يونان النبي الهارب
للقس اغسطينوس حنا

جزء من مقدمة الكاتب:
سفر حافل بالتعاليم ومتعدد االلوان والمناظر الرائعة من السماء واالرض والبحر وممالك االنسان والحيوان والنبات.
نرى فيه عصيان االنسان وعناده وتمرده وضعفاته حتى ولو كان نبيا.
نرى طاعة الخليقة الصماء كالبحر والريح والعاصفة.
يوجد سفران بالكتاب المقدس هما سفر استير ويونان يمكن ان يطلق عليهما اسفار العناية االلهية حيث نرى يد هللا
المحب القدير تعمل فيهما بقوة لخير شعبه واتمام مقاصده الصالحة الحكيمة الرحيمة وكيف تسيطر على الخليقة.

اخبار يونان النبي فى اذاعة CNN
استقبلت االوساط العالمية خبر هروب يونان النبي من وجه الرب بدهشة واستنكار بالغين  ,حيث توالت ردود االفعال
الدولية حول عملية الهروب  ,وسط تكهنات المحللين بأن هذا الهروب قد يؤدى الى هالك مدينة بأكملها ما لم تتب
بمنادة يونان.
وكان يونان النبي قد تلقى دعوة رسمية من قبل السيد الرب بأن يقوم ويذهب الى نينوى المدينة العظيمة  , ... ,وال
زال الوضع يحيطه الغموض والترقب.
فى جلسة الدفاع االولى التى انعقدت امس للنبي الهارب يونان  ,بعد ان أمن اهل نينوى وتابوا بمناداته  ,برر النبي
هروبه من وجه السيد الرب بأنه كان يعلم ان الرب اله رؤوف ورحيم يطئ الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر.
من اجل هذه االسباب  , ... ,صلى الى الرب مقدما التبريرات السابقة.
توبة اهل نينوى غيرت قضاء هللا عليهم فرحمهم وصفح عنهم  .ويقول الرب فى سفر ارميا فى مثال الفخاري
تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم واإلهالك ،فترجع تلك األمة التي تكلمت عليها عن شرها ،فأندم
عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بها  ,وتارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس ،
فتفعل الشر في عيني ،فال تسمع لصوتي ،فأندم عن الخير الذي قلت إني أحسن إليها به ( أر )01 – 7 : 8

لقد استخدم الرب عصيان يونان لخالص النوتية وركاب السفينة الوثنيين  -------فامنوا وقدموا ذبائح للرب.
استخدم هللا طاعة يونان  ------لخالص اهل نينوى.
استخدم الرب البحر والعاصفة والسفينة والقرعة والحوت واليقتينة معا  -------لتحقيق مقاصده الحكيمة لخير
وخالص الجميع.
مبارك هو اسم الرب فهو طيب وصالح الى االبد رحمته  ,يعمل على خالص الجميع وخيرهم.

