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योना
योना 1:1 िवशेषत: योना नावाच्या पुस्तकाचे लेखक म्हणनू

संदेष्टा योनाला ओळखते. योना नासरेथजवळील गथ-हेफेर
नावाच्या गावातनू आला होता, ज्याला नंतर गालीली म्हणू
लागले (2 राजे 14:25). हे योनाला काही संदेष्ट ांपैकी एक
बनवते ज्याला उ र इस्तर्ाएलच्या राजाने सन्मािनत केले होते.
योनाचे पुस्तक देवाच्या सहनशीलतेवर आिण परे्मळपणावर
पर्काश टाकते आिण जे त्याला दुसर्या संधीची आज्ञा न
मानणार्यांना देण्याची इच्छा व्यक्त करतात.

साधारण इ. प.ू 793-450.
ही कथा इसर्ाएलमध्ये सुरू होते, जोपाचा भमूध्यसागरीय

बंदर आिण अश्शीर सामर्ाज्याची राजधानी िननवे शहरातील
ितगर्ीस नदीच्या आसपास संपते.

योनाच्या पुस्तकातील परे्क्षक म्हणजे इस्तर्ाएलाचे लोक
आिण पिवतर् शास्तर्ाचे भिवष्य वाचक.

अवज्ञा आिण पुनरुज्जीवन ही या पुस्तकातील मुख्य
िवषय आहेत. व्हेल माश्याच्या पोटात असलेल्या योनाच्या
अनुभवामुळे त्याला पश्चा ाप करण्याची एक अदि्वतीय
संधी िमळाली आहे. त्याची सुरुवातीची अवज्ञा त्याच्या
वैयिक्तक पुनरुज्जीवनापेक्षाही नाही तर िननवेकरांसाठी देखील
आहे. देवाचे संदेश संपणूर् जगासाठी आहे, फक्त आपल्याला
आवडणारे लोक िकंवा जे आपल्यासारखेच नाहीत. देवाला
खर्या पश्चा ाप करण्याची आवश्यकता आहे. तो आपल्या
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अंतःकरणाबद्दल आिण खर्या भावनांबद्दल काळजीत आहेत,
इतरांना पर्भािवत करण्यासाठी चांगले कमर् नाही.

सवर् लोकांना देवाची कृपा
रूपरेषा
1. योनाचा आज्ञाभंगपणा — 1:1-14
2. योनाला एका मोठ ा माश्याकडून िगळण्यात आले —
1:15, 16

3. योनाचा पश्चा ाप — 1:17-2:10
4. योनाचा िननवेतील उपदेश — 3:1-10
5. देवाच्या दयाळूपणाबद्दल योनाचा क्रोध — 4:1-11

1अिम याचा पुतर् योना याच्याकडे परमेश्वराचे वचन आले
की, 2 “ऊठ, व त्या मोठ ा िननवेशहरातजाआिण ितकडेजाऊन
त्याच्यािवरुध्द आरोळी कर; कारण त्यांची दुष्टता मजसमोर
वर आली आहे.” 3 परंतु योना परमेश्वराच्या सािन्नध्यापासनू
ताशी र्श शहरास दरू पळून जायला िनघाला, आिण याफो येथे
गेला, तेव्हा ताशी र्सास जाणारे एक जहाज त्यास सापडले; मग
त्याने पर्वासाचे भाडे िदले व परमेश्वराच्या सािन्नध्यापासनू
त्यांच्याबरोबर दरू तािशर्शास जाण्यासाठी जहाजात जाऊन
बसला.

4 परंतु परमेश्वराने समुदर्ात मोठा वारा सुटू िदला आिण असे
मोठे वादळसमुदर्ातआलेकीजहाज फुटण्याच्यामागार्वरआले.
5 तेव्हा खलाशी घाबरले आिण पर्त्येकजण आपल्या देवाला
हाक मारू लागले व जहाज हलके करण्यासाठी त्यातील माल
समुदर्ात फेकून देऊ लागले; परंतु योना तर जहाजाच्या अगदी
सवार्त आतल्या भागात उतरून जाऊन तेथे तो गाढ झोपला
होता.
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6 मग जहाजाचा मुख्यनायक त्याच्याजवळ येऊन म्हणाला,
“अरे,झोप घेतकाय पडलास? ऊठआपल्या ईश्वराला हाकमार,
कदािचत तुझा ईश्वर आपल्याकडे लक्ष देईल, म्हणजे आपला
नाश होणार नाही.” 7 ते सवर् एकमेकाला म्हणाले, “चला आपण
िचठ्ठ ा टाकू म्हणजे कोणामुळे हे संकट आपणावर आले आहे;
हे आपणास कळेल.” त्यांनी िचठ्ठ ा टाकल्या तेव्हा योनाच्या
नावाची िचठ्ठी िनघाली.

8 तेव्हा त्यांनी योनाला म्हटले, “आम्ही तुला िवनंती करतो,
कोणामुळे हे संकट आम्हावर आले आहे, हे तू आम्हास सांग;
तुझा धंदा काय आहे आिण तू कोठून आला आहेस? तुझा देश
कोणता आिण तू कोणत्या लोकांपैकी आहेस?” 9 योनाने त्यांना
म्हटले; “मी इबर्ी आहे; ज्या स्वगार्तल्या देवाने समुदर् व कोरडी
भमूी उत्पन्न केली त्या परमेश्वराचे मी भय धरतो.” 10मग त्या
लोकांस अत्यंत भीती वाटली; आिण ते योनाला म्हणाले, “तू हे
काय केले?” कारण त्यालोकांनीजाणलेकी तो परमेश्वरासमोरून
पळून जात आहे, कारण त्याने त्यास तसे सांिगतले होते.

11 मग ते योनाला म्हणाले, “समुदर् आमच्यासाठी शांत
व्हावा, म्हणनू आम्ही तुझे काय करावे?” कारण समुदर् तर
अिधकािधक खवळत होता. 12 तो त्यास म्हणाला, “तुम्ही मला
उचलनू समुदर्ात फेकून द्या म्हणजे समुदर् तुमच्यासाठी शांत
होईल; कारण माझ्यामुळे हे मोठे वादळ तुम्हावर उठले आहे हे
मला माहीत आहे.”

13 तरीसुध्दा त्या मनुष्यांनी जहाज िकनार्यास आणण्यासाठी
खपू पर्यत्नाने वल्हिवले; परंतु ते काही करूशकत नव्हते,कारण
समुदर् त्यांजवर अिधकािधक खवळत चालला होता.

14 तेव्हा ते परमेश्वराचा धावा करत म्हणाले, “हे परमेश्वरा,
आम्ही तुला िवनंती करतो या मनुष्याच्या िजवामुळे आमचा
नाश होऊ नये,आिण त्याच्या मृत्यचूा दोष आम्हावर येऊ नये;
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कारण हे परमेश्वरा, जसे तुला योग्य वाटेल तसे तू केले आहेस.”
15 नंतर त्यांनी योनाला उचलनू समुदर्ात फेकून िदले. तेव्हा
समुदर् खवळायचा थांबनू शांत झाला. 16 मग त्या मनुष्यांस
परमेश्वराची खपू भीती वाटली, आिण त्यांनी परमेश्वरास यज्ञ
केला आिण नवसही केले.

17मग योनाला िगळण्यास परमेश्वराने एक मोठा मासा तयार
केला होता. योना तीन िदवस आिण तीन रातर्ी त्या माशाच्या
पोटात होता.

2
1 नंतर माशाच्या पोटातनू योनाने आपला देव परमेश्वर याची

पर्ाथर्ना केली 2तो म्हणाला,
“मी आपल्या आप ीमध्ये परमेश्वरास हाक मारली,
आिण त्याने मला उ र िदले;
मी मृत्यलूोकाच्या पोटातनू मदतीकरता हाक मारली!
तू माझा आवाज ऐकलास.
3तू मला समुदर्ांच्या मध्यभागी खोल टाकले,
आिण पर्वाहाने मला वेढले,
तुझ्या सवर् उसळत्या लाटांचा कल्लोळ
माझ्यावरून गेला.
4आिण मी म्हणालो, ‘मी तुझ्या दृष्टीसमोरून टाकलेला आहे;
तरी तुझ्या पिवतर् मंिदराकडे मी पुन्हा डोळे लावीन?’
5जलांनी पर्ाण जाईपयर्ंत मला झाकले;
आिण डोहाने सवर्बाजनूी मला घेरले,
समुदर्ातील शेवाळाने माझ्या डोक्याला लपेटले.
6मी पवर्तांच्या तळापयर्ंत गेलो;
पृथ्वीच्या अडसरांनी मला कायमचे कोंडून टाकले;
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तथािप माझ्या देवा परमेश्वरा, तू माझा जीव खड्डयातनू वरती
काढला आहे.

7 जेव्हा माझा जीव माझ्या ठायी व्याकुळ झाला; तेव्हा मी
परमेश्वराचे स्मरण केले,

आिण माझी पर्ाथर्ना तुझ्या पिवतर् मंिदरात पोहंचली.
8 जे िनरथर्क मतूी र्कंडे आपले िच लावतात,
ते स्वतः आपल्या दयािनधीला नाकारतात.
9 परंतु मी आभार मानण्याच्या वाणीने तुझ्याकडे यज्ञ अपर्ण

करीन;
जो नवस मी केला आहे तो मी पणूर् करीन,
तारण परमेश्वराकडूनचआहे.”
10 मग परमेश्वराने त्या मोठ ा माश्याला आज्ञा केली; तेव्हा
त्याने योनाला कोरडया भमूीवर ओकून टाकले.

3
1 परमेश्वराचे वचन दुसर्यांदा योनाकडे आले, 2 “ऊठ, त्या

मोठ ा िननवे शहरास जा, आिण जो संदेश मी तुला सांगेन
त्याची घोषणा कर.” 3 मग परमेश्वराच्या वचनापर्माणे योना
उठून िननवेस गेला. िननवे हे फार मोठे शहर होते. ते सवर् चालत
िफरण्यास तीन िदवस लागत होते.

4 योना शहरातनू एक िदवसाची वाट चालत असता त्याने
घोषणा करून म्हटले, “अजनू चाळीस िदवस आहेत, मग
िननवेचा नाश होईल.”

5 तेव्हा िननवेतल्या लोकांनी देवावर िवश्वास ठेवला, उपास
जाहीर केला, आिण मोठ ापासनू लहानापयर्ंत सवार्नंी गोणताट
नेसले.

6 िननवेच्या राजाला ही बातमी समजली, तेव्हा तो आपल्या
आसनावरून उठला व आपला झगा आपल्या अंगातनू काढून
तो गोणताट नेसनू राखेत बसला. 7 राजाने आिण त्याच्या
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सरदारांच्या ठरावाने िननवेत घोषणा करून ठराव पर्िसध्द केला.
त्याने सांिगतले, “कोणत्याही मनुष्यांने अथवा पशूंने, गुराढोरांनी
अथवा शेरडामें ढरांनी काही चाखू नये; खाऊ नये व पाणी िपऊ
नये.

8 परंतु मनुष्य आिण पशू यांनी गोणताट नेसावेत; देवाचा
मनापासनू धावा करावाआिणपर्त्येकानेआपल्या कुमागार्पासनू
व आपल्या हाताच्या दुष्कमार्पासनू मागे िफरावे. 9 न जाणो,
कदािचत देव वळेल, अनुताप पावेल व आपल्या संतप्त
क्रोधापासनू िफरेल, म्हणजे आपला नाश होणार नाही.”

10 तर ते आपल्या कुमागार्पासनू िफरले आहेत, अशी त्यांची
कृत्ये देवाने पािहली आिण ज्या संकटािवषयी देव बोलला होता
की, “मी त्यांच्यावर ते आणीन,” त्यािवषयी त्याने आपले मन
बदलले व त्याने तसे केले नाही.

4
1परंतु यामुळे योनाला फार वाईट वाटले व त्यास रागआला.

2 तो परमेश्वराजवळ िवनवणी करू लागला, “हे परमेश्वरा, मी
माझ्या देशात होतो तेव्हा माझे सांगणे हेच होते की नाही?
म्हणनूच मी ताशी र्शास पळून जाण्याची घाई केली, कारण मला
मािहत होते की तू कृपाळू, कनवाळू, मंदक्रोध, दया संपन्न
आहेस. संकटआणल्याबद्दल अनुताप करणारा असा देव आहेस.
3 माझी िवनंती ऐक; हे परमेश्वरा, माझा जीव घे, कारण िजवंत
राहण्यापेक्षा मला मरण चांगले वाटते.”

4मग परमेश्वर म्हणाला, “तुला राग येणे चांगले आहे काय?”
5 मग योना बाहेर िनघनू िननवे शहराच्या पवूर् िदशेला बसला;
तेथे तो एक मंडप करून सावलीत, शहराचे काय होईल हे पाहत
बसला. 6 मग परमेश्वर देवाने योनाच्या डोक्यावर सावलीसाठी
एक वेली उगिवली, म्हणजे त्याने दुःखातनू मुक्त व्हावे असे केले.



4:7 vii योना 4:11

त्या वेलीमुळे योनाला खपू आनंद झाला. 7मग दुसर्या िदवशी
देवाने एक िकडा तयार केला, तो त्या वेलीला लागल्यामुळे ती
वेल सुकून गेली.

8 मग देवाने, सयूर् उगवल्यावर पवूकडून झळईचा वारा
सोडला;आिणऊन योनाच्या डोक्याला लागले त्याने तो मिूछर्त
झाला व त्यास मरण येवो अशी तो िवनवणी करत म्हणाला,
“मला िजवंत राहण्यापेक्षा मरण चांगले वाटते.” 9 मग देव
योनाला म्हणाला, “त्या वेलीमुळे तुला राग येणे हे चांगले आहे
काय?” तो म्हणाला, “रागामुळे माझा जीव गेला तरी चालेल.”

10 परमेश्वर त्यास म्हणाला, “या वेलीसाठी तू काहीच कष्ट
केले नाहीस व तू िहला मोठे केले नाही, ती एका रातर्ीत मोठी
झाली आिण एका रातर्ीत नष्ट झाली, त्या वेलीची तुला एवढी
काळजीआहे; 11ज्यांना उजव्या व डाव्या हाताचा फरक समजत
नाही असे एक लाख वीस हजारांपेक्षा जास्त लोक या मोठ ा
िननवे शहरात आहेत आिण पुष्कळ गुरेढोरे आहेत. त्यांची मी
काळजी करू नये काय?”



viii

इंिडयन रीवाइज्ड वजर्न (IRV) - मराठी
The Indian Revised Version Holy Bible in the Marathi

language of India
copyright © 2017, 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: मराठी (Marathi)

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.
2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 14 Apr 2023
88800015-42e7-5f7b-b439-46a48dd18742

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/mar
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	योना

