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  أنبياء إسرائيل

ة وصياغة المجتمع المعاصر   النبوُّ

  

  

  سفر يونان

  

  

   الدكتور القس مكرم نجيب



٢  

  

  يونان

  ومقاومة الدعوة
  

  

  

  

  

  

  

  

 Yonahوا�س��م ف��ى العبري��ة . اس��تمد الس��فر اس��مه م��ن الشخص��ية الرئيس��ية

وھ�و . Jonasوف�ى الفولجات�ا . Ionasوف�ى الس�بعينية ". حمام�ة"والكلمة تعن�ى 
ا.سفار بين قائمة ا.نبياء ا�ثنى عشر، وھ�و � يتك�ون م�ن مجموع�ة  خامس

  .أقوال نبوية بل عبارة عن قصة النبى يونان وإرساليته
  

والس�فر يحك��ى كي�ف وج��د النب�ى يون��ان تع�اطف هللا م��ع أھ�ل نين��وى ال��وثنيين 
وعن��دما ص��در إلي��ه ا.م��ر ا�لھ��ى بال��ذھاب إل��ى نين��وى . غريب��اً وكثي��راً علي��ه

عل�ى . فيتوبوا عن خطاياھم العظيم�ة، رف�ض وتم�رد وھ�رب حزين�اً ليبشرھم 
عك��س ش��خص هللا ال��ذى يري��د الك��ل يخلص��ون، وال��ذى تغم��ر مراحم��ه جمي��ع 

  .  الشعوب وا.جناس وا.مم
  

  التقسيـم
  

  ١ص    يونان يھرب من دعوته  -١

  ٢ص             مزمور من بطن الحوت -٢

  ٣ص  اTرسالية الناجحة للنبى الرافض -٣

  ٤ص           يحاول أن يغير يونان        هللا -٤
  



٣  

Mariano Digangiوھناك تقسيم آخر قدمه ماريانو ديجانجى 
*
  :كالتالى 

  )٢و١:  ١(  التكليــف-١

  )١٧ – ٣:  ١(  المقاومــة-٢

  ) :١٠ – ١:  ٢(  ا�عتـراف-٣

  )٦ – ١:  ٢(  الخطــر   

  )١٠ – ٦:  ٢(  اTنقــاذ   

  ) :١٠ – ١:  ٣(  التجديــد-٤

  )٤ – ١:  ٣(  اTعـ_ن   

  )٩ – ٥:  ٣(  التجاوب   

  )١٠:  ٣(  الغفران   

  ) :١٠ – ١:  ٤(  التعاطف والتراحم-٥

  )٣ – ١:  ٤(  الشكوى    

  )٤:  ٤(  التصحيح   

  )٩ – ٥:  ٤(  إعادة الشكوى   

  )١٠:  ٤(  إعادة التصحيح   

  

  الكاتب والكتابة
  

قص��ة واح��دة مف��ردة تعك��س اTحس��اس بالوح��دة و�ش��ك أن ھ��ذا الس��فر يحك��ى 
ولك��ن ھ��ذا الكات��ب غي��ر مع��روف، إذ أن . ا.دبي��ة، والي��د الواح��دة الت��ى كتب��ت

السفر � يحوى نبوات يون�ان النب�ى ب�ل ھ�و قص�ة إرس�الية النب�ى كم�ا ذكرن�ا، 
ون.ادى وق.ال بع.د …) "٤:  ٣(ماعدا كلمات قليلة تعبر ع�ن رس�الة النب�ى ف�ى 

 ٢(ومن اTشارة إلى اسم النبى الت�ى ج�اءت ف�ى ". نينوىأربعين يوماً تنقلب 
 ٧٤٦ – ٧٨٦(ن��رى أن النب��ى ك��ان ف��ى حك��م يربع��ام الث��انى ) ٢٥: ١٤م��ل 

  .).م.ق
  

                 
 * Mariano Digangi. Twelve Prophetic Voices. P. 56.  
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لك�ن الت�اريخ . ولكن � توجد أية إشارة إلى تاريخ كتاب�ة الس�فر المكت�وب عن�ه
يمكن أن يقترح ب�النظر إل�ى طبيع�ة المف�ردات، وا.س�لوب اللغ�وى، وبوض�ع 

ويظھ��ر ف��ى اللغ��ة بوض��وح الت��أثير اlرام��ى . ني��ة التاريخي��ة ف��ى ا�عتب��ارالقر
ف�ى " إل.ه الس.ماء"كما أن تعبير . الذى يحدد الزمن أنه فى فترة ما بعد السبى

ورس�الة الس�فر تعب�ر ع�ن فت�رة ك�ان . يؤكد فترة ما بعد الس�بى أيض�اً ) ٩:  ١(
اختارھم وينسب لھم التفكير اليھودى فى منعطف خطير،    با�قتناع بأن هللا 

أن ھ����ذه " ث����وبرن" "”Thoburn ويق����ول . وھ����و ي����رفض ا.م����م. وح����دھم
 ٢٠٠و ٤٠٠ا�عتب��ارات تقودن��ا إل��ى ا�عتق��اد ب��أن س��فر يون��ان ُكت��ب م��ا ب��ين 

  .م.ق ٣٠٠أو حوالى . م.ق
  

  شخصية يونان
  

ھ..ورد تخ..م ) "٢٥: ١٤مل��وك ٢(م��ن اTش��ارة الت��ى س��بق التنوي��ه عنھ��ا ف��ى 
ة إلى بحر العربة حسب ك?م الرب إله إسرائيل الذى إسرائيل من مدخل حما

، ن��رى أن "تكل.م ب.ه ع..ن عب.ده يون..ان ب.ن أمت..اى النب.ى ال..ذى م.ن ج..ت ح.افر
وھ�و م�ن ج�ت ). م.ق ٧٤٦ – ٧٨٦(يونان النب�ى تنب�أ ف�ى أي�ام يربع�ام الث�انى 

، )١٣ -١٠: ١٩يشوع (حافر فى زبولون بقرب طبرية بعد أن غزاھا يشوع 
الجلي��ل ب��القرب م��ن الناص��رة،ويقال أن اس��مھا الح��الى  وبلدت��ه ھ��ذه تق��ع ف��ى

  .، وبھا قبر يقولون إنه قبر النبى يونان)المشھد(
  

*
ويقول " الحق"يعنى " أمتاى"فاسم أبيه " حمامة"وإذا كان اسم يونان يعنى 

التقلي��د اليھ��ودى أن أرمل��ة ص��رفة الت��ى كان��ت تق��ش العي��دان لتعم��ل كعك��ة لھ��ا 
. قام��ت ا.م المؤمن��ة وعال��ت النب��ى العظ��يم إيلي��ا وق��د. ولول��دھا ھ��ى أم يون��ان

  ).٢٤ – ٨: ١٧ملوك ١" (ابن الحق"ويقول التقليد أن إيليا النبى دعا الولد 
  

وقد تحدث المسيح عن يونان، وقارن نفسه به، فكم�ا قض�ى يون�ان ث_ث�ة أي�ام 
ولك��ن الف��رق . ف�ى ج��وف الح��وت، قض�ى المس��يح ث_ث��ة أي�ام ق��ى ج��وف القب�ر

                 
  .دراسة فى سفر يونان. القس.د –النور  منيس عبد *
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نينوى آمنت بوعظ يونان، ولكن اليھ�ود كف�روا برس�الة المس�يح  بينھما ھو أن
  ).٣٢ – ٢٩:  ١١، لوقا ٤١ – ٣٩:  ١٢متى (
  

ھ��و نب��ى هللا لكن��ه يھ��رب م��ن هللا، : وشخص��ية يون��ان شخص��ية المتناقض��ات 
غرق فى جوف الحوت لكنه بقى حي�اً، يع�ظ ع�ن التوب�ة لكن�ه يتض�ايق عن�دما 

  .يتوب الناس
  

فيب�دأ ا.ص�حاح ا.ول ب�ا.مر . اث الس�فر جمع�اءوحول شخص�يته ت�دور أح�د
قم : وصار قول الرب إلى يونان بن أمتاى قائ?ً "الصـادر من هللا إلى يونان 

" اذھب إلى نينوى المدينة العظيمة  وناد عليھا Fنه ق.د ص.عد ش.رھم أم.امى

ث��م يتعث��ر النب�ى ويص��دم أم��ام فك�رة المن��اداة بتوب��ة نين��وى  ). ٢و١:  ١يون�ان (
ومن ھنا يھرب النبى إلى . ينة الوثنية، إذ كيف ينظر هللا إلى ھذه الشعوبالمد

وف�ى ع�رض البح�ر أرس�ل ال�رب . ترشيش عن طريق سفينة وج�دھا ف�ى ياف�ا
ريحاً شديدة فحدث نوء عظيم، بعدھا دخل الرج�ال ال�ذين عل�ى ظھ�ر الس�فينة 

ع�ده فى حوار مع يونان انتھى بإلقائه فى جوف البحر ليلتقط�ه ح�وت عظ�يم أ
:  ١يون�ان " (فك.ان يون.ان ف.ى ج.وف الح.وت ث?ث.ة أي.ام وث.?ث لي.ال"الرب 

وفى جوف الح�وت يص�لى يون�ان فيقذف�ه الح�وت ب�أمر ال�رب إل�ى الب�ر ). ١٧
  ).١٠:  ٢يونان (

  

وف��ى ا.ص��حاح الثال��ث يك��رر ال��رب أم��ره إل��ى 
النب��ى بال��ذھاب إل��ى نين��وى للمن��اداة لھ��ا بالتوب��ة، 

ل�رب عل�ى فم�ه فذھب وسمعت المدين�ة ص�وت ا
فلما رأى هللا أعم.الھم أنھ.م . "فتذللوا أمام الرب

رجعوا عن طريقھم الرديئة ن.دم هللا عل.ى الش.ر 
يون�ان " (الذى تكلم أن يص.نعه بھ.م فل.م يص.نعه

١٠:  ٣.(  
  

ويسمع النبى توبة نينوى فيغتم ويغت�اظ ويص�لى 
 وف��ى رف��ق وح��ب. إل��ى هللا أن يأخ��ذ نفس��ه، ث��م يخ��رج ل��يجلس خ��ارج المدين��ة

يتدخل هللا لتطوير فكر نبيه بطريقة رائع�ة فري�دة ع�ن طري�ق إع�داد اليقطين�ة  
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أنت شفقت على اليقطينة التى لم تتعب فيھا ".. والدودة والريح مخاطباً إياه 
أف? أشفق أن.ا عل.ى نين.وى . وS ربيتھا التى بنت ليلة كانت وبنت ليلة ھلكت
ى عش..رة رب..وة م..ن الن..اس المدين..ة العظيم..ة الت..ى يوج..د فيھ..ا أكث..ر م..ن اثنت..
  ).١١و ١٠:  ٤يونان " (الذين S يعرفون يمينھم من شمالھم وبھائم كثيرة

  

  نينـوى

  

  
  

  

  

  

  

  

  

أسسھ�ـا نم�ـرود بع�د . نينوى عاصمـة مملكة آشـور، وھى ب�_د الع�ـراق اlن
والي��وم توج��د . وتق��ع ش��مال نھ��ر الف��رات) ١٢و ١١:  ١٠تك��وين (الطوف��ـان 

كانت نينوى مدينة عظيمة جداً، . مقابل نينوى القديمة مدينة الموصل بالعراق
ب��رج حراس��ة،  ١٥٠٠مت��راً وحولھ��ا  ٣٠لھ��ا س��ور عظ��يم ارتفاع��ه أكث��ر م��ن 

ويقولون أن سورھا ك�ان عريض�اً . يرتفع كل برج منھا أكثر من سبعين متراً 
  . جداً بحيث يسع أربع عربات تسير عليه متجاورة

  

وق��د حطم��ت نين��وى . الغ��رب ا.قص��ىوكان��ت ترش��يش ف��ى ب��_د أس��بانيا ف��ى 
لق��د كان��ت مدين��ة قت��ل وح��رب، . مملك��ة إس��رائيل، ث��م حارب��ت مملك��ة يھ��وذا

ولھ��ذا ص��عد ش��رھم أم��ام ال��رب مث��ل . جنودھ��ا قس��اة، وش��عبھا مث��ل الوح��وش
كان وھ�ذا ع�ام_ً آخ�ر ف�ى ازدي�اد س�خط يون�ان وض�يقه عن�دما س�مع . الدخان

أع���داءه برس���الة رحم���ة هللا فكي���ف يع���ظ . ق���ول ال���رب بال���ذھاب إليھ���ا للتوب���ة
  !!.ومحبته؟
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لقد كان يون�ان يعل�م رحم�ة هللا، وأن�ه س�يرحم المدين�ة إذا تاب�ت، وھ�و � يري�د 
لقد كان اليھود قديماً يقول�ون أن الس�ماء تف�رح بخ�اطئ واح�د يھل�ك .رحمة لھا

  .حتى تستريح ا.رض من شره

  

  المزمور

ى ج��وف الح��وت يتس��اءل كثي��رون م��ن علم��اء الكت��اب ح��ول ص��_ة يون��ان ف��
ھ��ل ھ��ى ض��من ال��نص ) ٩– ٣:  ٢(المدون��ة ف��ى ا�ص��حاح الث��انى م��ن س��فره 

  .ا.صلى للسفر أم أنھا إضافة إليه؟

أن��ك ل��و نزع��ت ھ��ذه الص��_ة لم��ا تغي��ر مج��رى  Thoburn" ث��وبرن"ويق��ول 
وأم..ا ال..رب فأع..د : "الح�ديث أو مس��ار الفك��ر ف��ى القص��ة عل�ى اTط��_ق مث��ل 

فكان يونان ف.ى ج.وف الح.وت ث?ث.ة أي.ام وث.?ث . حوتاً عظيماً ليبتلع يونان
كم�ا ). ١٠: ٢،  ١٧:  ١".(وأم.ر ال.رب الح.وت فق.ذف يون.ان إل.ى الب.ر. ليال

.نھ�ا مش�بعة تمام�اً  –أنك لو درست ھذه الص_ة التى ھى عبارة عن مزمور 
�قترحت أنھا مستخدمة فى خدمة شكر فى الھيكل  –بروح وكلمات المزامير 

وھذا يبدو من عب�ـارة . موت أو من غرق على وجه التحديدبمناسبة إنقاذ من 
 Otto" أوت���و أيس���فيلدت"ولھ���ذا يق���ول ). ٣:  ٢(ف���ى " ج...ـوف الھ...ـاوية"

Eissfeldt”  " ولك��ن ق��د تك��ون ". أغني..ة ش..كر: "ھ��ذا الج��زء ينبغ��ى أن يك��ون
عب��ارة مجازي�ة كم��ا ھ�و الح��ال ف��ى ) ٣:  ٢(ف��ى " تيارات..ـك ولجج.ك"العب�ارة 

  ".كل تياراتك ولججك طمت على …"). ٧: ٤٢مزمور (
  

وقد يك�ون . كما أنه � توجد فى المزمور أية إشارة على اTط_ق عن الحوت
ذى كتب قصته بالنثر أراد أن يمتع سامعيه بمزمور مشھور ليضفى الكاتب ال

أوت�و "ويتس�اءل . على القصة مشاعر ا�تض�اع وا�حتي�اج إل�ى معون�ة ال�رب
ث�م يجي�ب . ھل ھذا المزمور أقدم أم أحدث تاريخياً من نفس السفر" أيسفيلدت

  .على تساؤله بأنه أقدم ب_ شك
  

" ونكل��ر"ى أم��ر آخ��ر ويتف��ق م��ع ث��م ينتق��ل نف��س المؤل��ف الس��ابق ال��ذكر إل��

Winckler"  " بأن العدد الخامس فى ا.صحاح الراب�ع م�ن الس�فر تح�رك م�ن
كم�ا أن النص�ف الث�انى . مكانه ا.صلى بعد العدد الرابع من ا.صحاح الثال�ث

" …وص..نع لنفس..ه ھن..اك مظل..ة وجل..س تحتھ..ا ف..ى الظ..ل …") ٥: ٤( م��ن 



٨  

بس.بب م.ن ھ.ذه "ث�ل عب�ارة بجانب بعض اTضافات ا.خرى م. إضافة أيضاً 
  ).١٠:  ١(فى " Fنه أخبرھم"وعبارة ) ٨:  ١(فى " المصيبة علينا

  

إل�ى  ١:١م�ن : فمث_ً " يھوه والوھيم"كما أن ھناك تداخ_ً فى المصادر بين 
، ف�ى )يھ.وه( ٥ -١:  ٤وفى ". الوھيم" ١٠ – ٤: ٣، فى "يھوه"نجد  ٣:  ٣
:  ٤، ف���ى "ال���وھيم وال���وھيمھ���ا " ٩ – ٧:  ٤، ف���ى "ال...وھيم يھ...وه" ٦:  ٤

  .إلى آخره…"يھوه" ١٠،١١

  

  

  

  

  

*التفسيـر
  

  

تنقس��م آراء المفس��رين والعلم��اء ح��ول تفس��ير ھ��ذا الس��فر إل��ى ث��_ث م��دارس 
  :تفسيرية رئيسية 

  

  Allegorical   المدرسة المجازية
  

  .وھى تنادى بأن السفر ليس تاريخياً بل رواية تمثيلية

يعن.ى وربما يقوم على أن اس�م يون�ان . لمشك_توھذا الرأى يثير الكثير من ا

                 
  :بعض المراجع*

*Harrison. Introduction to the Old Testament. PP. 904-918 
*Anthony T.Hanson. Jonah & Danial. PP.5-7. 
*Thoburn. Old Testament Introduction. PP275-280. 
*Eissfeldt. The Old Testament an Introduction. PP.404-406. 

  .٨٠- ٧٩ص . الجزء الثانى عشر. السنن القويم*
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والحمام��ة أو اليمام��ة كان��ت ترم��ز لفت��رة طويل��ة إل��ى ". يمام..ة أو حمام..ة"
" !!S تسلم لل.وحش نف.س يمامت.ك ) "١٩:  ٧٤مزمور (الشعب اTسرائيلى 

يسرعون كعصفور من مصر وكحمامة م.ن أرض ) "١١:  ١١ھوشع (وفى 
، ويمث��ل ھ��ذا الق��ول فش��ل إرس��الية "بآش..ور فأس..كنھم ف..ى بي..وتھم يق..ول ال..ر
أما عن ھروب يون�ان إل�ى ترش�يش . إسرائيل فى أن تكون الشعب الحقيقى �

ويمث�ل الح�وت باب�ل الت�ى ابتلع�ت . فيمثل حال�ة إس�رائيل الروحي�ة قب�ل الس�بى
وعودة يون�ان م�ن بط�ن الح�وت تمث�ل إرس�الية . الشعب اTسرائيلى فى السبى
  .الوثنية إسرائيل الثانية إلى الشعوب

  

يتكلم ) ٥– ٣:  ١٢الجامعة (والعھد القديم ملئ بھذه الرموز والتشبيھات، ففى 
إل�خ وك�ل ھ�ذه ترم�ز  …عن حفظة البيت ورجال القوة والط�واحن والن�واظر 

يشير إلى مدينة الدماء عندما يتكلم ) ٢٤حزقيال (وفى . إلى شيخوخة اTنسان
يشير ) ٦– ٤:  ١١زكريا (وفى . عن رؤساء إسرائيل والعظام والماء المغلى

بالراعى وقطعانه إلى نقض العھد بين هللا والناس وكذلك القطيعة ب�ين رج�ال 
  :ويقوم ھذا الرأى فى نظر أصحابه على ا.دلة التالية. يھوذا وإسرائيل

  

  .وجود السفر مع ا.سفار النبوية وليس مع ا.سفار التاريخية -١

الموج��ودة ف��ى ذك��ر المعج��زات الت��ى تختل��ف ع��ن المعج��زات  -٢
  .ا.سفار التاريخية وبالذات قصة الحوت العظيم

التعارض بين ما قي�ل ف�ى توب�ة أھ�ل نين�وى، وم�ا يع�رف ع�ن  -٣
ون�احوم بع�د  –تاريخ نينوى وخاصة م�ا ج�اء ف�ى س�فر ن�احوم 

" ويل لمدينة الدماء كلھ.ا م_ن.ة ك.ذباً وخطف.اً : "مثل  –يونان 

سمع...ـوا جرح...ك ع...ديم الش...فاء ك...ل ال...ذين ) "١:  ٣ن���احوم (
  ).١٩:  ٣ناحوم " (خبـرك يصفـقون بأيديھم عليك

التواف��ق ف��ى قص��ة الح��وت م��ع م��ا ج��اء ف��ى التقالي��د القديم��ة  -٤
الذى بلعته سمكة كبي�رة ث�م ع�اد  "Hiawatha ‘وا.ساطير عن 
ال�ذى تم�رد عل�ى   "Mitthavindaka ‘وع�ن . ثاني�ة إل�ى الحي�اة

لبح�ر ع�ن والدته، ثم سافر بالبحر فتوقفت السفينة فى عرض ا
المس��ير، وأخي��راً ع��رف البح��ارة أن الس��بب ھ��و ھ��ذا اTنس��ان 

  .فأعادوه إلى الشاطئ ثانية ثم سارت السفينة فى طريقھا
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أكلن..ى أفن..انى ) "٤٤و ٣٤:  ٥١(مقارن��ة م��ا ج��اء ف��ى إرمي��ا  -٥
ابتلعن..ى كتن..ين . جعلن..ى إن..اء فارغ..اً . نبوخدراص..ر مل..ك باب..ل

ابل وأخرج وأعاقب بيل فى ب …وم` جوفه من نعمى طوحنى
ويقولون بم�ا أن . ، بما جاء فى قصة يونان"من فمه ما ابتلعه

  . ك_م إرميا واضح أنه تشبيه، إذن قصة يونان تشبيه مماثل
  

ونحن فى نھاية ھذا ال�رأى نس�تطيع أن نق�ول أن اللغ�ة المجازي�ة تح�دثنا ع�ادة 
عن سلسلة أح�داث تاريخي�ة مش�روحة، لكنن�ا عل�ى العك�س م�ن ذل�ك ف�ى س�فر 

  .نيونا
  

  

  

  Parabolic  المدرسة الَمثَلية
  

وھ��ذه المدرس��ة تن��ادى ب��أن س��فر يون��ان قص��ة متداول��ة نظي��ر قص��ة الس��امرى 
، معن�ى ھ�ذا ال�رأى أن الس�فر )٣١ – ٢٥:  ١٠لوقا (الصالح فى العھد الجديد 

وقالوا أن العھد القديم ملئ با.مثال، فف�ى . عبارة عن مثل وليس قصة حقيقية
وف���ى . لقص���ـة الت���ى أخب���ـر بھ���ا ناث���ان النب���ى داودن���رى ا) ١٢ص���موئيل  ٢(
ن��رى القص��ة الت��ى قالتھ��ا ام��راة تق��وع للمل��ك داود ل��رد ابن��ه ) ١٤ص��موئيل ٢(

نرى مثل يوثام وشكيم عن ا.شجار الت�ى ) ٢١ – ٧:  ٩قضاة (وفى . أبشالوم
ن�رى ) ١٤مل�وك  ٢(تذھب إلى الزيتـونة والتين�ة والك�ـرمة والعوس�ـج، وف�ى 

  .الخ …سرائيل مثل يوآش ملك إ
  

لكننا نستطيع أن نقول ان المثل عادة بسيط ومقرون بشرح لما فيه من معاٍن، 
لكننا على العكس من ذلك نج�د س�فر يون�ان أكث�ر ط�و�ً وتعقي�داً ب�_ ش�رح أو 

  .تفسير
  

  Historical  المدرسة التاريخية
  

وفك�ر ھ�ذه المدرس�ة ھ�و . وھى تن�ادى ب�أن س�فر يون�ان س�فر ت�اريخى حقيق�ى
وتس��ير ھ��ذه المدرس��ة ف��ى إثب��ات رأيھ��ا عل��ى . رج��ح ف��ى ا.وس��اط الكنس��يةا.

  :النحو التالى 
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  ).٢٥: ١٤ملوك  ٢(تاريخية يونان بطل السفر ومركزه  -١
  

Fن.ه كم.ا ك.ان يون.ان ف.ى بط.ن الح.وت ث?ث.ة "ك_م يسوع إذ قال  -٢
أيام وث?ث ليال ھكذا يك.ون اب.ن اcنس.ان ف.ى قل.ب اFرض ث?ث.ة 

رجال نينوى سيقومون فى الدين مع ھ.ذا الجي.ل .أيام وث?ث ليال
وھ.و ذا أعظ.ـم م.ن يون.ـان . ويدينونه Fنھم تابوا بمن.اداة يون.ان

  ).٣٠ – ٢٩:  ١١لوقا (، )٤١و ٤٠:  ١٢متى " (ھھنا
  

نب��أ الح��وت ل��يس م��ن القص��ص الت��ى غايتھ��ا ان��دھاش الن��اس، ب��ل  -٣
  .غايته الرمز إلى موت المسيح وقيامته

نين�وى فم�ن المحتم�ل أنھ��م ت�ابوا توب�ة وقتي��ة  وم�ن جھ�ة توب�ة أھ��ل     
ولع��ل ھ��ذا الس��فر وض��ع م��ع . فق��ط، � ت��ذكر إ� ف��ى ھ��ذا الس��فر

ا.سفار النبوي�ة .ن في�ه م�ا يرم�ز إل�ى أم�ور آتي�ة كقيام�ة المس�يح 
  .وتبشير ا.مم بعد ذلك

  

   التعاليم المستفادة
  

ان التعليم الرئيسى ف�ى ھ�ذا الس�فر ھ�و أن�ه ينبغ�ى أن � نح�د  -١
ان هللا . ة وم��راحم هللا الواس��عة ف��ى دائ��رة الم��ؤمنين الض��يقةمحب��

فإن ) "١٦: ٣يوحنا " (ھكذا أحب هللا العالم"يريد الكل يخلصون 
  ".لى كل اFرض

  

يج��ب أن � نك��ون ض��يقى ا.ف��ق إزاء دع��وة هللا، ف��ى جم��ود  -٢
فكر وسطحية نظرة وشطحات عصبية قومية أو قبلية، ب�ل نك�ون 

، والمراجع�ة وتص�حيح المس�ار، وأن على استعداد للحوار مع هللا
ندعه يشكل أفكارنا من جدي�د، ويكش�ف لن�ا ع�ن أعم�اق قلب�ه نح�و 

  .اlخرين
  

أن طريقة هللا فى إظھار خطته لخ_ص ا.مم، ھ�ى إخض�اع  -٣
وذل�ك . وتدريب شعبه ليكونوا أكفاء لحمل كلم�ة الحي�اة إل�ى الع�الم
يونان ف�ى ماحدث مع الشعب القديم فى السبى، ومثل ما حدث مع 
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بط�ن الح��وت، ومث�ل م��ا ح�دث أيض��اً م�ع الس��يد ال�ذى أط��اع حت��ى 
  .الموت موت الصليب

 

إن راحتنا وس_منا ومجدنا العالمى ونفوذ كلمتنا، كل ھذه �  -٤
شئ أمام توصيل أخبار محبة ورحم�ة هللا للع�الم، والمش�اركة ف�ى 

  ".اطلبوا أوSً ملكوت هللا وبره"امتداد ملكوت هللا 
  

ن برسالة المسيح ال�ذى أزال الح�واجز الت�ى ك�ان يذكرنا يونا -٥
وحطم حائط السياج القائم بين اليھود وا.مم . من المتعذر تخطيھا

. ع��ن طري��ق اTيم��ان بالمس��يح ال��ذى يھ��ب ال��روح الواح��د للجمي��ع

ً " إنساناً جديداً "وخلق من ا�ثنين    . صانعاً س_ما
  

نين ف�ى جس�د ھذا ھ�و عم�ل المس�يح ال�ذى وح�د النقيض�ين المتط�اح     
بينھم�ا الت�ى تتجس�د ف�ى " وقت.ل الع.داوة"واحد بواسطة الصليب، 

العوائق النفسية الرھيبة المترسبة عبر التاريخ فى سبيل المجتم�ع 
إن . الجدي��د الواح��د ف��ى ال��رب يس��وع، مجتم��ع المحب��ة المس��يحية

المس��يحية بروحھ��ا وبرس��التھا، روح المحب��ة والش��ركة، ورس��الة 
ن��اس، تس��تطيع أن تح��ل مش��اكل التط��احن المص��الحة م��ع هللا وال

والعداء والح�روب ب�ين الش�عوب والعناص�ر والطبق�ات وا.ف�راد، 
لو أن البشر قبلوا رسالتھا حقاً وعاشوا فكرھ�ا وروحھ�ا كأس�لوب 

  . حياة
  

إنھ����ا دع����وة �تس����اع المحب����ة لتش����مل ا.ف����راد 
والع_ق��ات الدولي��ة ف��ى نف��س الوق��ت، ف��ى ع��الم 

ورف����ض اlخ����ر، يتس���م ب����التمييز العنص����رى، 
وي���دعو إل���ى ص���راع الحض���ارات والثقاف���ات، 

لك�ن رس�الة الس�فر . ويحبذ العنف، ويمج�د الق�وة
ت��ذكرنا ب��أن ن��رى اlخ��رين م��ن منظ��ور محب��ة 

  .ورحمة هللا، وبالتالى نسعى للس_م والعدالة والمساواة والمحبة للجميع



 لو عندك كتاب، أرفعه
 لو حمتاج كتاب، أطلبه


