سفر يونان
الصحاح \لول
1وصار قول \لرب #إلى يونان بن أمتاي»2 :قم \ذهب
إلى نينوى \لمدين//ة \لعظيم//ة ون//اد عليه//ا لن//ه ق//د ص//عد
شر>هم أمامي«3 .فقام يونان ليه//رب إل//ى ترش//يش م//ن
وج//ه \ل//رب #فن//زل إل//ى ياف//ا ووج//د س//فينة Fذاهب /ة Fإل//ى
ترش//يش ف//دفع أجرته//ا ون//زل فيه//ا لي//ذهب معه//م إل//ى
ترشيش م//ن وج//ه \ل//رب4 .#فأرس//ل \ل//رب> ريح//ا ش//ديدةF
إ ل//ى \لبح//ر فح//دث ن//وء Tعظي /م Tف//ي \لبح//ر حت//ى ك//ادت
\لسفينة تنكسر5 .فخ/اف \لملح//ون وص/رخوا ك/ل> واح/دZ
إلى إلهه وطرحوا \لمتعة \لت//ي ف//ي \لس//فينة إل//ى \لبح//ر
ليخف#فوا عنه//م .وأم//ا يون//ان فك//ان ق//د ن//زل إل//ى ج//وف
\لسفينة واض//طجع ون//ام نوم//ا ثقيل 6 .Fفج//اء إلي//ه رئي//س
\لن>وتية وقال له» :ما لك نائما؟ قم \صرخ إلى إلهك عسى
أن يفتكر \لله فين//ا فل نهل//ك«7 .وق//ال بعض//هم لبع/ض:Z
»هلم نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه \لبلي//ة« .ف//ألقوا
قرعا فوقعت \لقرعة عل//ى يون//ان8 .فق//الوا ل//ه» :أخبرن//ا

بسبب من هذه \لمصيبة علينا؟ ما هو عمل/ك؟ وم/ن أي/ن
أتيت؟ ما هي أرضك ومن أي #شعب Zأنت؟« 9فقال له//م:
»أنا عبراني tوأنا خائف Tمن \لرب #إله \لس//ماء \ل//ذي ص//نع
\لبحر والبر«10 .فخاف \لر#جال خوفا عظيم//ا وق//الوا ل//ه:
»لماذا فعلت هذا؟« فإن \لر#جال عرف//وا أن//ه ه//ارب Tم//ن
وجه \لرب #لنه أخبرهم11 .فق//الوا ل//ه» :م//اذا نص//نع ب//ك
ليس//كن \لبح//ر عن//ا؟« لن \لبح//ر ك//ان ي//زداد \ض//طرابا.
12فقال لهم» :خذوني واطرح//وني ف//ي \لبح//ر فيس//كن
\لبحر عنكم لنني ع//الم Tأن//ه بس//ببي ه//ذا \لن//وء \لعظي//م
عليكم«13 .ولكن \لر#جال جذفوا ليرج#ع//وا \لس//فينة إل//ى
\لبر #فلم يستطيعوا لن \لبحر كان يزداد \ض//طرابا عليه//م.
14فصرخوا إلى \لرب» :#آه يا رب> ل نهلك من أجل نف//س
هذا \لرجل ول تجعل علينا دما بريئا لنك يا رب> فعلت كما
شئت«15 .ثم أخذوا يون//ان وطرح/وه ف/ي \لبح//ر فوق//ف
\لبحر عن هيج//انه16 .فخ//اف \لر#ج//ال م//ن \ل//رب #خوف//ا
عظيما وذبحوا ذبيحة Fللرب #ون//ذروا ن//ذورا17 .وأم//ا \ل//رب>
فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان .فك//ان يون//ان ف//ي ج//وف
\لحوت ثلثة أيام Zوثلث ليال.Z

االصحاح \لثاني
1فصلى يونان إل//ى \ل//رب #إله//ه م//ن ج//وف \لح//وت
2وقال» :دعوت من ض//يقي \ل//رب فاس//تجابني .ص//رخت
من جوف \لهاوية فسمعت صوتي3 .لن//ك طرحتن/ي ف//ي
\لعمق في قلب \لبحار .فأح//اط ب//ي نه /ر .Tج//ازت ف//وقي
جمي//ع تيارات//ك ولجج//ك4 .فقل//ت :ق//د ط//ردت م//ن أم//ام
عيني//ك .ولكنن//ي أع//ود أنظ//ر إل//ى هيك//ل قدس//ك5 .ق//د
\كتنفتني مياه Tإلى \لنفس .أحاط ب//ي غم /ر\ .Tلت//ف عش//ب
\لبحر برأسي6 .نزلت إلى أسافل \لجبال .مغاليق \لرض
علي إلى \لبد .ثم أصعدت من \لوهدة حياتي أي>ه//ا \ل//رب>
إلهي7 .حين أعيت في نفسي ذكرت \ل//رب فج//اءت إلي//ك
صلتي إلى هيكل قدسك8 .الذين يراعون أباطي//ل كاذب/ةF
يتركون نعمتهم9 .أما أنا فبصوت \لحمد أذبح ل//ك وأوف//ي
بما نذرته .للرب\ #لخلص«10 .وأمر \لرب> \لح//وت فق//ذف
يونان إلى \لبر.#

االصحاح \لثالث
1ثم صار قول \لرب #إلى يونان ثانية»2 :Fق//م \ذه//ب
إ لى نينوى \لمدين//ة \لعظيم//ة ون//اد له//ا \لمن//اداة \لت//ي أن//ا
مكل#مك بها«3 .فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول
\لرب .#أما نينوى فكانت مدين /ة Fعظيم /ة Fلل//ه مس//يرة ثلث//ة
أي//ام4 .Zفابت//دأ يون//ان ي//دخل \لمدين//ة مس//يرة ي//وم Zواح /دZ
ونادى» :بعد أربعين يوم//ا تنقل//ب نين//وى«5 .ف//آمن أه//ل
نينوى بالله ونادوا بصوم Zولبسوا مسوحا من كبيرهم إل//ى
صغيرهم6 .وبلغ \لمر ملك نينوى فقام عن كرسي#ه وخلع
رداءه عنه وتغطى بمسح Zوجلس على \لرم//اد7 .ون//ودي
في نينوى عن أمر \لملك وعظم//ائه» :ل ت//ذق \لن//اس ول
\لبهائم ول \لبقر ول \لغنم ش//يئا .ل ت//رع ول تش//رب م//اء.F
8وليتغط بمسوح\ Zلناس والبهائم ويصرخوا إلى \لله بشدةZ
ويرجعوا كل> واحد Zعن طريقه \لرديئة وعن \لظ>ل//م \ل//ذي
في أيديهم 9لعل \لله يعود ويندم ويرجع عن حمو #غضبه
فل نهلك«10 .فلما رأى \لل//ه أعم//الهم أنه//م رجع//وا ع//ن
طريقهم \لرديئة ندم \لله على \لشر\ #لذي تكلم أن يصنعه
بهم فلم يصنعه\ .لصحاح \لرابع 1فغم ذل//ك يون//ان غم//Œا
شديدا فاغتاظ 2وصلى إلى \لرب» :#آه يا رب> ألي//س ه//ذا

كلمي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك ب//ادرت إل//ى \له//رب
إلى ترشيش لن//#ي علم//ت أن//ك إل/ه Tرأوف Tورحي/م Tبطيء
\لغضب وكثير \لرحمة ونادم Tعلى \لشر3 .#فالن يا رب> خذ
نفسي من#ي لن موتي خير Tم//ن حي//اتي«4 .فق//ال \ل//رب>:
»هل \غتظت بالص//واب؟«5 .وخ//رج يون//ان م//ن \لمدين//ة
وجلس شرقي \لمدينة وصنع لنفسه هناك مظلة Fوجل//س
تحتها في \لظ#ل #حتى يرى ماذا يحدث في \لمدينة6 .فأعد
\لرب> \لله يقطينة Fفارتفعت فوق يونان لتك//ون ظل ‘ عل//ى
رأسه ليخل#صه من غم#ه .ففرح يون//ان م//ن أج//ل \ليقطين//ة
فرحا عظيما7 .ثم أعد \لله دودة Fعن//د طل//وع \لفج//ر ف//ي
\لغ//د فض//ربت \ليقطين//ة فيبس//ت8 .وح//دث عن//د طل//وع
\لشمس أن \لله أعد ريحا شرقية Fحارة Fفضربت \لش//مس
عل//ى رأس يون//ان ف//ذبل فطل//ب لنفس//ه \لم//وت وق//ال:
»م//وتي خي /ر Tم//ن حي//اتي«9 .فق//ال \لل//ه ليون//ان» :ه//ل
\غتظت بالصواب من أج//ل \ليقطين//ة؟« فق//ال» :اغتظ//ت
بالصواب حت//ى \لم//وت«10 .فق//ال \ل//رب>» :أن//ت ش//فقت
على \ليقطينة \لتي لم تتعب فيها ول ربيتها \لتي بن//ت ليل /ةZ
كانت وبن//ت ليل/ة Zهلك//ت11 .أفل أش//فق أن//ا عل//ى نين//وى
\لمدينة \لعظيمة \لتي يوجد فيها أكث//ر م//ن \ثنت//ي عش//رة

ربوة Fمن \لناس \ل//ذين ل يعرف//ون يمينه//م م//ن ش//مالهم
وبهائم كثيرة.«!T

