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Cách đây nhiӃu năm, có mӛt ngѬӟi
tên Giô-na, sӓng tңi xӫ Y-sѪ-ra-ên.
Mӛt ngày kia, Chúa sai ông
đӁn Ni-ni-ve là thành
phӓ lӝn và uy lӳc
nhҧt thӟi
bҧy giӟ.

Chúa sai ông đӁn cҥnh báo vӝi
dân chúng ӡ đó rҳng Chúa biӁt
hӏ đӛc ác nhѬ thӁ nào.
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NhѬng Giô-na không theo ý
Chúa. Thay vì đӁn Ni-ni-ve,
ông lên tàu đi vӃ hѬӝng ngѬӥc
lңi đӁn thành Tңc-sít.
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Ĉӫc CHÚA Trӟi khiӁn gió thӗi mңnh trên mҹt
biӅn. Mӛt cѪn bão lӝn xuҧt hiӉn. Các thuӷ thө
trên tàu đӃu sӥ rҳng con tàu có thӅ bӍ vӣ tan
và chìm.
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Giô-na là ngѬӟi duy nhҧt trên tàu không cҩu
nguyӉn. Thay vì cҩu nguyӉn, ông nҳm bên trong
tàu và dѬӟng nhѬ đang ngө. VӍ thuyӃn trѬӡng tìm
đӁn ông, “Anh làm gì mà ngө say thӁ kia? Anh
hãy thӫc dүy mau đi và cҩu nguyӉn Ĉӫc Chúa
Trӟi cөa anh đi. Có lҿ Chúa sҿ
nghƭ đӁn chúng ta và chúng ta
sҿ không bӍ thiӉt mңng.”

CѪn bҥo càng lúc càng dӱ dӛi. Quá sӥ hãi, các
thuӷ thө cҩu cӫu thҩn cөa mình và ném tҧt cҥ
các hàng hoá xuӓng biӅn đӅ cho nhһ tàu nhѬng
vô vӏng.

5
Các thuӷ thө sӝm nhүn ra rҳng nhӱng tai vң үp
đӁn vӝi hӏ là bӡi Giô-na. Ông nói cho hӏ biӁt
ông đang cӓ chңy trӓn khӑi Ĉӫc Chúa Trӟi.
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Các thuӷ thө hӑi ông: “Chúng tôi phҥi đӓi xӯ
vӝi anh nhѬ thӁ nào đӅ biӅn lҹng cho chúng tôi
đây?” Giô-na đáp lңi: “Các anh cӫ bұt tôi quăng
xuӓng biӅn. Vì tôi biӁt vì chính tôi mà các anh
mұc phҥi trүn bão
dӱ dӛi này.”
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Sau khi cҩu
xin sӳ tha
thӫ, các
thuӷ thө
đành bұt
Giô-na
quăng xuӓng
biӅn. Ngay khi
Giô-na biӁn mҧt
trong dòng nѬӝc,
biӅn yên và
gió lҹng.

NhѬng các thuӷ thө
không muӓn quăng
Giô-na xuӓng biӅn.
Hӏ cӓ chèo vào gҩn
bӟ, nhѬng không
thӅ. Hӏ chӋ có
mӛt viӉc duy
nhҧt cҩn
phҥi làm!
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Trong khi đó, ngѬӟi
tôi tӝ không vâng lӟi
Chúa cǊng nhүn đѬӥc
mӛt bҧt ngӟ lӝn.
BӍ chìm dҩn vào
lòng biӅn cҥ trong
vô vӏng, Giô-na biӁt
rҳng không gì có thӅ
cӫu đѬӥc ông khӑi bӍ
chӁt đuӓi. Ông có
thӅ đã bӍ chӁt
đuӓi, nhѬng
Chúa đã sұm
sҷn cho ông
nhiӃu kӁ
hoңch khác.

Sӳ thay đӗi
đӛt ngӛt vӃ
thӟi tiӁt
khiӁn các
thuӷ thө
khiӁp sӥ
hѪn cҥ cѪn
bão lúc nãy. Hӏ
ұt biӁt rҳng chӋ có
Ĉӫc Chúa Trӟi mӝi có
thӅ làm điӃu đó xҥy
ra. Hӏ tôn kính Chúa
trong sӥ hãi và
kinh ngңc.
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Chúa đã chuҫn bӍ mӛt con cá lӝn đҹng nuӓt chӯng
Giô-na. Con cá đӁn thүt kӍp lúc. ChӋ mӛt đӛng
tác nuӓt thì Giô-na đã thoát khӑi
biӅn cҥ và vào bӧng cá. Ông ӡ
trong bӧng nó ba ngày. Ӡ trong
đó, ông có nhiӃu thӟi gian đӅ
suy nghƭ và cҩu nguyӉn.
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Ba ngày sau, cuӓi cùng Giô-na đã hӫa làm theo
lӟi Chúa. Tӫc thì, Chúa phán vӝi con cá kia và
nó liӃn phun Giô-na vào bӟ.
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Mӛt lҩn nӱa, Chúa sai Giô-na đi
tӝi thành Ni-ni-ve và rao giҥng
lӟi Chúa. Lҩn này, Giô-na đã đi.
Ông vào thành, và hét lӝn rҳng,
“Còn bӓn mѬѪi ngày nӱa, thành
Ni-ni-ve sҿ bӍ sӧp đӗ!”
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Và Chúa đã tha thӫ cho hӏ. Ĉó là ngày vô cùng
tѬѪi đһp tңi thành Ni-ni-ve khi dân chúng nhүn
ra Ĉӫc Chúa Trӟi đã chҧp
nhүn lӟi tha tӛi. NhѬng
có có mӛt
ngѬӟi lңi
vô cùng tӫc
giүn. Ĉó là
Giô-na!
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Giô-na vì quá tӫc giүn Chúa, mà nói rҳng: “Xin
Ngài hãy cҧt sӳ sӓng con bây giӟ; vì con thà
chӁt còn hѪn sӓng.”

19

Dân thành Ni-ni-vê tin lӟi Chúa. Hӏ công bӓ
kiêng ăn và quҧn vҥi thô đӅ tӑ lòng ăn năn vӝi
Chúa vӃ nhӱng tӛi lәi cөa mình. Nhà vua cǊng
run sӥ trѬӝc Ĉӫc Chúa Trӟi. Ông đӫng dүy khӑi
ngai, quҧn vҥi thô và ngӕi trên đӓng tro. Ông
truyӃn lӉnh cho tҧt cҥ mӏi ngѬӟi phҥi quay
lѬng vӝi lӓi sӓng ác
và phңm pháp, và
cҩu xin sӳ tha
thӫ cөa Ĉӫc
Chúa Trӟi.
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NhѬng tңi sao Giô-na
lңi giүn dӱ? Giô-na
thѬa vӝi Chúa: “Con
biӁt Chúa là Ĉӫc Chúa
Trӟi nhân tӭ, hay
thѬѪng xót, chүm
giүn, và giàu lòng
yêu thѬѪng.” Mҹt khác,
Giô-na cǊng biӁt Chúa
luôn sҷn sàng tha thӫ
cho nhӱng kҽ biӁt ăn
năn và vâng lӟi NgѬӟi.
DѬӟng nhѬ rҳng Giô-na
không thích dân thành
Ni-ni-ve. Ông không
muӓn Ĉӫc Chúa Trӟi
tha thӫ cho hӏ.
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Giô-na ngӕi bên ngoài thành, đӥi xem Chúa sҿ
làm gì tiӁp theo. Ĉӫc Chúa Trӟi đã sұm sҷn mӛi
loңi giӓng cây vӝi nhiӃu tán lá lӝn. Cây lӝn
rҧt nhanh và rӥp bóng mát cho Giô-na khӑi cѪn
nұng nóng cҥ ngày.
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NhѬng sáng hôm sau, Chúa sұm sҷn mӛt con sâu
đӁn cұn hңi cái cây đó. TiӁp, Chúa sұm sҷn mӛt
cѪn gió nóng và mңnh làm khô héo Giô-na đӁn nәi
ông tѬӡng ông sұp chӁt. Tҧt cҥ nhӱng điӃu này
vàng làm Giô-na tӫc giүn hѪn.

Sau đó, Ĉӫc Chúa Trӟi phán vӝi
Giô-na rҳng: “Con có quyӃn chi
đӅ giүn dӱ chăng? Con tiӁc
cái cây thҩu dҩu mà chҵng
khó nhӏc vì nó và
cǊng chҵng làm

cho nó
lӝn lên.
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“Còn Ta, lҿ nào Ta lңi
không thѬѪng tiӁc thành
Ni-ni-ve to lӝn kia, vӝi
hàng ngàn ngѬӟi dân?”

Nó mӏc lên trong mӛt
đêm và cǊng chӁt đi
trong mӛt đêm.”
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Giô-na và con cá lӝn
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Giô-na

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

