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خداوند   ی آنجا را بسو  آشور برود و مردم  پايتخت، نينوا يابد تا به ی م  خداوند مأموريت از جانب  ی نب يونس
  يونس  ی بودند و آرزو  اسرائيل آنجا دشمنان  ی زيرا اهال،زند ی آار سر باز م  از اين  اما يونس. آند هدايت
 اما در .شود ی م ترشيش  ی راه  يونس، نينوا  به رفتن  ی بجا،  بنابراين. آند زات را مجا  خدا آنان  بود آه اين
   خداوند را اجرا آند و به شود فرمان ی مجبور م  يونس آورد آه ی م پيش  ی خداوند حوادث، یسفر درياي  یط

 .نينوا برود
  خداوند بازگشت  یآنند و بسو ی م توبه خود   از گناهان، ی نب  خدا از يونس  آالم  نينوا در اثر شنيدن مردم

دهد  ی ياد م  يونس  خداوند به.آند ی م  خدا شكايت شود و به ی م  آار ناراحت ء نتيجه  از اين  يونس.نمايند یم
 در   يونس  آتاب.  نيست  قائل مردم  یبرا  ی زيرا او تبعيض، شود  قائل  ارزش  او آفريده آه  یمردم  ی برا آه

 او را در   خواست  آه  بهتر آنست؛ است  یا نتيجه ی فرار از حضور خداوند آار ب آموزد آه یما م   به ضمن
 .  دهيم خود انجام  یزندگ

  از حضور خداوند فرار يونس
  ی پسر اميتا يونس  ی را برا  پيغام خداوند اين

 :فرستاد
   آنجا بگو آه  اهالی  نينوا برو و به  شهر بزرگ به«2

   مخفی  شما از نظر من شرارت: فرمايد خداوند می
 ». آرد  شما را نابود خواهم  بزودی  و من نيست

   نينوا برود تصميم  به خواست ی نم  آه يونس  یول3
   او به. فرار آند  ترشيش  از حضور خداوند به گرفت

   عازم ديد آه  یا ی و در آنجا آشت بندر يافا رفت
 و سوار   خود را پرداخت  آرايه  يونس. بود ترشيش

 .شد  یآشت
   ناگهان، دور شد از ساحل  ی آشت  آه اما همين4

   ساخت الطموزانيد و دريا را مت  یخداوند باد شديد
  ملوانان5.  شود غرق  یبود آشت  ک نزدي آه  یبطور

  کخود آم  ی از خدا  هر آدام، خود  جان از ترس
  کسب  ی دريا ريختند تا آشت  آنها بارها را به.طلبيدند
 در   راحت  با خيال  يونس،  مدت  اين  در تمام.شود

 ! بود خوابيده  یانبار آشت
چرا در  «: و فرياد زد فتنزد او ر  یآشت  یناخدا6

 برخيز و ؟ یا  خوابيده خيال یب  ک خطرنا  موقعيت اين
 ،  آرده  ما رحم خود فرياد برآور تا شايد به  ینزد خدا

 »! دهد ما را نجات
 بيندازند تا   گرفتند قرعه تصميم  ی آشت  آارآنان آنگاه7

 و   آورده  خشم  را به از آنها خدايان  ک ي ببينند آدام
   نام  به  قرعه.  است شده  ک وحشتنا  طوفان  اين اعثب

 . افتاد يونس
 بال   اين  علت  چه  ما بگو به به «:آنها از او پرسيدند8

 ؟  چيست  آارت؟ ی تو آيست؟  است  شده بر ما عارض
 »؟ یهست  ی قوم  از چه؟ ی آجاي اهل

  ی خدا، و خداوند هستم  ی عبران من «:  گفت يونس10و9
  سپس» . پرستم ی و دريا را آفريد م  زمين  را آه نآسما
   از حضور خداوند فرار آرده  آه  گفت  ايشان به

 را شنيدند بسيار ترسيدند و  اين  ی آنها وقت. است
 » ؟ ی آار را آرد چرا اين «:گفتند

 او   به  پس،شد ی زيادتر م  دريا هر لحظه تالطم11
 »؟ شود  آرام  تا طوفان  آنيم با تو چه «:گفتند

   دريا بيندازيد و دريا دوباره مرا به «:  گفت يونس12
  ک وحشتنا  طوفان  اين دانم ی م  چون؛شود ی م آرام
 ».  است  دامنگير شما شده  من بسبب

 ، برسانند  ساحل را به  ی آردند آشت  آوشش ملوانان13
   بتوان  بود آه  شديدتر از آن  طوفان. نشدند موفق  یول
   رسم  آنها به پس14!  آرد  نرم  و پنجه  دست  آنبا

 : گفتند،  دعا آرده يونس  ی خدا، نزد خداوند خودشان
  کهال   شخص  اين مرگ  ی ما را برا،خداوند  یا«

 اينها ء  زيرا همه؛  او ندان  مرگ  و ما را مسئول نكن
 ».  است  تو بوده خواست
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   خروشان  دريای ، او را به  را برداشته  يونس آنگاه15
 ! شد  قطع انداختند و طوفان

 او نمودند و  تقديم  یآنها از خداوند ترسيدند و قربان16
 .نذرها آردند

   فرستاد و ماهی  بزرگی  خداوند ماهی  موقع همان17
   در شكم  شب  روز و سه  سه  را بلعيد و يونس يونس
 . ماند ماهی

 
  يونس  یدعا

  ی خدا،نزد خداوند  یاه م  ازشكم  يونس آنگاه
 :  گفت خود دعا آرده

   و او مرا اجابت ، خداوند را خواندم  سختی  هنگام به«2
 خداوند،   و تو ای  فرياد برآوردم  مرگ از عالم. فرمود

در .   دريا انداختی  اعماق مرا به3!   رسيدی  داد من به
.  مرا پوشانيد  خروشانت  و امواج  شدم سيالبها غرق

 و  ای  مرا از نظر خود دور انداخته  آه  خود گفتم به4
 .  را ببينم  مقدستء  خانه توانم ديگر نمی

.  بود  بسيار نزديک مرگ.   دريا فرو رفتم در امواج«5
.  پيچيدند  دريا دور سرم  آردند و علفهای آبها مرا احاطه

   بسته  رويم  به  زندگی درهای.   آوهها فرو رفتم تا عمق6
 خداوند،   ای ولی.   شدم  زندانی  در ديار مرگشد و
 !  رهانيدی  مرگ ، تو مرا از چنگال  من خدای

 بار ،  بودم  داده  اميد خود را از دست  تمام آه  یوقت«7
   من قلب  ی و دعا  ياد آوردم خداوند به  یديگر تو را ا

 . حضور تو رسيد  به  مقدستء در خانه
تو   یپرستند از پيرو ی را م باطل  ی بتها آه  یآسان«8

تو   یتشكر برا  ی با سرودها من  یول9، اند برگشته
   تو ادا خواهم  آرد و نذر خود را به خواهم  یقربان
 ».  خداوند است  از جانب  فقط  نجات.نمود

 را از   يونس امر فرمود آه  ی ماه  خداوند به آنگاه10
 . آرد نينچ  ی بياندازد و ماه  ساحل  خود به دهان

 
  در نينوا يونس

  به«2:  فرمود  يونس  خداوند بار ديگر به آنگاه
 تو   به  نينوا برو و همانطور آه شهر بزرگ

در   ی شوم  سرنوشت  آه  آنها هشدار بده به ، گفتم
 »! انتظار آنهاست

 نينوا شهر بسيار .  نينوا رفت  به،  آرده  اطاعت يونس3
آشيد تا  ی م  روز طول  سه آه  یبود بطور  یبزرگ
 وارد شهر شد و  يونس4.  را بپيمايد سراسر آن  یآس
 ،  آرده  موعظه  به  شروع روز راه  کي  ی از ط پس
 »! خواهد شد  روز نينوا ويران بعد از چهل «: گفت

   اعالن  همه  به،  را باور آرده شهر حرفهايش  یاهال5
 تا  ز بزرگ ا،  و همه؛ بگيرند  روزه آردند آه

 . پوشيدند  پالس، کآوچ
 از   است  گفته  چه  يونس  نينوا شنيد آه  پادشاه  آه هنگامی6

 درآورد و   را از تن  شاهانه ، لباس  آمده  خود پايين تخت
   و بزرگان پادشاه7.  ، در خاآستر نشست  پوشيده پالس

  نه«:  سراسر شهر فرستادند  را به  پيغام دربار او اين
 بخورند و   نبايد چيزی ، هيچكدام  حيوانات  و نه ممرد
  ، به  پوشيده  بايد پالس  مردمء همه8.  بنوشند  آب حتی
   بد خود بازگشت  آنند و از راههای  خداوند التماس درگاه
   چه آسی9.  بكشند  خود دست  زشت ، از اعمال نموده
  رحم خود برگردد و بر ما ت داند، شايد خداوند از خشم می
 ». نبرد ، ما را از بين آرده

  بد خود دست  یخدا ديد آنها از راهها  یوقت10
 بود   گفته را آه  ی بالي،  آرده اند بر آنها ترحم آشيده

 . نفرستاد بر ايشان
 

  خداوند  و رحمت يونس  یسنگدل
 و   ناراحت  موضوع  از اين اما يونس
او نزد خداوند دعا آرد و 2. شد  خشمگين

   و تو به  خود بودم در مملكت  ی وقت،خداوندا «: فتگ
   تو از تصميم  آه دانستم ی م،  اينجا بيايم به  ی گفت من

 و  مهربان  ی زيرا تو خداي،شد  ی خواه خود منصرف
و بسيار   یشو یم  کو دير غضبنا  ی هست بخشنده
   به  خواستم  بود آه همين  ی برا. یآن ی م احسان
 .  آنم فرار ترشيش

  من  ی زيرا برا، را بگير جانم  ک اين،خداوندا«3
 ».  است  ماندن  بهتر از زنده مردن

 از   آه  است آيا درست «:فرمود  ی و  خداوند به آنگاه4
 »؟ یشو  ی عصبان  بابت اين

در .   رفت  شرق ، بطرف  شده  از شهر خارج يونس5
 ء  سايه، زير  ساخته  خود سايبانی  از شهر برای خارج
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  آنگاه6. آيد  می  تا ببيند بر سر شهر چه  منتظر نشست آن
 را   آن  پهن  رويانيد و برگهای  گياهی خداوند بسرعت
 او   بيندازد و به  گسترانيد تا بر او سايه بر سر يونس

اما 7.  بسيار شاد شد  گياهء  از سايه يونس.  ببخشد راحتی
 ء  ساقه و آرم بوجود آورد   روز بعد خدا آرمی صبح
 برآمد   آفتاب  آه وقتی8.  شد  خشک  راخورد وگياه گياه

   شرق  از جانب  سوزان  شد، خداوند بادی و هوا گرم
   بر سر او تابيد آه  چنان  وزانيد و آفتاب بر يونس

   من برای«:   آرد و گفت  مرگ ، آرزوی  شده تاب بی
 ».  است  ماندن از زنده  بهتر مردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شدن  کآيا از خش «: فرمود  يونس  خداوند به آنگاه9
 »؟ یشو  ی بايد عصبان گياه

  ی عصبان  هم  حد مرگ  بايد تا به، یبل «:  گفت يونس
 ». شوم

   به شب  ک در ي آه  یگياه  یبرا «:خداوند فرمود10
 ،  سوخت  دلت  رفت  از بين شب  کوجود آمد و در ي

 آيا  پس11؛  ی بود نكشيده  ی زحمت  هيچ  برايش با آنكه
   بيش  در آن  نينوا نسوزد آه شهر بزرگ  ی برا  من دل

 و نيز ، گناه ی و ب  معصومء  هزار بچه از صد و بيست
 »؟ بسيار وجود دارد حيوانات


