عدا نفنه سمع إناارا " موتا تموا"  ،نلم يمنله هاا اإلناار عة الخطال .
نما هو النر الاي يخأفي يرا توال ن نو يخ ولا؟
هل اآلمر يرجع إلى مناداة الأي ناد الا يونان يعمق تالث رها ني النفوس؟ عا عن النبب يرجع إلى قوة االسألفاد الفاخلي ني القلوب،
ار ث عن كل كلمل إلل ل الاف عن ترفث عثرا ،آلن القلب منألف للنماع ،ياإلرادة منألف للأنف ا  ،ياألرا ج فة للزرع؟… عنا ني داخلي
عم ل إلى هاا الرعي الثاني…
عم ل إلى االعأقاد عن توال ن نو كان مرجللا األساسي هو االسألفاد القلبي عنف عهل ن نو .
يللل هاا االسألفاد هو الاي دعا اهلل إلى إرسال نب ه إل لم  .يكما يقول الرسول " الاي سبق نلرنلم ،سبق نل نلم" "ري "06 :1
….عن اسألفاد القلب له مكانل كب رة ني عمل الأوال….
الشاب الغني خاطبه الرب نفنه  ،اكل ما ني ك ا الرب مة قوة يتالث ر  .يمع ذلك مضى ةزينا آلن القلب مة الفاخل لم يكة منألفا
،كاألرا المرلرة ال تخرج نباتا ملما كانت الباار ج فة  ،يملما كان الزارع خب را … عما قلب الشاب انطون وس  ،المنألف للكلمل
نلما سمع ني الكب نل نفس اللبارة الأي ق لت للشاب الغنى  ،تركت هال اللبارة ن ه عثرا عم قا  ،ينفاها ارب… هكاا ن نو عيضا .
ييؤيف هاا الرعي عنفي عن يونان عنفما قال عن المفينل سأنقلب  ،قاللا يهو مؤمة ني ععماقه عنلا سوف ال تنقلب ،يعن كلمأه سوف ال
تنفا….
ناد الال المناداة مضطرا  ،طاعل آلمر وفر إل ه  ،يهو غ ر ياثق مما يقول  .يلو كان مؤمنا اما قاله  ،لكان ك مه ععمق تالث را …
يمع ذلك تاات ن نو امناداة يونان،آلن القلب كان منألفا آليل كلمل تخرج مة نم اهلل … يهكاا كانت للال الأوال قوتلا  ،وادرل مة
الفاخل ال مة الخارج…

يللاا عمأفح الرب آهل ن نو يتواألم  ،يقال عنلم س قومون ني يوا الفية ،ييفينون ذلك الل ل ….
يمما يزيف هال الأوال قوة يجماال ،عنلا كانت توال عامل… الكل تااوا  .الكل رجلوا إلى اهلل  .الكل آمنوا اه .
عكثر مة  502علفا دخلوا إلى ةظ رة الرب دنلل ياةفة عن كان يو ر نرح ني النما تخاطي ياةف يأوب  ،نماذا نقول عة الفرح االكثر
مة اثنأي عشرة راوة كانوا مة قبل ال يلرنون يم نلم مة شماللة؟!
يهكاا نلح اللفف الثاني مة خطل اهلل  .نخاص عهل ن نو ،كما خلص عهل النف نل مة قبل .
اقى يونان ….

الفول الخامس
إنقاذ يونان
مة قنوته يكبريائه
كان هناك نرح ني النما اخ ص ن نو .
لقف نرح اهلل  .ينرح الم ئكل ،يكانوا يلنئون الضلم قائل ة :لقف آمنت ن نو  ،يقف تاات  ،يقف عنضم إلى ملكوا اهلل222ر 502مة
الناس ني يوا ياةف .
ييسط عنراح النما يتلل ل ال م ئكل ،كان هناك إننان ياةف ةزية انبب هاا الخ ص اللظ م  ،ذلك هو يونان النبي .
لقف ةزن جفا ألن اهلل غفر للؤال الناس يرةملم يلم يللكلم  .يقف عبر الكأاب عة ةزن يونان البارة ماهلل عي البارة مخللل .قال
ن لا " نغم ذلك يونان غما شفيفا ناغأاظ" " ." 5 :1يا لللول!! عيغأم النبي مة عجل خ ص الناس  ،يغما شفيفا  ،ييغأاظ!! كل ذلك
آلن هال اآلالف كللا قف نلت مة الل ك…
إذن ما هو عمل النبي  ،إن لم يكة هو خ ص الناس ؟! يما هو نرح النبي إن لم يكة هو الفرح اخ ولم؟!
ياكرني يونان ني تورنه هال ااالاة الكب ر عنفما ةزن يرنض عن يفخل ،آلن عخال كان م أا نلاش ،يكان تاال نوجف … يقف قبله
عاول نرةا ناغأنم هاا االاة الكب ر غما شفيفا يعغأاظ  ،ك ونان … يةايل اغضبه عن يلكر وفو تلك البللل … تماما ك ونان .
نما هو النر المخأفي يرا غ ظ يونان النبي؟
لقف كان يونان ما يزال مأمركزا ةول ذاته  ،ال يفكر إال ن لا.
لم يكة يفكر ني ن نو  ،يال ني تواألا  ،يال ني هاا الخ ص اللظ م الاي تم  ،يال ني ملكوا اهلل يانائه .يإنما كان يفكر ني شيْ ياةف
نقط هو ذاته … تماما كما نكر االاة الكب ر ني ذاته  :ك ف عنه خفا عاال سن ة طويلل يك ف عنه لم يالخا جفيا  ،يلم يفرح مع
عوفقائه"..لو  . "51يعلى عسلوب عقل ني االهأماا االااا  ،كان تلب مرثا انبب جلنل الأالمل اللم لل الأي تمألت الا مريم ترت
قفمي المن ح … كانت تفكر ني راةألا الخاول يعفا ةووللا على مناعفة مة عخألا ….
عما يونان  ،نقف كان تفك رل ني ذاته مة نوع عخطر .كان ما يزال يفكر ني كرامأه يني كلمأه الأى نزلت إلى األرا.
إنه نفس الأفك ر النااق القفيم  ،الا دنله قب إلى اللريب مة يجه الرب  ..يانبب هاا الفكر ،ةرا نفنه مة االشأراك ني عنراح
النما  ،ينول نفنه مة االنضماا إلى جماعل الم ئكل المبألل ة اخ ص ن نو  .يارهة اغ ظه هاا ،على عن طريقل تفك رل ذات ل
غ ر رية ل ،يارهة على عن مش ئل األب النمايي الا " يريف عن اللم ع يخلوون يإلى ملرنل الرق يقبلون ""  5تى ."1 :0
يالاا الغ ظ ارهة يونان على عنه لم ينأطع عن ينأف ف مة تلراأه النااقل .ننى الثمة الا دنله ني اطة الروا ينى النف نل
الملفدة االغرق…
لم يؤثر ن ه ذلك الفرس المؤلم الا تلقال مة اهلل  .يإن كان قف عطاع اهلل ظاهريا الف تلك الألرال ،إال عنه ظل ني الفاخل كما هو لم
يأغ ر  ،يلم يأخلص مة طب لأه المربل لااتلا يكرامألا المأمركزة ةول هال الااا  .لم تكة خفمل الرب ني ععماقه ،يلم تكة ني
ععماقه مربل الناس … كانت كل هال األمور تطفو على سطح تفك رل  .عما اللمق نف ه الااا يالكرامل عكثر مة عي شيْ عخر !!
ياللل ب عن يونان ـــ يهو ني هاا النقوط الريةي ـــ ولى إلى الرب … االي يجه كان يولى يهو مخألف مع اهلل ني الوس لل
ياألهفاف ؟! االي يجه كان يولى يهو الاا القلب الخالي مة المربل المغأاظ مة تورناا اهلل ؟! لنت عدر  .يلكة يكشف اآلمر
ييزيفل علبا ،عنه كان يولى ل شكو اهلل ييبرر ذاته  ،ييأامر على هال الملاملل .طالبا لنفنه الموا  ،نالموا عنفل عنضل اكث ر مة
ت اع كرامأه….
إنه عخطال ،يلم يلأرف اخطئه ،ال على اللكس تامر !! يهكاا ولى يقال "عل يا رب  "..ال عل منك عنت يا يونان الا ال تلأم سو
انفنك يكرامأك! ماذا تريف عن تقول ؟ يأااع يونان و ته نبقول "عل يا رب  ،عل س هاا ك مي إذ كنت الف ني عرتى ؟! لالك اادرا
االلرب إلى ترش ش ،آلني علمت عنك اله ر يف يرة م اطيْ الغضب يكث ر الرةمل ينادا على الشر" "."0 :1
يماذا يض رك يا يونان ني عن يكون اهلل رة ما؟! ثق عنه لوال رةمأه لللكت عنت عيضا ..إن رةمأه قف شملت الكل .كما شملت عهل ن نو
الأائب ة المأالل ة عمامه كالك قف شملأك عنت عيضا الاي لم تأب الف ،يلم تأالل  ،يةأى و تك ن لا تبرير ذاا ،ين لا شكو  ،ين لا
تامر…
ييورخ يونان ني تامرل "ناالن يا رب  ،خا نفني مني خ ر مة ة اتي"!!
هل إلى هاا الرف يول غ ظك مة سقوط كلمأك يا يونان ،لفرجل عنك تر الموا خ را مة ة اتك؟! قبل كل شيْ  ،ينبغي عن تللم عنلا
كلمل اهلل يل نت كلمأك  .انك ملرد مبلغ رسالل ،يواةب الرسالل هو اهلل ذاته  .نالن كان اهلل ني كل علول يسمول يسلطانه  ،قف قبل هاا
الوتع  ،نلماذا ال تقبله عنت  ،يعنت ملرد تراب يرماد ….
ثم مة قال عن كلمل اهلل الأي قمت اأبل غلا قف سقطت عي تغ را عي نزلت إلى األرا ؟! عن اهلل عوفر ةكم الل ك ياالنق ب على ن نو
الخاطئل ،يل س على ن نو الأائبل.

كانت ن نو الخاطئل تنأرق الموا ةنب عفل اهلل  ،آلن " عجرة الخط ل هي موا"  .يلكة ن نو الخاطئل ل س للا يجود اآلن ،
ةأى يلاقبلا اهلل ااالنق ب …..عنلا قف انقلبت نل عنفما ترولت إلى هاا الوتع اللفيف  .ين نو اللفيفة ال ع قل للا إط قا ان وي
الخاطئل  ،الأى ماتت نل ياخأفت وورتلا عة عع ة الناس  .ن نو اللفيفة هي مخلوق جفيف قف يلف مة الريح القفس  ،مخلوق طاهر
نقي  ،اطب لل جفيفة يريح جفيفة  ،يوفاا جفيفة  .يل س مة اللفل عن يركم على هاا المخلوق اللفيف االموا  .عذن نإنقاذ اهلل لن نو
عمل مة ععمال عفل اهلل  ،يل س نقط مة ععمال رةمأه…
لو كانت ن نو قف اسأمرا ني خط ئألا يشرها  ،يعاقاها اهلل على هال الرالل يلم ينفا ن لا ةكمه  ،ألمكة القول عن كلمل الألفيف قف
سقطت يلم تنفا .
على عن يونان لم يفلم هاا المنطق  ،يعهأم اررن ل الركم ال اريةه! لالك اغأاظ ،يلم يكة له ةق ني غ ظه.
يمة األمور الأي تفعو إلى الفهشل ،عن يونان ـــ الف و ته الأي عاتب ن لا الرب يتامر مما ةفث ــ كان ما يزال يرايدل عمل ني عن
يلود اهلل ن للك المفينل  ،إكراما لنب ه يارتا للاا القلب المغأاظ !!  .يهكاا يقول الكأاب عن يونان ونع له مظلل خارج المفينل يجلس
ترألا " ةأى ير ماذا يرفث ني المفينل" !!"." 1 :1
رع اهلل آن يونان مغأم يمغأاظ  ،نالراد عن يلمل مله عمل مربل  .ا نما كان يونان يفكر ني ذاته  ،كان اهلل يفكر ني خ ص الناس  .اهلل
لم يفكر ني كرامأه  ،ك ونان  .لم يفكر ك ف عن يونان عوال يخالفه يتامر على عةكامه ،يإنما نكر ك ف يريح يونان ييخلوه مة غمه .
عل بل هي مربل اهلل هال….
كان هلل عمل كب ر مع يونان ال اف عن يلمله….
ينلى لخ وه هو عيضا  ،لئ الف ما كرز آلخرية  ،يكون هو نفنه مرنوتا عماا اهلل "5كو  …" 07 :6كان هاا الاي كرز للناس
االأوال يرأاج هو عيضا إلى توال  ،يرأاج عن يأخلص مة قنوته يمة كبريائه يمة اعأزازل اكرامأه  .يكفعب اهلل دائما  ،افع هو المل
موالرل  ،نلما رع يونان مغأما  ،ععف يقط نل ارتفلت نوق رعس يونان " لأكون ظ على رعسه  ،لكي يخلوه مة غمه" "."6 :1
ما عكثر ما تألب يا رب مة عجلنا ! مة عجل راةأنا  ،يمة عجل إو ةنا  ،يمة عجل موالرأنا  .كنا نظة انك اسأرةت منا ال وا النااع ،
يلكنك ما تزال تلمل مة عجلنا  ،اسأرةت مة خلق اللالم  .عما مة جلل رعايأه نما تزال تلمل .
عنت تريف عن تريح يونان مة غمه؟! يلكنه هو الاي يللب لنفنه الغم االسلواه الخاطئ  ،نلم ،اآلمر كالك ،يلكنى عريف عن عريره مة
األمرية ملا ،مة غمه يمة عسلواه الخاطئ انه ااني على عي ةال…..
سالخرج القناية مة قلبه االعمال الرةمل الأي اعمللا مله ،لكي ير ييأللم .يكما عشفقت على ن نو  ،عنا عشفق عل ه عيضا  ،الن
الشفقل هي طب لأي  .لقف عشفقت عل ه عنفما القي ني البرر  ،يعشفقت عل ه يهو ني جوف الروا  ،يعشفقت عل ه ني كل عخطائه
يعةاس نه .ياآلن عشفق عل ه ني غمه  .لقف ععفدا له ال قط نل لأظلل عل ه ،آلني ععرف عنه س فرح الا جفا  .يعنا عارث عة نرةه،
ملما تامر على عةكامي  ،يملما عغأاظ مة عملي …
يكان كما شا اهلل " ينرح يونان مة عجل ال قط نل نرةا عظ ما" " ."6 :1وفقوني عنني عنفما قرعا مة الفرح اللظ م الاي نرةه ،
يونان اال قط نل اناهلت جفا … .عنلا يال شك عبارة مخللل …
 ،ال تغأاظ مة عجل رةمل اهلل الأي ظللت على

هل تفرح يا يونان نرةا عظ ما مة عجل ال قط نل الأى ظللت عل ك  ،يال تفرح يلو قل
 502علف ننمل؟! علم يكة األجفر عن تفرح هاا الفرح اللظ م مة عجل خ ص ن نو ؟!
يلكنك نرةت اال قط نل  ،آلتك تفكر ني راةأك الشخو ل  ،ني ذاتك  ،يل س ني ملكوا اهلل على األرا  !..ياهلل رع ني عن يفرةك
الاا األسلوب الاي تفرح اه .لكي يريك عنه ملأم اك  ،يعنه ال يلاملك ةنب ععمالك  ،ال ةنب ينر ةنانه… ينزل اهلل إلى منأواك
المادي ،لكي يرنلك إلى المنأو الريةي ال ئق انبي … انه يلاملك الال الشفقل يعنت خاطئ  ،لكي يغرس ني قلبك الشفقل نرو
الخطاة  .يهكاا يلالج قنوتك على عهل ن نو يعفا رةمأك نروهم .

يال قط نل الأى ععفها اهلل ل ونان  ،كانت ترمل هفن ة :
األيل هو إظلار الشفقل نرو يونان إذ تظلل عل ه  ،ياللفف الثاني عن يأللم مة قوألا درسا رية ا نانلا لر اته  .انمو ال قط نل يلمل
اهلل عمل رةمل نرو يونان  ،يال ك ال قط نل ني يبنلا  ،يلمل اهلل عمل تلل م يإرشاد ل ونان  ،لكي ما تنأف ف ماديا ينفن ا يرية ا.
داخل ن نو كان يلمل مع اهلل ني نشر ملكوته االكرازة ،يخارج ن نو كان اهلل يلمل آلجل يونان لأخل ص نفنه  ،يلأخل وه مة
غمه…
ياسأمر اهلل يلمل  ،ني هفي يومت  ،دين ان يرس يونان المله  .عنفما نرح يونان اال قط نل  ،نرح اظللا ،يلكنه لم يفرح افرسلا،
إذ لم يكة قف تلقال الف .نرح اال قط نل ،يلم يفرح ااهلل الاي كان يلمل يرا ال قط نل مة عجله.
يإذ افعا خطل اهلل تالتي اثمرها  ،ترب ال قط نل ن بنت  ،ععف للا ديدة نضراألا  .يانألى الفير الاي قامت اه ال قط نل ياقى ان
يأخاها اهلل مادة للألل م !

تاعت ال قط نل  ،يتاع الظل  ،يترات الشمس على رعس يونان ناال  ،ياشألى لنفنه الموا  .كل ذلك كان اأفا ر مة اهلل  ،لكي
يلطى يونان درسا نانلا لخ ص نفنه.
ةقا عن اهلل يفار كل شئ للخ ر .الظل للخ ر ،يترال الشمس للخ ر عيضا.
يمكة عن ياال اللنف ،ييكون هاا خ را ،لكي تنألش الريح  .ييمكة عن يأضايق يونان يتألب نفنه ييشألى الموا ،يتكون ت قأه
يتلبه جز ا مة الخطل اإللل ل والرا لأخل ص ريةه يتنق ل قلبه….
ان اهلل يريف لنا الخ ص ،يهو منألف عن ينأخفا كانل النبل النانلل لخ ونا  ،ةأى لو كانت ترمل عة انا تلبا لللنف  ،عي تلبا للنفس
ينى خ ل كل هال الأفاا ر الرية ل كان يونان غارقا ني تفك رل المادي  .يفرح مة عجل ال قط نل ،ييرزن مة عجل ت اعلا  ،دين عن
يفكر ني خ ص نفنه  ،يدين عن يلأم االموالرل مع اهلل …
يإذ ذال يونان مة ترال الشمس  "،طلب لنفنه الموا يقال موتى خ ر مة ة اتي "" ." 1 :1يكانت هال هي المرة الثان ل الأي
يطلب ن لا الموا لنفنه :األيلى عنفما تضايق مة عجل كرامأه يسقوط كلمأه  ،يالثان ل عنفما تضايق انبب ترال الشمس يسقوط
ال قط نل  .األيلى لنبب جنفي  ،دين عن يكون للريح شالن االموتوع….
كث رين اشألوا الموا ألسباب رية ل مقفسل  ،عما يونان نطلب الموا ألسباب تانلل ترمل ملنى الأامر يعفا االةأمال .
اولس الرسول لم يخطئ عنفما قال "لي اشألا عن انطلق يعكون مع المن ح  ،نااك عنضل جفا " "ني ." 01: 5يسملان الش خ لم
يخطئ عنفما قال "اآلن يارب تطلق عبفك ان ا آلن ع ني قف عاورتا خ وك""لو ." 06 : 0
عما يونان نقف عخطال عنفما قال هلل "اآلن خا نفني آلن موتى خ ر مة ة اتي ".
قاللا عة تامر  ،ني يقت لم يكة ن ه منألفا للموا  .يلو سمع اهلل و ته ني ذلك الوقت ياخا نفنه منه  ،لضاع يونان .عل س رةمل
مة اهلل انا  ،انه ال ينأمع عة انا لولواتنا ني جلالل طلباتنا الأى تضرنا  .يوفق الرسول ة نما قال " تطلبون يلنأم تالخاين  ،ألنكم
تطلبون رديا""يع. "1 : 1
يإذ يول يونان إلى طلب الموا  ،افع اهلل يأفاهم مله  ،نقال له " هل اغأظت االوواب ؟" هل اغأظت انبب ةكمل اهلل يرةمأه؟
يعجاب يونان  :نغم اغأظت االوواب ةأى الموا :عتض ع كلمأي يكرامأي  ،ثم تررمني مة ظل يقط نأى يال تنأظر مني الف ذلك عن
عغأاظ  .نلم اغأظت " الاا الاي تنم ه ووااا " ةأى الموا ….
يمع عن هاا األسلوب مة يونان لم يكة لط فا مة الناة ل الرية ل  ،آال انه على آيه الراالا يفل على وراةأه مع اهلل يكشفه لفياخله
كما هي …
ياال اهلل يأفاهم مله ييقنله .قال له الرب " عنت عشفقت على ال قط نل الأي لم تألب ن لا يال را ألا  ،الأي انت ل له كانت يانت ل له
هلكت  .عن عشفق عنا على ن نو المفينل اللظ مل الأى يوجف ن لا عكثر مة اثنأي عشرة راوة مة الناس …"؟!
عما مة جلل كلمأك الأى تظة عنلا سقطت  ،عي ااألةر كلمأي  ،ناعلم عنلا لم تنقط  ،يعنا لم عتغ ر  .ناهلل ل س عنفل تغ ر يال ظل
ديران "يع . " 57 :5
إنني لم اقوف إه ك عهل ن نو  ،يعنما إه ك الشر الاي ن لم  .لقف ةكمت عل لم االل ك عنفما كانوا ممأزج ة االشر  ،ار ث واريا
هم يالشر ش ئا ياةفا عما يقف انفولوا عة الشر  ،ن ملنى ال كلم  ،ألنه ل س ن لم اآلن شر ينأرق الل ك  .لقف انضموا إلى وفي،
يواريا تف الشر ملي .

** **

الفول النادس
اهلل ني سفر يونان
ني هاا النفر الوغ ر المملو االر ويل يالألال م  ،تالملنا ني ة اة يونان النبي نفنه ،ياهأمامه اكرامأه ،ياعأزازل اكلمأه يما يقع
ن ه مة عخطا ماهلل انبب هال الكرامل الزائفل  ،يك ف كان البرارة األمم ون عنضل منه عيضا الكائناا غ ر اللاقلل الأي عطاعت اهلل.
كما ترفثنا ني هاا النفر عيضا عة عهل ن نو ياننراق عنفنلم يوفق تواألم .
يلكة ععمق الأالم ا ني هاا النفر هو الخاص ااهلل ذاته  ،تالمل جم ل ةقا هو " اهلل ني سفر يونان " .يللل عيل ما ينأرعى انأباهنا
ني هال القول اللم لل ـــ غ ر ما سبق ذكرل ن ما قبل هو ارث اهلل عة اإلننان .
اهلل يبرث عة اإلننان
نلف ني هاا النفر عن اهلل هو الاي يبرث عة اإلننان  ،يل س اإلننان هو الاي يبرث عة اهلل  .تللمنال ة اة الأوال عن اإلننان ينبغي
عن يرجع إلى اهلل ،كما رجع االاة الضال إلى عا ه  ،إذ خاطب نفنه قائ " عقوا يعرجع إلى عاي " "لو ." 51
عما ني سفر يونان  ،ننلف عن اهلل هو الاي يفأش عة اإلننان لكي يأواه  .نرال يبرث عة الكل  ،يلول يطلب النفوس الأى له …
هو اااته يبرث عة النفوس الموجودة ني النف نل ل خلولا  .يهو اااته يبرث عة النفوس الضالل ني ن نو لكي يأوالا نأخلص.
يهو عيضا ينأخفا كل الوسائل لكي يخلص يونان النبي  .إن كان اإلننان ال يالتي إل ه  ،ياهب هو إلى اإلننان  ،لكي يولره ييوالره.
كما قال القفيس يلقوب النريجي ني مناسبل م د المن ح " كانت هناك خوومل ا ة اهلل ياإلننان  .نلما لم ياهب اإلننان لكي
يوطلح مع اهلل  ،نزل اهلل لكي يوالح اإلننان ".
ياهلل ال يلف عن هاا تف كرامأه  ،عن يبرث عة اإلننان يينلى إلى مربأه! خالق النما ياألرا يلف لاته ني البرث عة الأراب
يالرماد ! ل لط نا نكرة عة ةنان األاوة يعة سماةل القلب الواسع.
يني البرث عة اإلننان للال اهلل إلى طرق مأنوعل عفيفة… منلا الأخويف  ،يمنلا اللأاب  ،يمنلا االقأناع  ،يمنلا الم طفل  ،يمنلا
اللقوال… الملم عنفل عن يول إلى قلب اإلننان ييلف له موتلا ن ه … اهلل جوعان ةبا إلى هاا اإلننان  ،يريف عن ينأريح ني قلبه.
ن ةظ عيضا عن اهلل لم يأرك اإلننان إلى ةريأه تركا كام …عقوف  :لم يأركه إلى ةريأه  ،الأرك الاي يرمل ملنى اإلهمال يعفا
المباالة امو رل ،كالنه يقول له " عن جئت  ،كان الا .يعا لم تالا نالنت يشالنك "!! ك  ،ال عن لم تالا إلى  ،عنا عسلى إل ك يعجر
يرا ك  ،يعارث عنك  ،يعمنك اك  ،يعظل هكاا ةأى عرجلك .عن رعس اهلل تريف عن تنأريح ني قلب هاا اإلننان المألب لكي تريره مة
تلبه  ،يترول تلبه إلى راةل…
ين ةظ ني سفر يونان عن ارث اهلل عة اإلننان كان ارثا جفيا ،يل س ارثا رسم ا شكل ا .كان ارثا يرمل ملنى اإلورار على إرجاع
المربل االيل الطرق  ،يلو عد اآلمر آن يضرب هاا اإلننان  ،لكي ينأف ق  ،ن رجع إلى مربأه …
هاا هو الأالمل األيل  .عما الثاني نلو:

ال مانع مة اسأخفاا اللقوال
عن اهلل الرنون ال مانع عنفل مة اسأخفاا طرق اللقوال يالأخويف ،عن كانت نانلل لخ ص اإلننان  .ينى سفر يونان نلف ث ثل عمثلل
يهى :
 – 5مثال تلفيف مة ال ف :
مثلما ةفث مع عهل ن نو … ملرد إناار  .سالةرق المفينل الف عرال ة يوما  "..الف عرال ة يوما تنقلب ن نو " .. .تلفيف ،مع
إعطا نرول  ،ينرول طويلل… يلم تنقلب المفينل  ،ألنلا خانت مة الغضب اآلتي يمة اللقوال المنأظرة نأاات .
 -0مثال عخر عشف يهو لطمل مة الخارج:
مثلما ةفث مع ارارة النف نل يركاالا  ،يمنلم يونان  .هنا لم يكة األمر ملرد تلفيف يعنما افع الأنف ا اللملي إلى ةف ما  .عيامر
عوفرها اهلل إلى الزاياع عن تلطم النف نل ةأى تكاد تغرق  .يلكة ن ةظ عن اهلل يتع لألمواج ةفيدا ني الضرب  :اتراوا النف نل مة
الخارج ،يلكة ال تفخلي عيألا الم ال إلى داخللا  .اتراي النف نل  ،زعزعي النف نل  ،يلكة ال تمنى عةفا مة ركاالا انو …..
ن ةظ هنا عن الضرال سببت الض الخنائر  ،إذ عتطر الناس عن " يطرةوا األمألل الأي ني النف نل إلى البرر ،ل خففوا عنلا "….
هاان مثاالن مة عقوال اهلل  .عما الثالث نالشف منلما:
 -1ني النوع الثالث ،دخلت اللقوال ني جفيل خط رة…
وفر األمر إلى الروا عن يبألع يونان  ،نظر إلى ذاته ،نوجف نفنه ني اطة الروا …..
هال هي الطرق الث ث ني اللقوال ،ياهلل يريفكم عن تولوا إل ه االيل طريقل تريقكم عي تناسبكم…
لو عد األمر ،ل مانع لف اهلل مة عن يبألج الزيااع تف سف نل ة اتكم ،ييضطركم عن تلقوا الض الملماا اللالم ل خارج النف نل .
مة اللائز عن تكون سف نل ة اتكم مرملل االبر الااتي  ،عي مرملل االلناد ،عي امربل اللالم  .يعنفما تلزها الموجل تأزعزع  .خففوا
سف نأكم عيلا األخوة  .راما سمح اهلل عن يضرب النف نل لكي نلقى منلا ةق بل البر الااتي  ،يزك بل الشلواا  ،يمقطف اللناد ….
ارموا كل ما يلطلكم  ،يال تبقوا داخلكم سو مربل اهلل…..
عن لم تولح ملك هال الطريقل ،راما يرسل لك الرب ةوتا ل بأللك ! يعنت تورخ إلى اهلل يتقول :

عنا يا رب ال عةأمل الروا يال الزيااع  .عقل شئ يوولني إل ك  .لأكة يفك علي  ،يفك ال عواك…
الناس يخألفون ني مف ةناس ألم يني مف اسألااألم لووا اهلل  .منلم مة يش ر إل ه اهلل مة ال ف ،ملرد إشارة ن رة
يينأل ب.منلم مة عوااأه عقل إواال عي عقل لطمل ،يأاكر خطايال ييأوب  ،ييرجع إلى اهلل قبل عن يأطور األمر إلى عسوع  .يمة الناس
نوع ال يالتي عال االلنف ياالضرال الشفيفة ….
ن تللئوا اهلل إلى اسأخفاا الطرق اللن فل الجأاااكم  .عن اسأخفا اهلل ملكم اللنف ،نالعلموا عن ذلك هو لمقاالل اللنف الا ن كم ،
اللنف الا ني قناية قلواكم يعفا اسألااألا لرنوا اهلل…
عن عهل ن نو الاية خانوا مة ال ف  ،لم ينأخفا اهلل مللم اللنف  .يعهل النف نل الاية اسأطاعت ملرد األمواج عن تغ ر قلبلم ،لم
ينمح اهلل مطلقا اإغراق سف نألم  .عما يونان الشفيف اللنف ،نلم تكة تولح له هال اللمناا البن طل .لقف كانت األمواج تضرب
النف نل ،يالنف نل تكاد تنكنر ،ياألمألل يلق لا البرارة ني البرر .يني عثنا كل ذلك كان يونان قف "اتطلع يناا نوما ثق "!! انه
نوع ال تنفله اللقوال الخف فل… .ني النوا الخف ف يمكة عن ترتب على الكأف عي تلمس الوجه ن ورو النائم .عما مة ناا نوما ثق ،
ن رأاج إلى هزة عن فل لأوقظه… .عخاف عن يكون قلواكم مة هاا النوع الثق ل… .اهلل يريف عن يوولكم إل ه ن ا ل أكم تنأل بون إلى
طرقه الل نل الل نل اللط فل يال تللئول إلى اللنف…
للل الضكم يللب ك ف تأفق الطرق اللن فل مع اهلل ييداعأه؟ ياللواب ان ط  .عن اهلل يلمه مو رك األافي  ،عكثر اكث ر مة ة اتك
على األرا .يني سب ل خ وك  ،هو منألف عن يلمل عي عمل عللي ملما كان عن فا ،لكي يرجلك إل ه .
ين ةظ عن عنف اهلل ممزيج االرةمل يالرنو ،ألنه ملرد يس له .نلنفما عرسل الزيااع ياألمواج إلى النف نل ،لم ينمح عن تمس عةف
داخللا  .يلما عرسل ةوتا ل بألع يونان ،لم ينمح للروا عن يضرل  .هو يضرب عة انا ،يلكة على قفر اةأمال اإلننان  ،يعلى قفر ما
توول إل ه الضرال…..
يبقى الف كل هاا سؤال هاا يهو:
ما هي الطريقل الأى تولح لك  ،ن نأخفملا اهلل لخ وك ؟
كة وريرا مع نفنك يمع اهلل  .عن كنت ال تالتي آال اضرال شفيفة تو بك ،قل له " اترب يا رب كما تشا  ،يال تشفق ….الملم عن
عول إل ك " . .يعن كانت الألارب يالض قاا هي الأي تقراك إلى اهلل قل له هكاا" ععأرف لك يا رب عنني عن عشت ني راةل ،عنناك
ياتركك  .يعن عةاطت اي الض قاا  ،عع ف ولأي اك… يكفى عن تنمح لي ارئ س مألب  ،عي امشكلل ني الب ت  ،عي امرا  ،لكي
تلفني ترت قفم ك .يتلف قلبي ملك".
كة وريرا يا عخي مع اهلل  ،يتقبل كل تفاا رل افرح يشكر  .يلكة عةأرس مة عن تقودك طرق اهلل إلى اللكس…
كاننان يرسل اهلل له ت قل نانلل لخ ص نفنه ،ن أخاها لل كه  .يرسل اهلل له ةوتا ل بألله ،نبفال مة عن يولى ني جوف الروا كما
نلل يونان  ،يأامر ييضلر ييلفف على اهلل … مثل كث رية نراهم كث ر الشكو مة اهلل  :لماذا نلل اهلل اي هكاا؟ لماذا يضطلفني
يلماذا ينناني ؟!.
مناك ة هؤال عن عوا اهلل الأي يريف الا هفايألم ،يأخاينلا للأامر  ،يملاللل اهلل للم يقاالونلا االشكو … عن عيمانلم تل ف ني
عمل اهلل مللم يني الثقل اركمأه…
على عيل ةاالا عن اهلل ال يأضايق مة الأفاهم مله.
نرة اآلن نأاكر ووا ن نو  ،ينلأبرل ووا الأوال  .نل أنا نأوب االيل طريقل  ،سوا طريقل عهل ن نو  ،عي طريقل ركاب النف نل عي
طريقل يونان  .ل أنا نأضرع إلى اهلل ينقول له " خنارة يا رب تلبك ملنا هال النن ة كللا ،عن تاع ا نائفة" .اكمل عملك ملنا "،
يال تض ع الطبخل مة عجل مل م نلفل " .لقف تلبت ني خلقنا يني رعايأنا يني نفائنا  .ن يض ع خ ونا مة عجل هال الأوال  ،اكمل
عملك ،ل س نقط امل م نلفل  ،ال ةأى امل م شطه… نريف عن يكون هناك نرح ني النما اأواأنا  ،يال نلطل عنراح النما !
عخانا اآلن درس ة ني ملام ا اهلل  :األيل عنه يبرث انفنه عة اإلننان  ،يالثاني انه منألف مة عجل خ ص اإلننان عن ينأخفا
اللنف ياللقوال … نما هو الفرس الثالث؟ عننا نأللم مة هاا النفر عيضا  ،عن اهلل منألف عن يرجع عة تلفيفل .

اهلل منألف عن يرجع
عن اهلل منألف عن يرجع عة تلفيفل ،إذا رجع اإلننان عة طرقل الخاطئل…
اهلل ل س مة النوع الاي يور على كل ةرف خرج مة نمه " عنا قلت كلمل يلنى الزا تنفا الكلمل ملما ةفث "!! ك  ،اهلل ل س مة هاا
النوع  .ما عسلل عن يقول الكأاب عن الرب قف رجع عة ةمو غضبه " ينفا على الشر الاي قال انه يفلله اشلبه"" خر ،50 :10
 ."51يني قول عهل ن نو يكرر الكأاب نفس اللبارة " نفا اهلل على الشر الاي تكلم عن يونله الم نلم يونله""يون ."52 :1
الاي ترنع عنه يونان ييجفل تف ه بأه يكرامأه ،تواتع اهلل نفلله .يونان تضايق جفا " ،ياغأاظ ةأى الموا " ألنه قال كلمل يلم
تنفا .ياهلل واةب هال الكلمل لم يأضايق مثل يونان  ،ال نرح اأوال عهل ن نو يخ ولم…
اهلل هو عسلل كائة يمكة عن تأفايا مله  .يكفى دملل ياةفة منك تايب كل تلفيفاته يعقوااته ،عن كانت دموعك وادقل يمة ععماقك
يكفي عن تنفا يتأوب  ،يتلأرف يتطلب الرل  ،ن ننى لك كل خطاياك الأي تبت عنلا " ال يلود ياكرها ".
عن الألامل مع اهلل سلل  .كث ر مة الناس يناللون ييقولون "يهل هال الخط ل يمكة عن يغفرها لي اهلل  ،ييننى لي عني نللت كاا يكاا
؟" … نلم يا عخي  ،عن الأوال مع االعأراف يالأنايل تمرو جم ع الخطايا  ،يتزيل كل نلاساتك " نأب ض كالثلج عي عكثر" "مز :15
" ،"7عش  ."51 :5عن اهلل الرنون " ن رل ه ة  ،يةمله خف ف " "مأى ."12 :55
انه منألف عن يرجع عة تلفيفل ،ييأرك كل إنااراته ،الكس اإلننان الولب اللن ف الملأز اكلمأه.

عن ه ريدس الملك مة عجل عنه قال كلمل ،لم ينأطع كملك عن يرجع ني كلمأه ،مع عنه قاللا ني ساعل نشوة يللو ،ةأى لو اتطرته
الكلمل عن يقطع رعس يوةنا اللظ م! عما اهلل  ،ملك الملوك  ،نمع عنه قال كلمل عادلل إال عنه لم يلف غضاتل ني عن يأنازل عنلا ما
دامت قف عيولت إلى غرتلا ،آلن توال الناس كانت الفل تنأرق ذلك.
انه درس عراد اهلل عن يلقنه ل ونان  ،يكان يونان رانضا عن ينأف ف منه .كان يونان يريف كلمل ياةفة  .عن قال عن تللك المفينل ن اف عن
تللك ،يال تفاهم ني ذلك .
عما الفرس الرااع الاي نأللمه مة سفر يونان ،نلو طول عناة اهلل يوبرل .

طول عناة اهلل
ال شك عن اهلل طويل البال ني كنب الخطاة .يال ي الس مة عةف ملما كان مألمقا ني شرل.
لم ي الس مة ن نو المفينل الفاسفة الشريرة الوثن ل الأي ال تلرف يم نلا مة شماللا  .يلم ي الس مة يونان اللن ف الولب  ،المقايا
إلرادة اهلل  ،المأمنك اكلمأه ،الاي ال يلمه خ ص عكثر مة  502علف ننمل ني سب ل عن كلمأه ال تنزل إلى األرا يلم ي الس مة عهل
النف نل الاية يلبفين آللل كث رة…
عن اهلل االه طويل ني كنب الخطاة ،يير عن الاي ال يأوب ال وا نقف يأوب غفا  ،يالاي ال يأوب اآلن نقف يأوب ن ما الف …
يونان يرنض عن ياهب إلى ن نو  ،ييالخا سف نل ييلرب  .عما اهلل ن ط ل عناته على يونان  .سالوبر عل ك يا يونان ةأى تاهب عخ را .
عن لم تاهب إلى ن نو ني هال المرة ،ن اف عنك سأمضي ال لا ني المرة المقبلل  .ملما هرات مني  ،ننالظل عتأبلك ةأى ترجع  .عن
كنت تفخل إلى سف نل ننالدخل ملك  .عة ط اك مة كل ناة ل  .تنزل إلى البرر ،ملك عيضا  .تفخل إلى اطة الروا ،ملك عيضا .عتع
ع ني عل ك ني كل موتع  ،ةأى ترجع  .ال تظة عن اللالم ينلح ني عن يلللك تلرب مني  ،عي عن عنادك يمنلني عنك  ،عي يمكنك مة
عن تبلف عني .
ةقا ما عجمل قول دايد النبي  " :عية عهرب يا رب مة ريةك؟ يمة يجلك عية عخأفي ؟ ""مز." 7 :516
عن اإلننان ولب جفا ني ملام ته .عة انا نغضب انرعل مة عوفقائنا  ،يمة عقل تورف نقطع ع قاتنا الم  ،ينننى مربألم القفيمل
يمربأنا للم .وفيرنا تض ق انرعل يال ترأمل  .يعمل ياةف للناس يلللنا نركم على ة اتلم كللا ةكما قاس ا يال نرجع ن ه.
عما اهلل نل س كالك  ،انه ال يأخلى عة عةبائه انرعل ملما عخطاليا …
لو عن ياةف ن نا سالله اهلل عن يبف رعيه ني موتوع يونان ،لقال له :يلماذا تأمنك يا رب ا ونان يهو على هال الرال؟ لقف جراأه
نوجفته مخالفا مأمنكا اكلمأه  .اسأخفا شخوا آخر  .هل ال يوجف عنفك غ رل؟! عنفك كث ر ا شك  .انك قادر عن تق م مة الرلارة
عيالدا إلاراه م "مأى  " 6 :1اترك يونان هاا الا خالفك  ،يالاي لم ينأط ع عن يطايعك كما طايعأك الفيدة ة نما عمرتلا عن تالكل
ال قط نل  .لقف كانت الفيدة عنضل منه !! عما هو نوقف تف عمرك … .عترال يريف عن ينفا مش ئأه عل ك ؟! ما ملنى انه يور على عن
تم ت عكثر مة  502آلف ننمل قف تااوا يرجلوا إل ك  .ال تلأفت إلى هاا النوع  .هناك كث رين عكثر طاعل منه يعكثر خضوعا لك
يإخ وا!!….
عما اهلل نانه يوبر على يونان المخالف اللن ف  ،ييط ل عناته عل ه ةأى يولره،
ي يقنله ييفلمه الطريق الور ح  ،ييق مه نب ا عظ ما  ،ييللله رمز له ني الموا يالق امل  ،ييللل سفرا مقفسا ني الكأاب يرمل
عسمه ييق م له ني كن نأه تاكرا عافيا ،يترات ل يمفائح ني تمل فل… هاا هو عمل اهلل مع عيالدل  ،تبارك اسمه …
يتبفي طول عناة اهلل عيضا  ،ني مللل األرال ة يوما الأى قفملا آلهل ن نو  ،نلم يالخاهم االخطائلم نلالة يانما ععطاهم زمانا للأوال..
عظل عخر نالخاها مة سفر يونان يهي عن اهلل لللم ع.
اهلل… لللم ع
مة وفاا اهلل اللم لل انه يالخا جم ع ع ناا الناس  ،ييللل للم نو با ني ملكوته.يني الكأاب المقفس نلف علوانا مة النفن اا
ياللقل اا … ..ملكوا اهلل مثل شبكل ني البرر جملت مة كل نوع … .دعا يونان اللن ف المأمنك اكلمأه ،كما دعا آننانا كث ر الشك مثل
توما  ،يعننانا سريع االنفناع مثل اطرس  .دعا شخوا ةل ما يديلا مثل موسى  ،يشخوا ناريا مثل عيل ا  .دعا إاراه م الاي كان يخاف
 ،ييقول عة سارة انلا عخأه  ،يجلله عاا للملور المؤمن ة  .عنلا ع ناا مة الناس يالخاها اهلل ييلمل ن لا انلمأه يريةه القفيس .
عنلا ع ناا مة الناس كالنلا كأله مة الخشب الخاا ،يأنايللا" عاة النلار" ييلمل ن لا  .عرق خشب ،جز منه يالخال االفارة ،يجز
االمنشار  ،يجز االشاكوش  .يهكاا يظل ينشرل ييمنره  ،ييقطله ييفوله  ،يينمرل ،ةأى يأرول إلى كرسي لط ف ينأريح عل ه .
عي كالننا قطلل مة الط ة يأنايللا الخزاف اللظ م  ،ييشكللا ةأى توبح إنا ا للكرامل  .عنه اهلل الاي كان ريةه يرف على يجه الم ال،
يظل يلمل ةأى ةول األرا الخرال الخال ل المغمورة االم ال يالظ ا  ،إلى هال الطب لل اللم لل الأي يأغنى الماللا الشلرا ياألداا
هكاا نلل اهلل مع يونان  ،يمع عهل ن نو  ،يمع ركاب النف نل… .عمل ن لم جم لا ةأى ةوللم إلى ه اكل مقفسل لريةه،يمنرلم
النقاية يالقفاسل  ،ةأى يكون نضل القوة هلل يل س لنا "0كو  . " 7 :1يةأى عن انأخر عةف نل فأخر االرب "0كو ."57 :52يةأى ال
ي الس عةف مة خ وه عي خ ص غ رل… عنه اهلل الاي "يخرج مة اللاني ة ية" "قض."51 :51
ن يقل عةف  :عن طب لأي رديئل  ،عسوع مة األرا الخرال الخال ل المغمورة االم ال يالظ ا.عنا جرات نفني نوجفا عنني ال عتغ ر ،يقف
تلبت ني إو ح عاا االعأراف يكل المرشفية يالمللم ة  .الظاهر عنني سالاقى ني ظلمل ما قبل ال وا األيل للخل قل!! آلن ووا اهلل
ما يزال يرن ني عذني طوال  02سنل قائ " ل كة نور" يعنا ما عزال ني ظلمأي الف…!.
ك يا عخي ال ت الس  ،عن الاي عمل ني يونان قادر عن يلمل ن ك عيضا  .يالاي عمل مع عهل ن نو يعهل النف نل  ،قادر عن يلمل ملك
عيضا  .يالاي ةول الط ة إلى آن ل للكرامل ،قادر يرولك عنت كالك …
عوبر  ،يانأظر الرب .يلكة ل س ملنى هاا عن نألاين ينأراخى يتنأمر ني الط ة ةأى يالتي الخزاف.
عن الأوال ترأاج إلى عمرية :عمل مة اهلل  ،ياسألاال مة اإلننان  .كما اسألاب لفعوة اهلل عهل النف نل نآمنوا يناريا نارا  ،يكما
اسألاب عهل ن نو  ،نأااوا يرجلوا عة طرقلم الرديئل ،يكما اسألاب يونان عخ را…

درس عخر نأللمه مة سفر يونان  ،يهو عن اهلل على الرغم مة عظمأه الأي ال ترف ،يرب عن يأفاهم مع األننان…
اهلل يرب عن يأفاهم
عن اإلوراح الرااع كله مة سفر يونان  ،يأركز ني هال الرق قل يةفها تقريبا ،يهي عن اهلل يرب عن يأفاهم مع عيالدل :يناقشلم
ييشرح للم  ،ييول مللم إلى نأ لل يإلى إقناع  ،ييرتى قلوالم ني النقاش …
ةقا عن اهلل ععطانا ني هاا النفر عمثلل مة اللقوال يمة اإلناار  ،يلكة ن ه عيضا عمثلل مة الأفاهم…
يمربل اهلل للأفاهم ياترل ني الكأاب المقفس كله  " .هلم نأراجج يقول الرب "" عش ."51 :5قول ةرق سفيا  ،تلط نا نكرة
ياترل عة ك ف تفاهم اهلل مع إاراه م "تك  ."56كالك تفاهم الرب مع موسى النبي  ،ينفا له رعيه "خر."10
يععطانا وورة رائلل للأفاهم ناهلل ل س هفنه ني كل مرة يأفاهم ن لا ملنا عن يقنلنا اشي يفرته عل نا  ،يإنما قف ينزل إلى رعينا
ييالخا افكرتنا  ،كما تناقش مله موسى نكانت النأ لل عن الرب نفا على الشر الاي تكلم عن يونله نلم يونله…
ياهلل قف تفاهم مع يونان  ،يهو الاي افع االأفاهم …قال له  :تلال يا يونان لكي نأفاهم ،يال تغضب ".هل اغأظت االوواب ةأى الموا
"… ةقا عن ووااك قف إطار ووااي !! يلم يأضايق اهلل مة رد يونان  ،ال ظل يقنله عمل ا ياالك ا  ،االنه كان يلب اإلشفاق على
ن نو …
عن اهلل ال ينألمل جبريته ني تنف ا مش ئأه  .انه ال ينأخفا عبارة" عنا قلت كفل .يلني كفل" .هاا األسلوب يوجف عنف اإلننان
ياإلننان قف يكون عة انا غ ر ياثق مة كرامأه ،ييريف عن يثبت كرامأه االأشبث ارعيه .انلا عقفة نقص ني اإلننان ،يال توجف عنف
اهلل المأناهي ني كماله  ،الاي ير عنه ال ينقص ش ئا ة نما يأفاهم ية نما يبفي عنه قف رجع عة رعيه .
ياللل ب عن اهلل ــ ني تفاهمه مع يونان ـــ لم ينظر إلى الأفايا الكب ر ا نلما.لم يقل " مة هو يونان هاا ةأى عتفاهم مله!؟ عنا خالق
الكل يرب الكل  .عيل ق اي عن عتفاهم مع ةفنل تراب يرماد؟! "… ك  .لم يقل اهلل هكاا ….
ن ةظ ةال ا عن الفيل تأفاهم مع الضلا البلض على منأوياا  .رؤسا يملوك مع رؤسا يملوك  ،ييزرا مع يزرا  ،يسفرا مع
سفرا  ،قناول مع قناول  ،نقاااا مع نقاااا ،لكة ال يمكة عن يرفث عن يأفاهم رئ س ديلل مع مفير عدارل عي سكرت ر مرانظل !!
يقول عن هاا لم يول إلى منأو الأفاهم ملي  .يمكة عن يأفاهم مع شخص ني منأوال…
يلكة اهلل لم يفلل هكاا مع يونان  .لم يقل  :عنا ال عتفاهم مله مباشرة  .يمكنني عن عرسل له م كا عي نب ا مثله ،عي عرسل له ةوتا آخر
ل أفاهم مله ! إنما تنازل اهلل ل أفاهم مع يونان  ،ييأفاهم مله مباشرة ا يس ط … ييقنله.
يللل البلض ينالل :يما الاي يروجك يا رب عن تأفاهم مع يونان ينقنله؟! عنت اإلله الكلي الركمل ،يالمفريا ني يونان عن يؤمة
اركمأك  .ييؤمة عن تورنك سل م دين نقاش  .يل س مة الضريري عن تقنله  .تكفي كلمأك  ،يإذا كان هو ال يؤمة اركمل تورناتك
نانه يكون قف عخطال خطال جفيفا يرأاج إلى عقوال… يونان يلب عل ه الطاعل يالخضوع ،يل س مة ةقه اللفل مع اهلل  ،يالأفاهم !
يلكة اهلل ل س مة هاا النوع  .انه ةنون يط ب .يقول عنا عنزل إلى يونان لكي عرنله مة منأوال….
عنا عتفاهم مع يونان لكي عكنبه .ال عريف عن عخنر هاا الأراب .
عريف عن عراح الكل  .عة رتى يل س عة إرغاا  ،ال اف عن يأمأع يونان انلل وفري  .ييفرك عني ال عت ق اه ملما شرد .
عن قول اهلل ني الللف القفيم هي قول تفاهم  .يما إرساله لألنب ا يالرسل إال مرايلل منه للأفاهم .
اهلل ال يفرا مش ئأه يال ينأبف ني تورناته  .إنه مثال للأفاهم  .يةأى ني ملاملأه لنا اآلن يريف عن يأفاهم.
لقف ععطانا الو ة كي نأفاهم مله.
لو كان اهلل ال يم ل إلى الأفاهم  ،نما نائفة الو ة يالرفيث مله يالمناقشل… عل س ةقا عنه لم ينمح نقط عن نأفاهم مله  ،ال سمح
عيضا عن نوارعه ينلاهف مله؟! علم يوارعه يلقوب ةأى الفلر قائ له " ال عتركك …"؟! كما لو كان له سلطان عي له قفرة عال
يأركه!
الغ مة تواتع اهلل  ،عنه تفاهم مع الش طان! ..ن ةظ هاا ياترا ني قول عيوب الوفيق  ،اهلل يقول للش طان " هل يتلت قلبك على
عبفي عيوب ؟" ييل ب الش طان " عملانا يلبف عيوب الرب ؟"  .ييالخا الش طان سلطانا مة اهلل عن يلرب عيوب لكي يثبت ورل ك مه
.
إنه مبفع تكانؤ الفرص يأمأع اه الش طان عيضا .
يظلر تفاهم اهلل مع الش طان عيضا ني الألرال على اللبل  .يظل الرب يرد عل ه عيل االيل  .يلم ينألرل إال عنفما تلايز ةفيدل اما ال
يطاق …
يلآلن  ،يريف الرب عن يأفاهم ملنا ،ينرة الاية نرنض .
درس آخر نالخال مة قول يونان  ،يهو عن كل تفاا ر اهلل علت إلى النلاح :

كل تفاا رل ناجرل
كان اللو كله مظلما  .اللم ع ني ةاجل إلى توال يإلى هفايل  .يافع اهلل يلمل مع الكل يمة عجل الكل  .ينلح ني كل تفاا رل  :مع عهل
النف نل يمع عهل ن نو  ،يمع يونان ،اقأادهم كللم إلى الأوال يإلى ملرنأه  ،إذ عمل مع كل منلم االطريقل الأى تناسبه .إن سفر
يونان هو قول نلاح للمل اهلل …
يهاا يلط نا ا شك شلورا ااالطمئنان
إذ نثق عن اهلل يريف ،يعن اهلل ينأط ع  ،يعنه يمكة عن يقأادنا إلى الأوال مثل هؤال جم للم …
عنفما ععأمف يونان على نفنه ني تفا ر عمورل ،يعنفما ععأمف على عقله يإرادته الخاول ،نشل على طول الخط  ،يلكنه عنفما
عسأنلم إلى يف اهلل  ،عمكة عن يلمل اهلل اه عم  ،يعم ناجرا .
ل أنا نالخا مة هال القول درسا ني ة اة الأنل م يالطاعل..

كأب وفرا
للبااا شنودل الثالث
انط ق الريح
شريلل الزيجل الواةفة
الووايا اللشر
الخ ص ني المفلوا األرثوذكني
مامرقس الرسول
القمص م خائ ل إاراه م
يونان النبي
تالم ا ني ة اة األنبا انطون وس
عدا يةوا ــــ قاي ة يهاا ل
كلماا المن ح على الول ب
تنبرل عسبوع اآلالا " لك القوة يالملف "
خم س الللف
اللملل الكب رة
ك ف نبفع عاما جفيفا
مة يةي الم د
تالم ا ني الم د
ال قظل الرية ل
النلر الريةي
الرجوع إلى اهلل
ة اة الأوال يالنقاية
" 1عجزا "
كلمل منفلل
ينأل ب لك الرب
الوجود مع اهلل
اهلل يكفي
سنواا مع عسئلل الناس ( جزئ ة)
ةــ اة اإليمــــان.
ةـــريب الشـ اط ة.
الكلنــــــوا.
مقاالا رية ل نشرا الريفة اللملوريل.

