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کالم خداوند بر یونس پسر اَِمتّای  1 

برخیز و به نینوا،  »2 :نازل شده، گفت

آن شهر بزرگ برو و بر ضد آن فریاد  

برآور، زیرا شرارت آن به حضور  

 «.من سر برکشیده است

در تنگی خویش نزد خداوند فریاد »

  .و او مرا مستجاب فرمود برآوردم

  از شکم هاویه فریاد کمک سر دادم 

مرا به ژرفا 3 .و تو آواز مرا شنیدی

 به قعر دریاها؛ افکنده بودی،

و همۀ   سیالبها مرا احاطه کرد،

 .مرا درنوردید هایت موج و خیزاب

چگونه   .گفتم: ”از چشم تو افتادم4

بار بر قُدس تو خواهم  دیگر

به بُِن کوهها  6 .ها ِگرد سرم تنیدخزه ژرفا مرا در میان گرفت؛ آبهای خروشان جانم را تهدید کرد،5 “نگریست؟

چون جانم در  7 .تو ای یهوه، خدای من اما تو حیاتم را از گور برکشیدی، » .و زمین برای همیشه در بندم کشید  رفتم، فرو

آنان که بتهای  8 .و به معبد مقدس تو رسید  دعایم به درگاه تو بلند شد  خداوند را یاد کردم؛ د،شهوش می اندرونم بی

برای تو قربانی خواهم  اما من با آواز شکرگزاری9  .گویندوفاداری خویش را ترک می کنند،ارزش را عبادت میبی

د ماهی را امر فرمود، و ماهی یونس را بر  پس خداون10 «.نجات از آن خداوند است .و نذرم را اَدا خواهم نمود کرد،

 .زمین خشک قِی کرد
 

انجام دهد! این امر به همان اندازه قطعی است که عروس    هم  طبق تعریف ، یک پیامبر باید حرف درست را بزند و کار درست را 

 عادلبگوییند. به همین ترتیب پیامبر باید "نه"    عروسی "بله" بگویند و انتظار نیست که آنها   در آن مراسم و داماد باید در 
باشد! اما در کتاب مقدس داستانی از   کار باید درست نیز  پیامبر   جریان دارد و نه سمت باال،  که آب به پایین طور همان  باشد. 

عکس بود. یونس نبی نقش اصلی را در  پیامبری وجود دارد که به گونه ای دیگر بود. در حقیقت ، همه چیز در داستان یونس بر 

  و باقی بود . از ابتدا تا انتها ، او همیشه عمل اشتباه را انجام داد. و با این حال او پیامبر می کنداین داستان کتاب مقدس بازی 

  اول چه اتفاقی    ی در وهلهماند ، فقط در پایان توضیح خواهم داد. اما ابتدا باید به شما بگویم که   ماند. چرا او به هر حال پیامبر 

و پیامبر خوبی بودند در اشتباه     ومردم شیطانی   نینوا شهر ٰدیگر  پیامبران پیش رفت. در   به  هشبیافتاد. در آغاز همه چیز دقیقاً 

ند.  ازات خدا را اعالم کفرستاد تا مج نزد مردم ستمکار  را  خدا  آن پیامبر نیک  .کند که همه چیز را درست  بود یونس به نام  هم

نینوا برود ، به جعفو   این که به. یونس دستور خدا را رعایت نکرد.   او امتناع كرد. او به جای   کرداز آن به بعد همه چیز تغییر 

رمز و   ی همه  با کنیم. چگونه ممکن است یک پیامبر ، کهمی  تعجب  رفت تا از خدا تا انتهای زمین فرار کند. در این آیات اول 

فرار کند؟ اما این فقط آغاز داستان است. داستان یونس جالبتر می شود و   اواز دست    ندکه می توا کند، تصور  است دا اشنا راز خ

غرق شدن بود ، ملوانان بت پرست برای  ی . وقتی خدا طوفانی فرستاد و قایق در آستانهمی شوداز این به بعد همه چیز وارونه 

ه قایق پنهان شد. و داستان حتی جالب تر می شود. معموالً این  کار را نکرد. در عوض ، او در تَ نجات دعا کردند ، اما یونس این 

که گناه  یونس را آشکار   د نبود هاایمان  بی    برعکس اتفاق افتاد. ار اما این بپیامبر است که گناهان مردم را آشکار می کند.  

توان انتظار داشت كه ملوانان بت   یو اکنون م  ودند. ب  خطر  ضر عمکردند. از آنجا که او از خدا فرار کرد ، اکنون آنها در 

نکردند. در   یکار  نی. اما آنها در ابتدا چندازندان بیدر آب  دیرا بدون ترد  ونسی یبود، به راحت ار گناهک  یكس چهکه فهمیدند پرست 

را به   ونسی،  در کار نیست  یجاتن چیه هک دندیفهم ی. فقط وقتدند یجنگ با تمام توان  ونسینجات جان خود و  یعوض ، آنها برا

و سپاس گفتند.   شیخدا را ستا آرام شد ، آنها  ا یدر  یگناه ببخشد. وقت نیا یحال دعا کردند که خدا آنها را برا نی. در ادتنانداخ ایدر 

تا   ود ه بشد تادهتوسط خدا فرس ونسیابتدا  در  د یدیبزرگ او را  نجات داد! بله ، درست شن یافتاد؟ ماه یچه اتفاق ونسی برای  و اما 

  یونس اما  کند. تیافف خدا را در لطتوبه کند و  د توانبشهر نینوا تا  می کردتی آن کار را او بایس  برود و موعظه کند. نوایبه ن

  تا از خدا اطاعت كرد   یامتناع کرد. ماه از آن ونسیرا انجام داد که  یکار  ی . و حاال ماهنکرداز خدا اطاعت   و دیامتناع ورز 

. و سپس دوباره به  شدیندیخود ب یماند. او سه روز فرصت داشت تا به زندگ یسه روز در شکم ماه ونسی!  دده را نجات   ونسی

واقعاً متفاوت   امبرانیپ یبا تمام داستانها ونسیشت. او به گناه خود اعتراف كرد و نجات خدا را بدست آورد. داستان گخدا باز 

   عی مط ی، ماه  ونسی. برخالف داده شد بزرگ نجات  ی ماه کی سرانجام توسط  وکه توبه کرد  بود امبر یپ ،  ونسیاست. در داستان 

رفت تا در آنجا قضاوت خدا را   نوا یسرانجام اطاعت کرد و به ن ونسیماند.  یم یباق ناقض مت  ادامه دارد. و  ونس یداستان   بود.



که  می رود ر اتوبه کردند. سپس انتظ انوینمردم که  روشن شد هنگامی امر   نیبا اکراه انجام داد. ارا اعالم کند. اما او آن کار 

  خوشحال نبود بر  ونس ی، اما نه،  میانتظار دار  یعاد امبر یهمانطور که از هر پ  باشد خوش" خوشحال  ان ی"پا نیاز هم ونسی

. سرانجام ،  ا گی خدبخشند  یعنیاتفاق افتاد.    ودب از   ابتدا به آن مشکوک ونسیآنچه  رایشده بود ز  دیبود.  او ناام یعکس عصبان

توانست لطف خدا را  می ن ر ین کار را کرد ز ای   به او داده بود، قهر كرد. خداکه   اه یگ کی ی هیسا ر یز  ناسپاسپسر  کیاو مانند 

ً یدق نکته است.  بله ، و دهنده تکان   یاست که مانند هر داستان نبو  یداستان  ونسیوجود داستان   نیبا ا مل کند.حت امر    نیدر ا  قا

کرد.  در ابتدا  در   ر نقل اچند برا  ونسیداستان  یسیشود.  ع یم لیتبد یواقع یداستان نبو کیبه  هباالخر  ونسیاست که داستان 

بود و  پدرش را   مقصر پسر کوچک در ابتدا  نداستا نی: در اد یشناس یمثال »پسر گم شده». همه شما مثال»پسر گم شده» را م

  شد ی. پس از آن ، برادر بزرگتر عصباندیپسر را بخش نی. بعداً برخالف انتظار ، پدر ا دهد  ر هدترک کرد تا کل ارث پدرش را 

       را ر اسزاو نامردم که  ندک یاشاره م بخشنده ییبه خدا   یسیمثال عاین در   نمی دید. پدر بخشش  ر سزاوارا  رادرشب  رایز 

که بخشش پدر   یپسر بزرگتر دمانن     همکه از پدر خود فرار کرد و   بود یپسر کوچک م ه امبر ی، پ ونسی. در داستان دز آمر  یم

است    نیدوم ا  حالتاست.  یانسان  یاول نافرمان  التحدهد.   ی با خدا را نشان م ینساندو طرف رابطه ا  ونسی. داستان فتر یرا نپذ

:   میشناس یم ار  قیعم یما نافرمان ی همه !گران ید یخودمان و نه برا ی. نه براحمل کنیمت را بخشش خدا میخواه ینمکه ما 

می   یسوم سع یحت ایدروغ دوم  ک ی، شما با می کندبه دروغ شما اشاره  او  و  می گوییددروغ  یشما به کسقتی که  ومثال  یبرا

ً یدق   نکهیاوجود    با  ا ی  .  دیپاک کن را دروغ اول کنید  خدا را  ی اراده  یدتوانمی ن،   رددااز شما   یر انتظاچه خدا  یددان یم قا

و طلب بخشش   می آید. سپس آن شخص نزد شما هستید یبه شما صدمه زده و از او عصبان  یبه عنوان مثال شخص ؟دهیدانجام  

که  ی. هرکسه استاز حد بزرگ بود  شیب بی. آسانجام دهیدکار را   نید ایتوان ی، اما فقط نم دیببخش دی که با دیدان ی . شما ممی کند

است.   کسانی شهیهم ونسیشبیه  یی  داستان ها ی جهیکند. نت درک یرا به خوب ونس یتواند داستان  ی داشته باشد م یتجربه ا نیچن

  یم یکوچک در طوفان ، شما سع ق یقا یرو انوردانی. مانند در یغرق شدن کشت یحت د یخطر مرگ! و شا! دیآ  یم  طوفان   کی

که   دیشو یماما متوجه .   دهیدت  نجاشود می  که  آنچه را  د یکن یم ی.  شما سعدهیدرا نجات  ق یقا  تا  بریزیدرا بیرون آب  دیکن

ممکن    نی. همچناید طاقت فرسا هستند. و شما   شکست خورده     دیشومی که با آنها رو به رو  یاست. دشمنان  ادیاز حد ز  شیگناه ب

  ادیشما کتاب مقدس را  دی. شما همه کارها را درست انجام داده ادیخود درک کن یخدا را در زندگ یراه ها دی انتوکه شما ناست 

درست   ز ی، شما به همه چ  نده شما سوال کردپرو لیما در مورد دلاز ش ی قاض ی. وقتد یدرک کرده ا یو آن را به خوب دیگرفته ا

:  دیکرد افت یوحشتناک را در  ی نامه نیرفت. اما در آخر ا  شیخوب پ ز ی. و همه چدیساعت طول کش  ۴ـ۳دادگاه   .دیه اپاسخ داد

شما    .گرفت   افتاد ، دوست شما بدون محاکمه پاسخ مثبتمی    فاقاتات نیای  که همه  ی . در حالدندر ک! آنها باورتان نه ایدرد شد

یا  . مرا درنوردید همۀ موج و خیزابهایت  د: "ی دعا کن    ونس ی دنانم  ای  د یفرار کن داریدو دوست   دیکنمی خدا را درک ن گر ید

خدا   یراه ها می توان ی. ما نماستروشن  ز یچ کیاما بزنم.  ی ادیز  یتوانم مثال ها یهم م  ز !" من هنو.: ”از چشم تو افتادم یدبگوی

  که رسد  یم انی به پازمان  کتاب نینوشته شده است. ا قیدر عهد عت   ونسیداستان    کند. یخدا لطف م یوقت ی! حتمیکنرا درک 

را نبخشد. اما خدا بخشنده     یاونینمردم خواهد با لطف خدا مبارزه کند تا به هر حال  یدرخت خود نشسته و م ر یدر ز  ونسی

ادامه   یسین داستان با عای. نمی شود  مجا خت نیرسد. اما به هم یم ان یدرخت به پا ر یدر ز  امبر یپ کردن با قهر  ونس ی. داستان است

      مردم به و  دی، او امتناع ورز دهد هارایخدا را  از قدرت  یبه آنها نشانه ا خواستند که  یسیاز ع ان یهودیکه  ی هنگام  رای. ز دبایمی 

  ینهمبود.   نیزم ر ی سه روز ز  ز ین یسیبود ، ع یسه روز در شکم ماه ونس یکرد. همانطور که  یآور   دا ی را ونس یداستان 

، بله  کرد ر آشکا پایینم قام، اما خودش را در    امدیرت نانتظار داشتند ، خدا با قد  انیهودیبود. بر خالف آنچه  خدا  نشانه  تهاینا

. در آنجا او سرانجام  اردد  اجیکه به نجات خدا احت درک کند ی و شکم ماه ایتوانست در اعماق در  ونسیو مرگ!  بیدر اعماق صل

. و با  می داد  صیتشخ ی را در شکم ماه نیا یستیبا ونس ی. ماند خواهد یاست!" نجات برنامه خدا پروردگار زد: "نجات نزد  ادیفر 

  ز یماند. نجات ن یم یخداست و باق یهدف اصل  یکرد. اما نجات  انسانمی  در  هنوز  را  نواین ر شه یحال او بخشش خدا برا نیا

ندارد.   یکه حد و مرز  ی! دلسوز میآن را نداشته باش اقت ی اگر ل یبرنامه اوست. نجات حت نیاست! ا یسینام پروردگار ما ع

. ملوانان در طوفان به  میدار  اج یمهربان احت یخدا نیخواهد کرد. ما به ا دایشما را پ ینقطه زندگ نیتر  قیدر عم یکه حت یرحمت

    یداشتند! در طوفان ها اجیاحتمهربان   یخدا نیها به ا یینوایداشت. ن اجیمهربان احت یبه خدا ونسیداشتند.  اج یمهربان احت یخدا

 ن ی. آممیندار  اجیاحت یسیپروردگار خود ع کران یرحمت ب  جز  یز یبزرگ ما به چ یا ، کوچک و 

 


