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" إلى أين تهرب" يونان  

 

تَّاَي قَائِّالً،  ِّ إِّلَى يُونَاَن ْبنِّ أَمِّ ب  قُمِّ اْذَهْب إِّلَى »َوَصاَر قَْوُل الرَّ

َد  يَمةِّ َونَادِّ َعلَْيَها، ألَنَّهُ قَْد َصعِّ ينَةِّ اْلَعظِّ ُهْم نِّينََوى اْلَمدِّ َشرُّ

ي 2- 1: 1يونان «. أََمامِّ  

 عندما نهرب، نهرب إلى أماكن خاطئة. .1
 

 ،ِّ ب  ْن َوْجهِّ الرَّ يَش مِّ َيْهُرَب إِّلَى تَْرشِّ فَقَاَم يُونَاُن لِّ

يَش، فََدفََع  بَةً إِّلَى تَْرشِّ فَنََزَل إِّلَى يَافَا َوَوَجَد َسفِّيَنةً َذاهِّ

ْن  يَش مِّ أُْجَرتََها َوَنَزَل فِّيَها، لِّيَْذَهَب َمَعُهْم إِّلَى تَْرشِّ

 .ِّ ب   3: 1يونان َوْجهِّ الرَّ
 

 هللا، تبدأ في تدمير ذاتكعندما تهرب من  .2
 

، فََحَدَث نَْوٌء  يَدةً إِّلَى اْلبَْحرِّ يًحا َشدِّ بُّ رِّ فَأَْرَسَل الرَّ

ُر. فََخاَف  يٌم فِّي اْلبَْحرِّ َحتَّى َكاَدتِّ السَّفِّينَةُ تَْنَكسِّ َعظِّ

، َوَطَرُحوا  هِّ ٍد إِّلَى إِّلهِّ اْلَمالَُّحوَن َوَصَرُخوا ُكلُّ َواحِّ

السَّفِّينَةِّ إِّلَى اْلبَْحرِّ لِّيَُخف ِّفُوا َعْنُهْم.  األَْمتِّعَةَ الَّتِّي فِّي

ا يُونَاُن فََكاَن قَْد نََزَل إِّلَى َجْوفِّ السَّفِّينَةِّ  َوأَمَّ

َواْضَطَجَع َونَاَم نَْوًما ثَقِّيالً. فََجاَء إِّلَْيهِّ َرئِّيُس النُّوتِّيَّةِّ 

َك »َوقَاَل لَهُ:  َعَسى َما لََك نَائًِّما؟ قُمِّ اْصُرْخ إِّلَى إِّلهِّ

لهُ فِّينَا فَالَ َنْهلِّكَ  َر اإلِّ َوقَاَل َبْعُضُهْم «. أَْن يَْفتَكِّ

هِّ »لِّبَْعٍض:  َف بَِّسبَبِّ َمْن هذِّ َهلُمَّ نُْلقِّي قَُرًعا لِّنَْعرِّ

فَأَْلقَوا قَُرًعا، فََوقَعَتِّ اْلقُْرَعةُ َعلَى «. اْلبَلِّيَّةُ 

 7 -4: 1يونان يُونَاَن.

 

 القريبين منكرح عندما تهرب من هللا، دائماً تج .3
 

َنا؟ َما ُهَو »فَ َقاُلوا َلُه:  يَبُة َعَلي ْ ََْن برَسَببر َمْن هذرهر اْلُمصر َأْخِبر
َي أَْرُضَك؟ َومرْن َأي ر َشْعٍب  ْن أَْيَن أَتَ ْيَت؟ َما هر َعَمُلَك؟ َومر

  8: 1يوانن  «أَْنَت؟
 

 

 

عندما يريد هللا منك القيام بعمل ما، سيمهد لك  .4

 الطريق 

. أَمَّا نرينَ َوى  فَ َقامَ  ََسبر قَ ْولر الرَّب ر يُوََنُن َوَذَهَب إرََل نرينَ َوى ِبر
ٍم. فَابْ َتَدأَ يُوََنُن َيْدُخُل  ريََة َثالَثَةر َأَّيَّ هللر َمسر َفَكاَنْت َمدريَنًة َعظريَمًة ر

ٍد، َوََنَدى َوقَاَل:  ريََة يَ ْوٍم َواحر  بَ ْعَد أَْربَعرنَي يَ ْوًما»اْلَمدريَنَة َمسر
َقلرُب نرينَ َوى  4- 3: 3يوانن  «.تَ ن ْ

 

 ما هي نينوى ابلنسبة لك؟


