
 سفر يونان 
   

 
 إنقاذ نينوى

   
   مفاجأة النبى المتكاسل برحمة الرب وتوبة المدينة

   
  كاتب ھذا السفر 

   
  . ًغالبا كتبه النبى يونان كسيرة ذاتية يروى فيھا ما وقع له من أحداث 

   
  تاريخ كتابته 

   
   ) .25 : 14مل 2راجع ( إسرائيل فى أثناء حكم يربعام الثانى الذى ملك على . م . ق750 و785فى األرجح بين عامى 

   
  الغرض من كتابته

   
ًليحكى القصة التى يظھر من خاللھا كيف يھتم الرب حتى بأعداء شعبه ، ويظھر كيف استخدم الرب نبيا متكاسال كوسيط لنعمته  ً .  

   
  الخلفية التاريخية 

   
ولكن األشوريين ، وقد كانت نينوى عاصمتھم ، كانوا يدعمون أنفسھم نفوذھا تحت حكم يربعام الثانى " المملكة الشمالية " استعادت إسرئيل 

  . بشكل متزايد الخطورة 
   

  كيف تقرأ سفر يونان
   

تأمل . ًإذا اعتقدت أن ھناك قوما ال أمل فيھم ألنھم بلغوا درجة من الشر اليستطيعون معھا أن يتغيروا ، فقد يغير سفر يونان تفكيرك ھذا 
ين وأقطاب تجارة المخدرات أو اإلرھابيـين ، من الطبيعى أن يعاقب مثل ھؤالء األشخاص القساة المملوئين كراھية فى السفاحين والمغتصب

كن ھذا السفر ُيظھر أن هللا يريد أن تمتد نعمته ورحمته حتى إلى أسوأ البشر ، بل ويتحدانا أن ندرك أنه قد يريد أن يستخدمنا نحن ول. 
  . للوصول إلى نفس األشخاص الذين قد نحتقرھم أو نرى أنھم بال خالص 

   
َوقد كتب ھذا السفر بمھارة عالية تجذب انتباھك من الجملة األولى وحتى ِ فمن تكليف ذلك الرسول المتكاسل فى .  السؤال الذى ينتھى به ُ

األصحاح األول وحتى توبيخه فى األصحاح الرابع سترى بوضوح تأثير مفھوم دعوة الرب على حياة يونان ، وكذلك على حياتك أنت 
نان ضد نينوى ، وھى العاصمة القوية ألشورالتى فقد حطمت محبة هللا التى بال حدود تلك األحكام المريرة السابقة التى كانت لدى يو. ًأيضا 

وعندما . واستعداد هللا لمغفرة خطايا من يتوب يكشف ضيق قلب يونان ويظھر لنا عظمة محبة هللا . كان شعبھا يضغط بشدة على إسرائيل 
 : 4يون " (أنا على نينوى المدينة العظيمة أفال أشفق : " تذمر يونان ضد هللا إلظھاره الرحمة ألعداء إسرائيل ، جاءته إجابة هللا الرحيمة 

11 . (   
   

فابحث وأنت تقرأ عن األعداد التى تظھر محبة هللا لكل الشعوب ، ورغبته فى أن يتوبوا وأن يغفر لھم خطاياھم بغض النظرعما أرتكبه 
فى ھذا السفر ، أال وھو أن هللا يريد أن وتھلل وأنت تعاين لب الحق . البعض ،والمدى الذى يمكن أن يصل إليه من أجل أن يلفت نظرنا 

   . ويستعلن لكل الشعوب التى لم تعرفه بعد ) إنجيل الخالص ( يصل خبر الخالص السار 
   

  
 


