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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ص ڪیترائي سال اڳ، یونس نالي ھڪ شخ
دا خُ ھڪ ڏینھن، . بني اسرائیل ۾ رھندو ھو

دنیا جو سڀ تھ، چیو کیس 
شھر طاقتور ، کان وڏي

.وڃنینوه ڏانھن 



ن یونس کي اتي موجود سڀني ماڻھ
ي ڄاڻُخدا کي خبردار ڪرڻو ھو تھ 
.ٿو تھ اھي ڪیترا بُڇڙا ھئا



وه نین! جي نافرماني ڪئيُخدا یونس 
ڏانھن وڃڻ جي بدران، یونس ھڪ 
الي ٻیڙيء تي چڙھئي ڇڏیو ۽ ترسیس ن

.ھڪ جڳھھ ڏانھن روانو ٿیو



ح مال! وڏو طوفان آیو. سمنڊ ۾ وڏو واُء موڪلیوُخداوند ُخدا 
.کي ڊپ ھو تھ شاید ٻیڙو ڀڄي ۽ ٻڏي نھ وڃین



خوفزده، مالح . طوفان وڌیڪ خراب ۽ خراب ٿیندو ویو
رڻ پنھنجن دیوتائن کي دعا ڪئي ۽ ٻیڙيء جووزن گھٽ ڪ

.پر ڪجھ بھ مدد نھ ٿي. الء سمورو سامان مٿان اڇالئي ڇڏیو



و یونس ٻیڙيء تي واحد شخص ھو جیڪو دعا نھ گُھري رھی
اندر لیٽي رھیو ھو، سمھڻ جي ان جي بدران، ھو ٻیڙيء . ھو

ڪرین؟ سائین ڇا پیو. "جي ڪپتان کیس ڊٺوٻیڙيَء .آوازجو 
جي اسانُخدا ٿي سگھي ٿو ! کان دعا گھروُخدا پنھنجي ! اٿو

کي۾ سوچي، تھ جیئن اسان باري 
."تباھھ نھ ڪیو وڃي



یونس ڪجھھمالح جلد ئي فیصلو ڪیو تھ سندن مصیبت سان 
ھیو کان ڀڄي رُخداوند ھن کین ٻڌایو تھ ھو . جو ڪو تعلق آھي

ڊ کي ڇا ڪرڻ گھرجي تھ جیئن سمناسان "ھنن پڇیو تھ . ھو
ونس ی" ،مون کي کڻ ۽ سمنڊ ۾ اڇالءِ "" ؟اسان الِء آرام سان ٿئي

کيڇاڪاڻ تھ مون . "ڏنوجواب 
ڪري ھيآھي تھ منھنجي پڪ 

اوھانوڏو طوفان 
."تي آیو آھي



مالح نھ پئي چاھیو 
تان یونس کي ٻیڙيءَ تھ 

تنھن ڪري ھنن. اڇالئي
آڻڻ کي زمین تيٻیڙيَء 

.  ڏاڍي محنت ڪئيالِء 
ڪريپر اھي نھ 

الءڪرڻ . سگھیا
ئيبس ھڪ 

!ڪم ھو



ي بخشش جي دعا ڪرڻ کان پوء، مالح یونس کي مٿ
.ڇڏیوتي اڇالئي ڪیو ۽ کیس پاسي 

لھرنجیئن یونس 
ھیٺان غائبجي 

ٿي ویو، سمنڊ
.ٿي ویو ۽ واء مري ویوخاموش 

کيموسم جي اوچتو تبدیلي مالحن 
خوفزده ڪريکان وڌیڪ طوفان 
تھانھن کي ڄاڻڻ گھرجي . ڇڏیو

سگھياھو ڪري ُخدا صرف 
اھيخوف ۽ تعجب ۾، . ٿو

عبادتجي ُخداوند 
.ڪرڻ لگا ھئا



انھيَء وچ ۾، نافرمان
قاصد کي وڏو تعجب

الچاريَء سان . ٿیو
سمنڊ جي اونھائي ۾ 
ٻڏي ویو، یونس کي
ڏڻ خبر ھئي تھ کیس ٻ
کان ڪا بھ شيِء 
ھو .بچائي نٿي سگھي

بھ غرق ٿي وڃي ھا 
جو ٻیو ُخدا پر -

.منصوبو ھو



ڇي یونس کي نگلڻ الِء ھڪ وڏي مُخداوند 
مڇي صحیح وقت تي . تیار ڪئي ھئي

ھر ٻاھڪڙو گڙپ ۽ یونس سمنڊ کان ! ھئي
ي یونس مڇيَء ج. مڇيَء جي پیٽ ۾ پیو
ھن وٽ سوچڻ ۽ دعا . اندر ٽي ڏینھن رھیو

.الِء گھڻو وقت ھوڪرڻ 



اري جي فرمانبردُخداوند ٽن ڏینھن کان پوء، یونس آخرڪار 
مڇيء سان ُخدا فوري طور تي، . ڪرڻ جو واعدو ڪیو

.وڳالھایو، ۽ ھن یونس کي سمنڊ جي ڪناري تي الٽي ڪی



ُخدا ۽وڃڻ یونس کي نینوا ڏانھن ُخدا ھڪ دفعو ٻیھر، 
س ھن ڀیري، یون. جي ڪالم جي تبلیغ ڪرڻ جو چیو

یھن چال"یونس شھر ۾ داخل ٿیو، رڙ ڪري چیو تھ ! ویو
".ڏینھن ۾، نینوه کي ختم ڪیو ویندو



اھي کاڌ . جي ڪالم تي ایمان آندوُخدا نینوا جي ماڻھن 
الءَ کي ظاھر ڪرڻ ُخدا خوراڪ کان سواِء ھلیا ویا، ۽ 

. مان آھنٽٽل ڪپڙا پائڻ لڳا تھ اھي پنھنجن گناھن الِء پشی
و تخت ھ. جیتوڻیڪ بادشاھھ پاڻ کي ُخدا جي اڳیان عاجز ڪیو

خاڪلٿو، ٽٽل ڪپڙو ڍڪي تان 
کيھن ھر ھڪ . ۾ ویٺو

بڇڙيڏنو تھ انھن جي حڪم 
۽طریقن ۽ تشدد کان ڦري، 

ُخداوند انھنڪري تھ دعا 
.کي معاف ڪري



اھو ضرور نینوا ۾ ! انھن کي معاف ڪیوُخدا 
ھڪڙو شاندار ڏینھن ھو خوشي جو 

جڏھن ماڻھن کي 
ٿیو احساس 

تھ ُخدا انھن کي 
.آھيمعاف ڪیو 



ي تھ مون کي خبر ھئ"کي چیو، ُخدا یونس ناراض ڇو ٿیو؟ ھن 
آھین، ۽ رحم ڪندڙ، غضب ۾ سست، ۽ُخدا تون ھڪ مھربان 

انھن ھمیشھُخدا ٻین لفظن ۾، یونس ڄاڻي ٿو تھ ." وڏو مھربان
کي معاف ڪري ٿو جیڪي پنھنجن 

جي ُخدا الء معافي ۽ گناھن 
جي فرمانبرداري ڪن ڪالم 

اھو لڳي ٿو تھ یونس . ٿا
جي ماڻھن کي پسند نینوا 

تھ ھن نھ ٿي چاھیو . ڪیونھ 
کي معاف ڪیو وڃيانھن 



ي منھنج"سان ایترو ناراض ٿیو جو ھن چیو تھ، ُخدا یونس 
کان ڇاڪاڻ تھ منھنجي الِء زندگي. زندگي مون کان وٺي الیو

."موت بھتر آھي



تي ڇا اڳُخدا یونس شھر کان ٻاھر ویٺي، انتظار ڪرڻ لڳو تھ 
نن سان ھڪ ٻوٽو تیار ڪیو جیڪي وڏن پُخداوند ُخدا . ڪندو

ڙ سج اھو تیزيَء سان وڌیو، ۽ یونس کي سڄو ڏینھن تپند. ھو
.کان محفوظ رکندو رھیو



وٽي ھڪ ڪیڙو موڪلیو، جنھن ٻُخدا ٻئي ڏینھن صبح جو، 
ھڪ گرم، مضبوط واءُخداوند ان کان پوء، . کي ماري ڇڏیو

وچیو ھن سقدر جو تیار ڪئي جیڪا یونس کي ساڙیو، ایترو 
انھن سڀني ڳالھین یونس کي اڃا وڌیڪ. تھ ھو مري ویندو

.ڪاوڙایو



اراض تو کي نڇا "یونس کي چیو تہ ُخداوند پوِء 
ٿیڻ جو ڪو حق آھي؟ تو کي وڻ تي رحم آیو،

۽ جنھنجنھن الِء تو ڪومحنت نھ ڪي 
راتاھو ھڪئي . کي نڪي تو پوکیو

رات ۾آیو ۽ ھڪئي ۾ 

مري
.ویو



۽ ڇا منھنجي الِء اھو ضروري نھ ھو تھ مان 
۾ھڪ اھڙي عظیم شھر نینوا جي باري 

ھزار20سوچیان، جنھن ۾ ھڪ لک 
جیڪيکان وڌیڪ ماڻھو آھن، 

کاٻيساڄي ۽ پنھنجي 

۾ فرق نٿا ھٿ 
سگھن ۽ ڪري 
ڍور بیشمار 

"آھن؟



مڇيیونس ۽ وڏي 

ھيکان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آُخدا 

یونس

".ٿوڏئيتنھنجي ڪالم جو مطالعوسوجھرو "
130: 119زبور 



ختم



جي باري ۾ اسان کي ُخدا ھيء ڪھاڻي اسان جي عجیب 
.ڄاڻوناسان آھي جھین اسانڪي پیدا ڪیو اھو چاھي ٿوتھ کیس سیکاریندي 

۽ ڄاڻي ٿو تھ اسان  تمام خراب ڪم ڪیا آھن جھین ڪي اھو گناھھ چئي رھیو آھيُخدا 
اسان سان تمام گھڻو پیار ڪندو آھي تنھن ڪري ھنُخدا گناھھ جو اجر موت آھي،پر 

نھجي کي موڪلیو تھ اسان جي گناھن جي سزا سھي ۽ پ) مسیحیسوع (پنھنجي واحد پٽ 
۽ آسمان مسیح مئلن مان جیئرو ٿیویسوع پوء کان جان کي صلیب تي قربان ڪري ان 

ناھن کان پھنجن گ۽ انھي تي ایمان آڻیوٿا یسوع مسیح ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ ایندا ۽ توھان . جي معافي طلب ڪریو

.رھنداجي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 

.کي ٻڌایوتھ ُخدا جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
ڻیو ۽ منھنجي ڪري انسان ب۽ آھیوُخدا مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان مسیح پیارا یسوع 

منھنجي زندگي ۾ اچو ۽ منھنجا . منھنجي گناھن الء مري ویو۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
مان اڄ کان ئي نئین زندگي حاصل ڪري ھمیشھ ڪري گناھھ معاف فرمایو تنھن 

مون کي مدد ڏي تھ مان توھان جي فرمانبرداري رھان سان گڏ توھان 
.آمین. توھان جو پٽ، ڌيء ٿي سگھانڪري سگھان ٿو 

.ساڻ  ڳالھایوُخدا بائبل پڙھو ۽ ھر روز 
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