الدرس الثاين عرش

 *  17-11أيلول (سبتمرب)

ال َّنبي ال ُمضطرب

الس ْبت بَ ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :يونـان 4-1؛ إرميـا 5 :25؛ حزقيال 6 :14؛ رؤيـا 5 :2؛ لوقا -51 :9
56؛ يهوذا .25-1
آيـة الحفـظَ ‹ « :أ َفلاَ َأشْ ـف َُق َأنَـا َعلَـى نِي َنـ َوى الْ َم ِدي َنـ ِة الْ َع ِظي َم ِة الَّ ِتـي ُيو َجدُ ِفي َهـا َأكْ َث ُر
ـم
ـي َعشَ ـ َر َة ِربْـ َو ًة ِمـ َن ال َّن ِ
ِم ِ
ـم ِمـ ْن ِشـ َمالِه ِْمَ ،وبَ َهائِ ُ
ـاس الَّ ِذيـ َن الَ يَ ْع ِرفُـونَ يَ ِمي َن ُه ْ
ـن اثْ َن َت ْ
كَ ِثيـ َر ٌة؟› » (يونـان .)11 :4

مـا مـن شـك فـي أن قصة يونان هي مـن أكثر القصص إثـارة لالهتمام في ال ِكتَـاب ال ُم َق َّدس.
فهـا هـو نبـي هلل ،شـخص تلقـى دعـوة مـن هللا ،ومـع ذلـك فقد هـرب من تلـك الدعـوة اإللهية.
وبعـد أن تـم إقناعـه بطريقـة شـيَّقة للغايـة بتغييـر رأيـه وإطاعـة الرب ،نجـده ينصـاع للدعوة.
ولكـن مـاذا فعـل بعـد ذلـك؟ لقد تذمر من حقيقة أن األشـخاص الذين أُرسـل ليشـهد إليهم قد
فعلا ونجـوا مـن الدمار الذي ،لـوال ذلك ،لكان سـيكون مـن نصيبهم!
تابـوا ً
قائل،
يـا لـه مـن مثـال لشـخص ليـس فـي راحـة ،وليـس فـي سلام ،حتـى لدرجة أنـه صـرخ ً
«فَـاآل َن يَـا َر ُّبُ ،خـ ْذ نَف ِْسـي ِم ِّنـي ،ألَ َّن َم ْوتِـي َخ ْيـ ٌر ِمـ ْن َح َياتِـي» (يونـان .)3 :4
قائلاِ « :ر َج ُ
ـال نِي َنـ َوى َسـ َيقُو ُمو َن ِفـي الدِّيـنِ َمـ َع هذَا
أشـار يسـوع نفسـه إلـى قصـة يونـان ً
الْجِيـلِ َويَ ِدي ُنونَـ ُه ،ألَنَّ ُهـ ْم ت َابُـوا ِب ُم َنـا َدا ِة يُونَـانََ ،و ُهـ َوذَا أَ ْعظَ ُم ِم ْن يُونَـا َن ه ُه َنا!» (متـى .)41 :12
إنـه أعظـم مـن يونـان حقًـا! فـإذا لم يكـن كذلـك ،فمـا كان يمكـن أن يكـون مخلّصنا.
هـذا األسـبوع ،دعونـا نلقـي نظـرة على يونـان وما يمكـن أن نتعلمه مـن اضطرابـه وانعدام
السلام لديه.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  18أيلول (سبتمبر).
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األحد



 12أيلول (سبتمبر)

الهروب
مرسلا ناج ًحـا بشـكل مذهـل .فـي الوقت نفسـه ،كان أيضً ـا متذبذبًا جـ ًدا ،على
ً
كان يونـان
األقـل فـي البدايـة .بغـض النظـر عمـا كان يفعله يونـان ،فإن دعـوة هللا اعترضت حياته بشـكل
وبـدل مـن أن يحمـل نِيـر هللا علـى كتفيـه ويكتشـف بنفسـه أن نِيـره ه ّيـن وأن ِحملـه
ً
كبيـر.
خفيـف (متـى  ،)30 :11قـرر يونـان أن يجـد «راحة» خاصـة به ،وكان ذلك من خلال الركض في
االتجـاه المعاكـس لمـا كان هللا يدعوه للذهـاب إليه.

أيـن كان يونـان يأمـل أن يجـد السلام والراحـة مـن دعـوة هللا؟ ما مدى نجاحـه في هذا
األمـر؟ اقـرأ يونان .١



انطلـق يونـان فـي االتجـاه المعاكـس لمـا دعـاه هللا للذهـاب إليـه .إنـه حتـى لـم يتوقـف
ليتحاجـج مـع هللا ،كمـا فعـل العديـد من أنبيـاء ال ِكتَـاب ال ُم َق َّدس اآلخريـن عندما ُدعـوا ليكونوا
رسـل هللا (انظـر ،علـى سـبيل المثـال ،خـروج .)13 :4
ومـن المثيـر لالهتمـام أن هـذه ليسـت المرة األولـى التي يُدعى فيهـا يونان للتحـدث نيابة
عـن هللا ،كمـا أشـير إلـى ذلـك في سـفر الملوك الثانـي  .25 :14ولكـن في تلك الحالـة ،يبدو أن
يونـان قـد فعـل ما طلبـه منه الـرب .لكن ليـس هذه المـرة .لماذا؟
السـادة اآلشـوريين الجـدد الذين سـيطروا على
توث ّـق السـجالت التاريخيـة واألثريـة قسـوة َّ
الشـرق األدنـى القديـم خلال القـرن الثامـن قبـل الميلاد ،وهـو الوقـت الذي خـدم فيـه يونان
كنبـي فـي إسـرائيل .بعـد حوالـي  75عا ًمـا ،هاجـم الملك اآلشـوري الجديـد سـنحاريب مملكة
يهـوذا .وكانـت مملكـة إسـرائيل ومنطقة السـامرة قد سـقطتا بالفعل قبل حوالي عشـرين عا ًما،
ويبـدو أن الملـك حزقيـا قـد انضـم إلـى تحالف محلـي مناهض لآلشـوريين.
وعندهـا حـان الوقـت لكـي يقـوم اآلشـوريون بتسـوية الحسـابات .يخبرنـا كل مـن ال ِكتَاب
ال ُمقَـ َّدس (الملـوك الثانـي  ،18إشـعياء  ،)36والوثائـق التاريخيـة اآلشـورية ،والنقـوش الجداريـة
فـي قصـر سـنحاريب فـي نينـوى بالقصـة القاسـية عـن سـقوط لخيش ،إحـدى أهم قلاع حزقيا
الحدوديـة الجنوبيـة المحصنـة جيـ ًدا .فـي أحـد النقـوش ،ي ّدعـي سـنحاريب أنـه أَ َسـر أكثـر من
مائتـي ألـف أسـي ًرا مـن  46مدينـة محصنـة ا ّدعـى أنـه دمرهـا .عندما اسـتولى الملك اآلشـوري
علـى لخيـش ،تـم قتـل مئـات أو آالف السـجناء علـى الخوازيـق؛ وقـد ُسـلخ أنصار الملـك حزقيا
ال ُمخلِصيـن أحيـاء ،بينمـا تـم إرسـال البقيـة إلـى أشـور كعمالة رقيـق رخيصة.
كان اآلشـوريون قسـاة بشـكل ال يصـدق ،حتـى بمعاييـر العالَـم فـي ذلـك الوقـت .وها هو
هللا يرسـل يونـان إلـى قلـب تلـك اإلمبراطورية؟
فهل من غرابة في أن يونان لم يرغب في الذهاب؟
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الهـروب مـن هللا؟ هـل فعلـت ذلـك مـن َقبـل؟ إذا كان األمـر كذلك ،ما مـدى ما كان
عليـه نجاحـك فـي ذلـك األمـر؟ مـا هـي الـدروس التي ال بـد وأن تكـون قـد تعلّمتها
مـن هـذا الخطأ؟

االثنين



 13أيلول (سبتمبر)

راحة لمدة ثالثة أيام
طويل عندما
لم يكن هروب يونان من هللا بدون مشاكل .انزعجت «راحته» التي لم تدم ً
تدخل هللا بأعجوبة بإرسال العاصفة .وقد أنقذ هللا يونان من الموت غرقًا ،بأن أمر سمكة بإنقاذه.
ومـع ذلـك ،فإنـه فقـط عندمـا وجـد يونـان نفسـه فـي راحـة قسـرية لمـدة ثالثـة أيـام في
جـوف السـمكة الكبيـرة ،أدرك مـدى اعتمـاده علـى هللا .فـي بعـض األحيـان ،يجـب اإلتيـان بنا
إلـى مـكان ليـس لدينـا فيـه أي شـيء يق ّدمه هذا العالـم ،لندرك أن يسـوع هو مـا نحتاجه حقًا.


اقرأ صالة يونان في جوف السمكة (راجع يونان  .)9-1 :2ما الذي صلى يونان بشأنه؟

علـى الرغـم مـن أنـه كان فـي أعماق األعماق ،فـي وضع خطير جـ ًدا ،صلى يونـان وذكَر في
صالتـه الهيـكل .وقال بأنه سـوف ينظر إِلَى « َهيْكَلِ قُ ْد ِس َـك».
ما الذي يحدث هنا؟
يشـكّل الهيـكل نقطـة محوريـة لهـذه الصلاة ،ويجـب أن يكـون النقطـة المركزيـة للصلاة
بشـكل عـام .فإنـه لـم يكـن يوجـد سـوى مـكان واحد فـي العهـد القديـم كان يمكن للمـرء أن
يتواصـل فيـه مـع هللا« .الْ َمكَانِ ال َِّـذي َص َن ْعتَ ُه يَا َر ُّب لِ َسـ َك ِن َك الْ َمق ِْد ِس ال َِّذي َه َّيأَت ْـ ُه يَ َد َاك يَا َر ُّب»،
«فَ َي ْص َن ُعو َن لِي َمق ِْد ًسـا ألَ ْسـ ُك َن ِفي َو َس ِ
ـط ِه ْم» (راجع خروج ،17 :15 .خروج .)8 :25 .إ ّن الهيكل
كان هـو النقطـة الرئيسـية للصالة والشـركة مع هللا.
ومـع ذلـك ،ال يشـير يونـان إلـى هيـكل أورشـليم .بـل كان يتحـدث عـن الهيـكل السـماوي
(يونـان  .)7 :2كان هـذا هـو المـكان الـذي يوجـد فيـه رجـاؤه ،ألن هذا هـو حقًا المـكان الذي
يأتـي منـه هللا والخلاص الـذي يق ّدمه.
لقـد أدرك يونـان أخيـ ًرا هـذه الحقيقـة المهمـة .لقـد اختبـر نعمـة هللا .لقـد تـم خالصـه.
عندمـا قَ َذفَتـه السـمكة الكبيـرة ،فهـم عـن كثـب محبـة هللا لـه ،وهـو نبـي هـارب .المؤكـد أن
يونـان قـد تعلّـم (حتـى مـع وجـود بعـض المنحنيـات والمنعطفـات فـي الطريـق) أ َّن المسـار
اآلمـن الوحيـد ألي مؤمـن هـو السـعي إلـى عمـل مشـيئة هللا.
لذلـك ،قـرر يونـان القيـام بواجبـه وإطاعـة أوامـر هللا ،وتوجه أخيـ ًرا إلى نينوى ،وال شـك في
91

أنـه أقـدم علـى ذلـك باإليمـان ،حيـث كان يتجه نحـو مدينة شـريرة للغايـة والتي قـد ال يرغب
مواطنوهـا فـي أن يخبرهـم هـذا النبـي األجنبـي عـن مـدى ما هم عليه ِمن شـ ّر وسـوء.

في بعض األحيان ،قد نحتاج فقط إلى االبتعاد عن المشهد من أجل الحصول على
نظرة جديدة لألمور .على الرغم من أن قصة يونان ،الذي نجا بأعجوبة في جوف
سمكة ،هي حالة فريدة إلى حد ما ،فكيف يمكن لخروجك من بيئتك المعتادة أن
يُتيح لك فرصة النظر إليها من منظور جديد ،بل وربما يكون المنظور المطلوب؟

الثالثاء



 14أيلول (سبتمبر)

ت َّمت المهمة

بالمقارنـة مـع أي مدينـة أو بلـدة فـي إسـرائيل ،نجـد أن نينـوى كانـت مدينـة هائلـة .لقـد
َـت َم ِدي َنـ ًة َع ِظي َمـ ًة ِ
ـام» (يونـان .)3 :3
هلل َم ِسـي َر َة �ثَالَث َـ ِة أَيَّ ٍ
«كَان ْ




اقرأ يونان  .١٠ -١ :٣كيف كانت استجابة سكان هذا المكان الشرير؟ ما هي الدروس
التي يمكن أن نستخلصها من هذه القصة ألنفسنا في محاوالتنا ألن نشهد لآلخرين؟

ـب نِي َنـ َوى!»
أثنـاء سـيره فـي المدينـة ،أعلـن يونـان رسـالة هللا« :بَ ْعـ َد أَ ْربَ ِعيـ َن يَ ْو ًمـا ت َ ْن َقلِ ُ
(يونـان  .)4 :3كانـت الرسـالة مباشـرة وفـي صميـم الموضـوع .علـى الرغـم مـن عـدم ِذكـر
التفاصيـل ،يتضـح أن الرسـالة القـت آذانًـا صاغيـة ،وقـد صـ ّدق أهـل نينـوى (مجتمعيـن!) كالم
يونـان التحذيـري.
وبطريقـة نموذجيـة فـي الشـرق األدنى ،صدر مرسـوم ِمـن قبل ملك نينوى مـن أجل إظهار
تغييـر القلـب .وجـاء فـي المرسـوم أنـه يجـب على الجميـع — بما فـي ذلك الحيوانـات — أن
يصومـوا ويحزنـوا (كيـف تحـزن الحيوانـات ،ال يقـول النـص شـيئًا عـن ذلـك) .فَقَـا َم الملـك عن
َـس َعلَـى ال َّر َمـا ِد ،وهو عمـل رمزي مهـم للغاية.
عرشـه َو َجل َ




اقـرأ يونـان  .٩ -٦ :٣قـارن مـع إرميا  ،5 :25حزقيال  ،6 :14ورؤيـا  .5 :2ما هي العناصر
التـي تضمنهـا خطـاب الملك ،والتي تب ّيـن أنه كان يفهم ما هـي التوبة الحقيقية؟
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كانت العظة قصيرة إلى حد كبير ،لكنها كانت مليئة بالالهوت الصحيح فيما يتعلق بالتوبة
الحقيقية .فبينما كان يونان يكرز ،ال بد أن الروح القدس كان يعمل بجد في قلوب أهل نينوى.
لـم يكـن لـدى أهـل نينـوى امتيـاز معايشـة القصـص التـي قـاد فيهـا هللا بنـي إسـرائيل بكل
رأفـة وإشـفاق؛ ومـع ذلـك ،تجـاوب أهـل نينـوى مـع هللا بطريقـة إيجابيـة .فـي الواقـع ،إنهـم
نتكل علـى رحمة هللا ،وليـس على إنجازاتنـا! دعونا
بتصرفهـم هـذا إنمـا كانـوا يقولـون« ،دعونا ّ
نعتمـد كليًـا علـى ُجـ ُو ِده ونعمته ».
الغريـب أن يونـان ،الـذي اختبـر نعمة هللا بنفسـه وبصفة شـخصية ،بدا أنه يعتقـد أن نعمة
هللا هـي شـيء حصـري ،لدرجـة أن البعض فقـط هم الذين قد يكـون لديهم فرصـة للراحة فيها.

لمـاذا تعـد التوبـة جـز ًءا ها ًّمـا مـن االختبار المسـيحي؟ مـاذا يعني حقًـا أن نتوب عن
خطايانـا ،وخاصـة الذنوب التـي نرتكبها مـرا ًرا وتكرا ًرا؟

األربعاء



 15أيلول (سبتمبر)

مبشّ ر غاضب ومضطرب و ُمتملّ ِمل
يا لألسف ،ال تنتهي قصة يونان عند األصحاح الثالث.

اقـرأ يونـان  .١١ -١ :٤مـا هـي مشـكلة يونـان؟ أي درس نتعلمـه مـن شـخصيته المعيبة
نو ًعـا ما؟



يبدأ األصحاح الرابع من سفر يونان بغضب ِمن ِقبل يونان تجاه هللا ألن مهمته لتحذير أهل
نينوى كانت ناجحة للغاية .كان يونان قلقًا من أن يبدو أحمقًا .وهنا نجد أن هللا يأخذ الوقت
الكافي للتحدث والتحاجج مع نبيِّه ،الذي تص ّرف مثل طفل صغير يعاني من نوبة غضب.
هـذا دليـل علـى أن أتبـاع هللا الحقيقيين — حتـى األنبياء — قد يكونـون بحاجة إلى مزيد
مـن النمو الروحـي ومزيد من النصـرة على الذات.
«حيـن علـم يونـان بقصـد هللا فـي اإلبقـاء علـى المدينـة التـي برغـم شـرورها تابـت فـي
المسـوح والرمـاد كان ينبغـي لـه أن يكـون أ ّول مـن يفـرح بسـبب نعمـة هللا المدهشـة ،ولكـن
بـدل مـن ذلـك فقـد سـمح لعقلـه باالسـتنتاج أ ّن النـاس قـد يحسـبونه نب ّياً كاذبـاً .فـإذ كان يغار
ً
علـى سـمعته غابـت عـن ذهنـه القيمـ ُة العظيمـ ُة التي ال تقـ ّدر للنفـوس التي في تلـك المدينة
التعسـة» (روح النبـوة ،األنبيـاء والملـوك ،صفحـة .)182
إ َّن صبـر هللا علـى نبيِّـه أمـر مذهـل .فقـد بـدا أنـه كان عاز ًما على اسـتخدام يونـان ،وعندما
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هـرب يونـان ،أرسـل هللا العاصفـة والسـمكة إلعـادة الهـارب .وهنـا ،مرة أخـرى ،عندمـا يعارض
قائل لـهَ « :هلِ
يونـان موقـف هللا ،يسـعى هللا للتفاهـم مـع يونـان والتعامل مع سـلوكه السـيئً ،
اب؟» (يونان .)4 :4
ِالصـ َو ِ
ا ْغتَظ َ
ْـت ب َّ


اقرأ لوقا  .٥٦-٥١ :٩كيف تشبه هذه القصة إلى حد ما ،ما حدث في قصة يونان؟

َـي الَ يَ ْهلِ َـك ك ُُّل َم ْن يُ ْؤ ِمـ ُن ِب ِه ،بَ ْل
ـب ُ
«ألَنَّـ ُه هكَـذَا أَ َح َّ
هللا الْ َعالَـ َم َحتَّـى بَـذ ََل ابْ َنـ ُه الْ َو ِحي َد ،لِك ْ
تَكُـو ُن لَـ ُه الْ َح َيـا ُة األَبَ ِديَّـةُ( ».يوحنـا  )3:16أو كما قال هللا في يونـان « :11 :4أَفَالَ أَشْ ـف َُق أَنَا َعلَى
ـي َعشَ ـ َر َة ِربْـ َو ًة ِمـ َن ال َّن ِ
ـاس ال َِّذيـ َن الَ
نِي َنـ َوى الْ َم ِدي َنـ ِة الْ َع ِظي َمـ ِة الَّ ِتـي يُو َجـ ُد ِفي َهـا أَكْثَـ ُر ِمـنِ اث ْ َنتَ ْ
يَ ْع ِرفُـو َن يَ ِمي َن ُهـ ْم ِمـ ْن ِشـ َمالِ ِه ْمَ ،وبَ َهائِـ ُم كَ ِثيـ َرةٌ؟›› .فكم يجـب أن نكون ممتنين ،فـي النهاية ،أن
هللا — وليـس نحـن أنفسـنا — هـو الحاكـم النهائـي على القلـوب والعقـول والدوافع.

عنـد تعاملنـا مـع اآلخريـن ،كيـف يمكننـا أن نتعلـم أن يكـون لدينـا هـذا النـوع مـن
التعاطـف والصبـر الـذي يظهـره هللا نحونـا؟ أو كيـف يمكننـا علـى األقـل أن نتعلـم
كيـف نعكـس هـذا التعاطـف والصبـر؟

الخميس
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شارع ذو اتجاهين
يبـدو أن يونـان كان يعانـي مـن مشـاكل أكثر مما ينبغـي .كانت نينوى مدينـة خطيرة ،لكن
فـي قصـة يونـان ال يبـدو أن أهل نينوى كانوا المشـكلة .لقد فهموا الرسـالة وتابوا بسـرعة .لذا،
يبـدو أن المبشـر يونـان كان هو الحلقة الضعيفة في القصة المرسـلية.
فـي هـذا القصـة ،الحـق هللا نب ًيـا متذبذبًـا ألنـه كان يعلـم أن يونـان كان بحاجة إلـى الرحلة
رسـل.
التبشـيرية إلـى نينـوى بقـدر مـا كان أهل نينوى بحاجة لسـماع رسـالة ال ُم َ



اقـرأ ِسـفر يهـوذا .كيـف يمكننـا أن «نحفظ أنفسـنا ِفي َم َح َّبـ ِة ِ
هللا» (اقرأ يهـوذا  .)21ما
الـذي يعنيه مـا ورد في هـذه اآلية؟

قائلاَ « ،وا ْح َفظُوا
فـي ِسـفْره القصيـر فـي العهـد الجديد ،يتحـدث إلينا يهـوذا في العـدد ً 21
أَنْف َُسـ ُك ْم ِفـي َم َح َّبـ ِة ِ
هللاُ ،م ْنتَ ِظرِيـ َن َر ْح َم َة َربِّ َنا يَ ُسـو َع الْ َم ِسـي ِح لِلْ َح َيـا ِة األَبَ ِديَّ ِة».
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إن اختبار محبة هللا ونعمته بصفة شخصية ليس حدث ًا يحدث لمرة واحدة .إحدى الطرق
المؤكدة «لحفظ أنفسنا في محبة هللا» هي التواصل مع اآلخرين .في األعداد التي تلي اآلية
أعاله يطلب م ّنا يهوذا أن نكون رحماء ،وأن نخلّص اآلخرين من خالل اختطافهم من النار».



اقـرأ يهـوذا  .23-20مـا الـذي تقولـه اآليات هنـا وله عالقة بقصـة يونان ،ومـا الذي يقوله
ذلك لنـا ،كذلك؟

دعـا هللا يونـان للذهـاب إلـى نينـوى ،ربمـا ألن يونـان لـم ِ
يمـض الكثيـر مـن الوقـت فـي
التفكيـر فـي عالقتـه باألشـوريين قبـل هـذه الدعـوة بالـذات .ربمـا كان يونـان يعلـم أنـه ال
يحبهـم ،لكـن لـم تكـن لديـه أدنـى فكرة عن مـدى كرهه لهـم ،أو مـدى األفعـال المتطرفة التي
كان علـى اسـتعداد للقيـام بهـا لمجـرد تج ّنبهـم .فإنـه حتـى بعـد تلقيه الدعـوة ،لم يكـن يونان
شـخصا مـن أهـل نينـوى جـا ًرا له في السـماء .لم يتعلم يونـان أن يحب
مسـتع ًدا ألن يكـون أي
ً
النـاس كمـا يحبهـم هللا .دعـا هللا يونـان للذهـاب إلـى نينـوى ألن هللا أحـب أهـل نينـوى وأراد
لهـم أن يكونـوا فـي ملكوتـه .لكـن هللا أيضً ـا دعـا يونـان ألن هللا أحـب يونـان .وأراد هللا ليونـان
أن ينمـو ويتمثّـل بـاهلل أكثـر بينمـا يعملان م ًعـا .أراد هللا أن يجـد يونـان الراحـة الحقيقية التي
تأتـي فقـط مـن خلال عالقة خلاص معه ،ومـن خالل عمـل مشـيئة هللا ،والتي تشـمل التواصل
مـع اآلخريـن وتوجيههـم إلـى اإليمـان والرجـاء اللذيـن لدينا.

كـم مـن الوقـت تقضيـه فـي العمل مـن أجل خلاص اآلخريـن؟ بمعنى روحـي ،كيف
يقودنـا هـذا النـوع مـن العمل إلـى إيجاد الراحـة الحقيقية في يسـوع؟

الجمعة
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لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس« :فـي المه ّمة المسـلّمة ليونـان أُنيطت بـه مسـؤول ّية ثقيلة ومع
ذلـك فالـذي أمـره بالذهـاب كان قـادرا ً علـى دعمه ومنحـه النجاح .لـو أطاع النبي دون تسـاؤل
لوفّـر علـى نفسـه كثيـرا ً من االختبـارات المـ ّرة وكان قد بورك بركـ ًة وافرةً .ومع ذلك ففي سـاعة
الـرب .وعـن طريق سلسـلة من التجـارب وحـوادث العناية الغريبـة كان يجب
يأسـه لـم يهجـره ّ
النبـي فـي هللا وفـي قدرتـه الالمتناهيـة علـى الخلاص» (روح النبـوة ،األنبيـاء
أن تتثبّـت ثقـة
ّ
والملـوك ،صفحة .)180
«يمكـن الوصـول إلـى ألـوف النـاس بأبسـط الطـرق المتواضعـة .ذوي العقـول الراجحـة
الذيـن يُنظـر إليهـم علـى أنّهـم موهوبون أكثـر من كل رجـال ونسـاء العالم ،في غالـب األحيان
ينتعشـون عندمـا يسـمعون كالمـا بسـيطا مـن فـم إنسـان يحـب هللا ويسـتطيع أن يتحدث عن
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تلـك المحبـة علـى سـ ّجيته كمـا يتحـدث الرجـل الدنيـوي عـن األشـياء التـي تهمـه جـدا» (روح
النبـوة ،المعلـم األعظـم ،صفحـة .)149

أسئلة للنقاش
 .1أ ُيعقـل أن «نبـي هللا» تضايـق ألن النـاس الذيـن دعـاه هللا ليشـهد إليهـم قبلـوا
الخلاص؟ كيـف نفهـم هـذا السـلوك ِمـن جانـب يونـان؟ يـا لـه مـن مثال قـوي على
صبـر هللا علـى شـعبه ،حتـى عندمـا يتصرفـون بعكـس النـور الـذي لديهـم!

 .2يبـدو أن قصـة يونـان توحـي بـأن هللا ليـس مهت ًما فقـط بإنقاذ األشـخاص الضالين،
ولكنـه مهتـم جـدً ا بتغييـر أتباعـه .كيـف يمكـن أن يكون لنـا «قل ًبا جديـدً ا» و «رو ًحا
جديـدً ا» حتـى لـو كنـا نعـرف الـ ّرب بالفعـل ،ونعـرف كذلـك الحـق المتعلـق بهـذا
الزمـان؟ مـا هـو الفـرق بيـن معرفـة الحـق وبيـن أن نتغير بواسـطته؟
 .3اقـرأ ِسـفر يهـوذا مـرة أخـرى .ما هي الرسـالة األساسـية ِ
لسـفر يهـوذا ،ولماذا هي
ذات صلـة بنا ككنيسـة اليوم؟
 .4كيـف يعـود اختبارنـا فـي العمـل مـن أجـل خلاص اآلخريـن ،بالخيـر الكثيـر على
حياتنـا الروحيـة نحـن أيضً ا؟
 .5مهمـا كانـت األسـباب الوجيهـة التـي كانت لدى يونـان ،أو اعتقد أنهـا كانت لديه،
لعـدم رغبتـه فـي الذهـاب إلى نينـوى ،فقد أظهـر له هللا كـم كان يونان مخط ًئـا حقًا.
مـا هـو الموقـف الـذي قد يكـون لدينا تجـاه اآلخرين ،والـذي يمكـن أن يعكس نفس
الموقـف الخاطئ الذي أظهـره يونان؟
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