Çocuklar için Kutsal Kitap
sunar

Yunus ve
Büyük Balık

Yazari: Edward Hughes

Tercüme eden: Nurcan Duran

Resimleyen: Jonathan Hay

Uyarlayan: Mary-Anne S.
60. Hikayenin 26.si

www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Lisans: Satmadığınız sürece bu hikayeyi kopya edebilir ya da print edebilirsiniz.
Türkçe

Turkish

Yıllar önce, Yunus adında bir adam
úsrail topraklarında yaüadı. Bir gün,
Tanrı ona dünyanın en güçlü, en
büyük ülkesi Ninova’ya
gitmesini
söyledi.

Yunus oradaki insanları Tanrı’nın
onların ne kadar kötü olduklarını
bildiùi konusunda
uyaracaktı.
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Yunus Tanrı’ya itaatsizlik
etti! Ninova’ya gitmek
yerine, Yunus bir gemiye
bindi ve ters yönde olan
Tarüiü ismindeki yere
doùru gitmeye baüladı.

Rab Tanrı denize büyük bir rüzgâr gönderdi. Büyük
bir fırtına vardı! Denizciler geminin ayrılmasından
ve batmasından korktular.
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Fırtına kötü ve daha kötü oldu. Korkmuü bir
üekilde, denizciler kendi tanrılarına dua ettiler ve
gemiyi hafifletmek için bütün yükü denize attılar.
Ama hiçbir üey iüe yaramadı.

Gemide dua etmeyen tek kiüi Yunus’tu. Bunun yerine
geminin içinde yatmıü, mıüıl mıüıl uyuyordu. Geminin
kaptanı onu buldu. “Uyuyarak ne yapıyorsun? Kalk!
Tanrına dua et! Belki Tanrı bizi düüünür, böylece
yok olmayız.”
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Bir süre sonra denizciler sorunun Yunus’la ilgili
olduùuna karar verdiler. Yunus onlara RAB’den
kaçmakta olduùunu söyledi. Onlar, “Denizin bizim
için sakin olmasını saùlamak için sana ne yapmalıyız?”
diye sordular.
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“Beni kaldırıp denize atın,” diye yanıtladı Yunus.
“Eminim ki, bu üiddetli fırtınaya benim yüzümden
yakalandınız.”
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Ama
baüaramadılar.
Yapılacak
sadece
tek bir
üey vardı!

Denizciler Yunus’u
denize atmak
istemiyorlardı.
Bu yüzden gemiyi
karaya götürmek
için küreklere
daha da çok
asıldılar.
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Havadaki
ani deùiüim
denizcileri
fırtınadan
daha çok
korkuttu.
Sadece
Tanrı’nın bunu
yapabileceùini
bilmeleri gerekirdi.
Korku ve hayret
içinde RAB’be
tapındılar.

Baùıülanmak
için dua
ettikten
sonra,
denizciler
Yunus’u
tutup denize
attılar. Yunus
dalgaların arasında
kaybolurken, deniz
sakinleüti ve rüzgâr
da dindi.
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RAB Yunus’u yutması için büyük
bir balık hazırlamıütı. Balık tam
zamanında oradaydı! Bir yutuüta
Yunus denizin dıüında ve balıùın
karnındaydı. Yunus balıùın içinde üç
gün kaldı. Düüünmek ve dua etmek
için çok zamanı oldu.

Bu arada,
itaatsiz haberciye
büyük bir sürpriz
vardı. Çaresizce
denizin derinliklerine
batarken, Yunus
boùulmaktan
onu hiçbir üeyin
kurtaramayacaùını
biliyordu. O da
boùulurdu – ama
Tanrı’nın baüka
planları vardı.
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Bir kez daha, Tanrı Yunus’a Ninova’ya
gitmesini ve Tanrı’nın sözünü vaaz etmesini
istedi. Bu sefer, Yunus gitti! Yunus baùırarak
üehre girdi, “Kırk gün sonra Ninova yıkılacak.”

Üç gün sonra, Yunus nihayet Tanrı’ya itaat etme
sözü verdi. Tam o anda Tanrı balıùa konuütu ve
balık Yunus’u sahile kustu.
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Tanrı onları BAøIûLADI! únsanlar Tanrı’nın onları
affetmiü olduùunu fark ettiklerinde
Ninova’da harika bir
sevinç günü
olmuü olmalı.
…Fakat bir
kiüi kızgındı.
Yunus!

Ninova halkı Tanrı’nın sözüne inandı. Tanrı’ya
günahlarından dolayı üzgün olduklarını göstermek
için yemek yemediler ve çuldan elbiseler giydiler.
Hatta kral bile Tanrı’nın önünde kendini alçalttı.
Tahtından indi, çuldan elbiseler giydi ve küllerin
içinde oturdu. Herkese
kötü yollarından
ve üiddetten
dönmelerini ve
Tanrı’nın onları
baùıülaması için
dua etmelerini
buyurdu.
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Yunus neden kızgındı? Tanrı’ya üöyle dedi,
“Senin lütfeden, merhametli, tez öfkelenmeyen,
sevgisi engin bir Tanrı olduùunu biliyordum.” Baüka
bir deyiüle, Yunus Tanrı’nın her zaman günahlarından
piümanlık duyan ve Tanrı’nın
Sözü’ne itaat edenleri
baùıüladıùını biliyordu.
Öyle görünüyordu ki
Yunus Ninova halkını
sevmiyordu. Onların
baùıülanmalarını
istemedi.
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Yunus Tanrı’ya çok kızgındı ki üöyle dedi, “Benden
canımı al; çünkü benim için ölmek yaüamaktan iyidir.”
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Yunus Tanrı’nın üimdi ne
yapacaùını görmeyi
beklemek için üehrin dıüında
oturdu. Rab Tanrı büyük
yapraklı bir bitki hazırladı.
Hızlı bir üekilde büyüdü ve
bütün gün Yunus’u gölgesiyle
sıcak güneüten korudu.

Ertesi sabah, Tanrı bitkileri öldüren bir solucan
gönderdi. Daha sonra, Rab sıcak ve güçlü bir rüzgâr
hazırlayıp Yunus öleceùini düüünene kadar estirdi.
Bütün bunlar Yunus’u daha da çok kızdırdı.
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Ben neden, binlerce
insanı olan, o büyük üehre,
Ninova’ya merhamet
göstermeyeceùim?”

Sonra Rab Yunus’a, “Öfkelenmeye
hakkın var mı? Emek vermediùin
ve yetiütirmediùin keneotuna
acıdın. Bir gecede çıktı ve
bir gecede yok oldu.
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“Yunus ve Büyük Balık”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Yunus

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

