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.  نمایید به شرط آن که رایگان توزیع شود



س در سالها پیش شخصی به نام یون
.دمی کرسرزمین اسرائیل زندگی 

روزي خدا به او گفت که به 
، بزرگترین و نینوا

قدرتمندترین 

شهر جهان
.برود



ا یونس خواست به همه مردم آنج
داند آنها هشدار دهد که خدا می

.چقدر شرور هستند



ه او ب! یونس از خدا سرپیچی کرد
تی جاي رفتن به نینوا سوار کش

شد و در جهت مخالف به مکانی
.به نام ترشیش رفت



ظیم طوفانی ع. خداوند خدا، باد شدیدي را به دریا فرستاد
.رق شودترسیدند که کشتی متالشی و غملوانان می! رخ داد



ملوانان که وحشت کرده . طوفان بدتر و بدتر شد
خدایان خود دعا کردند و تمام بار کشتی به ، بودند

.  به دریا انداختند تا کشتی سبک شودرا 
.نکردکمکی این کار هیچ اما 



یده درعوض، خواب. کردیونس تنها کسی بود که دعا نمی
طور چ": ناخداي کشتی او را پیدا کرد و به او گفت. بود
ور بلند شو و به حض؟توانی اینقدر راحت بخوابیمی

بود شاید خداي تو به فکر ما باشد تا نا! خدایت دعا کن
".نشویم



آنها خیلی زود ملوانان به این نتیجه رسیدند که مشکل
رار فاو به آنها گفت که از خداوند . مربوط به یونس است

ا براي باید با تو چه کنیم تا دری": آنها پرسیدند. می کند
ریا مرا بلند کنید و به د": یونس پاسخ داد"ما آرام شود؟

هستم کهزیرا مطمئن . بیندازید
طوفانبه خاطر من این 

بزرگ بر شما 
وارد شده

".است



خواستند ملوانان نمی
.  زندیونس را به دریا بیاندا

رو بنابراین آنها سخت پا
زدند تا کشتی را به 
خشکی برسانند اما 

یکفقط . نتوانستند
!کار وجود داشت



لند پس از دعا براي بخشش، ملوانان یونس را ب
بهرا او کردند و 

.دریا انداختند
ناپدید شدنبا 

، دریاامواجزیر یونس در 
.و باد خاموش شدآرام گرفت 

طوفاناز بیش تغییر ناگهانی هوا، 
باورحتماً آنها . ملوانان را ترساند

تواندمیکردند که فقط خدا 
باآنها . کاري کندچنین 

خداوندو تعجب ترس 
.را پرستیدند



در همین حال، پیام 
ز رسان نافرمان، به طر

.  دعجیبی غافلگیر ش
بی یاور و تنها در 

اعماق دریا، یونس 
ز دانست که هیچ چیمی

تواند او را از غرق نمی
به . شدن نجات دهد

هبرسید که او مینظر 
شودمیزودي غرق 

هاي اما خدا برنامه
.دیگري داشت



ماهی . خداوند ماهی بزرگی را براي بلعیدن یونس فرستاد
س از به سرعت برق وباد، یون! درست به موقع رسیده بود

ماهی فرودریا خارج شد و به درون شکم 
شکماو سه روز و سه شب داخل . رفت

فکرماند بنابراین وقت زیادي براي ماهی 
.کردن و دعا داشت



سه روز بعد، یونس سرانجام قول داد که از خدا 
بالفاصله، خدا به ماهی دستور داد. اطاعت کند

.یونس را در ساحل استفراغ کند



ا برود و دیگر، خداوند به یونس گفت که به نینوبار 
ونس ی! این باریونس رفت. کالم خدا را تبلیغ کند

هل چ": وارد شهر شد و با صداي بلند به مردم گفت
".روز دیگرنینوا سرنگون خواهد شد



دا ایمان هنوز یک روز نگذشته بود که مردم نینوا به کالم خ
س پالهمگی روزه گرفتند و لباسی زبر به نام . آوردند

سف پوشیدند تا به خدا نشان دهند که از گناهان خود متا
خت او از ت. حتی پادشاه در برابر خدا فروتن شد. هستند

وپالس پوشید ،پایین آمدخود 
بهاو . در خاکستر نشست

راه هايهمه دستور داد از 
خود آمیزشرارت و بد 

دعاو دور شوند 
کنند که خداوند

.را ببخشدآنها 



وده حتما روز بسیار شادي ب! خدا آنها را بخشید
روزي که مردم فهمیدند خدا آنها را 

اما یک . بخشیده است
نفر بسیار 

.  عصبانی بود
!یونس



تو م که دانستمی": چرا یونس عصبانی بود؟ او به خدا گفت
تو دیرخشم و پر از. خدایی بخشنده و مهربان هستی

انی دانست که خدا همیشه کسدر واقع، یونس می".محبتی
را که از گناهان خود پشیمان و 

هستند و از کالم خدا ناراحت 
ولی . بخشدکنند، میمیپیروي 

یونس مردم نینوا را انگار 
خواست او نمی. نداشتدوست 

.بخشیده شوندآنها 



ن مرا از مجان ": یونس چنان از خدا عصبانی بود که گفت
".زیرا مرگ براي من از زندگی بهتر است. بگیر



و یونس در بیرون شهر نشست
دا چه منتظر ماند تا ببیند بعد خ

خداوند خدا، گیاهی . خواهد کرد
. دبا برگهاي بزرگ به وجود آور

گیاه به سرعت رشد کرد و 
یونس را در تمام روز از آفتاب

.گرم محافظت کرد



ین صبح روز بعد، خداوند کرمى فرستاد که گیاه را از ب
یونس .سپس، خداوند یک باد گرم و شدید فرستاد.ببرد

همه . تاب شد که آرزوي مرگ کردبه حدي از گرما بی
.اینها باعث عصبانیت بیشتر او شد



اري آیا حق د": سپس خداوند به یونس گفت
ز براي یک گیاه عصبانی شوي؟ تو براي ا

کاريرفتن گیاهی که براي آن بین 
،و آن را رشد ندادينکردي 

.  شديغمگین 
در یک گیاهی که 

آمد و در یک شب 
.دیگر پژمردشب 



وا، توانم بر نینپس من چطور می
آن شهر بزرگ، با هزاران نفر 

"جمعیتش دل نسوزانم؟



بزرگیونس و ماهی 

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

یونس

".بخشدکشف کالم تو نور می"
130: 119مزمور



پایان



که ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارة خدایداستانهاي کتاب
.  آفرید و ارادة او این است که شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارهایی که او آنها را گناه میداند که ما کارهاي بدي انجام دادهخدا می
قدر محبت نمود که پسر یگانۀ مجازات گناه مرگ است، امّا خدا جهانیان را آن

مسیح عیسی. خود را فرستاد تا بر روي صلیب به خاطر بخشش گناهان ما بمیرد
یاوري اگر تو به عیسی ایمان ب. دوباره زنده شد و به آسمان باال رفتپس از مرگ

و از او بخواهی که گناهان تو را بیامرزد، او تو را خواهد بخشید و وارد قلب تو 
.خواهد شد و تو براي همیشه با او زندگی خواهی کرد

عیساي عزیز من :اگر به این حقیقت ایمان داري، از صمیم قلب این دعا را بکن
ان ایمان دارم که تو خدا هستی، و به صورت انسان به زمین آمدي تا براي گناه

کنم که وارد زندگی من بشوي و خواهش می. من بمیري، و اکنون زنده هستی
ا تو اي داشته باشم و براي همیشه بگناهان مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

راي تو کمکم کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و ب. زندگی کنم
.آمین. زندگی کنم

16:3انجیل یوحنا ! مقدّس را هر روز بخوان و همیشه دعا کنکتاب
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