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1‑nji bap

Ýunus Rebbiň emrinden 
boýun towlaýar

1 Emi taý og ly Ýu nu sa Reb biň şu sö zi 
aýan bol dy: 2  «Ha ny bol, Ni ne wä – ol 
be ýik şä he re git-de, onuň hal ky nyň 
gü nä kär di gi ni jar et, çün ki ola ryň bet-
päl li gi Ma ňa aýan bol dy».

3 Ýö ne Ýu nus Reb biň na za ryn dan ga-
çyp, Tar şy şa git mek üçin ýo la düş di. 

Ol Ýa fo şä he ri ne ge lip, Tar şy şa gid ýän 
bir gä mi tap dy. Gä mi niň ýol ki re ýi ni 
tö le di we Reb biň na za ryn dan ga çyp, 
Tar şy şa git mek üçin, gä mi çi ler bi len 
bi le gä mä mün di.

4  Em ma Reb deň ze güýç li ýel iber di; 
de ňiz de el henç gaý tu rup, gä mi çag şa ra 
gel di. 5  Gä mi çi le ri gor ky gap lap al dy; 
ola ryň her si öz hu da ýy ny ça gyr ma ga 
baş la dy. Olar gä mi ni ýeň let mek üçin, 
ýük le ri ni deň ze taş la dy lar. Ýu nus bol sa 
aşak da, gä mi niň iç ki am ma ryn da süý ji 

Ýunus pygamber
Giriş

Ýu nus py gam ber ki ta by beý le ki 
py gam ber le riň ki tap la ryn dan ta pa-
wut lan ýar. Bu ki tap da b. e. öň VIII 
asyr da ýa şan Ýu nus py gam be riň baş-
dan ge çi ren wa ka la ry be ýan edil ýär.

Hu daý Ýu nu sa Ys ra ýyl ýur du nyň 
ga nym duş ma ny bo lan Aşur pa ty şa-
ly gy nyň paý tag ty Ni ne wä git me gi we 
«onuň hal ky nyň gü nä kär di gi ni jar 
et me gi» bu ýur ýar. Em ma Ýu nus Hu-
da ýyň ha ba ry ny ol ýe re ýe tir mek den 
gor kup, bü tin leý baş ga ug ra gid ýän 
gä mä mün ýär. Onuň mü nen gä mi si 
ýol da he läk çi li ge uç ra ýar, de ňiz ba-

ly gy ony ýu wud ýar. Ýu nus ahyr so ňy 
Reb den me det di läp, Onuň re him dar-
ly gy na we ge çi rim li li gi ne bil bag la ýar. 
Baş dan ge çi ren how sa la ly wa ka lar-
dan soň, Ýu nus hö wes bi len Hu da ýyň 
em ri ne bo ýun bol ýar.

Ýu nus py gam be riň ki ta byn da Hu-
da ýyň Öz ýa ra dan la ry nyň äh li si ne 
er ki niň ýet ýän di gi, şol bir wag tyň 
özün de-de, ola ry söý ýän di gi, re him li-
di gi, ge çi rim li di gi, hat da Öz hal ky nyň 
duş man la ry ny je za lan dyr ma gyň, ýok 
et me giň de re gi ne ola ry go ra ýan dy gy 
gör ke zil ýär.
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uka gi dip di. 6  Gä mi niň baş ly gy onuň ýa-
ny na ge lip: «Heý! Sen nä me ýa tyr syň? 
Tur, öz hu da ýy ňy ça gyr. Bel ki, onuň 
re hi mi inip, bi zi ha las eder» diý di.

7 Şol wagt gä mi çi ler bi ri-bir le ri ne: «Ge-
liň, bi je ata lyň-da, haý sy myz se bäp li 
bu be la du çar bo lan dy gy my zy bi le liň» 
di ýiş di ler. Şeý le lik de, olar gur ra taş la-
dy lar. Gur ra Ýu nu sa düş di.

8  On soň: «Sen bi ze aýt, nä me se bäp li 
bu be la sa taş dyk? Bu ýer de nä me iş läp 
ýör süň? Ni re den gel ýär siň? Sen ni re li? 
Haý sy halk dan bo lar syň?» di ýip, olar 
on dan so ra dy lar.

9 Ýu nus bu la ra: «Deň zi we gu ry ýe ri 
ýa ra dan Gö güň Hu da ýy Reb be sy gyn-
ýa ryn. Men ýew reý di rin» di ýip jo gap 
ber di. 10  Soň ra gä mi çi ler ju da gork du-
lar we Ýu nu sa: «Nä me üçin beýt diň?» 
diý di ler. (Se bä bi Ýu nus ola ra özü niň 
Reb biň na za ryn dan ga çyp bar ýan dy-
gy ny aý dyp dy.)

11 De ňiz git di gi sa ýy ga za ba mün ýär di. 
Gä mi çi ler Ýu nu sa: «De ňiz kö şe şer ýa ly, 
biz se ni nä me ede li?» diý di ler. 12  Ýu nus 
ola ra: «Bu gaý-tu pa na du çar bol ma-
gy ňy za özü miň se bäp kär di gi mi men 
bil ýä rin. Me ni gö te riň-de, su wa taş laň, 
şon da de ňiz kö şe şer» diý di.

13 Olar ýe ti şi bil dik le ri ne kü rek läp, ke-
na ra çyk ma ga dyr jaş ýar dy lar, ýö ne bu 
ola ra ba şart ma ýar dy, çün ki de ňiz git di-
gi sa ýy güýç li çyr py nyp, ola ra gar şy lyk 
gör kez ýär di. 14  Şon dan soň olar Reb bi 
ça gyr ma ga dur du lar: «Ýa Reb, bu ada-
myň ja ny üçin bi zi he läk et me, bu la ryň 
hem me si Se niň is le giň bi len bol dy. Şo ňa 
gö rä, bi zi nä hak ga na gal dyr ma». 15 Soň ra 
olar Ýu nu sy gö ter di ler-de, deň ziň düý-
bü ne goý ber di ler. De ňiz des si ne kö şeş di. 
16  Gä mi çi ler Reb den ga ty gork du lar; 
Oňa gur ban lyk ber di ler we Oňa gul luk 
et mä ge ka sam iç di ler.

2‑nji bap
1 Şon dan soň Reb uly bir ba ly ga Ýu-

nu sy ýu wut ma gy emr et di. Ýu nus üç 
gi je-gün diz läp ba ly gyň gar nyn da bol dy.

Ýunusyň dogasy
2‑3 Soň ra Ýu nus ba ly gyň gar nyn dan öz Hu-
da ýy Reb be ýüz le nip, şeý le do ga oka dy:

«Jebir çekenimde, ýa Reb, 
çagyrdym Seni.

Jogap berdiň maňa.
Ölüler diýarynyň goýnundan 

çagyrdym Seni,
eşitdiň Sen nalamy.

 4 Çuňluga, deňizleriň bagryna 
taşladyň meni.

Gurşady suwlar meni.
Ähli güýçli tolkunlaryň

üstümden geçdi meniň.
 5 Şonda nazaryňdan kowuldym 

diýdim,
ýa Reb, Seniň mukaddes 

ybadathanaňy
ýene nädip görerin diýdim.

 6 Suw kekirdegime geldi.
Ýesir düşdüm çuňluga.
Başyma çolaşdy deňiz otlary.

 7 Indim daglaryň düýbüne.
Gapylary baky ýapylýan ýere 

düşdüm.
Ýöne, eý, Hudaýym Reb, janymy 

çuňlukdan halas etdiň.
 8 Ýa Reb, jandan umyt üzenimde, 

Seni çagyrdym.
Öz mukaddes ybadathanaňda 

sözümi eşitdiň.
 9 Puç butlara sygynanlar

öz wepalylygyny terk etdiler.
 10 Men welin alkyşly aýdymlar bilen

Saňa gurbanlyk bererin.
Kasamymy berjaý ederin.

Gutulyş Rebdendir».
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11 Reb ba ly ga emr et di. Ba lyk Ýu nu sy 
gu ry ýe re gus dy.

3‑nji bap

Ýunus Rebbe boýun bolýar
1‑2  Ýu nu sa Reb biň sö zi ikin ji ge zek 

gel di: «Ha ny bol, Ni ne wä – şol be ýik 
şä he re git-de, Me niň özü ňe aýd ýan la-
ry my onuň hal ky na ýe tir!»

3 Şun luk da, Ýu nus Reb biň sö zü ne bo-
ýun bol dy we Ni ne wä ta rap ýo la düş di. 
Ni ne we ju da uly şä her di. Onuň ol ba-
şyn dan bu ba şy na çen li üç gün lük ýol dy. 
4  Ýu nus şä he re gir di we bir gün lük ýol 
ge çip: «Ýe ne kyrk gün den Ni ne we ýy-
kyl jak» di ýip jar çek di. 5  Ni ne we li ler 
Hu da ýa ynan dy lar. Olar ulu dan-ki çä 
hem me le re agyz bek le me gi yg lan et di ler.

6 Bu ha bar Ni ne we pa ty şa sy na ýe ten de, 
ol tag tyn dan dü şüp, şa ly ba sy ny çy kar dy 
we jul geý nip, kül üs tün de otur dy. 7 Soň-
ra ol özü niň hem-de tö re le ri niň adyn dan 
Ni ne wä niň hal ky na şeý le buý ruk ber di: 
«Äh li adam lar-da, haý wan lar dyr mal-ga ra-
lar-da hiç zat iý me sin ler, suw-da iç me sin ler. 
8  Yn sa nu-haý wan jul ge ýin sin, bar güý ji 
bi len Hu da ýa per ýat et sin, öz ýa man ýo lun-
dan dö nüp, bet iş le rin den el çek sin. 9 Bel ki, 
Hu daý pi ki ri ni üýt ge der, ga za byn dan sak-
la nar; şeý dip, biz he läk bol ma rys».

10 Şon dan soň Hu daý ola ryň eden le ri-
ni, ýa man ýol dan dö nen dik le ri ni gö rüp, 
ga za byn dan sak la nyp, gör kez jek di ýen 
er bet li gi ni ola ra gör kez mek den el çek di.

4‑nji bap

Ýunus gaharlanýar
1 Ýu nus mu ňa ga ty gam lan dy we onuň 

ga ha ry gel di. 2  Ol Reb be şeý le do ga 

oka dy: «Ýa Reb, şeý le bol ja gy ny men 
öz ýur dum da kam aýt man my dym nä-
me? Men şol se bäp den hem des si ne 
Tar şy şa gaç dym-a. Se niň mer he met-
li, re him li, giň gö wün li, sa dyk söý gä 
baý Hu daý dy gy ňy we je za ber mek den 
el çek mä ge ta ýyn dy gy ňy bil ýär dim 
ahy ryn. 3  In di bol sa, Ýa Reb, me niň 
ja ny my al, çün ki ýa şa nym dan öle nim 
go wu dyr».

4 Reb oňa: «Se niň ga har lan ma ga ha kyň 
bar my?» diý di.

5 Ýu nus şä her den çyk dy we onuň gün-
do gar ta ra pyn da bir ýer de dyz ep di. Şol 
ýer de özü ne çat ma dik di we şä he re nä-
me bol ýa ny ny gör mek üçin, ol onuň 
kö le ge sin de otur dy. 6  Ýu nu syň üs tü ne 
sa ýa sa lar ýa ly we ony kö şeş di rer ýa ly, 
Be ýik Hu daý ol ýer de bir düýp ösüm lik 
gö gert di. Mu ňa Ýu nu syň göw ni gal kyn-
dy. 7 Em ma er te si gün daň dan Hu daý bir 
gur çuk iber di we ol gur çuk ösüm li gi 
için den iýip, ony gu rat dy. 8  Gün do gan da, 
Hu daý gün do gar dan ep gek öwüs dir di. 
Gün Ýu nu syň de pe si ni gaý na dyp baş-
la dy, on da ys gyn-my dar gal ma dy. Ol 
özü ne ölüm di läp: «Ýa şa nym dan öle nim 
go wu dyr» diý di.

9 Hu daý Ýu nus dan: «Ösüm lik ba-
bat da ga har lan ma ga ha kyň bar my?» 
di ýip so ra dy. Ýu nus: «Ha wa, ha kym 
bar. Ga har dan ýa ňa özü me ölüm di le-
ýä rin» diý di.

10‑11 Şon da Reb oňa şeý le diý di: «Öz 
zäh me tiň siň me dik, bir gi jä niň için de 
ösüp, bir gi jä niň için de-de gu ran ösüm li-
ge se niň neb siň agy ran da, sa gy ny-so lu ny 
saý ga ryp bil me ýän ýüz ýig ri mi müň den 
ag dyk ada ma we köp mal-ga ra sy bo lan 
şeý le uly şä her Ni ne wä Me niň ne neň 
haý pym gel me sin?» 
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