
 !  افتهینجات   یدیاز شب ناام

 ۱۰ـ۱، ۲یونس 

 :یونس در شکم ماهی نزد خداوند، خدای خود دعا کرد و گفت

  .فرمودی  و تو مرا مستجاب  در هنگام تنگی تو را خواندم»2

برای کمک زاری کردم و تو مرا   از اعماق دنیای مردگان،

و آبها   تو ای خداوند، مرا به اعماق دریا فرو بردی3 شنیدی

  .و تمام موجهای پر قدرت تو از سر من گذشتند مرا پوشاندند

 امخیال کردم که از پیشگاه تو رانده شده4

آبها روی مرا 5 .و دیگر عبادتگاه مقدّس تو را نخواهم دید

و علفهای دریا دور سرم   گودیها دور مرا گرفتند پوشاندند،

که  به سرزمینی به اعماق کوهها فرو رفتم،6  .پیچیدند

 اّما تو ای خداوند، خدای من،  .اندابد بستههایش تا به دروازه

وقتی در حال مرگ 7 .مرا از اعماق زنده بیرون آوردی

 کنند،که بُتهای باطل را پرستش میکسانی8 .و دعای من به پیشگاه مقدّس تو رسید به نزد تو، ای خداوند دعا کردم بودم،

و نذرهای خود  برای تو قربانی خواهم کرد .اّما من تو را سپاس خواهم گفت9 .اندهوفاداری خود را به تو فراموش کرد

سپس خداوند به ماهی دستور داد که یونس را به خشکی بیاندازد و 10 «.نجات در دست خداوند است .را بجا خواهم آورد

 .ماهی، یونس را در خشکی قی کرد

 
نشست. او بارها و   یکی مکان تار کی روز  شب در   ۵نشسته بود. او  نی رزمی ز کی  یو با برادرش ت  نای آل ف،ی در اطراف شهر ک

را کامالً به بدنش ُمنقَبِض کند و   شی که پاها گفتی . سپس برادرش مدام به او مدی وهم آور راکت ها را با برادرش شن  ی بارها صدا

در مورد   ی سربازان روس   ن،ی رزمی زبالی  در متر  چند بمب پاره نشود.  قی نگه دارد تا دست و پا  از طر شی زانوها نی سرش را ب 

.  دندی بال یکه آنها را تازه کشته اند م   ی مست بودند و  در مورد  مردم شه ی خواندند. آنها هم  یخود َرَجز م  ینظام یدستاوردها

حال آنها در    نی افتاد. و با ا خواهد   یف کنند چه اتفاقدانستند،اگر سربازان آنها را کش  ی . آنها مدندی ترس ی و برادرش به شدت م نای آل

داشت. در روز   یخوش  انی پا نای شدند. حداقل   داستان آل یوقت متوقف نم چی شب.  ُغرش بمب ها ه  ۵روز و  ۵ماندند.  یمی کی تار

و برادرش   نای و آل دی تاب  نی رزمی به ز دی را باز کرد. نور خورش نی رزمی در ز یکی شده بود. ناگهان   لی به نور تبد    ز ی پنجم همه چ

کنند.   ی م یزندگ ی دو در کشور فرانسو نی !» امروز ایافت ی . او گفت: »شما نجات دندی را د ی ن ی سرباز اوکرا ک ی چهره دوستانه 

  زین ز متن خطبه امرودارند؟      ی ا ندهی دو چه آ نی خواهد رفت و ا ش ی چگونه پ   ی آنهاهستند. اما اوضاع   تی آنها نسبتا در امن 

است و من آن را  قیاز عهد عت  یداستان کوچک  ونسی است. داستان  ونسیداستان  نیدر مورد موضوع نجات است. ا

خدا به شهر   امیتا پ ه استکرد افتیخدا را در تی او مأمور بیترت نیخدا بود. و به ا امبریپ   ونسیکنم:  یخالصه م نگونهیا

دستور خدا  ونسیخواهد کرد. اما  رانیصورت خداوند تمام شهر را و نیا ریکنند، در غ بهتو  یستیاعالم کند. آنها با نواین

دور می کرد و مسیر را   خودش را می کرد او یت ا رعدستور خدا   اینکه ی. برعکس، به جاه استنکرد تیرا رعا

رفت. او به  یبیبا او به سراش زیرفت. از آن به بعد همه چ افایبه دیگر  به سمت عکس اراده خدا بود و بر انتخاب کرد که 

از   یگرفتار شد. سرانجام ملَوانان متوجه شدند که طوفان مجازات دیطوفان شد کیدر  ی فرو رفت. اما کشت یُعمق کشت

.  دنرس انیانداختند، توفان سکوت  شد. اما داستان هنوز به پا ایرا به در او یباعث آن بود. وقت ونسیجانب خداوند بود که 

در عهد   دنیکلمه بلع نیشد. ا دهیشد. او بلع  دهیکش ایدر عماقشد و به ا دهیبلع  ینه تنها غرق نشد، بلکه توسط نََهنگ   ونسی

توسط دشمنان   اید، مردم اغلب توسط گناهان خو ق،یطبق عهد عت ن،یشود. بنابرا یاغلب به قضاوت خدا مربوط م قیعت

احساس  نیا ایبودند. آ نی در اعماق زم دیگم شده و ناام یشدند، و در حال حاضر به کل یم   دهیبا مرگ بلع یحت ایخود، و 

      ی    جهی کند. نت  درک یرا به خوب   ونسی تواند داستان   یداشته باشد م یتجربه ا  نی که چن   یهرکس د؟یشناس یگم شدن را م

  ا ی . مانند درپیش می آید ی غرق شدن کشت  یحت   دی ! خطر مرگ! و شادی آ یم   طوفان  ک ی است.  کسانی  شه ی هم ونسی   داستان 

چیزی   دی کن  ی م ی.  شما سعدهیدرا نجات   ق ی قا   تا را بیرون بریزید آب   دی کن  ی م یکوچک در طوفان ، شما سع قی قا  یرو  نوردان

طاقت فرسا هستند. و   ایستیدمی که با آنها رو به رو  یاست. دشمنان  ادی از حد ز شی ب  که گناه دی شو  یماما متوجه نجات دهید.  را 

ً ی . و دقبود امبری پ  ونسی .....  .ایدشما   شکست خورده     ینشان م  طی راش نی . همدمان  امبری پ  کی او  ق ی وحشتنک عم  طی در شر قا

ما اراده او را   می . همه ما از خدا فرار کرده امی کرده ا امی خدا ق   هی . همه ما علمی . همه ما گم شده ا  ست ی چانسان  ما  ت ی دهد وضع

که هر   می ده ی بلکه اجازه م  می کن  ینم تی خدا را رعا  یها  مانفر     زی . ما ن می ده یم حی و راه خود مان را ترج می کن  یدنبال نم

  گری و د می مانند گوسفند گمشده هست   .  هستیماست که ما االن  گم  لی دل نی بخورند. و به هم  بی ما را فر  طانی ش   ی نوع   دروغ ها

  : "می کنیمدعا     ونسی  مانند  !ودش خ ی برا ی ! هرکسمی هست  ونس ی  همانندهر کدام از ما   خواهد شد.  ادامه چگونه  یزندگ می دان  ینم
  زی چ  کی اما بزنم.  یادی ز  یتوانم مثال ها ی هم م ز!" من هنو.می : ”از چشم تو افتادم. یا بگویی مرا درنوردید همۀ موج و خیزابهایت

در مورد هدف   تاداشت  یادی ز  زمان ونسی   کند.  یخدا لطف م  یوقت  ی! حت می خدا را درک کن  یراه ها  می توان  ی. ما نماست رآشکا

من بودم که از خدا فرار کردم. من   نی کرد: »ا یو فکر م ود ب خودش مقصر  دانستی فکر کند. او م یدر  شکم ماه اشی زندگ

شود اگر خدا االن مرا رها کند چون اول من او را   ی خواهد انجام دهد؟ چه م  یکردم! و حاال خدا چه کار  ری خدا را تحق تی مأمور

خدا دعا کنم؟«   شگاهی اجازه دارم به پ  یاالن حت  ای م. آه ااو را ترک کرد   آن کار دارد چون من   یبرا ی لی ترک کردم؟ او هر دل



  تی کرد. و در نها یرا اشتباه م  زی همه چ امبران،ی پ  ری بر خالف سا رای است، ز یفوق العاده ا  اری بس امبری است. و او پ  امبری پ  ونسی 

ً ی او دق رای ماند. ز  امبری حال او پ  نی . و با اکردمی را تجربه از خدا   یبود و دوردست  کی تار نی تر قی در عم   ی را م ی مان کاره قا

خواستند   یسی از ع انی هودی که   یهنگام کرد. یاشاره م یسی به ع شهی هم ش ی . او در طول زندگادندد ی انجام م امبرانی که همه پ  کرد

کرد. همانطور که   یآور   دای   ونس ی داستان جای آن  به به و  د ی ، او امتناع ورزخدا را ارایه دهداز قدرت  یکه  به آنها نشانه ا 

خدا  بود. بر خالف آنچه     ی  نشانه  آخرینهمین بود. خواهد    نی زم ری سه روز ز زی ن  یسی بود ، ع یسه روز در شکم ماه ونسی 

   و مرگ! ب ی بله در اعماق صل ه است. کرد رآشکا مقام پایین، اما خودش را در   امدی قدرت ن از طریق انتظار داشتند ، خدا  انی هودی 

احساس طرد شدن   یبرا ی لی دل   یسی ع ای اوست. آ زی است و درباره رستاخ ی سی درباره عموضوع  پاک است. امروز  دی امروز ع

ً ی توسط خدا نداشت؟ بله دق   ونس ی " در واقع ؟ یمن، چرا مرا ترک کرد  یمن، خدا  ی زد: "خدا ادی به خدا فر ب ی صل  ی:  او بر رو   قا

ً ی دق ونس ی تفاوت:  کی دعا کند. فقط با  نگونهی توانست ا یم شده بود. او  خودش مقصر بود. اما   اجدچرا از خدا   دانست ی م قا

طبق  دعا کرد:  »   به درگاه خدا او هنوز  ،یمان ی وسوسه ها در باغ جتس نی تر ق ی در عم یاز خدا فرار نکرد. حت  یسی ع ؟یسی ع

ما انجام داد   یبرا  راکار  نی ما انجام داد. او ا ی کارها را برا نی همه ا یسی شود!".  و ع یبلکه اراده تو عملاراده من انجام نشود 

  یکار را برا نی . او امی اما دائماً در نقاط تنگوتنگ قرار گرفته  را ی ما انجام داد، ز ی کار را برا نی . او امی ما از خدا فرار کرد رای ز

تا   داد ما انجام  یکار را برا  نی . او استادی ا می مرگ خواه شی پ   ک ی تار نی تر قی عم ی روبرو  تی ما انجام داد چون همه ما در نها

  نی به ا یسی نام ع رای است. ز  ی سی شامل نام ع یحت نجات  است.   ی سی برنامه ع ی کل ینجات انسان به طور   !می کن  یزندگ می بتوان 

دانست   ی م یشکم ماه  یتو یرا تجربه کند. او خت  اخدنجات    اجازه داده شد که آن  زی ن  ونسی دهد! به  ی است که: خدا نجات م یمعن 

! خدا نجاتش داد و از  که انجام داد  ری کار شر وجودکرد. خدا نجاتش داد! با   یخدا م شی که خدا نجاتدهده است و شروع به ستا

  تی موقع کی از  یاحساس نجات ناگهان  ای . آاست! خداوند او را رها نکرده است  اگر چه  او خدا را رها کرده دی کش رونی ب  کی تار

  یسی پاک است. ع دی و ترس نجات شده بود. امروز ع یکی روز تار  ۵داند که پس از  یم فی از ک نای آل..........  د؟ی شناس  یبد را م

  یروز نم  ۳روز در جهنم بود. شاگردانش به مدت  ۳تمام شد.  اش ی روز زندگ ۳بود.  کی کرده است! او سه روز  در تار زی رستاخ

  می خواه زی کند و ما ن  یم  یزندگ ی سی آمد. ع زی توانستند باور کنند که خدا هنوز وجود داشت. و سپس نور آمد، سپس نور رستاخ

ادامه داد؟ جنگ هنوز در   دی هم زنده است. اما چگونه با نای !  آلمی زنده باش دی است.  ما هم با هزنده داد ونس ی کرد! خدا   یزندگ

ساحل انداخت.  او    ی رو رونی او را ب  یافتاد؟ ماه ونسی  یبرا یچه اتفاق....آنها چه خواهد بود.  ندهی آ می دان  یاست و ما نم نی اوکرا

  گری دانست که د ی م ونسی آ !« بعدمرخ داده است! من زنده هست  ی ا زه نگاه کرد و گفت: »معج دی چشمانش را پلک زد و به خورش

برود.   نوای به ن   یست ی . او بادهد خود را انجام  ت ی مأمور یست ی کرد. او با یکار را نم نی ا گری توانست از خدا فرار کند. او هم د ینم

حال    نی خدا را درک نخواهد کرد. و با ا  یراه ها زی ن  ندهی . او در آادامه شودخواهد ستان ا دتوانست حدس بزند  چگونه  یاو فقط م

  ی! خدا نجات میسی ! عنهی برنامه خداست. اسمش هم نی دهد! ا یاست که خدا نجات م نی آورد. و ا ادی به  ق ی عم اری را بس  زی چ کی 

 نی دهد! آم ینجات م زی دهد. و او شما را ن  ی را نجات م  ودب  تنبل ینب که  ونسی  یدهد! خدا حت  یرا نجات م نای دهد! او آل

 


