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ೕನನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ೕನನನು್ನ ೕನ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು
ೕನ 1:1 ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ೕನನು ಗತ್-ಹೆಫೆರ್

ಎಂಬ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದವನು, ಇದು ನಜರೇತಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದು್ದ, ನಂತರ ಅದು ಗಲಿ ಾಯ ಎಂದು ಅರಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು
(2 ಅರಸು 14:25). ಇದು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಉತ್ತರದ ಾಜ್ಯದಿಂದ
ಬಂದಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ೕನನನು್ನ ಒಬ್ಬನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುತ್ತದೆ. ೕನನ ಪುಸ್ತಕವು ದೇವರ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಮತು್ತ

ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ, ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಎರಡನೇ
ಅವ ಾಶವನು್ನ ಕೊಡುವ ಆತನ ಇಚೆ್ಛಯನು್ನ ಎತಿ್ತತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ. ಪೂ. 793-450 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಈ ಕಥೆಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಆರಂಭ ಾಗಿ, ಪ್ಪದ

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಬಂದರಿನವರೆಗೆ ಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಟೈಗಿ್ರಸ್
ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅಶೂ್ಶಯರ್ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಾಜ ಾನಿ ಾದ
ನಿನವೆಯಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ೕನ ಪುಸ್ತಕದ ಪೆ್ರೕಕ್ಷಕರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರು ಮತು್ತ

ಸತ್ಯವೇದದ ಭವಿಷ ್ಯದ ಓದ ಾರರೆಲ್ಲರು.

ಉದೆ್ದೕಶ
ಅವಿಧೇಯತೆಯು ಮತು್ತ ಪುನರುಜಿ್ಜೕವನವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ

ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗ ಾಗಿವೆ. ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲನ
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ೕನನ ಅನುಭವವು, ಅವನು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡು ಾ್ತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಾದ
ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ಾದ ಅವ ಾಶವನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟಿ್ಟತು. ಅವನ ಆರಂಭಿಕ ಅವಿಧೇಯತೆಯು
ಅವನ ವೈಯಕಿ್ತಕ ಉಜಿ್ಜೕವನಕೆ್ಕ ಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನವೆಯರ
ಉಜಿ್ಜೕವನಕೂ್ಕ ಸಹ ಾರಣ ಾಯಿತು. ದೇವರ ಸಂದೇಶ ಾವು
ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅಥ ಾ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಆದರೆಆ ಸಂದೇಶವುಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕೆ್ಕ ಅನ್ವಯ ಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರು
ಹೃತೂ್ಪವರ್ಕ ಾದ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪವನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ
ಹೃದಯ ಮತು್ತ ನಿಜ ಾದ ಾವನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾಳಜಿ ವಹಿಸು ಾ್ತನೆ
ಹೊರತು, ಇತರರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅಲ್ಲ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಸಕಲ ಜನರಿಗೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ೕನನ ಅವಿಧೇಯತೆ— 1:1-14
2. ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ೕನನನು್ನ ನುಂಗಿದು್ದ— 1:15-16
3. ೕನನ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ— 1:17-2:10
4. ೕನನು ನಿನೆವೆಯಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದು್ದ— 3:1-10
5. ೕನನು ದೇವರ ಕರುಣೆಯ ಕುರಿತು ಕೋಪಗೊಂಡಿದು್ದ —
4:1-11

ೕನನ ಅವಿಧೇಯತೆ
1 ಯೆಹೋವನು ಅಮಿತೆಯನ ಮಗ ಾದ ೕನನಿಗೆ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಆ ದೊಡ್ಡ
ಪಟ್ಟಣ ಾದ ನಿನೆವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಕಟು ಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಹೇಳು,
ಏಕೆಂದರೆಅಲಿ್ಲರುವನಿ ಾಸಿಗಳದುಷ್ಟತನವುನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆಮುಟಿ್ಟದೆ”
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. 3 ಆದರೆ ೕನನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಬೇಕೆಂದು

ೕಚಿಸಿಹೊರಟು ಪ್ಪ ಎಂಬಊರಿಗೆಬಂದುಅಲಿ್ಲ ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ
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ಹೊರಡುವ ಹಡಗನು್ನ ಕಂಡು ಪ್ರ ಾಣದ ದರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಹಡಗಿನವರೊಡನೆ ಅದನು್ನ
ಹತಿ್ತದನು.

4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ಸಮುದ್ರದ
ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿದನು. ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತುಫಾನು ಎದು್ದ
ಹಡಗು ಒಡೆದುಹೋಗುವ ಾ ಾಯಿತು. 5 ಆಗ ಾವಿಕರು ಹೆದರಿ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು. ಹಡಗನು್ನ ಹಗುರ
ಾಡಲು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲರುವ ಸರಕುಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಬಿ ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು.

ಆದರೆ ೕನನು ಹಡಗಿನ ಕೆಳ ಾಗಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿ ಾಢನಿದೆ್ರ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ಹೀಗಿರಲು ಹಡಗಿನ ೌ ಾಧಿ ಾರಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ

ಬಂದು, “ಇದೇನು, ನೀನು ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು? ಎದೆ್ದೕಳು,
ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಡು; ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ರ ಾನು, ಾವೆಲ್ಲರು ಾಶ ಾಗದೆಉಳಿದೇವು”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಅನಂತರ ಾವಿಕರೆಲ್ಲರು “ಈ ಕೇಡು ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಾರು ಾರಣರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಾಗೆ ಚೀಟು ಾಕೋಣ

ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು ಚೀಟು ಾಕಲು ಚೀಟು
ೕನನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂದಿತು. 8 ಆಗ ಅವರು ೕನನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯ,

“ಈ ಕೇಡು ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಲು ಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನೇ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು; ನಿನ್ನ ವೃತಿ್ತ ಏನು? ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವನು?
ನೀನು ಾವ ದೇಶದವನು?, ಾವ ಜ ಾಂಗದವನು?” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು 9ಅವನುಅವರಿಗೆ “ ಾನು ಇಬಿ್ರಯನು; ಕಡಲನೂ್ನ
ಒಣನೆಲವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಭಕ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 10 ಾನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿ “ಇದೇನು ನೀನು ಾಡಿದು್ದ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11 ಆಗ ಸಮುದ್ರವು ಮತ್ತಷು್ಟ ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾದ ಾರಣ
ಅವರು ೕನನಿಗೆ “ಸಮುದ್ರವು ಾಂತ ಾಗುವ ಾಗೆನಿನ್ನನು್ನ ಏನು
ಾಡೋಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 12 ೕನನು ಅವರಿಗೆ “ನನ್ನನೆ್ನತಿ್ತ
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ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಾಕಿರಿ; ಆಗ ಸಮುದ್ರವು ಾಂತ ಾಗುವುದು; ಈ
ಭೀಕರ ಬಿರು ಾಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದು್ದ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಎಂಬುದು
ನನಗೆ ಗೊತು್ತ”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 13 ಾವಿಕರು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪದೆ
ದಡಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಹುಟು್ಟ ಾಕು ಾ್ತ ಬಂದರೂ ಸಹ ದಡ
ಸೇರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ; ಸಮುದ್ರವು ಇನೂ್ನ ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾಗುತ್ತಲೇ
ಇತು್ತ.

14 ಹೀಗಿರಲು, ಅವರು ಸಹ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟು್ಟ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ಾ್ರಣನಷ್ಟದಿಂದ ಆಗುವ
ಕೇಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾರದಿರಲಿ; ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಂದ
ದೋಷಕೆ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ ಗುರಿ ಾಡಬೇಡ; ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ
ನಿನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಇದನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು
ಬಿನ್ನವಿಸಿದರು. 15ಆನಂತರ ಅವರು ೕನನನು್ನ ಎತಿ್ತ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಾಕಿದರು; ಕೂಡಲೆ ಸಮುದ್ರವು ಭೋಗರ್ರೆಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ಾಂತ ಾಯಿತು. 16 ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಆ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟು್ಟ, ಆತನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಹರಕೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. 17 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, ೕನನನು್ನ ನುಂಗಲು

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು; ೕನನು ಮೂರು
ದಿನಗಳ ಾಲ ಹಗಲಿರುಳು ಆಮೀನಿನ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗೆ ಇದ್ದನು.

2
ೕನನ ಾ್ರಥರ್ನೆ

1 ೕನನು ಆ ಮೀನಿನ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗೆ ಇದು್ದ ಕೊಂಡು ತನ್ನ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದನು:
2 “ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟನು;

ಆತನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು;
ಾ ಾಳದ ಗಭರ್ದೊಳಗಿಂದ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು!
ಆ ಾ, ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಾಲಿಸಿದೆ.

3ನನ್ನನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಅ ಾಧಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಕಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ;
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ಪ್ರ ಾಹವು ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು;
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳೂ, ತೆರೆಗಳೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಟಿ
ಹೋದವು

4 ‘ನಿನ್ನ ಾನಿ್ನಧ್ಯದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆನು;
ಾನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಂದಿರದ ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ಹೇಗೆ
ನೋಡುವೆನು?’

5ಜಲ ಾಶಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತ ನನ್ನ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಾನಿ ತಂದಿತು,
ಮ ಾ ಾಗರವು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿತು,
ಕಡಲಕಳೆಯು ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು.

6ಪವರ್ತಗಳ ತಳಹದಿಗೆ ಇಳಿದುಹೋದೆನು,
ಭೂಲೋಕದ ಾ್ವರಗಳ ಚಿಲಕಗಳು ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆಯದ ಾಗೆ
ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದವು;

ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಅಧೋಲೋಕದೊಳಗಿನಿಂದಉದ್ಧರಿಸಿದಿ್ದೕ.

7 “ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕುಂದಿಹೋ ಾಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ನಿನ್ನನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಮರಿಸಿದೆನು;

ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವು ನಿನಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು, ಅದು ನಿನ್ನ
ಪರಿಶು ಾ್ಧಲಯವನು್ನ ಬಂದು ಸೇರಿತು.

8 “ನಿಜೀರ್ವ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದವರು
ತಮ್ಮ ದೇವರ ಕರುಣಾನಿಧಿಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವರು.

9ಆದರೆ ಾನು ಸೊ್ತೕತ್ರ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ನಿನಗೆಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವೆನು,
ನಿನಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಹರಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ರಕ್ಷಣೆಯುಯೆಹೋವನಿಂದಲೇಉಂಟಾಗುವುದು.”

10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೀನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು ಅದು
ೕನನನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲಿ್ಲ ಾರಿಬಿಟಿ್ಟತು.
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3
ೕನನ ವಿಧೇಯತೆಯೂ ನಿನೆವೆಯವರ

ಮನಃಪರಿವತರ್ನೆಯೂ
1 ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ೕನನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ

ಉಂಟಾಯಿತು. 2 ಅದೇನೆಂದರೆ “ನೀನು ಹೊರಟು ಆ ದೊಡ್ಡ
ಪಟ್ಟಣ ಾದ ನಿನೆವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ ೕನನು
ಎದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಿನೆವೆಗೆ ಹೋದನು. ನಿನೆವೆಯು
ಮೂರು ದಿನದ ಪ್ರ ಾಣದಷು್ಟ ಅತಿ ವಿ ಾ್ತರ ಾದ ಮ ಾದೊಡ್ಡ
ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿತು್ತ. 4 ೕನನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಒಂದು
ದಿನದಷು್ಟ ದೂರ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ನಂತರ “ನಲವತು್ತ ದಿನಗ ಾದ
ಮೇಲೆ ನಿನೆವೆಯು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು ಾರತೊಡಗಿದನು.
5 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ನಿನೆವೆಯವರು ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ
ಉಪ ಾಸವನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾರಿ ಹೇಳಿದರು; ದೊಡ್ಡವರು
ದಲುಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ

ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು.
6 ಆ ಸುದಿ್ದಯು ನಿನೆವೆಯ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಅವನು

ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಎದು್ದ, ತನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ,
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
7 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನು ತನ್ನ ಮತು್ತ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳ ಆ ಯನು್ನ
ನಿನೆವೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಡಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಜನ, ಪಶು, ಮಂದೆ,
ಹಿಂಡು ಇವುಗಳು ಸಹ ಏನೂ ರುಚಿ ನೋಡುವು ಾಗಲೀ,
ತಿನು್ನವು ಾಗಲೀ, ಕುಡಿಯುವು ಾಗಲೀ ಾಡ ಾರದು. 8ಜನರಿಗೂ
ಪಶುಗಳಿಗೂ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಹೊದಿಕೆ ಾಗಲಿ; ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ
ಬಲ ಾಗಿ ರೆಯಿಡಲಿ;ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಾನು ನಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಡಲಿ. 9 ದೇವರು
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನಮರುಗಿ, ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ
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ಉಗ್ರಕೋಪವನು್ನ ತೊರೆದರೆ, ಾವು ಾಶ ಾಗದೆ ಉಳಿದೇವು”
ಎಂಬುದನು್ನ ನಿನೆವೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾರಿಸಿದನು.

10 ದೇವರು ನಿನೆವೆಯವರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ
ದು ಾರ್ಗರ್ತನದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೆಂದು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿ, ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಕೇಡನು್ನ
ಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟನು.

4
ೕನನ ಕೋಪವೂದೇವರ ಕನಿಕರವೂ

1 ಇದರಿಂದ ೕನನಿಗೆ ಬಹು ಬೇಸರ ಾಯಿತು; ಅವನು ಬಹಳ
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡನು. 2 ಆಗ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟನು,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಾಲಿಸು, ಾನು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ
ಹೀ ಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದೆನಷೆ್ಟ; ನೀನು ದಯೆಯೂ,
ಕನಿಕರವೂ, ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯೂ, ಮ ಾಕೃಪೆಯೂ ಉಳ್ಳ
ದೇವರು, ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡಿಗೆ ಮನಮರುಗುವವನು ಎಂದು
ಾನು ತಿಳಿದೇ, ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದು್ದ.

3 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ;
ಾನು ಬದುಕುವುದಕಿ್ಕಂತ ಾಯುವುದೇ ಲೇಸು” ಎಂದು
ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು
ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದು ಸರಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 5 ಅನಂತರ

ೕನನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅದರ ಮೂಡಣದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಗುಡಿಸಲನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣವು ಏ ಾಗುವುದೋ ಎಂದು
ನೋಡು ಾ್ತ ಅದರ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 6 ಆಗ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಸೋರೆಗಿಡವನು್ನ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ
ಾಡಿ ಅದು ೕನನ ತಲೆಗೆ ನೆರ ಾಗಿ ಅವನ ಮನೋವ್ಯಥೆಗೆ

ಸ ಾ ಾನ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ ೕನನಿಗೆ ಬಹು
ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 7 ಾರನೆಯ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ದೇವರು
ಒಂದು ಹುಳಕೆ್ಕ ಆ ಸೋರೆಗಿಡವನು್ನ ಕೊರೆಯಲುಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು.
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ಆ ಗಿಡವು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು. 8 ಸೂಯರ್ನು ಉದಯಿಸಿ ಾಗ
ದೇವರು ಬಿಸಿ ಾದಮೂಡಣ ಾಳಿಯನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು; ಬಿಸಿಲು

ೕನನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಅವನು ಮೂಛೆರ್ಹೋಗುವವ ಾಗಿ
“ ಾನು ಬದುಕುವುದಕಿ್ಕಂತ ಾಯುವುದೇ ಲೇಸು”ಎಂದು ಾಯಲು
ಬಯಸಿದನು. 9 ಆಗ ದೇವರು ೕನನಿಗೆ, “ನೀನು ಸೋರೆಗಿಡ
ಒಣಗಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದು ಸರಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು

ೕನನು “ ೌದು, ಾನು ಾಯುವಷು್ಟ ಾಲ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದು
ಸರಿಯೇ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 10 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು
“ನೀನು ಆ ಸೋರೆಗಿಡ ಾ್ಕಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯಿಸಲಿಲ್ಲ; ಅದು
ಒಂದು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಒಂದು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಯಿತು;
11 ಇಂಥ ಗಿಡ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಕನಿಕರಪಡು ಾಗ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ
ತಿಳಿಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು, ಅ ಾರ
ಪಶು ಾ್ರಣಿಗಳೂ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ನಿನೆವೆ ಾಗಿ ಾನು
ಕನಿಕರಪಡ ಾರದೋ?” ಎಂದನು.
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