
Yunus
Böyük

üçün Kitab
edir

Çox Yunus bir adam .  
Bir gün Allah ona böyük, güclü
olan Ninevaya dedi. Yunusa

edildi ki, 
orada bütün

adamlar
. 

Yunus Allaha etdi!  
Ninevaya

, 
mindi.
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üçün dua sonra

.  Yunus 

, 

.

daha çox qorxutdu.  Onlar
ki, bunu

.  Qorxu
onlar 

.

ki, Yunusla
.  Yunus onlara dedi.  Onlar

ki, 
Yunus onlara dedi götürüb

, onda
, çünki , bu

böyük
verib

daha da .  qorxuya biri
öz orada olan

.  Amma heç bir .

Yunusu
atmaq

.  Buna 
onlar

yan almaq üçün
avar

.  Amma
.  

bir
!

Yunus olan dua idi.  , o, 
yuxuya

üçün ?  Qalx, öz !  
bizi yada salar biz 

Allah güclü .  Orada böyük
oldu!  

qorxdular. 
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Allah 
, ki,

Ninevada böyük sevinc oldu.  
Ancaq bir

adam Yunus
! 

Bir daha Allah Yunusa Ninevaya
Sözünü dedi.  Bu Yunus getdi!  
Yunus daxil olaraq car 
sonra Nineva

Yusunu udmaq üçün böyük bir
.  düz yetdi!  

Bir böyük qurtum, Yunus
girdi.  Yunus üç gün

.  Onun
dua üçün çox var idi. 

.  Onlar
üçün oruc elan , 
çul geyindi.  

da özünü Allah .  O, 
qalxaraq

çul geyinib kül oturdu.  
O, öz pis yolundan

üçün

dua
etdi.

Üç sonra , Yunus Allaha söz
verdi.  an Allah etdi o, Yunusu

quruya . 

Bu arada

böyük
.  
aciz-aciz

bataraq, Yunus onu
batmaqdan heç
xilas
bilirdi.  O, 
da , amma

bir
var idi. 
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Yunus Böyük

Sözü, Kitabdan
olan bir

Yunus

nur
119:130

gün sübh Allah bir bitki qurdu yetirdi.  Qurd
bitkini yedi bitki qurudu.  Allah 
isti yetirdi.  Yunusun o 

ki, o, .  Bütün bu Yunusu
daha da . 

Yunus Allaha o ki, o dedi: 
üçün

Onda Allah Yunusa dedi
bu

, bir
bir olan

.

böyük
Ninevaya

Yunus sonra

.  Allah böyük
olan bitki yetirdi.  O, 

tez böyüdü Yunusu bütün
günü qorumaq üçün

. 

Yunus üçün ?  
O, Allaha dedi
lütfkar, , 

, bol
Allah bilirdim

, Yunus
bilirdi ki, Allah 

.  
görünür ki, Yunus

Nineva .  
O, 

. 
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Allah, Onun bilir.   

, bunu Allaha 


