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نینوا توبه آورد. در بهتصرف

نبایدچنداندوامآوردهباشد.
آیهکلیدی:

بزرگ شهر برای من دل »آیا
بیش آن در کـه نسـوزد نیـنوا
بچه نفر هـزار بیست و ازصـد
معصوموبیگناهونیزحیوانات

بسیاروجوددارد؟«)11:4(
شخصیتهایمهم:

یونس،ناخدایکشتیوخدمهآن
مکانهایمهم:

یافا،نینوا
جنبههایخاص:

کتابهای سایر با کتاب این
نبوتیتفاوتداردزیرابهشرح
میپردازد نبی زندگی ماجرای
او پیامهای و پیشگوییها بر و
متمرکزنیست.درواقع،پیاماو
آیه یک در فقط نینوا مردم به

گناهجامعهرافراگرفتهاست؛تیترهایاصلیروزنامهها
آزار واقعیت. این بر است شاهدی زندانیان تعداد و
کودکانوتجاوزبهآنها،ُصَورقبیحه،قتلهایزنجیرهای،
همه بیرحمانه، دیکتاتوری و مرج، و هرج تروریزم،
گواهیمیدهندکهدنیایماآکندهازخشونتونفرت
وفساداست.وقتیاینفجایعرامیخوانیمیامیشنویم
یاحتیتجربهمیکنیم،آنگاهشروعبهدرکایننکته
حتی است. ضروری چقدر الهی داوری که مینماییم
شایدآرزوکنیمکهکاشمیتوانستیمخودمانازجنایتکارانانتقامبکشیم.ماایشان
راغیرقابلاصالحمیانگاریم!امافرضکنیدکهدربحبوحهچنینافکاری،خدااز
شمابخواهدکهپیامانجیلرانزدبدتریناینجنایتکارانببرید؛چهاحساسیبهشما

دستخواهدداد؟
یونسچنینوظیفهایراازخدادریافتداشت.آشور،اینحکومتبزرگاماشریر،
مخوفتریندشمناسرائیلبود.آشوریهابااعمالبیرحمانهشان،قدرتخودرابه
رخخداومردممیکشیدند.ازاینرو،هنگامیکهیونسصدایخداراشنیدکهاو
رافرامیخوانَدتابهسرزمینآشوربرودومردمرابهتوبهفراخواند،درستدرمسیر

مخالفآنفرارکرد.
کتابیونسماجرایفرارایننبیرابازگومیکندواینکهخداچگونهراهرابراو
بستواورابازگرداند.کتابیونسفقطماجراییکمردویکماهیبزرگ
پایتخت نینوا، بیانگرحکایِتژرِفرحمتوفیضخدااست.مردم بلکه نیست،
آشور،کمترازهرکسدیگریشایستهدریافتلطفالهیبودند.یونسنیزاین
عبادت را خدا و گردند باز خود گناهان از اگر که میدانست اما میدانست. را
کنند،اوایشانرابخشیده،موردبرکتقرارخواهدداد.درضمن،قدرتپیامخدا
رامیشناخت،ومیدانستکهحتیازطریقموعظهضعیفاو،ایشانمیتوانستند
توبهکنندوازداوریخدارهایییابند.امایونسازآشوریاننفرتداشت؛اوطالب
انتقامبود،نهرحمت؛ازاینروراهگریزرادرپیشگرفت.سرانجامیونساطاعت
کردوپیامخدارادرکوچههاینینوااعالمداشتومردمتوبهکردندوازداوری
خدارهایییافتند.اینامریونسراخوشنیامدونزدخدالببهشکایتگشودو
گفت:»میدانستمکه...توخداییمهربانوبخشندههستیودیرغضبناکمیشوی
وبسیاراحسانمیکنی«)2:4(.خداارزشهایخودمحورانهیونسوسنگدلیاورا
توبیخکردوفرمود:»آیادلمنبرایشهربزرگنینوانسوزدکهدرآنبیشاز
دارد؟« بسیاروجود نیزحیوانات و بیگناه بچهمعصومو نفر بیستهزار صدو

.)11:4(
بههنگاممطالعهکتابیونس،بهمحبتوشفقتعظیمخدادقتکنیدوبدانیدکه
انجیلبرایهمهآنانیاستکهتوبه هیچکسازحیطهرستگاریاوخارجنیست.
کرده،ایمانمیآورند.شروعکنیدبهدعاکردنبرایکسانیکهبهنظرمیرسنداز
ملکوتخداازهمهدورترند،ودرجستجویراههاییباشیدکهدربارهخداباآنان
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خالصهشدهاست)4:3(.یونس
یکروایتتاریخیاست.عیسی
از تصویری بهعنوان آن به نیز
فرمود اشاره خود قیام و مرگ

)متی42-38:12(.

سخنگویید.ازماجرایایننبیبیمیلبهخدمت،درسعبرتبگیریدومصممبه
اطاعتازخداشوید؛هرچهاومیگویدبکنیدوهرجااومیگویدبروید.

تقسیمبندیکلی:

1-یونسرسالتخودرارهامیکند
)10:2-1:1(

2-یونسرسالتخودرابهانجاممیرساند
)11:4-1:3(

یونسنبیبیمیلیبودکهرسالتیدریافتداشتکهبرایشناخوشایند
بود.اوبرآنشدکهبهجایاطاعتازخدا،ازاوبگریزد.مانیزممکن
استمانندیونسالزمباشدکارهاییانجامدهیمکهمایلبهانجامش
نیستیم.گاهاحساسمیکنیمکهدوستداریمبرگردیمومیدانرا
خالیکنیم.امابهجایسرپیچیازخداوگریزازاو،بهتراستازاو
اطاعتنماییم.اغلب،باوجودنافرمانیمان،خداازرویرحمتخود
فرصتدیگریبهماعطامیکندتابههنگامبازگشتمان،اوراخدمت

نماییم.



موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

یونسگرچهکوشیدازخدابگریزد،اماخداحاکمیتخدا
براوضاعتسلطداشت.خدابااحاطهایکه
برطوفاندریاوماهیبزرگاِعمالکرد،

هدایتمطلقاماپرمهرخودرانشانداد.

بهجایگریزازخدا،گذشتهوحالوآینده
خدا به منفی پاسخ بسپارید. او به را خود
ممکناستعواقبویرانگریداشتهباشد.
اماپاسخمثبتمنجربهدرکیجدیدازخدا

وهدفشبرایجهانمیگردد.

پیامخدابرای
تمامجهان

خدابراییونسهدفیتعیینکردهبودوآن
اینکهپیاماورابهشهربزرگنینوادرآشور
اعالمنماید.امایونسازنینوانفرتداشت،
ازاینروواکنشیازرویخشموبیتفاوتی
بیاموزدکه داشت هنوزالزم او داد. نشان
خداهمهانسانهارادوستدارد.خدابهواسطه
یونسهدفتبشیریقوماسرائیلرابهایشان

یادآورشد.

در را او محبت قومش که میخواهد خدا
زبانودرعملبهجهانیاناعالمدارند.او
میخواهدکهماهرجاکههستیموهرجا

کهمارامیفرستد،مبشراناوباشیم.

باتوبه رفت، نینوا به بیمیل نبی هنگامیکه
واکنشحیرتانگیزیروبروشد.مردمتوبه
کردندوبهسویخدابازگشتند.اینشماتتی
تکاندهندهبرایمردماسرائیلبودکهخود
حاضر اما میدانستند، بهتر دیگران از را
بپذیرند.خداهمهآنانی پیامخدارا نبودند
خواهد بشویند، دست گناهانشان از که را

بخشود.

خدا پسند مورد خودنمایی و ظاهرسازی
صادقانه سرسپردگی خواهان او نیست.
انسانهااست.کافینیستکهدر تکتک
بلکه گردیم، شریک مسیحیت امتیازات
بخواهیم و کنیم بخشش طلب خدا از باید
گناهانمانراازمادورسازد.سرباززدناز

توبهدرحکمدوستداشتِنگناهاست.

بخشایشششفقتخدا پیامخدادرخصوصمحبتو
مردم همه خدا نبود. یهودیان مختص فقط
جهانرادوستمیدارد.آشوریهاشایسته
بخشایشالهینبودند،اماچونتوبهکردند،
خدارهاییشانداد.خداازسررحمتخود،
رد رسالتش انجام عدم بهخاطر را یونس
نکرد.خدابسرحیموبردباروبخشاینده

است.

خدامارادوستدارد،حتیزمانیکهبهاو
بیوفاییمیکنیم.امااوسایرانسانهارانیز
دوستدارد،آنانراکهازگروهوفرهنگ
ونژادوکلیسایمانیستند.وقتیمحبتاو
رامیپذیریم،بایدبیاموزیمکههمهآنانیرا
را خدا اگر بپذیریم. میدارد، دست او که
دوستبداریم،خواهیمدیدکهدوستداشتن

دیگرانآسانترمیگردد.

2120 یونس



1-یونسرسالتخودرارهامیکند
یونسازخدامیگریزد

خداونداینپیغامرابراییونسپسرامیتایفرستاد:1
2»بهشهربزرگنینوابرووبهاهالیآنجابگوكهخداوندمیفرماید:
شرارتشماازنظرمنمخفینیستومنبزودیشمارانابودخواهمكرد.«

3ولییونسكهنمیخواستبهنینوابرودتصمیمگرفتازحضورخداوند
بهترشیشفراركند.اوبهبندریافارفتودرآنجاكشتیایدیدكهعازم

ترشیشبود.یونسكرایهخودراپرداختوسواركشتیشد.

1:1
2پاد25:14
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لو32،30،29:11
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شده برده نام یونس از 25:14 پادشاهان دوم در  1:1
تا 793 از که دوم یربعام سلطنت دوران در او است.
753ق.م.پادشاهاسرائیلبود،نبوتمیکرد.شایداویکی
ازانبیایجوانازمکتبیباشدکهدرطولخدمتالیشع

وجودداشتهاست)2پادشاهان3:2(.
نینوا کند؛ موعظه نینوا در تا خواند فرا را یونس خدا
مهمترینشهرآشوربود،حکومتیکهمیرفتتاتبدیل
زمان، این از پس سال پنجاه گردد. جهانی قدرتی به
در یونس میشد. آشور عظیم امپراطوری پایتخت نینوا
نبی ناحوم اما نمیگوید، زیادی چیز نینوا شرارت باره
میگذارد. ما اختیار در زمینه این در بیشتری آگاهی
توطئهعلیه بود:)1( اینها نینوا او،خطاهای نوشته طبق
خدا)ناحوم9:1و10(؛)2(ستمبهبینوایان)ناحوم12:2(؛
)3(خشونتدرجنگ)ناحوم12:2و13(؛)4(بتپرستی
)ناحوم4:3(؛و)5(فحشاوجادوگری)ناحوم4:3(.خدا
بهیونسفرمودکهبهنینوا،واقعدر800کیلومتریشمال
شرقیاسرائیلبرود،وداوریخدارابهمردمآناعالم
نمایدوبگویدکهاگرتوبهکنند،مشمولرحمتخدا

خواهندگشت.

3:1نینواشهریقدرتمندوفاسدبود.یونسازکودکی،
نفرتازآشوریهاوترسازتوحشآنانراآموختهبود.
نفرتاوچناننیرومندبودکهمایلنبودایشانازرحمتخدا
بهرهمندگردند.بهعبارتدیگر،اومیترسیدکهمبادامردم
نینواتوبهکنند)2:4(.تفکریونسنمونهایاستازحالت
مردماسرائیلکهمایلنبودندمحبتورحمتخداراباسایر
ملتهاتقسیمکنند،گرچهاینامردقیقًارسالتخدادادی
ایشانبود)پیدایش3:12(.مردماسرائیلهمانندیونس،مایل

نبودندغیریهودیان)امتها(مشموللطفخداگردند.
3:1یونسبیمناکبود.اومیدانستکهخداوظیفهای
خاصبرایاودرنظردارد،امااومایلنبودآنرابهانجام
ماراهدایت ازطریقکالمش برساند.هنگامیکهخدا
میکند،گاهازترسفرارمیکنیمبااینتصورکهآنچه
خداازمامیخواهد،فراترازتوانمااست.ترسباعثفرار
یونسشد.امافراْرمشکالتبیشتریبرایاوفراهمآورد.
سرانجامپیبردکهبهترینکارایناستکهآنچهراکه
خداازآغازخواستهبود،انجامدهد.امااوبرایرسیدنبه
ایننتیجهبهایسنگینیپرداخت.خیلیبهتراستکهانسان

ازهمانابتداازخدااطاعتکند.

یونس
یونساز793تا753
نبی بهعنوان ق.م.
آشور و اسرائیل به

خدمتکرد.

ّجوحاکم

پیغاماصلی

اهمیتپیغام

انبیایمعاصر

نینوامهمترینشهرآشوربودومدتیپسازاینزمان،تبدیلبهپایتختامپراطوری
عظیمآشورمیشد.امانینواشهریفاسدومنحطبود.

یونسکهازآشوریهایقدرتمندوستمکیشنفرتداشت،ازسویخدامأموریت
یافتتابهآنانهشداردهدکهاگرتوبهنکنند،موردمجازاتقرارخواهندگرفت.

یونسمایلنبودبهنینوابرود،لذاکوشیدتاازدستخدافرارکند.اماخداراههایی
داردتابهمابیاموزدکهازاواطاعتوپیرویکنیم.هنگامیکهیونسدرنینوا
ساخت. متوقف را خود داوری نیز خدا و کردند توبه شهر مردم کرد، موعظه
آورند، بهسویخدا وروی کنند توبه گناهانخود از اگر نیز افراد بدکارترین

رستگارخواهندشد.

یوئیل)853تا796ق.م.؟(
عاموس)760تا750ق.م.(



4اماهمینكهكشتیازساحلدورشد،ناگهانخداوندبادشدیدیوزانیدو
دریارامتالطمساختبطوریكهنزدیکبودكشتیغرقشود.5ملواناناز
ترسجانخود،هركدامازخدایخودكمکطلبیدند.آنهابارهارابهدریا
ریختندتاكشتیسبکشود.درتماماینمدت،یونسباخیالراحتدرانبار

كشتیخوابیدهبود!
موقعیتخطرناک این در زد:»چرا فریاد و رفت او نزد 6ناخدایكشتی
بیخیالخوابیدهای؟برخیزونزدخدایخودفریادبرآورتاشایدبهمارحم

كرده،مارانجاتدهد!«
7آنگاهكاركنانكشتیتصمیمگرفتندقرعهبیندازندتاببینندكدامیکاز
آنهاخدایانرابهخشمآوردهوباعثاینطوفانوحشتناکشدهاست.قرعه

بهنامیونسافتاد.
8آنهاازاوپرسیدند:»بهمابگوبهچهعلتاینبالبرماعارضشدهاست؟

توكیستی؟كارتچیست؟اهلكجایی؟ازچهقومیهستی؟«
9و10یونسگفت:»منعبرانیهستموخداوند،خدایآسمانراكهزمینو

5:1
1پاد26:18

اش20-17:44
اعما18:27و38،19

5:1
1پاد26:18

اش20-17:44
اعما18:27و38،19

6:1
مز28:107

ار28:2

6:1
مز28:107

ار28:2

7:1
داو9:20و10

استر7:3
امث33:16

7:1
داو9:20و10

استر7:3
امث33:16

8:1
پیدا3:47

8:1
پیدا3:47

9:1
پیدا9:1و10

عز2:1؛11:5
نح4:1؛6:9

9:1
پیدا9:1و10

عز2:1؛11:5
نح4:1؛6:9
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سفرَدَورانییونس
خدابهیونسفرمودکهبهنینوا،پایتختامپراطوریآشوربرود.بسیاری
ازهموطنانیونسآماجخشونتهایاینمردموحشیشدهبودند.هیچگاه
بهفکریونسخطورنمیکردکهبرایبشارتبهنینوابرود!ازاینرودر
جهتمخالفآنشروعبهسفرکرد.اودریافاسوارکشتیایشدکهبه

ترشیشواقعدراسپانیامیرفت.امایونسنمیتوانستازخدابگریزد.

موعود، سرزمین در استقرار از پیش اسرائیل قوم  4:1
قومیبیابانگردبودند.آنانازجاییبهجاییدیگرمیرفتند
برایگلههایخویش نیکو ودرجستجویچراگاههای
بودند.گرچهایشاندریانوردنبودند،امامحلزندگیشان
ملتهای با مجاورتشان و مدیترانه دریای کنارههای در
نیرومنددریانورد،یعنیفنیقیهوفلسطین،باعثتماسآنان
باکشتیوکشتیرانانگردید.آنکشتیکهیونسسوارش

شد،احتمااًلیککشتیبازرگانیبودکهعرشهداشت.

4:1نااطاعتییونسازخدازندگیخدمهکشتیرابه
خطرانداخت.ماشدیدًامسؤولیمکهازخدااطاعتکنیم،

زیراگناهونااطاعتیمابهاطرافیانمالطمهخواهدزد.
4:1و5درهمانحالکهطوفانمیغرید،یونسباخیال
خدا از او گرچه بود. خواب در کشتی انباِر در راحت
میگریخت،اماگویاوجدانشمعذبنبود.نداشتِنعذاب
وجدانهمیشهنشانهایننیستکهکارماندرستاست.
انسانقادراستواقعیتراانکارکند؛ازاینرو،نمیتوانیم
اطاعتخودرابهکمکاحساساتمانبسنجیم.زندگیخود

رابایدبامعیارهایکالمخداموردسنجشقراردهیم.
7:1کارکنانکشتیقرعهانداختندتاشخصمقصررا
بیابند؛ایشانبرایدریافتپاسخ،بهخرافاتخودمتوسل
شدند.امااینبارخرافاتایشانعملکرد،فقطبهاین
به میخواست خدا نمود. دخالت آن در خدا که سبب

یونسبفهماندکهنمیتواندازاوبگریزد.
9:1-12انساننمیتواندبهدنبالمحبتخداباشدودر
یونسخیلیزوددریافتکه بگریزد. او از عینحال،
اگر یونس اما بگریزد. خدا از نمیتواند برود، جا هر
از بازگردد،نخستمیبایست بهسویخدا میخواست
فرارازاودستبردارد.خداازشماچهخواستهاست؟
اگرخواهانمحبتوقدرتبیشتریازخداهستید،باید
مشتاقباشیدکهمسؤولیتیراکهاوبرعهدهشماگذارده
است،عملیسازید.نمیتوانیمبگوییمکهبهراستیبهخدا

ایمانداریم،امابهآنچهاوگفتهاستعملنکنیم.
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دریاراآفریدمیپرستم.«سپسبهایشانگفتكهازحضورخداوندفرار
كردهاست.آنهاوقتیاینراشنیدندبسیارترسیدندوگفتند:»چرااینكار

راكردی؟«
11تالطمدریاهرلحظهزیادترمیشد،پسبهاوگفتند:»باتوچهكنیمتا

طوفانآرامشود؟«
12یونسگفت:»مرابهدریابیندازیدودریادوبارهآراممیشود؛چونمیدانم

اینطوفانوحشتناکبسببمندامنگیرشماشدهاست.«
13ملوانانكوششكردندكشتیرابهساحلبرسانند،ولیموفقنشدند.طوفان
شدیدترازآنبودكهبتوانباآندستوپنجهنرمكرد!14پسآنهابهرسم
خودشاننزدخداوند،خداییونسدعاكرده،گفتند:»ایخداوند،مارابرای
مرگاینشخصهالکنكنومارامسئولمرگاوندان؛زیراهمةاینها

خواستتوبودهاست.«
انداختندوطوفانقطع بهدریایخروشان اورا برداشته، 15آنگاهیونسرا

شد!
16آنهاازخداوندترسیدندوقربانیتقدیماونمودندونذرهاكردند.

17همانموقعخداوندماهیبزرگیفرستادوماهییونسرابلعیدویونسسه
روزوسهشبدرشكمماهیماند.

12:1
یو50:11

12:1
یو50:11

15:1
مز9:89
مر34:4

15:1
مز9:89
مر34:4
16:1

پیدا20:28
مز13:66و14

16:1
پیدا20:28

مز13:66و14
17:1

یونس1:1؛1:2
17:1

یونس1:1؛1:2

یونس1 2123

12:1یونسمیدانستکهازخدانااطاعتیکردهواینکه 
باره این امادر بهعلتتقصیراورخدادهاست؛ طوفان
چیزینگفتتاآنکهقرعهبهناماوافتاد)7:1(.آنگاه
حاضرشدزندگیخودرافداکندتاجانساکنانکشتی
برای را کار همین بود نشده )اماحاضر دهد نجات را
نجاتمردمنینواانجامدهد(.نفرتیونسازآشوریانبر

نگرشاوتأثیرگذاشتهبود.
و دهند نجات را یونس جان کوشیدند ملوانان  13:1
از بیش مروتشان و رحم که دادند نشان عمل، این با
از را نینوا مردم که بود نخواسته او زیرا است، یونس
داوریقریبالوقوعخداآگاهسازد.گاهبیایمانانبیش
ازایماندارانتوجهوشفقتنشانمیدهند؛اینبایدباعث
شرمساریایماندارانگردد.خدامیخواهدکهمانسبتبه
همهانسانهارحمتوتوجهنشاندهیم،چهخدانشناس

باشندچهرستگار.
14:1-16یونسازخدانافرمانیکردهبود.امادرحین
گریز،تسلیمارادهخداشدوکارکنانکشتیشروعبه
عبـادتخداکردندچراکهدیدندطوفانآرامگرفت.
خداقادراستحتیازاشتباهاتمااستفادهکندتادیگران

رابهسویخودهدایتفرماید.پذیرفتنگناهانخویش
گرچهامریاستدردناک،امامیتواندالگویینیرومند
طعنهآمیز چه نمیشناسند. را خدا که آنان برای باشد
استکهملواناِنبتپرستکاریراکردندکهتمامی
درگاه به آنان نبودند: انجامش به حاضر اسرائیل ملت
خداییگانهدعاکردندوعهدکردندکهاوراخدمت

کنند.
17:1بسیاریکوشیدهاندکهاینرویدادمعجزهآسارا
بهگونهایردکنندوآنرارؤیایاافسانهمعرفینمایند،
اماکتابمقدسآنرااینچنینمعرفینمیکند.ماهرگز
نبایداینمعجزهرامنکرشویم،گوییاجازهداریمانتخاب
کنیمکهکدامیکازمعجزاتکتابمقدسقابلاعتماد
نیست.چنینطرزفکریسببمیشود استوکدامها
کهبهخوداجازهدهیمهربخشیازکتابمقدسراکه
بهنظرمانمنطقینمیآیدموردتردیدقراردهیم؛بهاین
شکل،اعتمادخودرابهکتابمقدسبهعنوانکالمراستین
وقابلاعتمادخداازدستمیدهیم.خوِدعیسیمسیحاز
تجربهیونساستفادهکردتامرگوقیامخودراتوضیح

دهد)متی39:12و40(.



یونسدرشکمماهیدعامیکند

آنگاهیونسازشكمماهینزدخداوند،خدایخوددعاكردهگفت:2
2»بههنگامسختی،خداوندراخواندمواومرااجابتفرمود.ازعالم
بهاعماق مرگفریادبرآوردموتوایخداوند،بهدادمنرسیدی!3مرا
دریاانداختی.درسیالبهاغرقشدموامواجخروشانتمراپوشانید.4بهخود
گفتمكهمراازنظرخوددورانداختهایودیگرنمیتوانمخانةمقدسترا

ببینم.
5»درامواجدریافرورفتم.مرگبسیارنزدیکبود.آبهامرااحاطهكردندو
علفهایدریادورسرمپیچیدند.6تاعمقكوههافرورفتم.درهایزندگیبه
رویمبستهشدودردیارمرگزندانیشدم.ولیایخداوند،خدایمن،تو

مراازچنگالمرگرهانیدی!
7»وقتیكهتمامامیدخودراازدستدادهبودم،باردیگرتوراایخداوندبه

یادآوردمودعایقلبمندرخانةمقدستبهحضورتورسید.
8»كسانیكهبتهایباطلرامیپرستندازپیرویتوبرگشتهاند،9ولیمنبا
سرودهایتشكربرایتوقربانیخواهمكردونذرخودرابهتواداخواهم

نمود.نجاتفقطازجانبخداونداست.«
10آنگاهخداوندبهماهیامرفرمودكهیونسراازدهانخودبهساحلبیاندازد

وماهیچنینكرد.
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برای  نه برایسپاسگزاری، ایندعاییاست  1:2بب
درخواسترهایی.یونسفقطخداراشکرمیکردکه
غرقنشدهاست.رهاییاوبسیارحیرتانگیزوتماشایی
بود؛اوبسیارحیرانبودکهاینچنینازمرگحتمیرسته
است.خدادعاییونسراحتیازدرونآنماهیبزرگ
شنید.هرجاوهرزمانکهدستبهدعابرداریم،خدا
آنرامیشنود.برایخداهیچگناهیبیشازحدبزرگ

نیستوهیچگرفتاریبیشازحدمشکل.
1:2-7یونسگفت:»وقتیکهتمامامیدخودراازدست
آوردم« یاد به خداوند، ای را، تو دیگر بار بودم، داده
بر زندگی که آنگاه هستیم. چنین اغلب نیز ما .)7:2(
وفقمراداست،حضورخداراامریبدیهیمیپنداریم؛اما
چونامیدخودراازدستمیدهیم،بهسویاوفریادبر
میآوریم.اینگونهرابطهباخداثمرینخواهدداشتجز
زندگیروحانیبیثباتوپرفرازونشیب.سرسپردگی
دائمیوروزانهبهخداسببمیگرددکهرابطهایاستوار
بااوداشتهباشیم.چهدررفاهوچهدرسختی،نگاهتان

خواهید نیرومندی روحانی زندگی آنگاه باشد؛ خدا به
داشت.

9:2یونسدرموقعیتینبودکهبتواندباخداجروبحث
مرگ از را او که بود سپاسگزار خدا از فقط او کند.
رهانیدهاست.مشکالتبایدسببشوندکهمحکمتربه
خدابچسبیم،نهاینکهبکوشیمراهوروشخودرابهخدا
تحمیلکنیم.بایداورابرایرحمتومحبتشوآنچهکه

تابهحالبرایمانکردهاست،شکرکنیموبستاییم.
کند، عمل خدا فرمان مطابق یونس اینکه برای  9:2
معجزهایرهاییبخشوشگرفالزمبود.اودرمقامنبی،
از اوکوشید اما اطاعتکند، ازکالمخدا بود موظف
مسؤولیتخودشانهخالیکند.اواینکقولمیدهدکه
بهعهدخودوفاکند.ماجراییونسبایکفاجعهآغاز
شد؛امااگرخدااجازهمیدادکهاوبهفرارخودادامهدهد،
فاجعهایبسبزرگتررویمیداد.وقتیمیدانیدکهخدا
شمارابهانجامکاریفرامیخواند،ازاونگریزید.شاید

خدامانعفرارتاننشود،آنگونهکهمانعیونسشد.



2-یونسرسالتخودرابهانجاممیرساند
یونسدرنینواموعظهمیکند

آنگاهخداوندباردیگربهیونسفرمود:2»بهشهربزرگنینوابروو3
همانطوركهبهتوگفتم،بهآنهاهشداربدهكهسرنوشتشومیدر

انتظارآنهاست!«
3یونساطاعتكرده،بهنینوارفت.نینواشهربسیاربزرگیبودبطوریكه
سهروزطولمیكشیدتاكسیسراسرآنرابپیماید.4یونسواردشهرشد
وپسازطییکروزراهشروعبهموعظهكرده،گفت:»بعدازچهلروز
نینواویرانخواهدشد!«5اهالیشهرحرفهایشراباوركرده،بههمهاعالن

كردندكهروزهبگیرند؛وهمه،ازبزرگتاكوچک،پالسپوشیدند.
خود تخت از است گفته چه یونس كه شنید نینوا پادشاه كه 6هنگامی
پایینآمده،لباسشاهانهراازتندرآوردوپالسپوشیده،درخاكستر
نشست.7پادشاهوبزرگاندرباراواینپیغامرابهسراسرشهرفرستادند:
»نهمردمونهحیوانات،هیچكدامنبایدچیزیبخورندوحتیآببنوشند.
8همةمردمبایدپالسپوشیده،بهدرگاهخداوندالتماسكنندوازراههای
چه 9كسی بكشند. دست خود زشت اعمال از نموده، بازگشت خود بد
میداند،شایدخداوندازخشمخودبرگرددوبرماترحمكرده،مارااز

بیننبرد.«
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علیه و بود نادیدهگرفته را فرمانخدا یونس  1:3و2
اوسربهشورشگذاردهبود،اماخداهنوزنسبتبهاو
رحمتوشفقتنشانمیداد.وقتیاحکامخدارانادیده
از اگر اما کند؛ تنبیه را ما است ممکن او میگیریم،
گناهانمانرویبگردانیموازاوفرمانبریم،مارامورد

رحمتوبخشایشخودقرارخواهدداد.
اوفرصت به اماخدا ازخداگریخت، 1:3و2یونس
دیگریدادتادرکاراوشراکتجوید.شایداحساس
الیق دیگر گذشتهمان، اشتباهات بهعلت که کنیم
نیست مقامی بهخدا اماخدمت نیستیم. بهخدا خدمت
آوریم. بهدست را آن رسیدن شایستگی بخواهیم که
را خدا به خدمت کفایت و شایستگی ما از هیچیک
ندارد،بااینحالاومارافراخواندهتابخشیازکار

اوراانجامدهیم.
1:3و2یونــسفقطمیبـایستآنپیــامیراموعظه
کـندکهخدابهاومیگفت،یعنیاعـالمپیــامنابـودی

مأموریت این جهان. شهر قدرتمندترین به هالکت و
اعالم را آنانیکهکالمخدا اما نبود، چندانخوشایند
فشارهای را مسیرشان که دهند اجازه نباید میکنند،
اجتماعییاترسازمردمتعیینکند.ایشانفراخوانده
شدهاندتاپیامخداوحقایقالهیراموعظهکنند،حتی

اگرموردپسندمردمنباشد.
محیط )که اصلی شهر میان تفاوتی عبری متن  3:3
حدود جمعیتی و بود کیلومتر 14 حدود دیوارهایش
اداری حوزه و میداد( جای خود در را نفر 000ر175
شهرنینوا)کهگسترهایبین45تا75کیلومترداشت(

قائلنمیشود.
4:3و5پیغامخدابرایهمهاست.مردمشهرباوجود
شرارتشان،دلشانبهرویپیغامخدابازبودوبالفاصله
بهسادگی ازخدامیدانیم راکه اگرآنچه توبهکردند.
بازگوکنیم،باکمالتعجبخواهیمدیدکهمردمچقدر

استقـبالمیکنند.



10وقتیخدادیدآنهاازراههایبدخوددستكشیدهاندبرآنهاترحمكرده،
بالییراكهگفتهبودبرایشاننفرستاد.

رحمتخداباعثخشمیونسمیشود

نزدخداوند4 2او ناراحتوخشمگینشد. اینموضوع از امایونس
دعاكردوگفت:»خداوندا،وقتیدرمملكتخودبودموتوبهمن
گفتیبهاینجابیایم،میدانستمكهتوازتصمیمخودمنصرفخواهیشد،زیرا
توخداییمهربانوبخشندههستیودیرغضبناکمیشویوبسیاراحسان

میكنی.برایهمینبودكهخواستمبهترشیشفراركنم.
3»خداوندا،اینکجانمرابگیر،زیرابرایمنمردنبهتراززندهماندناست.«
4آنگاهخداوندبهویفرمود:»آیادرستاستكهازاینبابتعصبانیشوی؟«
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10:3مردمبتپرستنینوابهپیامیونسایمانآوردند 
این بر تأثیرمعجزهآسایی توبهکردند.کالمخداچه و
مقابل نقطه در درست ایشان توبه داشت! بدکار مردم
سرسختیولجاجتقوماسرائیلقرارداشت.مردماسرائیل
به حاضر هرگز اما میشنیدند، انبیا از بسیاری پیامهای
بار نینواالزمداشتندکهفقطیک توبهنمیشدند.مردم
داوری، روز در که فرمود عیسی بشنوند. را خدا کالم
اهالینینوابرخواهندخاستومردماسرائیلرابهسبب
ناتوبهکاریشانمحکومخواهندساخت)متی41-39:12(.
شنیدنکالمخداباعثخشنودیاونمیشود،بلکهپاسخ

مثبتواطاعتازآن.
که را مجازاتی خویش، رحمت روی از خدا  10:3
هشدارشرادادهبود،لغوفرمود.خداخودشفرمودهبود
کههرملتیکهتوبهکند،ازمجازاتیکهانتظارشانرا
میکشد،رهاییخواهدیافت)ارمیا7:18-10(.خدانینوا
رابخشید،همانگونهکهیونسرابخشیدهبود.قصدخدا
ازداوری،اصالحاستنهانتقام.اوهموارهآمادهاستتا

همهجویندگانخودراموردرحمتقراردهد.
1:4چراوقتیخدامردمنینواراموردمغفرتقرارداد،
یونسبهخشمآمد؟درروزگاریونس،یهودیانمایلنبودند
کالمخداراباغیریهودیاندرمیانبگذارند؛درروزگار
پولسرسولنیزچنینبود)1تسالونیکیان14:2-16(.آنان
رسالتاولیهخودراازیادبردهبودندکههمانارساندن
برکتخدابودبهسایرمللجهانازطریقاعالمکالم
خدا که بود تصور این بر یونس .)18:22 )پیدایش او
نمیبایسترستگاریرابهرایگاندراختیارملتیبتپرست
خدا که است کاری همان درست این اما دهد. قرار
امروزبرایتمامآنانیانجاممیدهدکهباایمانبهنزدش

میآیند.

1:4یونسخشمگینبودازاینکهخدامردمنینوارابه
گناِه خدا که بود برده یاد از او بود. نرسانیده هالکت
نافرمانیخوِداورابخشیدهوازمرگرهاییاشدادهبود.
چقدربهترمیبودکهاوازتوبهگناهکارانشادمیشد

)ر.ش.لوقا10:15(!
1:4و2یونسدراینجادلیلبیمیلیخودرابرایرفتن
بهنینواآشکارمیسازد)3:1(.اونمیخواستکهمردم
به ایشان اومیخواست قرارگیرند؛ بخشش مورد نینوا
قوم خدای که نمیکرد درک یونس برسند. هالکت
اسرائیلخدایتمامجهاننیزهست.آیاوقتیشخصیکه
انتظارشنمیرود،بهسویخدامیآید،تعجبمیکنید؟
آیاعلتشایننیستکهشمانیزمانندیونستنگنظرانه
در که کنیم فراموش نباید را این مینگرید؟ مسأله به

حقیقتهیچیکازماشایستهبخشایشالهینیست.
3:4یونسازوظیفهالهیخودبرایاعالمپیامهالکِت
میکرد مرگ آرزوی اینک )2:1(؛ بود گریخته نینوا
زیرااینهالکتلغوشدهبود.یونسچقدرزودرحمت
بود، ماهی آنگاهکهدرشکم بهخویش نسبت را خدا
شد؛ شاد داد، رهاییاش خدا وقتی !)10:2( برد یاد از
اماوقتیخدانینوارارهاییداد،بهخشمآمد.امایونس
میرفتتادرسیارزشمنددربارهرحمتخداوبخشایش
اوبیاموزد.بخشایشومغفرتالهیفقطمختصیونسیا
قوماسرائیلنبود،بلکهشاملهمهآنانیمیگرددکهتوبه

کنندوایمانآورند.
3:4یونسبیشتربهفکرشهرتخودشبودتاجاللخدا.او
میدانستکهاگرمردمتوبهکنند،هیچیکازهشدارهایش
بهنینواجامهعملنخواهدپوشید.اینباعثسرافکندگی
اومیشد،گرچهخداراجاللمیداد.آیاجاللیافتِنخدا

برایتانمهمتراستیاکسبافتخاربرایخودتان؟



5یونسازشهرخارجشده،بطرفشرقرفت.درخارجازشهربرایخود
سایبانیساخته،زیرسایةآنمنتظرنشستتاببیندبرسرشهرچهمیآید.
6آنگاهخداوندبسرعتگیاهیرویانیدوبرگهایپهنآنرابرسریونس
گسترانیدتابراوسایهبیندازدوبهاوراحتیببخشد.یونسازسایةگیاهبسیار
شادشد.7اماصبحروزبعدخداكرمیبوجودآوردوكرمساقةگیاهراخورد
وگیاهخشکشد.8وقتیكهآفتاببرآمدوهواگرمشد،خداوندبادیسوزان
ازجانبشرقبریونسوزانیدوآفتابچنانبرسراوتابیدكهبیتابشده،

آرزویمرگكردوگفت:»برایمنمردنبهتراززندهماندناست.«
9آنگاهخداوندبهیونسفرمود:»آیاازخشکشدنگیاهبایدعصبانیشوی؟«

یونسگفت:»بلی،بایدتابهحدمرگهمعصبانیشوم.«
10خداوندفرمود:»برایگیاهیكهدریکشببهوجودآمدودریکشب

ازبینرفتدلتسوخت،باآنكهبرایشهیچزحمتینكشیدهبودی؛11پس
آیادلمنبرایشهربزرگنینوانسوزدكهدرآنبیشازصدوبیستهزار

بچةمعصوموبیگناه،ونیزحیواناتبسیاروجوددارد؟«
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آموخت، درس یونس به مالیمت با خدا  10-6:4
نیز امروز و آموخت، اسرائیل و نینوا به که همانطور
بهسببخشم را مامیآموزد.خدامیتوانستیونس به
گستاخانهاشهالککند،امابهجایآن،بهاودرسهایی
داد.اگرازکالمخدااطاعتکنیم،اوبامالیمتمارا
هدایتخواهدکرد.داوریشدیداوبرایآنانینگهداشته

شدهکهدرنافرمانیاصرارمیورزند.
9:4یونسازپژمردنیکگیاهخشمگینشد،امانهاز
آنچهکهمیتوانستبرسرنینوابیاید.اکثریِتمابهخاطر
مرگیکحیوانخانگییاشکستنشیئیخاطرهانگیز
گریستهایم،اماآیابراینگریستهایمکهدوستیازدوستانمان
منافعخودمان به خدارانمیشناسد؟چهآساناستکه

حساسترباشیمتابهنیازهایروحانیمردمدوروبرمان.
10:4و11گاهمردمآرزومیکنندکهداوریوهالکت
خیلیسریعبرسرافرادشریرنازلشود،برسرآنانیکه
شرارتشاننیازمندمجازاتیآنیاست.اماخدارحیمتراز

آناستکهبتوانفکرشراکرد.اونسبتبهگناهکارانی
کهماآرزویداوریشانراداریماحساسشفقتمیکند
وتدبیرهاییمیاندیشدکهایشانرابهسویخودهدایت
شریرند خیلی که کسانی به نسبت شما احساس کند.
چیست؟آیاآرزویهالکتشانرادارید؟یاآرزومیکنید
کهمیتوانستندرحمتوبخشایشالهیراتجربهکنند؟

11:4خداملوانانرانجاتدادزیراازاوطلبرحمت
کردند.خدایونسرارهاییدادزیراازشکمماهینزد
اودعاکرد.خدامردمنینوارانجاتدادزیرابهموعظه
او که را آنانی دعاهای خدا دادند. مثبت پاسخ یونس
رامیخوانندپاسخمیدهد.خداهمیشهارادهاشراعملی
میسازد،وآرزوداردکههمهنزدشبیایندوبهاوتوکل
کنندونجاتبیابند.اگربههشدارهاییکهخداازطریق
کالمشمیدهدتوجهکنیم،میتوانیمرستگارشویم.اگر
ازاوفرمانببریم،اورحیمخواهدبود،وبهجایداوری،

ازرحمتشبرخوردارخواهیمگردید.

معجزات
کتابیونس

خداطوفانیعظیمپدیدآورد
خداترتیبیدادکهماهیبزرگییونسراببلعد

خدافرماندادکهماهییونسراقیکند
خداگیاهیرویاندکهبراییونسسایهفراهمسازد

خداکرمیفرستادتاگیاهرابزند
خدافرماندادتابادیسوزانبریونسبوزد
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