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�ن خ�ًصا،  ليس  ب�ية  مصادر  بواسطة  الخ�ص   �  الرجاء 

الذين أولئك  فإن  لذلك  اوت.  تهزم   � للموت  القابلة   الوسائل 

 يعيشون � وقت ا�ضطرابات يلزمهم أن يكونوا ُمتَله�ف� ع� الص�ة لرب�

 الس´ء، الذي يسمح بالحزن أو البهجة، وهو وحده بتنازله اتواضع، ¥كن أن يؤكد أن

اتاعب قد أُِزيلَْت وا�زمنة السعيدة قد اسµُدت

 قوة الصلوات والقوة الشافية للدموع � ح¾ة هللا أبينا ه´ الدرس الذي يلزم تََعل«مه من نينوى التي خلصت

 بحزنها... هكذا اÃ¥ان الذي يتكئ ع� هللا يجب أن يَُقو�ي القلوب اُرتِعبة، وثقتها � هللا يجب أن توحي لها بأيام

 مملوءة س�ًما. فإن مخافة الرب تكفل التحر«ر من الخوف، بين´ من � يخاف الرب هو وحده يليق به أن يخاف

من كل أحٍد. هؤ�ء الذين ليس لهم ثقة � اسيح كحامل للخ�ص، يليق بهم أن يضعوا ثقتهم � فرٍق ب�ية

�الشاعر ال�تيني بولينوس من نو

التوبه معرکه أَم ُعْرس
ع الذي صنعته نينوى للتوبة، فكانت تُسَمُع أصوات ا�É من كل ا�فواه كان شهيًا التجم«

     محبوبًا كان ا�حتفال الذي صار � شوارعهم، �نهم كانوا يذرفون الدموع، وينالون الرحمة �جل خ�صهم

كان بهيًا الُعرْس الذي صنعوه بانسحاق النفس، �ن أصوات البكاء كانت ترعد فيه بدل ازمار

كان بهيًا العيد الجديد الذي صار هناك، وبدل الذبائح دخلت الص�ة لتَُقرÌَب فيه

فاحت التنهدات من كل ا�فواه كالعطور، لÎÏ الرب بذلك العمل الذي كان يُِحب«ه

كان ت¾«ًعا ¥Ò من ينظر إليه عجبًا، �ن الك كان قد أصبح مؤد�بها ليجمعها

خرج العريس من حجاله �بًسا اسوح، وخرجت العروس من خدرها، وأحنت رأسها بحزٍن عظيم

تفرÌسا � الك، وإذا به قد طرح تاجه � أÉٍ عظيٍم، فطرح العروسان أكاليله´ وبكيا معه

ألقت العرائس ثياب بهاء العرس، وتباهت بلبس اسوح ع� أجسادهن

م ارتدين ثياب الحزن، وعوض ا�طياب، وضعن الرماد ع� رؤوسهن عوض التنع«

بصوت يونان بطُلت ا�فراح � ادينة، ولبست ادينة كلها الِحداد مع ساكنيها

القديس مار يعقوب الÙوجي

نینوى َتِدین ابنه یعقوب
دخل يونان إÛ مدينة نينوى بدون انتصارات جبارة، وهو ينذر بالدمار فقط

قال فيها كلمة بسيطة بدون برهان، وÉ يحتقره رجال نينوى الذين كانوا حك´ء

ولهذا كُِتَب أن رجال نينوى يقومون ويَْحُكمون ع� جيل افµى ع� اَُخل�ص
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يونان لسان  ع�  فيقول  يهلك،  إÝائيل  بين´  ا�مم  تدرك   هللا 

 النبي: [إنني الوحيد ب� كÞة ا�نبياء أُعلُِن لشعبي عن دماره خ�ل

خ�ص اßَخرين

حزن ذاك العâاá، وصار � ضيٍق شديٍد وكآبة نفس، وص�Ì بأÉ إÛ هللا

ف Ìبسبب الرحمة، وهو يتأس Ìة، ليُعاتِب الربÏْت فيه الغÌدب

، أنا أعرف أنك رحوم ورؤوف، ولهذا َسبَْقُت فهربُت ا أرسلتني �åر

كنت أعرف طول أناتك منذ مدة طويلة، ولهذا خفُت أن آç إÛ نينوى املوءة إæًا

، كنُت أعرف بأنه � حدÌ لنعمتك، ولن تµكك رحمتك ت¾ب ا�éار ك´ ينبغي �åر

ن أن بحر الرحمة يجري منك، وكل تهديدك يضمحل به، وكأنه غÏ موجود كنُت ُمتيق�

، كنت أعرف كم أن يدك مملوءة حنانًا، و� تقدر أن ëُِْسَك العصا لعذاٍب ُمâٍِْح �åر

كنت أخاف من هذا ا�مر الذي حدث اßن، ولهذا سبقُت وهربت منك مثل عاٍص

هذه كانت قناعتي ا كنُت � وطني، فقد وجدتك رحوًما ك´ كنت أعرف، ولهذا استصعبُت أن أُنِذَر

كنُت أعرف، ولهذا É أُرِْد أن آç إÛ نينوى، غصبتني çß، فأتيت �دعو بدمار، واßن É يحدث

انظروا أيها الحك´ء îاذا يلوم يونان هللا: عرفُت أنك رحوم وحنان

ه ع� الرحمة، و�مه �نه � يؤذي، وعاتبه ع� نعمته الكثÏة ÌÏع

كان خصام مملوء عجبًا ن ينظر إليه، وقد أعده النبي ليتخاصم مع هللا

فتÌَش عن أسباب بحسب إمكانيته ليناقشه بها، وÉ يجد سوى كونه رحوًما

�نه يرحم، ولهذا السبب بدأ يونان يلومه Ïه بهذا التعي �Ïكان يَُع

تضايق يونان ولو وجد ربوات الحجج، �ð بها ضد رب�ه بسبب الحزن الذي لحق به

وإذ É يقدر أن يقول شيئًا، قال باختصار: عرفتك أنك رحوم وحنان

�م هللا ع� رحمته ورأفته، وبدأ يطلب اوت لنفسه îرارة

�ن اوت اßن أفضل ò من الحياة ،óام هللا: "يا سيدي ُخْذ من�ي نف Ìع قُد Ì¾ت

أود أن أكون ميتًا، و� تجعلني كاذبًا! اßن فسدت كلمتي الخاصة بالنبوة، واوت ò خÏ من العار
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یقطینه َقْرع تنبت فوق رأسه
ذ Ìة كبيٍت له، يَحِميه من حرارة الشمس؛ ففرح به وزال عنه حزنه. وفرح قلبه، وتلذÏظل الُشج Ûتطلع يونان إ 

ر Ìمور التي جعلته يتذم�بالهواء الرطب، وزالت كآبته منه. اسµاح اُتَعب من عناء كرازته، وزالت عنه كل هذه ا
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اشتهر بعجائب  �نينوى وقد عمل قوات و  Ûإ يونان  يَْدُخْل   É 

مثل ُمَخل�صنا

ْ فيها ااء إÛ الخمر لتتلذذ به، بل مزج لها أًا وقبلت منه �نها كانت حكيمة �Ïيَُغ É

َد الجبابرة بالتدمÏ وÉ يتذمروا Ìل÷ يَُحّب، بل هد Îيُْعِط شفاًء للمر É

ا جاءهم بأخباٍر سيئٍة سمعوه بحٍب، فلو فعل هناك أمور حسنة ماذا كان سيحدث؟

أعلن هناك أن ادينة ستهلك وقد قُِبَل، فلو قدر أن يقيم اوð كم كان سيُعظÌم؟

قال لها إن أحياءها سيموتون، فسجدت وأكرمته، فلو قال لها: سيحيا أمواتها لعلها كانت ملÌَكته عليها

صهيون نقضت سبيل رب�نا احبوب، وإذ كان يصنع فيها الحسنات كان يُهان

شفى ارÎ وعاù ا�وجاع وطَهÌر الâص وأَْخَرَج الشياط� وأَْسَمَع الصم

صهيون جحدت كل هذه الحسنات وبعد كل هذه ا�مور كافأت ابن هللا باÃهانة

لوا إليه Ìمور � أرض نينوى، بدأ بالهدم وجميعهم أحب«وه وتوس�يونان É يفعل أمرًا واحًدا من هذه ا

يليق بهذه (نينوى)، ا�سم الفاضل � العاÉ كله، �نها عملت � ا�رض عم�ً صالًحا

هذه التي تقوم � اليوم ا�خÏ مع ابنة يعقوب وتدينها، �نها تشكÌَكْت � اَُخل�ص

تخلÌَصْت نينوى بالص�ة � بالذهب، مدينة دفعت الدموُع æنها، ودخلت ثم َسَكَنتها

مدينة مقتناه بصلوات من ِقبَل هللا.. ُمَعل�َمة بنيها صوم ا�É وبه تخلص
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صباح مشرق على نینوى
َْت أصوات البكاء بالتسبيح، وعوض الدموع مسحوا وجوههم بالبهجة ÌÏتغ

هتف ا�حرار أمام الك بصوٍت مرتفعٍ: لتَُفرّحك يا ملكنا البشارة الجديدة، ونحيا معك

قُْم أيها النشيط من اذلة وافرح معنا

أيها الحكيم غ�Ï مسوحك، �ن الغضب قد بطُل

بنا إليه. اختم طلبتك، �ن ادينة قد تغطÌْت بالرحمة قُْم من الرماد، �ن الرب ارتû بتقر«
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خصومه مملوءه دهشه
 يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [حًقا لقد خجل النبي إذ رأى أن ما تنبأ به É يتحقق... أما هللا ف� يخجل أن

 يطلب أمرًا واحًدا هو خ�ص الب� وص�ح خادمه.] ويرى القديس چÏوم أن َغمÌ يونان وشكواه يقومان ع�

َمه �هل نينوى كإلٍه قاٍس، لذا اشتهى اوت و� يرى مراحم  إدراكه مراحم هللا ورأفاته، إذ É يكن ُمْمِكًنا أن يَُقد�

 أعطاه هللا شيئًا ل÷ إذا ما أخذه منه يتأÉ لفقده

أمر يقطينة قَْرع أن تنبت فوق رأسه، فكÞ الِظل باظلة التي صنعها له

أمر الرب، ونبتت اليقطينة فوق يونان، ورآها ففرح، وزال ضيقه الشديد

اسµاح اُتَعب تحت الظل، وابتهج قلبه بزوال الضيق احيط به

أُعِجَب الرجل بالبيت الجديد الذي اقتناه فجأة، وأَحبÌه كثÏًا حتى نó كل أه

ابتهجت نفسه با�وراق التي رآها هناك، فهدأ من الغضب، وÉ يعد يطلب اوت لنفسه

نَظÌم له الرب أمام وجهه منظرًا شهيًا، وبحكمة أبهج محياه اكمد

Ïالرجل مثل غني بذهبه الكث Ìâوراق والث´ر مرصوفة فوق رأسه، فتك�رأى ا

رأى ا�زهار � ذلك السقف الذي فوقه، وفرح بها كأýا بالكواكب التي توجد � الفضاء
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انثقب بیت یونان
 بين´ كان يونان يستظل تحت اليقطينة، و� الغد عند طلوع الفجر þبت الدودة الُشَجÏْة وامتÒت أوراق الُشجÏة

 ثقوبًا بسبب الدودة، فشعر يونان كأن بيته مملوء ثقوبًا. واذ هبÌْت ريح سقط الورق اثقوب عليه، فقام من نومه

� فزٍع، É يعد بيته قادًرا ع� ح´يته من حرارة الشمس. فتمرÌرَْت نفسه فيه وانسحق، مشتهيًا لنفسه اوت

حينئذ أمر الرب يقطينة الَقْرع فيبست، بريح حارة أُرِسلَْت إليها

تناثرت الورود، ويبست ا�وراق وذبلت الث´ر

انثقب بيت يونان من كل جانب، ودخلت الشمس، وسحقت الرجل îرارة

، وتضاعف العناء ع� اُتَعب حملت الريح ذلك الِظل الذي أراحه، واشتدÌ الحر«

تحوÌل الجو الرطب إÛ سخونة، وحرقه الحّر � سبات ُمتَعب استوÛ عليه

تناثرت ا�وراق التي فوقه، وقلق الرجل، وأفاق من نومه، وهو مذعور          

بَه ولعله ظنÌ أن هذا هو الدمار الذي كان ينتظره، هجم ع� ادينة، وبلغ إليه ليَُعذ�

َر ا�ضطراب نينوى، واستأصل معها مظلته الشهية Ìى، هل دمÏنظر ل

تَُرى هل قَلََب الغضب ادينة ع� ساكنيها، وأð وبلغ إÛ اليقطينة واستأصلها فسقطت؟

ْر، استاءت نفسه، وسأل اوت بأÉٍ شديٍد Ìتَُدم Éوإذ نظر ووجد أن ادينة قا~ة و

، ُخْذ نفó، أعطني اوت الذي أطلبه �åهللا: ر Ûت¾ع إ

مدينة الُغلف ابنية باÃثم É تُهَدْم، واظلة الصغÏة التي اقتنيتها أصابتها الرياح

خربت اظلة التي É تتجاوز وصاياك، ونينوى تتهلل طربًا، وكانت éورها � تَُعد

 مدينة ا�éار أسوارها مرتفعة ومنيعة، واليقطينة الصغÏة

َمْت ò راحة اقتُلَِعْت وانطرحت Ìالتي قد 

التي البسيطة  وا�وراق  الغضب،  من  نََجْت  إæًا  املوءة  ا�ُممي�   أبراج 

اقتنيتها سقط وذبلت

� أجد هنا راحة áيح باوت فإµأس áن يا رب، حلني من الحياة التي تزعجني. فإßا

         É�باليقطينة التي يبست، أظهر الرب له أنه وهو نبي أيًضا هو إنسان، ويؤه هو أيضا ا
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لماذا تلوم مراحمی؟
ردÌ هللا ع� سؤال يونان بسؤال، إذ قال له: هل حزنَت كثÏًا ك´ تقول؟

قال يونان: حزنُت جًدا حتى اوت، ضيقي عظيم، وبسببه طلبُت اوت

وإذ قال إنه حزن ع� ال�{ء، حينئذ استعمل الرب التأنيب

قُْل ò أيها النبي اذا َذممَت شفقتي،؟ واذا عاتبتني �نني تخلÌيُْت عن التدمÏ؟"

يقطينة الَقْرع التي É تتعب فيها و� ربÌيْتها، نبتت � الليل وأنت É تشعر أو تعرف بها

عادت ويبست، وأنت بعيد من ا�مريْن، و� يعود إليك ýوها و� جفافها

ليس لك يد � أنها نبتت و� يبست، وإذ كان ا�مر هكذا، إذا بك حزين جًدا ك´ تقول

 كيف � أحزن بهدم ادينة العظيمة التي تضم ألوفًا من الناس؟

اذا � تُْشِفْق ع� ربوات ا�طفال، ا�ثنتي ع�ة، هؤ�ء الذين � نينوى مع الحيوانات الكثÏة؟

رَْت؟ اليقطينة التي يبست وهي ليست ملكك أحزنتك، ادينة التي هي مل÷ اذا � تشفق عليها إذا ُدم�

أنا الذي صوÌرُت ا�طفال � بطون أمهاتهم، وأعطيت الحياة للناس الناطق�

أنت É تخلق اليقطينة، وانزعجَت �نها فسدت، أنا الذي خلقُت أ� أشفق ع� مخلوقاç؟

أنا غضبُت ع� أهل نينوى فأرسلتُك، وا طلبوا مني، أشفقُت، فل´ذا تتذمر؟

من شأá أن أريد، ومن شأá أن أصنع ما أشاء، اذا أنت ُمنزِعج �á رحمُت التائب�؟

كل أحٍد يحزن ع� مقتنياته إن فسدْت، اذا تÙُُِع أنت لتهدم مدينتي التي هي ملٌك ò؟

ك´ حزنَت أنت اßن، أنا أيضا أحزُن أكÞ منك ع� نينوى لو سقطت
ً́ للتوبة، مبارك �نه مملوء باراحم، ويُْشِفُق ع� من يَْدُعونه1 بحنانه فتح بابًا عظي
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�ن خ�ًصا،  ليس  ب�ية  مصادر  بواسطة  الخ�ص   �  الرجاء 

الذين أولئك  فإن  لذلك  اوت.  تهزم   � للموت  القابلة   الوسائل 

 يعيشون � وقت ا�ضطرابات يلزمهم أن يكونوا ُمتَله�ف� ع� الص�ة لرب�

 الس´ء، الذي يسمح بالحزن أو البهجة، وهو وحده بتنازله اتواضع، ¥كن أن يؤكد أن

اتاعب قد أُِزيلَْت وا�زمنة السعيدة قد اسµُدت

 قوة الصلوات والقوة الشافية للدموع � ح¾ة هللا أبينا ه´ الدرس الذي يلزم تََعل«مه من نينوى التي خلصت

 بحزنها... هكذا اÃ¥ان الذي يتكئ ع� هللا يجب أن يَُقو�ي القلوب اُرتِعبة، وثقتها � هللا يجب أن توحي لها بأيام

 مملوءة س�ًما. فإن مخافة الرب تكفل التحر«ر من الخوف، بين´ من � يخاف الرب هو وحده يليق به أن يخاف

من كل أحٍد. هؤ�ء الذين ليس لهم ثقة � اسيح كحامل للخ�ص، يليق بهم أن يضعوا ثقتهم � فرٍق ب�ية

�الشاعر ال�تيني بولينوس من نو

التوبه معرکه أَم ُعْرس
ع الذي صنعته نينوى للتوبة، فكانت تُسَمُع أصوات ا�É من كل ا�فواه كان شهيًا التجم«

     محبوبًا كان ا�حتفال الذي صار � شوارعهم، �نهم كانوا يذرفون الدموع، وينالون الرحمة �جل خ�صهم

كان بهيًا الُعرْس الذي صنعوه بانسحاق النفس، �ن أصوات البكاء كانت ترعد فيه بدل ازمار

كان بهيًا العيد الجديد الذي صار هناك، وبدل الذبائح دخلت الص�ة لتَُقرÌَب فيه

فاحت التنهدات من كل ا�فواه كالعطور، لÎÏ الرب بذلك العمل الذي كان يُِحب«ه

كان ت¾«ًعا ¥Ò من ينظر إليه عجبًا، �ن الك كان قد أصبح مؤد�بها ليجمعها

خرج العريس من حجاله �بًسا اسوح، وخرجت العروس من خدرها، وأحنت رأسها بحزٍن عظيم

تفرÌسا � الك، وإذا به قد طرح تاجه � أÉٍ عظيٍم، فطرح العروسان أكاليله´ وبكيا معه

ألقت العرائس ثياب بهاء العرس، وتباهت بلبس اسوح ع� أجسادهن

م ارتدين ثياب الحزن، وعوض ا�طياب، وضعن الرماد ع� رؤوسهن عوض التنع«

بصوت يونان بطُلت ا�فراح � ادينة، ولبست ادينة كلها الِحداد مع ساكنيها
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نینوى َتِدین ابنه یعقوب
دخل يونان إÛ مدينة نينوى بدون انتصارات جبارة، وهو ينذر بالدمار فقط

قال فيها كلمة بسيطة بدون برهان، وÉ يحتقره رجال نينوى الذين كانوا حك´ء

ولهذا كُِتَب أن رجال نينوى يقومون ويَْحُكمون ع� جيل افµى ع� اَُخل�ص



يونان لسان  ع�  فيقول  يهلك،  إÝائيل  بين´  ا�مم  تدرك   هللا 

 النبي: [إنني الوحيد ب� كÞة ا�نبياء أُعلُِن لشعبي عن دماره خ�ل

خ�ص اßَخرين

حزن ذاك العâاá، وصار � ضيٍق شديٍد وكآبة نفس، وص�Ì بأÉ إÛ هللا

ف Ìبسبب الرحمة، وهو يتأس Ìة، ليُعاتِب الربÏْت فيه الغÌدب

، أنا أعرف أنك رحوم ورؤوف، ولهذا َسبَْقُت فهربُت ا أرسلتني �åر

كنت أعرف طول أناتك منذ مدة طويلة، ولهذا خفُت أن آç إÛ نينوى املوءة إæًا

، كنُت أعرف بأنه � حدÌ لنعمتك، ولن تµكك رحمتك ت¾ب ا�éار ك´ ينبغي �åر

ن أن بحر الرحمة يجري منك، وكل تهديدك يضمحل به، وكأنه غÏ موجود كنُت ُمتيق�

، كنت أعرف كم أن يدك مملوءة حنانًا، و� تقدر أن ëُِْسَك العصا لعذاٍب ُمâٍِْح �åر

كنت أخاف من هذا ا�مر الذي حدث اßن، ولهذا سبقُت وهربت منك مثل عاٍص

هذه كانت قناعتي ا كنُت � وطني، فقد وجدتك رحوًما ك´ كنت أعرف، ولهذا استصعبُت أن أُنِذَر

كنُت أعرف، ولهذا É أُرِْد أن آç إÛ نينوى، غصبتني çß، فأتيت �دعو بدمار، واßن É يحدث

انظروا أيها الحك´ء îاذا يلوم يونان هللا: عرفُت أنك رحوم وحنان

ه ع� الرحمة، و�مه �نه � يؤذي، وعاتبه ع� نعمته الكثÏة ÌÏع

كان خصام مملوء عجبًا ن ينظر إليه، وقد أعده النبي ليتخاصم مع هللا

فتÌَش عن أسباب بحسب إمكانيته ليناقشه بها، وÉ يجد سوى كونه رحوًما

�نه يرحم، ولهذا السبب بدأ يونان يلومه Ïه بهذا التعي �Ïكان يَُع

تضايق يونان ولو وجد ربوات الحجج، �ð بها ضد رب�ه بسبب الحزن الذي لحق به

وإذ É يقدر أن يقول شيئًا، قال باختصار: عرفتك أنك رحوم وحنان

�م هللا ع� رحمته ورأفته، وبدأ يطلب اوت لنفسه îرارة

�ن اوت اßن أفضل ò من الحياة ،óام هللا: "يا سيدي ُخْذ من�ي نف Ìع قُد Ì¾ت

أود أن أكون ميتًا، و� تجعلني كاذبًا! اßن فسدت كلمتي الخاصة بالنبوة، واوت ò خÏ من العار
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یقطینه َقْرع تنبت فوق رأسه
ذ Ìة كبيٍت له، يَحِميه من حرارة الشمس؛ ففرح به وزال عنه حزنه. وفرح قلبه، وتلذÏظل الُشج Ûتطلع يونان إ 

ر Ìمور التي جعلته يتذم�بالهواء الرطب، وزالت كآبته منه. اسµاح اُتَعب من عناء كرازته، وزالت عنه كل هذه ا
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اشتهر بعجائب  �نينوى وقد عمل قوات و  Ûإ يونان  يَْدُخْل   É 

مثل ُمَخل�صنا

ْ فيها ااء إÛ الخمر لتتلذذ به، بل مزج لها أًا وقبلت منه �نها كانت حكيمة �Ïيَُغ É

َد الجبابرة بالتدمÏ وÉ يتذمروا Ìل÷ يَُحّب، بل هد Îيُْعِط شفاًء للمر É

ا جاءهم بأخباٍر سيئٍة سمعوه بحٍب، فلو فعل هناك أمور حسنة ماذا كان سيحدث؟

أعلن هناك أن ادينة ستهلك وقد قُِبَل، فلو قدر أن يقيم اوð كم كان سيُعظÌم؟

قال لها إن أحياءها سيموتون، فسجدت وأكرمته، فلو قال لها: سيحيا أمواتها لعلها كانت ملÌَكته عليها

صهيون نقضت سبيل رب�نا احبوب، وإذ كان يصنع فيها الحسنات كان يُهان

شفى ارÎ وعاù ا�وجاع وطَهÌر الâص وأَْخَرَج الشياط� وأَْسَمَع الصم

صهيون جحدت كل هذه الحسنات وبعد كل هذه ا�مور كافأت ابن هللا باÃهانة

لوا إليه Ìمور � أرض نينوى، بدأ بالهدم وجميعهم أحب«وه وتوس�يونان É يفعل أمرًا واحًدا من هذه ا

يليق بهذه (نينوى)، ا�سم الفاضل � العاÉ كله، �نها عملت � ا�رض عم�ً صالًحا

هذه التي تقوم � اليوم ا�خÏ مع ابنة يعقوب وتدينها، �نها تشكÌَكْت � اَُخل�ص

تخلÌَصْت نينوى بالص�ة � بالذهب، مدينة دفعت الدموُع æنها، ودخلت ثم َسَكَنتها

مدينة مقتناه بصلوات من ِقبَل هللا.. ُمَعل�َمة بنيها صوم ا�É وبه تخلص
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صباح مشرق على نینوى
َْت أصوات البكاء بالتسبيح، وعوض الدموع مسحوا وجوههم بالبهجة ÌÏتغ

هتف ا�حرار أمام الك بصوٍت مرتفعٍ: لتَُفرّحك يا ملكنا البشارة الجديدة، ونحيا معك

قُْم أيها النشيط من اذلة وافرح معنا

أيها الحكيم غ�Ï مسوحك، �ن الغضب قد بطُل

بنا إليه. اختم طلبتك، �ن ادينة قد تغطÌْت بالرحمة قُْم من الرماد، �ن الرب ارتû بتقر«
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خصومه مملوءه دهشه
 يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [حًقا لقد خجل النبي إذ رأى أن ما تنبأ به É يتحقق... أما هللا ف� يخجل أن

 يطلب أمرًا واحًدا هو خ�ص الب� وص�ح خادمه.] ويرى القديس چÏوم أن َغمÌ يونان وشكواه يقومان ع�

َمه �هل نينوى كإلٍه قاٍس، لذا اشتهى اوت و� يرى مراحم  إدراكه مراحم هللا ورأفاته، إذ É يكن ُمْمِكًنا أن يَُقد�

!

 أعطاه هللا شيئًا ل÷ إذا ما أخذه منه يتأÉ لفقده

أمر يقطينة قَْرع أن تنبت فوق رأسه، فكÞ الِظل باظلة التي صنعها له

أمر الرب، ونبتت اليقطينة فوق يونان، ورآها ففرح، وزال ضيقه الشديد

اسµاح اُتَعب تحت الظل، وابتهج قلبه بزوال الضيق احيط به

أُعِجَب الرجل بالبيت الجديد الذي اقتناه فجأة، وأَحبÌه كثÏًا حتى نó كل أه

ابتهجت نفسه با�وراق التي رآها هناك، فهدأ من الغضب، وÉ يعد يطلب اوت لنفسه

نَظÌم له الرب أمام وجهه منظرًا شهيًا، وبحكمة أبهج محياه اكمد

Ïالرجل مثل غني بذهبه الكث Ìâوراق والث´ر مرصوفة فوق رأسه، فتك�رأى ا

رأى ا�زهار � ذلك السقف الذي فوقه، وفرح بها كأýا بالكواكب التي توجد � الفضاء
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انثقب بیت یونان
 بين´ كان يونان يستظل تحت اليقطينة، و� الغد عند طلوع الفجر þبت الدودة الُشَجÏْة وامتÒت أوراق الُشجÏة

 ثقوبًا بسبب الدودة، فشعر يونان كأن بيته مملوء ثقوبًا. واذ هبÌْت ريح سقط الورق اثقوب عليه، فقام من نومه

� فزٍع، É يعد بيته قادًرا ع� ح´يته من حرارة الشمس. فتمرÌرَْت نفسه فيه وانسحق، مشتهيًا لنفسه اوت

حينئذ أمر الرب يقطينة الَقْرع فيبست، بريح حارة أُرِسلَْت إليها

تناثرت الورود، ويبست ا�وراق وذبلت الث´ر

انثقب بيت يونان من كل جانب، ودخلت الشمس، وسحقت الرجل îرارة

، وتضاعف العناء ع� اُتَعب حملت الريح ذلك الِظل الذي أراحه، واشتدÌ الحر«

تحوÌل الجو الرطب إÛ سخونة، وحرقه الحّر � سبات ُمتَعب استوÛ عليه

تناثرت ا�وراق التي فوقه، وقلق الرجل، وأفاق من نومه، وهو مذعور          

بَه ولعله ظنÌ أن هذا هو الدمار الذي كان ينتظره، هجم ع� ادينة، وبلغ إليه ليَُعذ�

َر ا�ضطراب نينوى، واستأصل معها مظلته الشهية Ìى، هل دمÏنظر ل

تَُرى هل قَلََب الغضب ادينة ع� ساكنيها، وأð وبلغ إÛ اليقطينة واستأصلها فسقطت؟

ْر، استاءت نفسه، وسأل اوت بأÉٍ شديٍد Ìتَُدم Éوإذ نظر ووجد أن ادينة قا~ة و

، ُخْذ نفó، أعطني اوت الذي أطلبه �åهللا: ر Ûت¾ع إ

مدينة الُغلف ابنية باÃثم É تُهَدْم، واظلة الصغÏة التي اقتنيتها أصابتها الرياح

خربت اظلة التي É تتجاوز وصاياك، ونينوى تتهلل طربًا، وكانت éورها � تَُعد

 مدينة ا�éار أسوارها مرتفعة ومنيعة، واليقطينة الصغÏة

َمْت ò راحة اقتُلَِعْت وانطرحت Ìالتي قد 

التي البسيطة  وا�وراق  الغضب،  من  نََجْت  إæًا  املوءة  ا�ُممي�   أبراج 

اقتنيتها سقط وذبلت

� أجد هنا راحة áيح باوت فإµأس áن يا رب، حلني من الحياة التي تزعجني. فإßا

         É�باليقطينة التي يبست، أظهر الرب له أنه وهو نبي أيًضا هو إنسان، ويؤه هو أيضا ا
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لماذا تلوم مراحمی؟
ردÌ هللا ع� سؤال يونان بسؤال، إذ قال له: هل حزنَت كثÏًا ك´ تقول؟

قال يونان: حزنُت جًدا حتى اوت، ضيقي عظيم، وبسببه طلبُت اوت

وإذ قال إنه حزن ع� ال�{ء، حينئذ استعمل الرب التأنيب

قُْل ò أيها النبي اذا َذممَت شفقتي،؟ واذا عاتبتني �نني تخلÌيُْت عن التدمÏ؟"

يقطينة الَقْرع التي É تتعب فيها و� ربÌيْتها، نبتت � الليل وأنت É تشعر أو تعرف بها

عادت ويبست، وأنت بعيد من ا�مريْن، و� يعود إليك ýوها و� جفافها

ليس لك يد � أنها نبتت و� يبست، وإذ كان ا�مر هكذا، إذا بك حزين جًدا ك´ تقول

 كيف � أحزن بهدم ادينة العظيمة التي تضم ألوفًا من الناس؟

اذا � تُْشِفْق ع� ربوات ا�طفال، ا�ثنتي ع�ة، هؤ�ء الذين � نينوى مع الحيوانات الكثÏة؟

رَْت؟ اليقطينة التي يبست وهي ليست ملكك أحزنتك، ادينة التي هي مل÷ اذا � تشفق عليها إذا ُدم�

أنا الذي صوÌرُت ا�طفال � بطون أمهاتهم، وأعطيت الحياة للناس الناطق�

أنت É تخلق اليقطينة، وانزعجَت �نها فسدت، أنا الذي خلقُت أ� أشفق ع� مخلوقاç؟

أنا غضبُت ع� أهل نينوى فأرسلتُك، وا طلبوا مني، أشفقُت، فل´ذا تتذمر؟

من شأá أن أريد، ومن شأá أن أصنع ما أشاء، اذا أنت ُمنزِعج �á رحمُت التائب�؟

كل أحٍد يحزن ع� مقتنياته إن فسدْت، اذا تÙُُِع أنت لتهدم مدينتي التي هي ملٌك ò؟

ك´ حزنَت أنت اßن، أنا أيضا أحزُن أكÞ منك ع� نينوى لو سقطت
ً́ للتوبة، مبارك �نه مملوء باراحم، ويُْشِفُق ع� من يَْدُعونه1 بحنانه فتح بابًا عظي
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�ن خ�ًصا،  ليس  ب�ية  مصادر  بواسطة  الخ�ص   �  الرجاء 

الذين أولئك  فإن  لذلك  اوت.  تهزم   � للموت  القابلة   الوسائل 

 يعيشون � وقت ا�ضطرابات يلزمهم أن يكونوا ُمتَله�ف� ع� الص�ة لرب�

 الس´ء، الذي يسمح بالحزن أو البهجة، وهو وحده بتنازله اتواضع، ¥كن أن يؤكد أن

اتاعب قد أُِزيلَْت وا�زمنة السعيدة قد اسµُدت

 قوة الصلوات والقوة الشافية للدموع � ح¾ة هللا أبينا ه´ الدرس الذي يلزم تََعل«مه من نينوى التي خلصت

 بحزنها... هكذا اÃ¥ان الذي يتكئ ع� هللا يجب أن يَُقو�ي القلوب اُرتِعبة، وثقتها � هللا يجب أن توحي لها بأيام

 مملوءة س�ًما. فإن مخافة الرب تكفل التحر«ر من الخوف، بين´ من � يخاف الرب هو وحده يليق به أن يخاف

من كل أحٍد. هؤ�ء الذين ليس لهم ثقة � اسيح كحامل للخ�ص، يليق بهم أن يضعوا ثقتهم � فرٍق ب�ية

�الشاعر ال�تيني بولينوس من نو

التوبه معرکه أَم ُعْرس
ع الذي صنعته نينوى للتوبة، فكانت تُسَمُع أصوات ا�É من كل ا�فواه كان شهيًا التجم«

     محبوبًا كان ا�حتفال الذي صار � شوارعهم، �نهم كانوا يذرفون الدموع، وينالون الرحمة �جل خ�صهم

كان بهيًا الُعرْس الذي صنعوه بانسحاق النفس، �ن أصوات البكاء كانت ترعد فيه بدل ازمار

كان بهيًا العيد الجديد الذي صار هناك، وبدل الذبائح دخلت الص�ة لتَُقرÌَب فيه

فاحت التنهدات من كل ا�فواه كالعطور، لÎÏ الرب بذلك العمل الذي كان يُِحب«ه

كان ت¾«ًعا ¥Ò من ينظر إليه عجبًا، �ن الك كان قد أصبح مؤد�بها ليجمعها

خرج العريس من حجاله �بًسا اسوح، وخرجت العروس من خدرها، وأحنت رأسها بحزٍن عظيم

تفرÌسا � الك، وإذا به قد طرح تاجه � أÉٍ عظيٍم، فطرح العروسان أكاليله´ وبكيا معه

ألقت العرائس ثياب بهاء العرس، وتباهت بلبس اسوح ع� أجسادهن

م ارتدين ثياب الحزن، وعوض ا�طياب، وضعن الرماد ع� رؤوسهن عوض التنع«

بصوت يونان بطُلت ا�فراح � ادينة، ولبست ادينة كلها الِحداد مع ساكنيها
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نینوى َتِدین ابنه یعقوب
دخل يونان إÛ مدينة نينوى بدون انتصارات جبارة، وهو ينذر بالدمار فقط

قال فيها كلمة بسيطة بدون برهان، وÉ يحتقره رجال نينوى الذين كانوا حك´ء

ولهذا كُِتَب أن رجال نينوى يقومون ويَْحُكمون ع� جيل افµى ع� اَُخل�ص

يونان لسان  ع�  فيقول  يهلك،  إÝائيل  بين´  ا�مم  تدرك   هللا 

 النبي: [إنني الوحيد ب� كÞة ا�نبياء أُعلُِن لشعبي عن دماره خ�ل

خ�ص اßَخرين

حزن ذاك العâاá، وصار � ضيٍق شديٍد وكآبة نفس، وص�Ì بأÉ إÛ هللا

ف Ìبسبب الرحمة، وهو يتأس Ìة، ليُعاتِب الربÏْت فيه الغÌدب

، أنا أعرف أنك رحوم ورؤوف، ولهذا َسبَْقُت فهربُت ا أرسلتني �åر

كنت أعرف طول أناتك منذ مدة طويلة، ولهذا خفُت أن آç إÛ نينوى املوءة إæًا

، كنُت أعرف بأنه � حدÌ لنعمتك، ولن تµكك رحمتك ت¾ب ا�éار ك´ ينبغي �åر

ن أن بحر الرحمة يجري منك، وكل تهديدك يضمحل به، وكأنه غÏ موجود كنُت ُمتيق�

، كنت أعرف كم أن يدك مملوءة حنانًا، و� تقدر أن ëُِْسَك العصا لعذاٍب ُمâٍِْح �åر

كنت أخاف من هذا ا�مر الذي حدث اßن، ولهذا سبقُت وهربت منك مثل عاٍص

هذه كانت قناعتي ا كنُت � وطني، فقد وجدتك رحوًما ك´ كنت أعرف، ولهذا استصعبُت أن أُنِذَر

كنُت أعرف، ولهذا É أُرِْد أن آç إÛ نينوى، غصبتني çß، فأتيت �دعو بدمار، واßن É يحدث

انظروا أيها الحك´ء îاذا يلوم يونان هللا: عرفُت أنك رحوم وحنان

ه ع� الرحمة، و�مه �نه � يؤذي، وعاتبه ع� نعمته الكثÏة ÌÏع

كان خصام مملوء عجبًا ن ينظر إليه، وقد أعده النبي ليتخاصم مع هللا

فتÌَش عن أسباب بحسب إمكانيته ليناقشه بها، وÉ يجد سوى كونه رحوًما

�نه يرحم، ولهذا السبب بدأ يونان يلومه Ïه بهذا التعي �Ïكان يَُع

تضايق يونان ولو وجد ربوات الحجج، �ð بها ضد رب�ه بسبب الحزن الذي لحق به

وإذ É يقدر أن يقول شيئًا، قال باختصار: عرفتك أنك رحوم وحنان

�م هللا ع� رحمته ورأفته، وبدأ يطلب اوت لنفسه îرارة

�ن اوت اßن أفضل ò من الحياة ،óام هللا: "يا سيدي ُخْذ من�ي نف Ìع قُد Ì¾ت

أود أن أكون ميتًا، و� تجعلني كاذبًا! اßن فسدت كلمتي الخاصة بالنبوة، واوت ò خÏ من العار
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یقطینه َقْرع تنبت فوق رأسه
ذ Ìة كبيٍت له، يَحِميه من حرارة الشمس؛ ففرح به وزال عنه حزنه. وفرح قلبه، وتلذÏظل الُشج Ûتطلع يونان إ 

ر Ìمور التي جعلته يتذم�بالهواء الرطب، وزالت كآبته منه. اسµاح اُتَعب من عناء كرازته، وزالت عنه كل هذه ا

اشتهر بعجائب  �نينوى وقد عمل قوات و  Ûإ يونان  يَْدُخْل   É 

مثل ُمَخل�صنا

ْ فيها ااء إÛ الخمر لتتلذذ به، بل مزج لها أًا وقبلت منه �نها كانت حكيمة �Ïيَُغ É

َد الجبابرة بالتدمÏ وÉ يتذمروا Ìل÷ يَُحّب، بل هد Îيُْعِط شفاًء للمر É

ا جاءهم بأخباٍر سيئٍة سمعوه بحٍب، فلو فعل هناك أمور حسنة ماذا كان سيحدث؟

أعلن هناك أن ادينة ستهلك وقد قُِبَل، فلو قدر أن يقيم اوð كم كان سيُعظÌم؟

قال لها إن أحياءها سيموتون، فسجدت وأكرمته، فلو قال لها: سيحيا أمواتها لعلها كانت ملÌَكته عليها

صهيون نقضت سبيل رب�نا احبوب، وإذ كان يصنع فيها الحسنات كان يُهان

شفى ارÎ وعاù ا�وجاع وطَهÌر الâص وأَْخَرَج الشياط� وأَْسَمَع الصم

صهيون جحدت كل هذه الحسنات وبعد كل هذه ا�مور كافأت ابن هللا باÃهانة

لوا إليه Ìمور � أرض نينوى، بدأ بالهدم وجميعهم أحب«وه وتوس�يونان É يفعل أمرًا واحًدا من هذه ا

يليق بهذه (نينوى)، ا�سم الفاضل � العاÉ كله، �نها عملت � ا�رض عم�ً صالًحا

هذه التي تقوم � اليوم ا�خÏ مع ابنة يعقوب وتدينها، �نها تشكÌَكْت � اَُخل�ص

تخلÌَصْت نينوى بالص�ة � بالذهب، مدينة دفعت الدموُع æنها، ودخلت ثم َسَكَنتها

مدينة مقتناه بصلوات من ِقبَل هللا.. ُمَعل�َمة بنيها صوم ا�É وبه تخلص
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صباح مشرق على نینوى
َْت أصوات البكاء بالتسبيح، وعوض الدموع مسحوا وجوههم بالبهجة ÌÏتغ

هتف ا�حرار أمام الك بصوٍت مرتفعٍ: لتَُفرّحك يا ملكنا البشارة الجديدة، ونحيا معك

قُْم أيها النشيط من اذلة وافرح معنا

أيها الحكيم غ�Ï مسوحك، �ن الغضب قد بطُل

بنا إليه. اختم طلبتك، �ن ادينة قد تغطÌْت بالرحمة قُْم من الرماد، �ن الرب ارتû بتقر«
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خصومه مملوءه دهشه
 يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [حًقا لقد خجل النبي إذ رأى أن ما تنبأ به É يتحقق... أما هللا ف� يخجل أن

 يطلب أمرًا واحًدا هو خ�ص الب� وص�ح خادمه.] ويرى القديس چÏوم أن َغمÌ يونان وشكواه يقومان ع�

َمه �هل نينوى كإلٍه قاٍس، لذا اشتهى اوت و� يرى مراحم  إدراكه مراحم هللا ورأفاته، إذ É يكن ُمْمِكًنا أن يَُقد�
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 أعطاه هللا شيئًا ل÷ إذا ما أخذه منه يتأÉ لفقده

أمر يقطينة قَْرع أن تنبت فوق رأسه، فكÞ الِظل باظلة التي صنعها له

أمر الرب، ونبتت اليقطينة فوق يونان، ورآها ففرح، وزال ضيقه الشديد

اسµاح اُتَعب تحت الظل، وابتهج قلبه بزوال الضيق احيط به

أُعِجَب الرجل بالبيت الجديد الذي اقتناه فجأة، وأَحبÌه كثÏًا حتى نó كل أه

ابتهجت نفسه با�وراق التي رآها هناك، فهدأ من الغضب، وÉ يعد يطلب اوت لنفسه

نَظÌم له الرب أمام وجهه منظرًا شهيًا، وبحكمة أبهج محياه اكمد

Ïالرجل مثل غني بذهبه الكث Ìâوراق والث´ر مرصوفة فوق رأسه، فتك�رأى ا

رأى ا�زهار � ذلك السقف الذي فوقه، وفرح بها كأýا بالكواكب التي توجد � الفضاء
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انثقب بیت یونان
 بين´ كان يونان يستظل تحت اليقطينة، و� الغد عند طلوع الفجر þبت الدودة الُشَجÏْة وامتÒت أوراق الُشجÏة

 ثقوبًا بسبب الدودة، فشعر يونان كأن بيته مملوء ثقوبًا. واذ هبÌْت ريح سقط الورق اثقوب عليه، فقام من نومه

� فزٍع، É يعد بيته قادًرا ع� ح´يته من حرارة الشمس. فتمرÌرَْت نفسه فيه وانسحق، مشتهيًا لنفسه اوت

حينئذ أمر الرب يقطينة الَقْرع فيبست، بريح حارة أُرِسلَْت إليها

تناثرت الورود، ويبست ا�وراق وذبلت الث´ر

انثقب بيت يونان من كل جانب، ودخلت الشمس، وسحقت الرجل îرارة

، وتضاعف العناء ع� اُتَعب حملت الريح ذلك الِظل الذي أراحه، واشتدÌ الحر«

تحوÌل الجو الرطب إÛ سخونة، وحرقه الحّر � سبات ُمتَعب استوÛ عليه

تناثرت ا�وراق التي فوقه، وقلق الرجل، وأفاق من نومه، وهو مذعور          

بَه ولعله ظنÌ أن هذا هو الدمار الذي كان ينتظره، هجم ع� ادينة، وبلغ إليه ليَُعذ�

َر ا�ضطراب نينوى، واستأصل معها مظلته الشهية Ìى، هل دمÏنظر ل

تَُرى هل قَلََب الغضب ادينة ع� ساكنيها، وأð وبلغ إÛ اليقطينة واستأصلها فسقطت؟

ْر، استاءت نفسه، وسأل اوت بأÉٍ شديٍد Ìتَُدم Éوإذ نظر ووجد أن ادينة قا~ة و

، ُخْذ نفó، أعطني اوت الذي أطلبه �åهللا: ر Ûت¾ع إ

مدينة الُغلف ابنية باÃثم É تُهَدْم، واظلة الصغÏة التي اقتنيتها أصابتها الرياح

خربت اظلة التي É تتجاوز وصاياك، ونينوى تتهلل طربًا، وكانت éورها � تَُعد

 مدينة ا�éار أسوارها مرتفعة ومنيعة، واليقطينة الصغÏة

َمْت ò راحة اقتُلَِعْت وانطرحت Ìالتي قد 

التي البسيطة  وا�وراق  الغضب،  من  نََجْت  إæًا  املوءة  ا�ُممي�   أبراج 

اقتنيتها سقط وذبلت

� أجد هنا راحة áيح باوت فإµأس áن يا رب، حلني من الحياة التي تزعجني. فإßا

         É�باليقطينة التي يبست، أظهر الرب له أنه وهو نبي أيًضا هو إنسان، ويؤه هو أيضا ا
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لماذا تلوم مراحمی؟
ردÌ هللا ع� سؤال يونان بسؤال، إذ قال له: هل حزنَت كثÏًا ك´ تقول؟

قال يونان: حزنُت جًدا حتى اوت، ضيقي عظيم، وبسببه طلبُت اوت

وإذ قال إنه حزن ع� ال�{ء، حينئذ استعمل الرب التأنيب

قُْل ò أيها النبي اذا َذممَت شفقتي،؟ واذا عاتبتني �نني تخلÌيُْت عن التدمÏ؟"

يقطينة الَقْرع التي É تتعب فيها و� ربÌيْتها، نبتت � الليل وأنت É تشعر أو تعرف بها

عادت ويبست، وأنت بعيد من ا�مريْن، و� يعود إليك ýوها و� جفافها

ليس لك يد � أنها نبتت و� يبست، وإذ كان ا�مر هكذا، إذا بك حزين جًدا ك´ تقول

 كيف � أحزن بهدم ادينة العظيمة التي تضم ألوفًا من الناس؟

اذا � تُْشِفْق ع� ربوات ا�طفال، ا�ثنتي ع�ة، هؤ�ء الذين � نينوى مع الحيوانات الكثÏة؟

رَْت؟ اليقطينة التي يبست وهي ليست ملكك أحزنتك، ادينة التي هي مل÷ اذا � تشفق عليها إذا ُدم�

أنا الذي صوÌرُت ا�طفال � بطون أمهاتهم، وأعطيت الحياة للناس الناطق�

أنت É تخلق اليقطينة، وانزعجَت �نها فسدت، أنا الذي خلقُت أ� أشفق ع� مخلوقاç؟

أنا غضبُت ع� أهل نينوى فأرسلتُك، وا طلبوا مني، أشفقُت، فل´ذا تتذمر؟

من شأá أن أريد، ومن شأá أن أصنع ما أشاء، اذا أنت ُمنزِعج �á رحمُت التائب�؟

كل أحٍد يحزن ع� مقتنياته إن فسدْت، اذا تÙُُِع أنت لتهدم مدينتي التي هي ملٌك ò؟

ك´ حزنَت أنت اßن، أنا أيضا أحزُن أكÞ منك ع� نينوى لو سقطت
ً́ للتوبة، مبارك �نه مملوء باراحم، ويُْشِفُق ع� من يَْدُعونه1 بحنانه فتح بابًا عظي
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�ن خ�ًصا،  ليس  ب�ية  مصادر  بواسطة  الخ�ص   �  الرجاء 

الذين أولئك  فإن  لذلك  اوت.  تهزم   � للموت  القابلة   الوسائل 

 يعيشون � وقت ا�ضطرابات يلزمهم أن يكونوا ُمتَله�ف� ع� الص�ة لرب�

 الس´ء، الذي يسمح بالحزن أو البهجة، وهو وحده بتنازله اتواضع، ¥كن أن يؤكد أن

اتاعب قد أُِزيلَْت وا�زمنة السعيدة قد اسµُدت

 قوة الصلوات والقوة الشافية للدموع � ح¾ة هللا أبينا ه´ الدرس الذي يلزم تََعل«مه من نينوى التي خلصت

 بحزنها... هكذا اÃ¥ان الذي يتكئ ع� هللا يجب أن يَُقو�ي القلوب اُرتِعبة، وثقتها � هللا يجب أن توحي لها بأيام

 مملوءة س�ًما. فإن مخافة الرب تكفل التحر«ر من الخوف، بين´ من � يخاف الرب هو وحده يليق به أن يخاف

من كل أحٍد. هؤ�ء الذين ليس لهم ثقة � اسيح كحامل للخ�ص، يليق بهم أن يضعوا ثقتهم � فرٍق ب�ية

�الشاعر ال�تيني بولينوس من نو

التوبه معرکه أَم ُعْرس
ع الذي صنعته نينوى للتوبة، فكانت تُسَمُع أصوات ا�É من كل ا�فواه كان شهيًا التجم«

     محبوبًا كان ا�حتفال الذي صار � شوارعهم، �نهم كانوا يذرفون الدموع، وينالون الرحمة �جل خ�صهم

كان بهيًا الُعرْس الذي صنعوه بانسحاق النفس، �ن أصوات البكاء كانت ترعد فيه بدل ازمار

كان بهيًا العيد الجديد الذي صار هناك، وبدل الذبائح دخلت الص�ة لتَُقرÌَب فيه

فاحت التنهدات من كل ا�فواه كالعطور، لÎÏ الرب بذلك العمل الذي كان يُِحب«ه

كان ت¾«ًعا ¥Ò من ينظر إليه عجبًا، �ن الك كان قد أصبح مؤد�بها ليجمعها

خرج العريس من حجاله �بًسا اسوح، وخرجت العروس من خدرها، وأحنت رأسها بحزٍن عظيم

تفرÌسا � الك، وإذا به قد طرح تاجه � أÉٍ عظيٍم، فطرح العروسان أكاليله´ وبكيا معه

ألقت العرائس ثياب بهاء العرس، وتباهت بلبس اسوح ع� أجسادهن

م ارتدين ثياب الحزن، وعوض ا�طياب، وضعن الرماد ع� رؤوسهن عوض التنع«

بصوت يونان بطُلت ا�فراح � ادينة، ولبست ادينة كلها الِحداد مع ساكنيها
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نینوى َتِدین ابنه یعقوب
دخل يونان إÛ مدينة نينوى بدون انتصارات جبارة، وهو ينذر بالدمار فقط

قال فيها كلمة بسيطة بدون برهان، وÉ يحتقره رجال نينوى الذين كانوا حك´ء

ولهذا كُِتَب أن رجال نينوى يقومون ويَْحُكمون ع� جيل افµى ع� اَُخل�ص

يونان لسان  ع�  فيقول  يهلك،  إÝائيل  بين´  ا�مم  تدرك   هللا 

 النبي: [إنني الوحيد ب� كÞة ا�نبياء أُعلُِن لشعبي عن دماره خ�ل

خ�ص اßَخرين

حزن ذاك العâاá، وصار � ضيٍق شديٍد وكآبة نفس، وص�Ì بأÉ إÛ هللا

ف Ìبسبب الرحمة، وهو يتأس Ìة، ليُعاتِب الربÏْت فيه الغÌدب

، أنا أعرف أنك رحوم ورؤوف، ولهذا َسبَْقُت فهربُت ا أرسلتني �åر

كنت أعرف طول أناتك منذ مدة طويلة، ولهذا خفُت أن آç إÛ نينوى املوءة إæًا

، كنُت أعرف بأنه � حدÌ لنعمتك، ولن تµكك رحمتك ت¾ب ا�éار ك´ ينبغي �åر

ن أن بحر الرحمة يجري منك، وكل تهديدك يضمحل به، وكأنه غÏ موجود كنُت ُمتيق�

، كنت أعرف كم أن يدك مملوءة حنانًا، و� تقدر أن ëُِْسَك العصا لعذاٍب ُمâٍِْح �åر

كنت أخاف من هذا ا�مر الذي حدث اßن، ولهذا سبقُت وهربت منك مثل عاٍص

هذه كانت قناعتي ا كنُت � وطني، فقد وجدتك رحوًما ك´ كنت أعرف، ولهذا استصعبُت أن أُنِذَر

كنُت أعرف، ولهذا É أُرِْد أن آç إÛ نينوى، غصبتني çß، فأتيت �دعو بدمار، واßن É يحدث

انظروا أيها الحك´ء îاذا يلوم يونان هللا: عرفُت أنك رحوم وحنان

ه ع� الرحمة، و�مه �نه � يؤذي، وعاتبه ع� نعمته الكثÏة ÌÏع

كان خصام مملوء عجبًا ن ينظر إليه، وقد أعده النبي ليتخاصم مع هللا

فتÌَش عن أسباب بحسب إمكانيته ليناقشه بها، وÉ يجد سوى كونه رحوًما

�نه يرحم، ولهذا السبب بدأ يونان يلومه Ïه بهذا التعي �Ïكان يَُع

تضايق يونان ولو وجد ربوات الحجج، �ð بها ضد رب�ه بسبب الحزن الذي لحق به

وإذ É يقدر أن يقول شيئًا، قال باختصار: عرفتك أنك رحوم وحنان

�م هللا ع� رحمته ورأفته، وبدأ يطلب اوت لنفسه îرارة

�ن اوت اßن أفضل ò من الحياة ،óام هللا: "يا سيدي ُخْذ من�ي نف Ìع قُد Ì¾ت

أود أن أكون ميتًا، و� تجعلني كاذبًا! اßن فسدت كلمتي الخاصة بالنبوة، واوت ò خÏ من العار
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یقطینه َقْرع تنبت فوق رأسه
ذ Ìة كبيٍت له، يَحِميه من حرارة الشمس؛ ففرح به وزال عنه حزنه. وفرح قلبه، وتلذÏظل الُشج Ûتطلع يونان إ 

ر Ìمور التي جعلته يتذم�بالهواء الرطب، وزالت كآبته منه. اسµاح اُتَعب من عناء كرازته، وزالت عنه كل هذه ا

اشتهر بعجائب  �نينوى وقد عمل قوات و  Ûإ يونان  يَْدُخْل   É 

مثل ُمَخل�صنا

ْ فيها ااء إÛ الخمر لتتلذذ به، بل مزج لها أًا وقبلت منه �نها كانت حكيمة �Ïيَُغ É

َد الجبابرة بالتدمÏ وÉ يتذمروا Ìل÷ يَُحّب، بل هد Îيُْعِط شفاًء للمر É

ا جاءهم بأخباٍر سيئٍة سمعوه بحٍب، فلو فعل هناك أمور حسنة ماذا كان سيحدث؟

أعلن هناك أن ادينة ستهلك وقد قُِبَل، فلو قدر أن يقيم اوð كم كان سيُعظÌم؟

قال لها إن أحياءها سيموتون، فسجدت وأكرمته، فلو قال لها: سيحيا أمواتها لعلها كانت ملÌَكته عليها

صهيون نقضت سبيل رب�نا احبوب، وإذ كان يصنع فيها الحسنات كان يُهان

شفى ارÎ وعاù ا�وجاع وطَهÌر الâص وأَْخَرَج الشياط� وأَْسَمَع الصم

صهيون جحدت كل هذه الحسنات وبعد كل هذه ا�مور كافأت ابن هللا باÃهانة

لوا إليه Ìمور � أرض نينوى، بدأ بالهدم وجميعهم أحب«وه وتوس�يونان É يفعل أمرًا واحًدا من هذه ا

يليق بهذه (نينوى)، ا�سم الفاضل � العاÉ كله، �نها عملت � ا�رض عم�ً صالًحا

هذه التي تقوم � اليوم ا�خÏ مع ابنة يعقوب وتدينها، �نها تشكÌَكْت � اَُخل�ص

تخلÌَصْت نينوى بالص�ة � بالذهب، مدينة دفعت الدموُع æنها، ودخلت ثم َسَكَنتها

مدينة مقتناه بصلوات من ِقبَل هللا.. ُمَعل�َمة بنيها صوم ا�É وبه تخلص
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صباح مشرق على نینوى
َْت أصوات البكاء بالتسبيح، وعوض الدموع مسحوا وجوههم بالبهجة ÌÏتغ

هتف ا�حرار أمام الك بصوٍت مرتفعٍ: لتَُفرّحك يا ملكنا البشارة الجديدة، ونحيا معك

قُْم أيها النشيط من اذلة وافرح معنا

أيها الحكيم غ�Ï مسوحك، �ن الغضب قد بطُل

بنا إليه. اختم طلبتك، �ن ادينة قد تغطÌْت بالرحمة قُْم من الرماد، �ن الرب ارتû بتقر«
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خصومه مملوءه دهشه
 يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [حًقا لقد خجل النبي إذ رأى أن ما تنبأ به É يتحقق... أما هللا ف� يخجل أن

 يطلب أمرًا واحًدا هو خ�ص الب� وص�ح خادمه.] ويرى القديس چÏوم أن َغمÌ يونان وشكواه يقومان ع�

َمه �هل نينوى كإلٍه قاٍس، لذا اشتهى اوت و� يرى مراحم  إدراكه مراحم هللا ورأفاته، إذ É يكن ُمْمِكًنا أن يَُقد�
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 أعطاه هللا شيئًا ل÷ إذا ما أخذه منه يتأÉ لفقده

أمر يقطينة قَْرع أن تنبت فوق رأسه، فكÞ الِظل باظلة التي صنعها له

أمر الرب، ونبتت اليقطينة فوق يونان، ورآها ففرح، وزال ضيقه الشديد

اسµاح اُتَعب تحت الظل، وابتهج قلبه بزوال الضيق احيط به

أُعِجَب الرجل بالبيت الجديد الذي اقتناه فجأة، وأَحبÌه كثÏًا حتى نó كل أه

ابتهجت نفسه با�وراق التي رآها هناك، فهدأ من الغضب، وÉ يعد يطلب اوت لنفسه

نَظÌم له الرب أمام وجهه منظرًا شهيًا، وبحكمة أبهج محياه اكمد

Ïالرجل مثل غني بذهبه الكث Ìâوراق والث´ر مرصوفة فوق رأسه، فتك�رأى ا

رأى ا�زهار � ذلك السقف الذي فوقه، وفرح بها كأýا بالكواكب التي توجد � الفضاء
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انثقب بیت یونان
 بين´ كان يونان يستظل تحت اليقطينة، و� الغد عند طلوع الفجر þبت الدودة الُشَجÏْة وامتÒت أوراق الُشجÏة

 ثقوبًا بسبب الدودة، فشعر يونان كأن بيته مملوء ثقوبًا. واذ هبÌْت ريح سقط الورق اثقوب عليه، فقام من نومه

� فزٍع، É يعد بيته قادًرا ع� ح´يته من حرارة الشمس. فتمرÌرَْت نفسه فيه وانسحق، مشتهيًا لنفسه اوت

حينئذ أمر الرب يقطينة الَقْرع فيبست، بريح حارة أُرِسلَْت إليها

تناثرت الورود، ويبست ا�وراق وذبلت الث´ر

انثقب بيت يونان من كل جانب، ودخلت الشمس، وسحقت الرجل îرارة

، وتضاعف العناء ع� اُتَعب حملت الريح ذلك الِظل الذي أراحه، واشتدÌ الحر«

تحوÌل الجو الرطب إÛ سخونة، وحرقه الحّر � سبات ُمتَعب استوÛ عليه

تناثرت ا�وراق التي فوقه، وقلق الرجل، وأفاق من نومه، وهو مذعور          

بَه ولعله ظنÌ أن هذا هو الدمار الذي كان ينتظره، هجم ع� ادينة، وبلغ إليه ليَُعذ�

َر ا�ضطراب نينوى، واستأصل معها مظلته الشهية Ìى، هل دمÏنظر ل

تَُرى هل قَلََب الغضب ادينة ع� ساكنيها، وأð وبلغ إÛ اليقطينة واستأصلها فسقطت؟

ْر، استاءت نفسه، وسأل اوت بأÉٍ شديٍد Ìتَُدم Éوإذ نظر ووجد أن ادينة قا~ة و

، ُخْذ نفó، أعطني اوت الذي أطلبه �åهللا: ر Ûت¾ع إ

مدينة الُغلف ابنية باÃثم É تُهَدْم، واظلة الصغÏة التي اقتنيتها أصابتها الرياح

خربت اظلة التي É تتجاوز وصاياك، ونينوى تتهلل طربًا، وكانت éورها � تَُعد

..

...

!

!

 مدينة ا�éار أسوارها مرتفعة ومنيعة، واليقطينة الصغÏة

َمْت ò راحة اقتُلَِعْت وانطرحت Ìالتي قد 

التي البسيطة  وا�وراق  الغضب،  من  نََجْت  إæًا  املوءة  ا�ُممي�   أبراج 

اقتنيتها سقط وذبلت

� أجد هنا راحة áيح باوت فإµأس áن يا رب، حلني من الحياة التي تزعجني. فإßا

         É�باليقطينة التي يبست، أظهر الرب له أنه وهو نبي أيًضا هو إنسان، ويؤه هو أيضا ا
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لماذا تلوم مراحمی؟
ردÌ هللا ع� سؤال يونان بسؤال، إذ قال له: هل حزنَت كثÏًا ك´ تقول؟

قال يونان: حزنُت جًدا حتى اوت، ضيقي عظيم، وبسببه طلبُت اوت

وإذ قال إنه حزن ع� ال�{ء، حينئذ استعمل الرب التأنيب

قُْل ò أيها النبي اذا َذممَت شفقتي،؟ واذا عاتبتني �نني تخلÌيُْت عن التدمÏ؟"

يقطينة الَقْرع التي É تتعب فيها و� ربÌيْتها، نبتت � الليل وأنت É تشعر أو تعرف بها

عادت ويبست، وأنت بعيد من ا�مريْن، و� يعود إليك ýوها و� جفافها

ليس لك يد � أنها نبتت و� يبست، وإذ كان ا�مر هكذا، إذا بك حزين جًدا ك´ تقول

 كيف � أحزن بهدم ادينة العظيمة التي تضم ألوفًا من الناس؟

اذا � تُْشِفْق ع� ربوات ا�طفال، ا�ثنتي ع�ة، هؤ�ء الذين � نينوى مع الحيوانات الكثÏة؟

رَْت؟ اليقطينة التي يبست وهي ليست ملكك أحزنتك، ادينة التي هي مل÷ اذا � تشفق عليها إذا ُدم�

أنا الذي صوÌرُت ا�طفال � بطون أمهاتهم، وأعطيت الحياة للناس الناطق�

أنت É تخلق اليقطينة، وانزعجَت �نها فسدت، أنا الذي خلقُت أ� أشفق ع� مخلوقاç؟

أنا غضبُت ع� أهل نينوى فأرسلتُك، وا طلبوا مني، أشفقُت، فل´ذا تتذمر؟

من شأá أن أريد، ومن شأá أن أصنع ما أشاء، اذا أنت ُمنزِعج �á رحمُت التائب�؟

كل أحٍد يحزن ع� مقتنياته إن فسدْت، اذا تÙُُِع أنت لتهدم مدينتي التي هي ملٌك ò؟

ك´ حزنَت أنت اßن، أنا أيضا أحزُن أكÞ منك ع� نينوى لو سقطت
ً́ للتوبة، مبارك �نه مملوء باراحم، ويُْشِفُق ع� من يَْدُعونه1 بحنانه فتح بابًا عظي
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�ن خ�ًصا،  ليس  ب�ية  مصادر  بواسطة  الخ�ص   �  الرجاء 

الذين أولئك  فإن  لذلك  اوت.  تهزم   � للموت  القابلة   الوسائل 

 يعيشون � وقت ا�ضطرابات يلزمهم أن يكونوا ُمتَله�ف� ع� الص�ة لرب�

 الس´ء، الذي يسمح بالحزن أو البهجة، وهو وحده بتنازله اتواضع، ¥كن أن يؤكد أن

اتاعب قد أُِزيلَْت وا�زمنة السعيدة قد اسµُدت

 قوة الصلوات والقوة الشافية للدموع � ح¾ة هللا أبينا ه´ الدرس الذي يلزم تََعل«مه من نينوى التي خلصت

 بحزنها... هكذا اÃ¥ان الذي يتكئ ع� هللا يجب أن يَُقو�ي القلوب اُرتِعبة، وثقتها � هللا يجب أن توحي لها بأيام

 مملوءة س�ًما. فإن مخافة الرب تكفل التحر«ر من الخوف، بين´ من � يخاف الرب هو وحده يليق به أن يخاف

من كل أحٍد. هؤ�ء الذين ليس لهم ثقة � اسيح كحامل للخ�ص، يليق بهم أن يضعوا ثقتهم � فرٍق ب�ية

�الشاعر ال�تيني بولينوس من نو

التوبه معرکه أَم ُعْرس
ع الذي صنعته نينوى للتوبة، فكانت تُسَمُع أصوات ا�É من كل ا�فواه كان شهيًا التجم«

     محبوبًا كان ا�حتفال الذي صار � شوارعهم، �نهم كانوا يذرفون الدموع، وينالون الرحمة �جل خ�صهم

كان بهيًا الُعرْس الذي صنعوه بانسحاق النفس، �ن أصوات البكاء كانت ترعد فيه بدل ازمار

كان بهيًا العيد الجديد الذي صار هناك، وبدل الذبائح دخلت الص�ة لتَُقرÌَب فيه

فاحت التنهدات من كل ا�فواه كالعطور، لÎÏ الرب بذلك العمل الذي كان يُِحب«ه

كان ت¾«ًعا ¥Ò من ينظر إليه عجبًا، �ن الك كان قد أصبح مؤد�بها ليجمعها

خرج العريس من حجاله �بًسا اسوح، وخرجت العروس من خدرها، وأحنت رأسها بحزٍن عظيم

تفرÌسا � الك، وإذا به قد طرح تاجه � أÉٍ عظيٍم، فطرح العروسان أكاليله´ وبكيا معه

ألقت العرائس ثياب بهاء العرس، وتباهت بلبس اسوح ع� أجسادهن

م ارتدين ثياب الحزن، وعوض ا�طياب، وضعن الرماد ع� رؤوسهن عوض التنع«

بصوت يونان بطُلت ا�فراح � ادينة، ولبست ادينة كلها الِحداد مع ساكنيها
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نینوى َتِدین ابنه یعقوب
دخل يونان إÛ مدينة نينوى بدون انتصارات جبارة، وهو ينذر بالدمار فقط

قال فيها كلمة بسيطة بدون برهان، وÉ يحتقره رجال نينوى الذين كانوا حك´ء

ولهذا كُِتَب أن رجال نينوى يقومون ويَْحُكمون ع� جيل افµى ع� اَُخل�ص القمص تادرس یعقوب ملطي
الخمیس ١٨ أمشیر ١٧٣٧ش

٢٥ فبرایر ٢٠٢١م

يونان لسان  ع�  فيقول  يهلك،  إÝائيل  بين´  ا�مم  تدرك   هللا 

 النبي: [إنني الوحيد ب� كÞة ا�نبياء أُعلُِن لشعبي عن دماره خ�ل

خ�ص اßَخرين

حزن ذاك العâاá، وصار � ضيٍق شديٍد وكآبة نفس، وص�Ì بأÉ إÛ هللا

ف Ìبسبب الرحمة، وهو يتأس Ìة، ليُعاتِب الربÏْت فيه الغÌدب

، أنا أعرف أنك رحوم ورؤوف، ولهذا َسبَْقُت فهربُت ا أرسلتني �åر

كنت أعرف طول أناتك منذ مدة طويلة، ولهذا خفُت أن آç إÛ نينوى املوءة إæًا

، كنُت أعرف بأنه � حدÌ لنعمتك، ولن تµكك رحمتك ت¾ب ا�éار ك´ ينبغي �åر

ن أن بحر الرحمة يجري منك، وكل تهديدك يضمحل به، وكأنه غÏ موجود كنُت ُمتيق�

، كنت أعرف كم أن يدك مملوءة حنانًا، و� تقدر أن ëُِْسَك العصا لعذاٍب ُمâٍِْح �åر

كنت أخاف من هذا ا�مر الذي حدث اßن، ولهذا سبقُت وهربت منك مثل عاٍص

هذه كانت قناعتي ا كنُت � وطني، فقد وجدتك رحوًما ك´ كنت أعرف، ولهذا استصعبُت أن أُنِذَر

كنُت أعرف، ولهذا É أُرِْد أن آç إÛ نينوى، غصبتني çß، فأتيت �دعو بدمار، واßن É يحدث

انظروا أيها الحك´ء îاذا يلوم يونان هللا: عرفُت أنك رحوم وحنان

ه ع� الرحمة، و�مه �نه � يؤذي، وعاتبه ع� نعمته الكثÏة ÌÏع

كان خصام مملوء عجبًا ن ينظر إليه، وقد أعده النبي ليتخاصم مع هللا

فتÌَش عن أسباب بحسب إمكانيته ليناقشه بها، وÉ يجد سوى كونه رحوًما

�نه يرحم، ولهذا السبب بدأ يونان يلومه Ïه بهذا التعي �Ïكان يَُع

تضايق يونان ولو وجد ربوات الحجج، �ð بها ضد رب�ه بسبب الحزن الذي لحق به

وإذ É يقدر أن يقول شيئًا، قال باختصار: عرفتك أنك رحوم وحنان

�م هللا ع� رحمته ورأفته، وبدأ يطلب اوت لنفسه îرارة

�ن اوت اßن أفضل ò من الحياة ،óام هللا: "يا سيدي ُخْذ من�ي نف Ìع قُد Ì¾ت

أود أن أكون ميتًا، و� تجعلني كاذبًا! اßن فسدت كلمتي الخاصة بالنبوة، واوت ò خÏ من العار
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یقطینه َقْرع تنبت فوق رأسه
ذ Ìة كبيٍت له، يَحِميه من حرارة الشمس؛ ففرح به وزال عنه حزنه. وفرح قلبه، وتلذÏظل الُشج Ûتطلع يونان إ 

ر Ìمور التي جعلته يتذم�بالهواء الرطب، وزالت كآبته منه. اسµاح اُتَعب من عناء كرازته، وزالت عنه كل هذه ا

اشتهر بعجائب  �نينوى وقد عمل قوات و  Ûإ يونان  يَْدُخْل   É 

مثل ُمَخل�صنا

ْ فيها ااء إÛ الخمر لتتلذذ به، بل مزج لها أًا وقبلت منه �نها كانت حكيمة �Ïيَُغ É

َد الجبابرة بالتدمÏ وÉ يتذمروا Ìل÷ يَُحّب، بل هد Îيُْعِط شفاًء للمر É

ا جاءهم بأخباٍر سيئٍة سمعوه بحٍب، فلو فعل هناك أمور حسنة ماذا كان سيحدث؟

أعلن هناك أن ادينة ستهلك وقد قُِبَل، فلو قدر أن يقيم اوð كم كان سيُعظÌم؟

قال لها إن أحياءها سيموتون، فسجدت وأكرمته، فلو قال لها: سيحيا أمواتها لعلها كانت ملÌَكته عليها

صهيون نقضت سبيل رب�نا احبوب، وإذ كان يصنع فيها الحسنات كان يُهان

شفى ارÎ وعاù ا�وجاع وطَهÌر الâص وأَْخَرَج الشياط� وأَْسَمَع الصم

صهيون جحدت كل هذه الحسنات وبعد كل هذه ا�مور كافأت ابن هللا باÃهانة

لوا إليه Ìمور � أرض نينوى، بدأ بالهدم وجميعهم أحب«وه وتوس�يونان É يفعل أمرًا واحًدا من هذه ا

يليق بهذه (نينوى)، ا�سم الفاضل � العاÉ كله، �نها عملت � ا�رض عم�ً صالًحا

هذه التي تقوم � اليوم ا�خÏ مع ابنة يعقوب وتدينها، �نها تشكÌَكْت � اَُخل�ص

تخلÌَصْت نينوى بالص�ة � بالذهب، مدينة دفعت الدموُع æنها، ودخلت ثم َسَكَنتها

مدينة مقتناه بصلوات من ِقبَل هللا.. ُمَعل�َمة بنيها صوم ا�É وبه تخلص
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صباح مشرق على نینوى
َْت أصوات البكاء بالتسبيح، وعوض الدموع مسحوا وجوههم بالبهجة ÌÏتغ

هتف ا�حرار أمام الك بصوٍت مرتفعٍ: لتَُفرّحك يا ملكنا البشارة الجديدة، ونحيا معك

قُْم أيها النشيط من اذلة وافرح معنا

أيها الحكيم غ�Ï مسوحك، �ن الغضب قد بطُل

بنا إليه. اختم طلبتك، �ن ادينة قد تغطÌْت بالرحمة قُْم من الرماد، �ن الرب ارتû بتقر«
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خصومه مملوءه دهشه
 يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: [حًقا لقد خجل النبي إذ رأى أن ما تنبأ به É يتحقق... أما هللا ف� يخجل أن

 يطلب أمرًا واحًدا هو خ�ص الب� وص�ح خادمه.] ويرى القديس چÏوم أن َغمÌ يونان وشكواه يقومان ع�

َمه �هل نينوى كإلٍه قاٍس، لذا اشتهى اوت و� يرى مراحم  إدراكه مراحم هللا ورأفاته، إذ É يكن ُمْمِكًنا أن يَُقد�



 أعطاه هللا شيئًا ل÷ إذا ما أخذه منه يتأÉ لفقده

أمر يقطينة قَْرع أن تنبت فوق رأسه، فكÞ الِظل باظلة التي صنعها له

أمر الرب، ونبتت اليقطينة فوق يونان، ورآها ففرح، وزال ضيقه الشديد

اسµاح اُتَعب تحت الظل، وابتهج قلبه بزوال الضيق احيط به

أُعِجَب الرجل بالبيت الجديد الذي اقتناه فجأة، وأَحبÌه كثÏًا حتى نó كل أه

ابتهجت نفسه با�وراق التي رآها هناك، فهدأ من الغضب، وÉ يعد يطلب اوت لنفسه

نَظÌم له الرب أمام وجهه منظرًا شهيًا، وبحكمة أبهج محياه اكمد

Ïالرجل مثل غني بذهبه الكث Ìâوراق والث´ر مرصوفة فوق رأسه، فتك�رأى ا

رأى ا�زهار � ذلك السقف الذي فوقه، وفرح بها كأýا بالكواكب التي توجد � الفضاء
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انثقب بیت یونان
 بين´ كان يونان يستظل تحت اليقطينة، و� الغد عند طلوع الفجر þبت الدودة الُشَجÏْة وامتÒت أوراق الُشجÏة

 ثقوبًا بسبب الدودة، فشعر يونان كأن بيته مملوء ثقوبًا. واذ هبÌْت ريح سقط الورق اثقوب عليه، فقام من نومه

� فزٍع، É يعد بيته قادًرا ع� ح´يته من حرارة الشمس. فتمرÌرَْت نفسه فيه وانسحق، مشتهيًا لنفسه اوت

حينئذ أمر الرب يقطينة الَقْرع فيبست، بريح حارة أُرِسلَْت إليها

تناثرت الورود، ويبست ا�وراق وذبلت الث´ر

انثقب بيت يونان من كل جانب، ودخلت الشمس، وسحقت الرجل îرارة

، وتضاعف العناء ع� اُتَعب حملت الريح ذلك الِظل الذي أراحه، واشتدÌ الحر«

تحوÌل الجو الرطب إÛ سخونة، وحرقه الحّر � سبات ُمتَعب استوÛ عليه

تناثرت ا�وراق التي فوقه، وقلق الرجل، وأفاق من نومه، وهو مذعور          

بَه ولعله ظنÌ أن هذا هو الدمار الذي كان ينتظره، هجم ع� ادينة، وبلغ إليه ليَُعذ�

َر ا�ضطراب نينوى، واستأصل معها مظلته الشهية Ìى، هل دمÏنظر ل

تَُرى هل قَلََب الغضب ادينة ع� ساكنيها، وأð وبلغ إÛ اليقطينة واستأصلها فسقطت؟

ْر، استاءت نفسه، وسأل اوت بأÉٍ شديٍد Ìتَُدم Éوإذ نظر ووجد أن ادينة قا~ة و

، ُخْذ نفó، أعطني اوت الذي أطلبه �åهللا: ر Ûت¾ع إ

مدينة الُغلف ابنية باÃثم É تُهَدْم، واظلة الصغÏة التي اقتنيتها أصابتها الرياح

خربت اظلة التي É تتجاوز وصاياك، ونينوى تتهلل طربًا، وكانت éورها � تَُعد
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 مدينة ا�éار أسوارها مرتفعة ومنيعة، واليقطينة الصغÏة

َمْت ò راحة اقتُلَِعْت وانطرحت Ìالتي قد 

التي البسيطة  وا�وراق  الغضب،  من  نََجْت  إæًا  املوءة  ا�ُممي�   أبراج 

اقتنيتها سقط وذبلت

� أجد هنا راحة áيح باوت فإµأس áن يا رب، حلني من الحياة التي تزعجني. فإßا

         É�باليقطينة التي يبست، أظهر الرب له أنه وهو نبي أيًضا هو إنسان، ويؤه هو أيضا ا
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لماذا تلوم مراحمی؟
ردÌ هللا ع� سؤال يونان بسؤال، إذ قال له: هل حزنَت كثÏًا ك´ تقول؟

قال يونان: حزنُت جًدا حتى اوت، ضيقي عظيم، وبسببه طلبُت اوت

وإذ قال إنه حزن ع� ال�{ء، حينئذ استعمل الرب التأنيب

قُْل ò أيها النبي اذا َذممَت شفقتي،؟ واذا عاتبتني �نني تخلÌيُْت عن التدمÏ؟"

يقطينة الَقْرع التي É تتعب فيها و� ربÌيْتها، نبتت � الليل وأنت É تشعر أو تعرف بها

عادت ويبست، وأنت بعيد من ا�مريْن، و� يعود إليك ýوها و� جفافها

ليس لك يد � أنها نبتت و� يبست، وإذ كان ا�مر هكذا، إذا بك حزين جًدا ك´ تقول

 كيف � أحزن بهدم ادينة العظيمة التي تضم ألوفًا من الناس؟

اذا � تُْشِفْق ع� ربوات ا�طفال، ا�ثنتي ع�ة، هؤ�ء الذين � نينوى مع الحيوانات الكثÏة؟

رَْت؟ اليقطينة التي يبست وهي ليست ملكك أحزنتك، ادينة التي هي مل÷ اذا � تشفق عليها إذا ُدم�

أنا الذي صوÌرُت ا�طفال � بطون أمهاتهم، وأعطيت الحياة للناس الناطق�

أنت É تخلق اليقطينة، وانزعجَت �نها فسدت، أنا الذي خلقُت أ� أشفق ع� مخلوقاç؟

أنا غضبُت ع� أهل نينوى فأرسلتُك، وا طلبوا مني، أشفقُت، فل´ذا تتذمر؟

من شأá أن أريد، ومن شأá أن أصنع ما أشاء، اذا أنت ُمنزِعج �á رحمُت التائب�؟

كل أحٍد يحزن ع� مقتنياته إن فسدْت، اذا تÙُُِع أنت لتهدم مدينتي التي هي ملٌك ò؟

ك´ حزنَت أنت اßن، أنا أيضا أحزُن أكÞ منك ع� نينوى لو سقطت
ً́ للتوبة، مبارك �نه مملوء باراحم، ويُْشِفُق ع� من يَْدُعونه1 بحنانه فتح بابًا عظي
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