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Чандин солҳо пеш, марде бо номи 
Юнус дар сарзамини Исроил зиндагӣ 

мекард. Рӯзе Худо ба вай 
фармон дод, ки ба шаҳри 

аз ҳама бузургу 
боқудрати 
ҷаҳон, 

ба 
Нинве 
равад. 



Юнус бояд тамоми мардуми он 
ҷойро огоҳ менамуд, ки Худо чӣ 

қадар бадкор будани 
онҳоро медонад. 



Юнус ба Худо беитоатӣ кард! 
Вай ба ҷойи ба Нинве рафтан, 
ба киштӣ савор шуда, ба тарафи 
муқобил, ба ҷое ки Таршиш ном 
дошт, шино кард.



Худованд Худо ба баҳр шамоли сахт фиристод. 
Дар баҳр тӯфони бузург буд. Баҳрнавардон 
тарсиданд, ки киштӣ пора-пора гардида, ғарқ 
мешавад. 



Тӯфон торафт сахт мешуд. Баҳрнавардони ба 
даҳшат афтода, ба худоёнашон дуо карданд. Онҳо 
барои сабук шудани киштӣ тамоми бори онро ба об 
партофтанд. Вале ҳеҷ чиз ёрӣ надод. 



Юнус дар киштӣ ягона шахсе буд, ки дуо намекард.
Ба ҷойи дуо, вай дар даруни киштӣ дароз кашида, 
сахт дар хоб буд. Сардори киштӣ вайро ёфта гуфт: 
“Ту чӣ кор мекунӣ, хобӣ? Хез! Ба Худоят дуо кун! 
Шояд Худо дар бораи мо фикр кунаду мо нобуд 
нашавем”.



Базудӣ баҳрнавардон хулоса карданд, ки мусибати 
онҳо бо Юнус вобастагӣ дорад. Ӯ ба онҳо гуфт, ки 
аз Худованд гурехта истода буд. Онҳо пурсиданд: 
“Мо бо ту чӣ кор кунем, ки баҳр барои мо ором 
шавад?”  Юнус ҷавоб дод: “Маро бардошта, 
ба баҳр партоед. Ман бовар 
дорам, ки аз боиси ман 
ин тӯфони бузург 
ба сари шумо 
омадааст”. 



Баҳрнавардон Юнусро 
ба об партофтан 
намехостанд. Барои 
ҳамин онҳо сахт-сахт 
бел мезаданд, то 
киштиро ба хушкӣ 
оваранд. Аммо 
натавонистанд. 
Танҳо як роҳ 
монда буд!



Баъди барои бахшиш 
дуо кардан, 
баҳрнавардон 
Юнусро 
бардошта, аз 
як лаби киштӣ 
партофтанд. Ҳангоме 
ки Юнус дар зери мавҷҳо 
пинҳон шуд, баҳр ором 
шуда, шамол 
хомӯш гардид.



Ин тағйироти ногаҳонии ҳаво, 
баҳрнавардонро аз тӯфон 
дида бештар 
тарсонд. 
Онҳо бояд 
дониста 
бошанд, ки фақат Худо ин 
корро карда метавонист. 
Мардон бо тарсу 
ҳайрат Худовандро 
ибодат карданд. 



Дар ин миён 
хабаррасони беитоат 
бо ҳодисаи калони 
ногаҳонӣ рӯ ба рӯ 
шуд. Юнус нотавонона 
дар қаъри баҳр ғарқ 
шуда, медонист, ки 
вайро аз ин ғарқшавӣ 
чизе наҷот дода 
наметавонад. Ӯ 
ғарқ ҳам мешуд, 
вале Худо нақшаҳои 
дигар дошт. 



Худо барои фурӯ бурдани Юнус, моҳии калоне 
тайёр карда буд. Моҳӣ саривақт омада буд. 
Бо як қурт Юнус аз баҳр берун шуда, 
ба шиками моҳӣ даромад. Ӯ дар 
шиками моҳӣ се рӯз истод ва барои 
фикр кардану дуо гуфтан 
вақти зиёд дошт. 



Баъди се рӯз ниҳоят Юнус ваъда дод, ки ба Худо 
итоат мекунад. Ҳамон дам Худо ба моҳӣ гап зад ва 
ӯ Юнусро дар соҳил қай кард. 



Бори дигар Худо ба Юнус гуфт, ки ба 
Нинве рафта, Каломи Ӯро башорат диҳад. Ин 
дафъа Юнус рафт. Ӯ ба шаҳр даромада, дод 

зад: “Баъди чил рӯз Нинве несту
нобуд мешавад!”



Мардуми Нинве ба Каломи Худо бовар намуданд. 
Онҳо рӯза гирифта, либоси ғаму андӯҳ пӯшиданд, 
то ба Худо нишон диҳанд, ки аз гуноҳҳояшон 
пушаймонанд. Ҳатто шоҳ худро дар назди Худо 
хоксор кард. Ӯ аз тахташ фаромада, либоси ғам 
пӯшид ва бар рӯйи хокистар нишаст. Шоҳ ба ҳама 
фармон дод, ки аз роҳҳои 
бадашон баргарданд, 
аз зулму ситам даст 
кашанд ва дуо кунанд, 
ки Худо онҳоро бахшад. 



Худо онҳоро бахшид! Ҳангоме ки одамон дарк 
карданд, ки Худо онҳоро бахшидааст, ин бояд дар 

Нинве рӯзи аҷиби хурсандӣ 
шуда бошад.

...Аммо як
шахс сахт

хашмгин буд.
Ин Юнус буд!



Барои чӣ Юнус ба ғазаб омада буд? Ӯ ба 
Худо гуфт: “Ман медонам, ки Ту Худои меҳрубон, 
раҳмгин, пуртоқат ва бузургмеҳр ҳастӣ”. Дигар хел 
карда гӯем, Юнус медонист, ки Худо онҳоеро ки аз 

гуноҳҳояшон пушаймон шуда,
ба Каломи Ӯ итоат мекунанд,

ҳамеша мебахшад. Чунин
метобид, ки мардуми Нинве
ба Юнус маъқул нашуданд.

Ӯ намехост, ки онҳо
бахшида шаванд.



Юнус аз Худо он чунон хафа шуд, ки гуфт: “Акнун 
ҷонамро гир, зеро бароям, мурдан аз зистан 
беҳтар аст”.



Юнус аз шаҳр баромада, интизор шуда, диданӣ 
шуд, ки баъд Худо чӣ кор мекунад. Худованд Худо 
буттаеро ки баргҳои калон дошт, тайёр кард. Он 
тез калон шуда, аз офтоби тафсон тамоми рӯз бар 

Юнус соя дод.



Аммо рӯзи дигар Худо кирме фиристод, ки буттаро 
занад. Сипас Худованд шамоли гарму сахт 
фиристод ва он то даме ки Юнус фикр кард, ки 
мемирад, бар ӯ вазид. Ҳамаи ин Юнусро бештар 
ба ғазаб овард.



Баъд Худованд ба Юнус гуфт: “Ту ягон 
ҳақ дорӣ, ки хашмгин мешавӣ? Дили 
ту ба буттае месӯзад, ки барои 
он на меҳнат кардаиву на онро 
парвариш кардаӣ. Он дар як 
шаб пайдо шуда, 

дар як шаб 
нест шуд. 



Пас барои чӣ Ман бар шаҳри 
бузург, Нинве, ки ҳазорон одам 
дорад, раҳм накунам?”



Юнус ва моҳии калон

Ҳикоя аз Каломи Худо

Юнус

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 
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Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16
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