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قُِم اذهب إلَى نينوى املدينِة العظيمِة وناِد علَيها، ألنه قد صِعد "2: وصار قَولُ الرب إلَى يونانَ بِن أِمتاي قائال1ً

 ."شرهم أمامي

3دجلَ إلَى يافا ووزفن ،وجِه الرب ِمن إلَى ترشيش بهريونانُ لي لَ فقامزها ونتأُجر فَعفد ،ةً إلَى ترشيشةً ذاِهبسفين 
وجِه الرب ِمن إلَى ترشيش ممعه بذهفيها، لي.  

4ةُ تنكَِسرفينِت السى كاديف البحِر حت وٌء عظيمثَ ندةً إلَى البحِر، فحديدا شرحي لَ الرباملَّالحونَ 5. فأرس فخاف
وأما يونانُ فكانَ قد نزلَ إلَى . ٍد إلَى إلَِهِه، وطَرحوا األمِتعةَ اليت يف السفينِة إلَى البحِر ليخفِّفوا عنهموصرخوا كُلُّ واِح

ما لك نائما؟ قُِم اصرخ إلَى إلَِهك :"فجاَء إليِه رئيس النوتيِة وقالَ له6. جوِف السفينِة واضطَجع ونام نوما ثَقيالً
هِلكفينا فال ن اإللَه ِكرفتى أنْ يسعٍض7". علب مهعضةُ:"وقالَ بليهِذِه الب نِب مببس عِرفا لنعلقي قُرن لُمفألقَوا ". ه
  .قُرعا، فوقَعِت القُرعةُ علَى يونانَ

8لُ:"فقالوا لهمةُ علَينا؟ ما هو عهِذِه املُصيب نِب مبعٍب أخِبرنا بسش أي ؟ وِمنك؟ ما هي أرضيتأين أت ؟ وِمنك
فخاف الرجالُ خوفًا 10". أنا ِعرباينٌّ، وأنا خائف ِمن الرب إلَِه السماِء الذي صنع البحر والبر: "فقالَ هلُم9" أنت؟

ا، وقالوا لههذا؟:"عظيم لتملاذا فع "هاِرب هفوا أنرجالَ عفإنَّ الرمهرأخب هألن ،وجِه الرب 11.  ِمنماذا :"فقالوا له
خذوين واطرحوين يف البحِر فيسكُن :"فقالَ هلُم12. ألنَّ البحر كانَ يزداد اضِطرابا" نصنع بك ليسكُن البحر عنا؟

علَيكُم وُء العظيميب هذا النببس هأن ين عاِلمألن ،عنكُم البحر."  
  
13ا علَيِهماضِطراب زدادكانَ ي فلم يستطيعوا، ألنَّ البحر رةَ إلَى البفينعوا السجرذَفوا ليجالَ جالر خوا 14. ولكنرفص

يارب فعلت كما آِه يارب، ال نهِلك ِمن أجِل نفِس هذا الرجِل، وال جتعلْ علَينا دما بريئًا، ألنك : "إلَى الرب وقالوا
جاِنِه15". ِشئتيعن ه البحر قَفيف البحِر، فو حوهذوا يونانَ وطَرأخ وفًا 16. ثُمخ الرب جالُ ِمنالر فخاف

يف جوِف فكانَ يونانُ . وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتِلع يونان17َ. عظيما، وذَبحوا ذَبيحةً للرب ونذَروا نذورا
  .احلوِت ثَالثَةَ أياٍم وثَالثَ لَياٍل

  صالة يونان
2 
صرخت ِمن جوِف . دعوت ِمن ضيقي الرب، فاستجابين:"وقال2َفصلَّى يونانُ إلَى الرب إلَِهِه ِمن جوِف احلوِت، 1

جازت فوقي مجيع تياراِتك . يب ر  فأحاطَألنك طَرحتين يف العمِق يف قَلِب الِبحاِر،3. اهلاويِة، فسِمعت صويت
ِجك4. ولُجفقُلت :يكينأماِم ع ِمن قد طُِردت .إلَى هيكِل قُدِسك أنظُر ين أعودإلَى 5. ولكن فَتين مياهنقد اكت
ثُم . اليق األرِض علَي إلَى األبِدمغ. نزلت إلَى أساِفِل اِجلباِل6. التف عشب البحِر برأسي. أحاطَ يب غَمر. النفِس

حني أعيت يفَّ نفسي ذَكَرت الرب، فجاءت إلَيك صاليت إلَى هيكِل 7. أصعدت ِمن الوهدِة حيايت أيها الرب إلَهي



8. قُدِسكمهتكونَ ِنعمةً يترراعونَ أباطيلَ كاِذبي 9. الذينا أنا فبصوِت احلَمِد أذبأمهذَرتوأويف مبا ن ،لك ح . للرب
اخلَالص."  

 .ِّوأمر الرب احلوت فقَذَف يونانَ إلَى البر10

  يونان يذهب إىل نينوى
3 
 لِّمكقُِم اذهب إلَى نينوى املدينِة العظيمِة، وناِد هلا املُناداةَ اليت أنا مكَ"2: ثُم صار قَولُ الرب إلَى يونانَ ثانيةً قائال1ً

 ."ا

3ِب قَوِل الربسى حبوإلَى نين بيونانُ وذَه اٍم. فقامةَ ثَالثَِة أيسريةًِ ِهللا ممدينةً عظيم تى فكانوا نيندأ 4. أمفابت
 ."بعد أربعني يوما تنقَِلب نينوى:"يونانُ يدخلُ املدينةَ مسريةَ يوٍم واِحٍد، ونادى وقالَ

5 نفآمغِريِهمإلَى ص كبِريِهم ا ِمنسوحوٍم ولَِبسوا موا بصى باِهللا ونادوعن 6. أهلُ نين ى، فقامونين ِلكم لَغَ األمروب
ونودي وقيلَ يف نينوى عن أمِر املَِلِك وعظَمائِه 7. كُرسيِه وخلَع ِرداَءه عنه، وتغطَّى ِمبسٍح وجلَس علَى الرماِد

وليتغطَّ مبسوٍح الناس والبهائم، 8. ال ترع وال تشرب ماًء. ال تذُِق الناس وال البهائم وال البقَر وال الغنم شيئًا:"قائالً
 ،ِن الظُّلِم الذي يف أيديِهمديئَِة وعرِجعوا كُلُّ واِحٍد عن طريِقِه الرٍة، ويخوا إلَى اِهللا بِشدصرلَّ اَهللا9ويلَع مندوي عودي 

هِلكِبِه فال نغَض موعن ح رِجعوي."  
10عهصنفلم ي ،مِ هعصنأنْ ي الذي تكَلَّم راُهللا علَى الش ِدمديئَِة، نعوا عن طريِقِهِم الرجُم رأ ا رأَى اُهللا أعماهلُمفلَم. 

  غضب يونان لشفقة الرب
4 
1ا شيونانَ غَم ذلك ما، فاغتاظَفغوقال2َ. ديد لَّى إلَى الربيف :"وص عدب أليس هذا كالمي إذ كُنت ،بآِه يار

أرضي؟ لذلك بادرت إلَى اهلَرِب إلَى ترشيش، ألني عِلمت أنك إلَه رؤوف ورحيم بطيُء الغضِب وكثري الرمحِة 
رعلَى الش 3. وناِدمخ ،بيايتفاآلنَ يارح ِمن ريي، ألنَّ مويت خفسي ِمن4". ذْ نفقالَ الرب": ظتهل اغت

  ".بالصواِب؟
وخرج يونانُ ِمن املدينِة وجلَس شرقي املدينِة، وصنع لنفِسِه هناك مظَلَّةً وجلَس حتتها يف الظِّلِّ، حتى يرى ماذا 5

.  اإللَه يقطينةً فارتفَعت فوق يونانَ لتكونَ ِظال علَى رأِسِه، لكَي يخلِّصه ِمن غَمِهفأعد الرب6. يحدثُ يف املدينِة
  .ففَِرح يونانُ ِمن أجِل اليقطينِة فرحا عظيما

7تِبسةَ فيقطينِت اليبرِد، فضطُلوِع الفَجِر يف الغ ةً ِعنداُهللا دود دأع ثَ 8. ثُمدوح دطُلوِع الشمِس أنَّ اَهللا أع ِعند
  ".مويت خري ِمن حيايت:"فطَلَب لنفِسِه املوت، وقالَ. رحيا شرقيةً حارةً، فضربِت الشمس علَى رأِس يونانَ فذَبلَ

فقالَ 10".  حتى املوِتاغتظت بالصواِب:"فقالَ" هل اغتظت بالصواِب ِمن أجِل اليقطينِة؟:"فقالَ اُهللا ليونان9َ
الرب":لكَتليلٍَة ه وِبنت تليلٍَة كان ها، اليت بنتيتبفيها وال ر بِة اليت مل تتعقطينعلَى الي ِفقتش أفَال 11. أنت

لناِس الذين ال يعِرفونَ يمينهم ِمن أشفَق أنا علَى نينوى املدينِة العظيمِة اليت يوجد فيها أكثَر ِمِن اثنتي عشرةَ ِربوةً ِمن ا
  ".ِشماِلِهم، وبهائم كثريةٌ؟


