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  ١٠ـ١، ٣يونس 

برخيز  »2 :آنگاه کالم خداوند بار دّوم بر يونس نازل شده، گفت
گويم، و به نينوا، آن شهر بزرگ برو و پيامی را که به تو می

يونس برخاست و مطابق کالم خداوند به نينوا 3 «.بدان ندا کن
آن سه روز  رفت. نينوا شهری بسيار بزرگ بود که ديدار از 

ونس به شهر داخل شد و به ندا کردن  ي4 .مانجابه طول می
تمامی واژگون آغاز کرده، گفت: «پس از چهل روز نينوا به

خواهد شد.» اما هنوز بيش از يک روز نگذشته بود که 
مردمان نينوا به خدا ايمان آورده، به روزۀ عمومی ندا کردند  5

چون خبر اين وقايع به 6 .و از ُخرد و بزرگ، پالس پوشيدند
آنگاه در 7 .پادشاه نينوا رسيد، از تخت خود برخاست و ردای شاهانه بَر کنده، پالس در بر کرد و بر خاکستر نشست

سراسر نينوا ندا در داده، گفت: «به فرمان پادشاه و بزرگانش، هيچ انسان يا حيوان، گله يا رمه، نبايد چيزی بخورند يا  
انسان و حيوان بايد پالس بپوشند و به درگاه خدا فرياد بلند سر دهند و هر يک از راههای بد و از 8 .بچرند يا بياشامند

کسی چه داند؟ شايد خدا منصرف شده، به رحم آيد و خشم تند خويش بازدارد، تا 9 .خشونت دستان خويش بازگشت کنند
بد خويش بازگشتند، منصرف شده، باليی را که چون خدا عمل آنان را ديد و اينکه چگونه از راههای 10 «.هالک نشويم

 .بدان تهديدشان کرده بود بر سرشان نياورد
  

وجود داشت.   يیدمپا ٢و  یلون ي نا سه ي ک ١ ،یکي پالست  سهي ک ٢۵ ،یکي پالست  واني ل ١١۵. در شکمش حل رسيد سا به نََهنگ  ک ي  جسد
که توسط   ه انسان بود کي  ني ا اي . آه است بود آنهاصاحب  یزمان  یکه چه کس م رسيد ذهن به سوال  ني نگاه کردم، و ا هادمپايیبه 

  ی از خود بر جا اثری شخص امروز چه  ني تف کرده بود؟ و ا روني ب به شن  یرو  ونسي نهنگ او را  مانند  ا ي ؟ آهشد دهي نهنگ بلع
ً ي او در شن ها مستق یگذاشت. رد پا یدر شن  به جا  يیردپا زي ن  ینب  ونسي گذارد؟  یم شد. در آنجا پس از    یمنته نواي به ن  ما

کتاب مقدس قبالً مشخص است که   ت ي ابالغ کرد. اما از روا نواي خدا را به مردم ن   امي و انحرافات فراوان سرانجام پ  اري بس یدهاي ترد
  نواي مانده است و ن  ی هنوز چهل روز باقبود: " ني او ا امي تمام پ  را ي . زست ه ا بوده و ماند رغبتبی  اري بس امبري پ  کي در واقع  ونسي 

  یبه جا   یامبري که در مقام پ  يیو ردپا امبري او به عنوان پ  راثي ! تمام مبودجمله   کي  ونس ي  هي ! تمام اعالم ني نابود خواهد شد." هم
د!  ن ارسب  اني به پا ني د و سپس با آمکن را موعظه  ی جمله ا  ني چن  کشنبهي شما در روز  شي کش  دي ! تصور کن بودجمله   کي  گذاشت

ً ي که تقر شودی و با اکراه گفته م رحمانه یجمله آنقدر ب  ني ا یتمام. خدا حافظ! و حت    یاامبر مطلقاً عالقه ي احساس کرد که پ  توانیم با
کردند، خداوند  ی توبه م انوي ن اهل اگر  - دانست   یم یرا به خوب  ز ي چ ک ي او  راي . او در واقع مخالف آن بود. زاسته به آن نداشت 

  ی به جا مانده مسلماً ردپا ونسي که از   يیکند. ردپا یر ي از آن جلو گ یمت ي خواست به هر ق  یاست که او م یز ي چ ني کرد. امی لطف 
است که   یزي چ  ني کرد. احال خدا از او استفاده   ني . و با استي ن  لي مبّشران انج ی برا یخوب  ی. و مسلماً او الگو بودن  یدشکوهمن 

  ی: هنگامشتري ب  ی دوباره داد. و حت  ی فرصت   يونسنهنگ، خداوند به شکم در    یادي گذراندن زمان ز ازپس  ی است. حت  زي شگفت انگ
عطا کرد.   ی مي و عظ ري نظ ی ب  قي کلمات توف ني خواند، خداوند به ا نينوااهل  یه خود را برا ي د و آاافت  بار دوم به راه  ی برا ونس ي که 

     کلمات آرامش بخش است! ني ا

که   يیکارها ی. حت مي گذار ی به جا م يیسخنان آرامش بخش هستند. بله ما هم رد پا م،ي کن  یو کار م  مي هست  ساي ما که در کل یآنها برا
. اغلب ما  مي دهینمتشخيص خدا را   ی. اغلب ما صدا مي خور  ی. اغلب ما شکست مستندي ق ن با شکوه و موف  شه ي هم مي ده یانجام م

  ی. مهمتر از همه، ما همدلمي چگونه کالم خدا را به آنها اعالم کن  مي دان ینم ني و همچن  مي چگونه با همنوعان خود رفتار کن  مي دان  ینم
ونس را درک  ي  طي اشر است که همه ما ل ي دل ني و به هم مي دار  زي با خودمان ن  یکم ی اوقات همدل ی. گاهمي با همنوعان خود دار یکم
. و ما آن را  رود میيش ن پ  ه بايدک  طورآن . کار ما مي باش دي ناام دي که با مي اب ي  یم یکي و در تار اي خود را در اعماق در ی. گاهنيمکمی

که   یزمان  یحت  یگاه  ...کندی از ما استفاده م نيستيمگاه آکه  یکند. او در مواقع یحال خدا از ما استفاده م  ني ! و با امي دان یم
  انوي ن اهل  از دهان نهنگ به  ونس ي  یهاکند. قدم ی استفاده م ما از ماست و  راو هنوز در کنا مي طبق اراده خدا رفتار کن  مي خواهینم

.   ترجيح دهيما ر  یگري راه د و مي اهدي خدا را شن   یکه صدا  مي دهمی  ص ي تشخ یشوند؟ گاه یم یما به کجا منته یهاشد. گام می یمنته
ه  نخواست  ه ما انتظار داشت  از آنچه را که خدا  یاما به سادگ مي ه باشداد صي خدا را تشخ ی که ما صدا ه وجود داشت  ی طي شرا اي آاما 
خواهد! در داستان امروز ما   یم نطور ي خدا ا  راي افتد زی اتفاق م ني ا از پيش برده باشد؟ ی ما کار قي حال خدا از طر  ني و با ا مي باش
از خدا   ی تصور چي شناسند. آنها ه یقوم خدا نبودند. آنها کتاب مقدس را نم  انوي ن اهل . مي ن ي ب  یاز نحوه عملکرد کالم خدا را م ینوع

جوجه در   ني تا آخر وان ي ن کار را انجام دادند. از پادشاه ن اي توبه کردند.  همه آنها  دند،ي شن   ونسي جمله را از  ني . اما چون ااشتندند
. در وسط  ستي ن  ی تصادف ونسي داستان   است!  نگونه ي روح خدا در کار است ا یهم شرکت کردند. وقت  وانات ي ح ی بله، حت . اباني خ

فقط    خواهدی که نم دهدینشان م ونسي کند. او به  ی دهد که چگونه با ما انسان ها رفتار م یبه ما نشان م نجاي خدا در ا ق،ي عهد عت 
  ی به طور ت، اس ی که او خالق جهان و منشأ همه زندگ ددهمینشان  انوي ن اهل بلکه  به همه مردم کمک کند. او به  ل،ي به قوم اسرائ 

من و شما کار  و   ونسي مانند  یفي افراد ضع ق ي دهد که از طر  ی ند. و او به همه ما نشان من خود توبه ک  یطان ي ش  یکه آنها از راه ها



با لطف   شنیوبه ر در آنجا  او خشک ختم شد که  ی شاخه ا ري به ز تي رفت و در نها نواي گ به ن از دهان نهن  ونسي  یکند. رد پا یم
به خاطر   اي داد که خودش در اعماق در یم حي ترج یداد که خدا عادل باشد. او حت  یم حي ترج ونسي . ت داشت لف مخاخدا سر 

خداوند مهربان ماند.    تي . در نهاستي ن  ی نطوري خدا ا یکرد. ولی م ءا ضاراو را  یب احساس عدالت طل نهاي . همه اردي گناهش بم
است. رد    افتهي راه خدا تا امروز ادامه  بي ترت  ني . و بدماندمیمهربان  مي کن  ی ا درک نمآن ر  یکه اصال معن  یزمان  یحت خداوند  

پا  من و تو  نندامهم ، آنها بود هايیانسان  یصندل پا ١٢. داخل آن رفت اي خارج شد. به تمام دن   مي شاگرد از اورشل ١٢ ی صندل ها
حال   ني اند و با اگرفته میاشتباه  ماتي تصم شهي شدند. هم یداشتند. شاگردان مدام گم م  یانسان  ی داشتند. باالتر از همه، ضعف ها

امروز   ی است! حت  صي خدا هنوز هم قابل تشخ ی ردپا ني و ا  هبود نطوري ا خي تار ی کار خدا از ابتدا ی کرد. ردپا جاد ي را ا  ساي خدا کل
  سا ي که در کل یاوقات ما از اتفاقات  ی. گاهمي شو ی شوکه م یگاه . مي ا ستاده ي ا ساي در کل یانسان  یاز خطاها  یما در برابر انبوه زي ن 
ً ي اوقات ما عم شتري . اما ب مي شویم یافتد واقعا عصبان  یم اتفاق افتاده بود و هنوز   قبالً   که يیزهاي در مورد چ یو حت  ميهست  دي ناام قا

  زي چ مي ن ي ب  یما انسان ها م اني م ر کجا رفته است؟ همه آنچه د ماني ا مي پرس ی. از خود ممي شومی هم در حال وقوع هستند افسرده 
  ه خاطرماست. اگر ب  یاشتباهات انسان  ،ندآورده شد روني ب  رهي نهنگ در جز دل  که از  یکي پالست  ی. در کنار زباله ها ست ي ن  یدي جد

  مرده م،ي قضاوت کن  م ي گذار ی که از خود به جا م يیخودمان را با ردپاها مي ت سخوا می. و اگر م ي محکوم بود مي شدی اوت مآن قض
  .مي بود

است که   ني داد. و آن ا یم  صي را به وضوح تشخ ز ي چ کي  ار،ي با وجود اشتباهات بس راي ز امبرماند،ي پ  ني . او همچن امبربودي پ  ونسي 
  ونس ي دانست.  یرا م  ني ا انوي ن اهل  ی هنگام موعظه برا ني و همچن  ستدان ی م یرا در شکم ماه ني ا ونس ي خداوند بخشنده است. 

  راي بود مرده بود ز یدر شکم ماه ونس ي که  ی. هنگاممي زنده بمان  مي توان یلطف خدا نم ني ا وندانست که ما انسان ها بدیم ني همچن 
سرطان    ،یري . ما از پ مي ري مي م مي و دار  مي بدنش زنده ماند. ما انسانها مرده ا ی که با وجوداز رحمت خدا جدا شده بود. او مرده بود 

شود. و به  ی که خدا از ما جدا نم مانيمی م هزند دليل  ني ا ما به . ومي هست خدا جدا از که  لي دل ني بلکه به ا م،ي ري م ینم یسکته قلب  اي 
  دي خود را از شن ها کنده و راه خود را باز کند. شا ی کند. به او اجازه داده شد صندل ها یاجازه داده شد زندگ ونس ي به  لي دل ني هم

نهنگ   ق ي که خدا از طر یعجزه ا م . استچرا خدا مهربان  دقابل درک نبو   ونسي  ی . برادباشکارها را ناآگاهانه انجام داده  ني همه ا
توانست آن را باور کند.    یمطمئناً نم ونسي بود که خداوند مهربان بود. و  ني ا ی بود. معجزه واقع یفرع شي نما ک ي انجام داد فقط 

ً ي که دق !یسي . عتهوجود داش  هم از او پيشها مدت از  که یکسپس از او خواهد آمد،  ی گري دانست که دینم ني او همچن    ني هم در  قا
کار، او سرانجام   ني . با انجام امرگ بازگشت از  سه روز در شکم مرگ بود و   زي ن  یسي ع راي ز . قدم برداشت یمرگ و زندگ ري مس
 . مي و از لطف او استفاده کن  مي کن  یاز او زندگ مي توان  ی مهر و موم کرد که ما منين چ

  اگر نتوان یدرست است، حت  ني ما در او پنهان است. و ا یزندگ .مي کن  ی م یاو زندگ ق ي از طر بلکه م،ي کن  ینم یتنها زندگ گري د ما
 . ني ! آمدي دما  در  یخوب  زي چ


