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ﻳﻮﻧﺲ
ﻳﻮﻧﺲ ﻧﺒﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﻨﻮا ،ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺁﺷﻮر ﺑﺮود و ﻣﺮدم ﺁﻧﺠﺎ را ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ
هﺪاﻳﺖ آﻨﺪ .اﻣﺎ ﻳﻮﻧﺲ از اﻳﻦ آﺎر ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ ،زﻳﺮا اهﺎﻟﯽ ﺁﻧﺠﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺁرزوی ﻳﻮﻧﺲ
اﻳﻦ ﺑﻮد آﻪ ﺧﺪا ﺁﻧﺎن را ﻣﺠﺎزات آﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺠﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﻨﻮا ،ﻳﻮﻧﺲ راهﯽ ﺗﺮﺷﻴﺶ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در
ﻃﯽ ﺳﻔﺮ درﻳﺎﻳﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻮادﺛﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﯽﺁورد آﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را اﺟﺮا آﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻧﻴﻨﻮا ﺑﺮود.
ﻣﺮدم ﻧﻴﻨﻮا در اﺛﺮ ﺷﻨﻴﺪن آﻼم ﺧﺪا از ﻳﻮﻧﺲ ﻧﺒﯽ ،از ﮔﻨﺎهﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻳﻮﻧﺲ از اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪء آﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﯽآﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﻳﺎد ﻣﯽدهﺪ
آﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﯽ آﻪ او ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد ،زﻳﺮا او ﺗﺒﻌﻴﻀﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ .آﺘﺎب ﻳﻮﻧﺲ در
ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺁﻣﻮزد آﻪ ﻓﺮار از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ آﺎر ﺑﯽﻧﺘﻴﺠﻪای اﺳﺖ؛ ﺑﻬﺘﺮ ﺁﻧﺴﺖ آﻪ ﺧﻮاﺳﺖ او را در
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دهﻴﻢ.

ﻓﺮار ﻳﻮﻧﺲ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﭘﻴﻐﺎم را ﺑﺮای ﻳﻮﻧﺲ ﭘﺴﺮ اﻣﻴﺘﺎی
1
ﻓﺮﺳﺘﺎد:
»2ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﻧﻴﻨﻮا ﺑﺮو و ﺑﻪ اهﺎﻟﯽ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﮕﻮ آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺷﺮارت ﺷﻤﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ
ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻦ ﺑﺰودی ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﻢ آﺮد«.
3وﻟﯽ ﻳﻮﻧﺲ آﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﻨﻮا ﺑﺮود ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺖ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﻴﺶ ﻓﺮار آﻨﺪ .او ﺑﻪ
ﺑﻨﺪر ﻳﺎﻓﺎ رﻓﺖ و در ﺁﻧﺠﺎ آﺸﺘﯽای دﻳﺪ آﻪ ﻋﺎزم
ﺗﺮﺷﻴﺶ ﺑﻮد .ﻳﻮﻧﺲ آﺮاﻳﻪ ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﻮار
آﺸﺘﯽ ﺷﺪ.
4اﻣﺎ هﻤﻴﻦ آﻪ آﺸﺘﯽ از ﺳﺎﺣﻞ دور ﺷﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪی وزاﻧﻴﺪ و درﻳﺎ را ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﻄﻮری آﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮد آﺸﺘﯽ ﻏﺮق ﺷﻮد5 .ﻣﻠﻮاﻧﺎن
از ﺗﺮس ﺟﺎن ﺧﻮد ،هﺮ آﺪام از ﺧﺪای ﺧﻮد آﻤﮏ
ﻃﻠﺒﻴﺪﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎرهﺎ را ﺑﻪ درﻳﺎ رﻳﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﺸﺘﯽ ﺳﺒﮏ
ﺷﻮد .در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺪت ،ﻳﻮﻧﺲ ﺑﺎ ﺧﻴﺎل راﺣﺖ در
اﻧﺒﺎر آﺸﺘﯽ ﺧﻮاﺑﻴﺪﻩ ﺑﻮد!
6ﻧﺎﺧﺪای آﺸﺘﯽ ﻧﺰد او رﻓﺖ و ﻓﺮﻳﺎد زد» :ﭼﺮا در
اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﯽﺧﻴﺎل ﺧﻮاﺑﻴﺪﻩای؟ ﺑﺮﺧﻴﺰ و
ﻧﺰد ﺧﺪای ﺧﻮد ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁور ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ آﺮدﻩ،
ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دهﺪ!«
7ﺁﻧﮕﺎﻩ آﺎرآﻨﺎن آﺸﺘﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ ﺗﺎ

ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ آﺪام ﻳﮏ از ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺪاﻳﺎن را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺁوردﻩ و
ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﻃﻮﻓﺎن وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻳﻮﻧﺲ اﻓﺘﺎد.
8ﺁﻧﻬﺎ از او ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺑﻼ
ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﺎرض ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟ ﺗﻮ آﻴﺴﺘﯽ؟ آﺎرت ﭼﻴﺴﺖ؟
اهﻞ آﺠﺎﻳﯽ؟ از ﭼﻪ ﻗﻮﻣﯽ هﺴﺘﯽ؟«
9و10ﻳﻮﻧﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻋﺒﺮاﻧﯽ هﺴﺘﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺁﺳﻤﺎن را آﻪ زﻣﻴﻦ و درﻳﺎ را ﺁﻓﺮﻳﺪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻢ «.ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ آﻪ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮار آﺮدﻩ
اﺳﺖ .ﺁﻧﻬﺎ وﻗﺘﯽ اﻳﻦ را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا اﻳﻦ آﺎر را آﺮدی؟«
11ﺗﻼﻃﻢ درﻳﺎ هﺮ ﻟﺤﻈﻪ زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ آﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﺁرام ﺷﻮد؟«
12ﻳﻮﻧﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ و درﻳﺎ دوﺑﺎرﻩ
ﺁرام ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﻢ اﻳﻦ ﻃﻮﻓﺎن وﺣﺸﺘﻨﺎک
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ داﻣﻨﮕﻴﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ«.
13ﻣﻠﻮاﻧﺎن آﻮﺷﺶ آﺮدﻧﺪ آﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ،
وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﺁن ﺑﻮد آﻪ ﺑﺘﻮان
ﺑﺎ ﺁن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم آﺮد! 14ﭘﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﺳﻢ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻳﻮﻧﺲ دﻋﺎ آﺮدﻩ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻣﺮگ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ هﻼک
ﻧﻜﻦ و ﻣﺎ را ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ او ﻧﺪان؛ زﻳﺮا هﻤﻪء اﻳﻨﻬﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ«.
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15ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻳﻮﻧﺲ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،او را ﺑﻪ درﻳﺎی ﺧﺮوﺷﺎن
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻃﻮﻓﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪ!
16ﺁﻧﻬﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﻳﻢ او ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﻧﺬرهﺎ آﺮدﻧﺪ.
17هﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎهﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﺎهﯽ
ﻳﻮﻧﺲ را ﺑﻠﻌﻴﺪ و ﻳﻮﻧﺲ ﺳﻪ روز و ﺳﻪ ﺷﺐ در ﺷﻜﻢ
ﻣﺎهﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

دﻋﺎی ﻳﻮﻧﺲ
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻳﻮﻧﺲ ازﺷﻜﻢ ﻣﺎهﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
 2ﺧﻮد دﻋﺎ آﺮدﻩ ﮔﻔﺖ:
»2ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺳﺨﺘﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪم و او ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ
ﻓﺮﻣﻮد .از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮگ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁوردم و ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺑﻪ داد ﻣﻦ رﺳﻴﺪی! 3ﻣﺮا ﺑﻪ اﻋﻤﺎق درﻳﺎ اﻧﺪاﺧﺘﯽ .در
ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ ﻏﺮق ﺷﺪم و اﻣﻮاج ﺧﺮوﺷﺎﻧﺖ ﻣﺮا ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ.
4ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ آﻪ ﻣﺮا از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد دور اﻧﺪاﺧﺘﻪای و
دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪﺳﺖ را ﺑﺒﻴﻨﻢ.
»5در اﻣﻮاج درﻳﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ .ﻣﺮگ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮد.
ﺁﺑﻬﺎ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ آﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﻔﻬﺎی درﻳﺎ دور ﺳﺮم ﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ.
6ﺗﺎ ﻋﻤﻖ آﻮهﻬﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ .درهﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ روﻳﻢ ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪ و در دﻳﺎر ﻣﺮگ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪم .وﻟﯽ ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﻣﺮا از ﭼﻨﮕﺎل ﻣﺮگ رهﺎﻧﻴﺪی!
»7وﻗﺘﯽ آﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﻴﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻩ ﺑﻮدم ،ﺑﺎر
دﻳﮕﺮ ﺗﻮ را ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁوردم و دﻋﺎی ﻗﻠﺐ ﻣﻦ
در ﺧﺎﻧﻪء ﻣﻘﺪﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ رﺳﻴﺪ.
»8آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺑﺎﻃﻞ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ از ﭘﻴﺮوی ﺗﻮ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ9 ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺮودهﺎی ﺗﺸﻜﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاهﻢ آﺮد و ﻧﺬر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ادا ﺧﻮاهﻢ
ﻧﻤﻮد .ﻧﺠﺎت ﻓﻘﻂ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ«.
10ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎهﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد آﻪ ﻳﻮﻧﺲ را از
دهﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻴﺎﻧﺪازد و ﻣﺎهﯽ ﭼﻨﻴﻦ آﺮد.

ﻳﻮﻧﺲ در ﻧﻴﻨﻮا
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﻓﺮﻣﻮد»2 :ﺑﻪ
 3ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﻧﻴﻨﻮا ﺑﺮو و هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ هﺸﺪار ﺑﺪﻩ آﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮﻣﯽ در
اﻧﺘﻈﺎر ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ!«

2

3ﻳﻮﻧﺲ اﻃﺎﻋﺖ آﺮدﻩ ،ﺑﻪ ﻧﻴﻨﻮا رﻓﺖ .ﻧﻴﻨﻮا ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﺑﻄﻮری آﻪ ﺳﻪ روز ﻃﻮل ﻣﯽآﺸﻴﺪ ﺗﺎ
آﺴﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺁن را ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﺪ4 .ﻳﻮﻧﺲ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪ و
ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻳﮏ روز راﻩ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ آﺮدﻩ،
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ روز ﻧﻴﻨﻮا وﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ!«
5اهﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺶ را ﺑﺎور آﺮدﻩ ،ﺑﻪ هﻤﻪ اﻋﻼن
آﺮدﻧﺪ آﻪ روزﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ؛ و هﻤﻪ ،از ﺑﺰرگ ﺗﺎ
آﻮﭼﮏ ،ﭘﻼس ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ.
6هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻧﻴﻨﻮا ﺷﻨﻴﺪ آﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ از
ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ،ﻟﺒﺎس ﺷﺎهﺎﻧﻪ را از ﺗﻦ درﺁورد و
ﭘﻼس ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ،در ﺧﺎآﺴﺘﺮ ﻧﺸﺴﺖ7 .ﭘﺎدﺷﺎﻩ و ﺑﺰرﮔﺎن
درﺑﺎر او اﻳﻦ ﭘﻴﻐﺎم را ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ» :ﻧﻪ
ﻣﺮدم و ﻧﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،هﻴﭽﻜﺪام ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰی ﺑﺨﻮرﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ ﺁب ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ8 .هﻤﻪء ﻣﺮدم ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻼس ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ،ﺑﻪ
درﮔﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻟﺘﻤﺎس آﻨﻨﺪ و از راهﻬﺎی ﺑﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻤﻮدﻩ ،از اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻜﺸﻨﺪ9 .آﺴﯽ ﭼﻪ
ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺣﻢ
آﺮدﻩ ،ﻣﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻧﺒﺮد«.
10وﻗﺘﯽ ﺧﺪا دﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ از راهﻬﺎی ﺑﺪ ﺧﻮد دﺳﺖ
آﺸﻴﺪﻩاﻧﺪ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺮﺣﻢ آﺮدﻩ ،ﺑﻼﻳﯽ را آﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد.

ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ ﻳﻮﻧﺲ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻣﺎ ﻳﻮﻧﺲ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎراﺣﺖ و
 4ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﺪ2 .او ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ آﺮد و
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،وﻗﺘﯽ در ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺧﻮد ﺑﻮدم و ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻴﺎﻳﻢ ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ آﻪ ﺗﻮ از ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﺧﻮاهﯽ ﺷﺪ ،زﻳﺮا ﺗﻮ ﺧﺪاﻳﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن و
ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ هﺴﺘﯽ و دﻳﺮ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽﺷﻮی و ﺑﺴﻴﺎر
اﺣﺴﺎن ﻣﯽآﻨﯽ .ﺑﺮای هﻤﻴﻦ ﺑﻮد آﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ
ﺗﺮﺷﻴﺶ ﻓﺮار آﻨﻢ.
»3ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﻳﻨﮏ ﺟﺎﻧﻢ را ﺑﮕﻴﺮ ،زﻳﺮا ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻣﺮدن ﺑﻬﺘﺮ از زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ«.
4ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﻓﺮﻣﻮد» :ﺁﻳﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ آﻪ از
اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮی؟«
5ﻳﻮﻧﺲ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ ،ﺑﻄﺮف ﺷﺮق رﻓﺖ .در
ء
ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﻳﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ
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ﺁن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺁﻳﺪ6 .ﺁﻧﮕﺎﻩ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﮔﻴﺎهﯽ روﻳﺎﻧﻴﺪ و ﺑﺮﮔﻬﺎی ﭘﻬﻦ ﺁن را
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻳﻮﻧﺲ ﮔﺴﺘﺮاﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ او ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻴﻨﺪازد و ﺑﻪ او
راﺣﺘﯽ ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﻳﻮﻧﺲ از ﺳﺎﻳﻪء ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎد ﺷﺪ7 .اﻣﺎ
ء
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺧﺪا آﺮﻣﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد و آﺮم ﺳﺎﻗﻪ
ﮔﻴﺎﻩ راﺧﻮرد وﮔﻴﺎﻩ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ8 .وﻗﺘﯽ آﻪ ﺁﻓﺘﺎب ﺑﺮﺁﻣﺪ
و هﻮا ﮔﺮم ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎدی ﺳﻮزان از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮق
ﺑﺮ ﻳﻮﻧﺲ وزاﻧﻴﺪ و ﺁﻓﺘﺎب ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺗﺎﺑﻴﺪ آﻪ
ﺑﯽﺗﺎب ﺷﺪﻩ ،ﺁرزوی ﻣﺮگ آﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻣﺮدن ﺑﻬﺘﺮ از زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ«.

ﻳﻮﻧﺲ

9ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺁﻳﺎ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن
ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮی؟«
ﻳﻮﻧﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺮگ هﻢ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
ﺷﻮم«.
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای ﮔﻴﺎهﯽ آﻪ در ﻳﮏ ﺷﺐ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺁﻣﺪ و در ﻳﮏ ﺷﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ دﻟﺖ ﺳﻮﺧﺖ،
ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺮاﻳﺶ هﻴﭻ زﺣﻤﺘﯽ ﻧﻜﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮدی؛ 11ﭘﺲ ﺁﻳﺎ
دل ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﻧﻴﻨﻮا ﻧﺴﻮزد آﻪ در ﺁن ﺑﻴﺶ
از ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ هﺰار ﺑﭽﻪء ﻣﻌﺼﻮم و ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ ،و ﻧﻴﺰ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر وﺟﻮد دارد؟«

