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 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
2000 يناير                                            وجًها لوجه   

 ؟إىل أين أهرب

والهارب الثالث الذى ندرسه بنعمة الرب هو يونان النبى،    

تطالع قصته فى سفره الشيق جًدا. أنا أعلم أنك تحفظها، ولكن 

 أريدك تطالع منها اآلن األجزاء التالية: 

 ( [ 1-1:1) يون، (   11،  5 ، 3-1:1] ) يون 

بِّ إِلَى يُونَاَن ْبِن أَِمتَّاَي قَائِ  1"  قُِم » 1الً:  َوَصاَر قَْوُل الرَّ

اْذهَْب إِلَى نِينََوى اْلَمِدينَِة اْلَعِظيَمِة َونَاِد َعلَْيهَا، ألَنَّهُ قَْد َصِعَد 

هُْم أََماِمي فَقَاَم يُونَاُن لِيَْهُرَب إِلَى تَْرِشيَش ِمْن َوْجِه  3«.  َشرُّ

، فَنََزَل إِلَى يَافَا َوَوَجَد َسفِينَةً َذاِهبَةً إِلَى تَْرشِ  بِّ يَش، فََدفََع الرَّ

أُْجَرتَهَا َونََزَل فِيهَا، لِيَْذهََب َمَعهُْم إِلَى تَْرِشيَش ِمْن َوْجِه 

. بِّ فََخاَف اْلَمالَُّحوَن َوَصَرُخوا ُكلُّ َواِحٍد إِلَى  5..... الرَّ

فِينَِة إِلَى اْلبَْحِر لِيَُخفِّفُوا  إِلِهِه، َوطََرُحوا األَْمتَِعةَ الَّتِي فِي السَّ

فِينَِة َعْنهُ  ا يُونَاُن فََكاَن قَْد نََزَل إِلَى َجْوِف السَّ ْم. َوأَمَّ

 َواْضطََجَع َونَاَم نَْوًما ثَقِيالً. ....

ُخُذونِي َواْطَرُحونِي فِي اْلبَْحِر فَيَْسُكَن اْلبَْحُر »فَقَاَل لَهُْم:  11

 «."اْلَعِظيُم َعلَْيُكمْ َعْنُكْم، ألَنَّنِي َعالٌِم أَنَّهُ بَِسبَبِي هَذا النَّْوُء 
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وألن التأمالت عديدة جًدا فى هذا السفر سنكتفى بصالة 

 قصيرة، وأتركك تكملها أنت: 

 * أنا يارب ذاك الهارب .. 

 هارب من التعب ألجلك وألجل أوالدك. 

 هارب من فرصة أرضيك فيها وأفرح قلبك بتوبة مدينة. 

 ، ربما أسرتى، بتوبة أسرة

  أو صديقى أو جارى، أخى بتوبة إنسان

 ربما ال أدرى مما أهرب؟ ولكنى أهرب.

 أهرب وأتنافر عنك بعيًدا جًدا

بدل نينوى فى الشمال الشرقى إلى ترشيش فى أقصى 

 الغرب. 

 إبحث فى ذاتك يا ابنى،  +

 ةوأنانيً  استجد تعصبً  ستجدها تحب الراحة،

 فى قلبك وفى عقلك ستجد جهالً كامالً؛ 

 فكيف لك أن تهرب منى وأنت تعلم أنى فى كل مكان؟ 

 ،أنا أيضاً يونان يارب* 

 الهارب بل البارد الذى ال يهمه انقالب الدنيا بسببه. 

 النائم نوًما ثقيالً فى وقت ينبغى فيه التيقظ، 

ولما توقظنى ال أعود إليك معترفًا بهروبى بل إلى هروب 

 لم،أفظع، ألقى نفسى إلى البحر، إلى العا

 ربما تلهينى دوامته فأموت وتموت معى معرفتك
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  جهٌل ما بعده جهل. .وتكليفاتك

 فأنا هارب من نورك الذى يفضح ذاتى وأنانيتى 

  ؟ولكن إلى أين

 ها أنت دبرت حوتًا يبتلعنى وفى جوفه وجدتك. 

 

 أخى المحبوب ... هل تعلم ماهو الحوت فى حياتك ؟ 

، والفشل، المرض واألحزانهو التجربة والضيقة، األلم 

يسمح بها وأنت فى  وأالتى قد يلقيك الرب فيها، ر األمو

إنه الحب  حتى تالقيه هناك مثلما وجده يونان. ،هروبك

 (  1ليتك تصلى بـ ) يون اإللهى يا صديقى. 

 * اشكرك ياربى على جوف الحوت، 

 طالما إلرجاعى إليك. 

 يا من تسخر كل شيء لمنعى من الهروب، 

 ف لم أفهم حبك هذا؟كي

 

أما أخطر هروب سقط فيه يونان يا أخى فهو ماذكره 

 (  1-1:1فى ) يون الكتاب 

ا َشِديًدا، فَاْغتَاظَ.   1" َوَصلَّى إِلَى  1فََغمَّ ذلَِك يُونَاَن َغم ً

بِّ َوقَاَل:  ، أَلَْيَس هَذا َكالَِمي إِْذ ُكْنُت بَْعُد فِي »الرَّ آِه يَا َربُّ

لَِك بَاَدْرُت إِلَى اْلهََرِب إِلَى تَْرِشيَش، ألَنِّي َعلِْمُت أَْرِضي؟ لِذ

ْحَمِة َونَاِدٌم  أَنََّك إِلهٌ َرُؤوٌف َوَرِحيٌم بَِطيُء اْلَغَضِب َوَكثِيُر الرَّ
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  . ، ُخْذ نَْفِسي ِمنِّي، ألَنَّ َمْوتِي  3َعلَى الشَّرِّ فَاآلَن يَا َربُّ

: فَقَاَل ا 1«.  َخْيٌر ِمْن َحيَاتِي بُّ هَِل اْغتَْظَت »لرَّ

َواِب؟  «."بِالصَّ

 + أعجب يا إبنى الحبيب منك فى هروبك .. 

 ويغمك جًدا وتتضايق،تهرب من معرفتك بصفاتى، 

 .من كونى إلهًا رؤوفًا ورحيًما  بطيء الغضب
 على الشر. اكونى كثير الرحمة ونادمً ل تطلب الموت لنفسك،

  ؛بالعصيانترى موتك ووقوفك قدامى متلبًسا 

  خيًرا لك من الحياة معى والطاعة لكلماتى؟

 عينى عليكم يا بشر. 

 * أنا الخاسر ياسيد،  

 فبهروبى أضيع فائدتى من مراحمك ورأفاتك

 أعود إليك، ها أنا ولكنى 

 فأنا ابن مراحمك التى سترتنى فى هروبى

 ،لن آخذ مسلك يونان ياسيدى، لن أتبنى هواياته

 فيما بعد، فأنا مثله وأفظع ولن ألومه أو أدينه

 وإذا هربت هروبًا واحًدا، 

 سأعود منه فوًرا نادًما باكيًا عند قدميك، فكفانى خسارة. 

 

 ،+ أغبطك ياحبيبى على قراراك هذا

عد دوًما إلى  ولن تندم مطلقًا. 


