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యోనా
గంథకర
యోనాగంథ రచయిత యోనా పవక అని 1:1 సప్షట్ంగా

పేరొక్ంటునన్ది. ఇతడు నజరేతు పాంతంలో గతహెఫెరు ఊరికి
చెందినవాడు. తరువాత కాలంలో ఈ పాంతానిన్ గలిలయ అనాన్రు
(2 రాజులు 14:25). అంటే ఉతత్ర ఇశాయేల్ రాజాయ్నికి చెందిన
కొదిద్మంది పవకలోల్ యోనాఒకడు.యోనాగంథం దేవుని సహనానిన్,
వాతస్లాయ్నిన్ ఎతిత్ చూపుతునన్ది. తనకు లోబడే వారికి రెండవ
అవకాశం ఇవవ్డానికి ఆయనకునన్ సమమ్తిని తెలుపుతునన్ది.
రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ.పూ. 785 - 760
కథనం ఇశాయేలోల్ మొద మధయ్దరా సముదం ఓడరేవుయొపేప్

నుండి అషురు రాజయ్ం ముఖయ్పటట్ణం నీనెవెలోముగుసుత్ ంది. నీనెవె
గిస్ నదీ తీరాన ఉంది.
సీవ్కర
ఇశాయేల్ పజలు,భావికాలంలో బిలు చదివేవారు.
పయోజనం
అవిధేయత, ఉజీజ్వం ఇవి రెండు ఈ పుసత్కంలో ముఖాయ్ంశాలు.

పెదద్ చేప కడుపులో యోనా అనుభవం. అతడు పశాచ్తాత్ ప
పడిన దాని ఫలితంగా అబుబ్ర న విడుదల అతడు పొందడానికి
కారణ ంది. మొదటోల్ అతని అవిధేయత చివరికి వయ్కిగత
ఉజీజ్వానికి దారి తీసింది. అంతేగాక నీనెవె రకష్ణ కూడా సిదిధ్ంచింది.
దేవుని సందేశం పపంచంమొతాత్ నికి కేవలం మనవంటి, లేక మనతో
పోలికలునన్ వారికిమాతమే కాదు. దేవునియధారధ్ న పశాచ్తాత్ పం
కావాలి. మన హృదయానిన్, నిజ న అనుభూతులను ఆయన
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చూసుత్ నాన్డు. కేవలం ఇతరుల కోసం మనం చేసే మంచి పనులు
కాదు.
ముఖాయ్ంశం
మనుషులందరి పటల్ దేవుని కృప.

విభాగాలు
1.యోనాఅవిధేయత— 1:1-14
2.యోనాను పెదద్ చేపమింగడం— 1:15, 16
3.యోనాపరితాపం— 1:17-2:10
4.యోనానీనెవెలోబోధించడం— 3:1-10
5. దేవుని కనికరానిన్ బటిట్ యోనా కోపగించుకోవడం— 4:1-11

యోనాతరీష్షుకు పారిపోవడం
1యెహోవా వాకుక్ అమితత్యి కొడుకు యోనాకు పతయ్కష్ ఇలా

తెలియజేశాడు. 2 “నువువ్ లేచి నీనెవె మహాపటట్ణానికి వెళిల్ దానికి
వయ్తిరేకంగా పకటన చెయియ్. ఆ నగరవాసుల దురామ్రగ్ం నా దృషిట్కి
ఘోరంగా ఉంది.” 3కానీయోనాయెహోవాసనిన్ధినుంచి పారిపోయి
తరీష్షు పటట్ణానికి వెళాళ్లనుకునాన్డు. యొపేప్కు వెళిల్ తరీష్షుకు
వెళేళ్ ఒక ఓడ చూశాడు. పయాణానికి డబుబ్లిచిచ్, యెహోవా
సనిన్ధినుంచి దూరంగా తరీష్షు వెళిల్ పోవడానికి ఆ ఓడ ఎకాక్డు.

4అయితేయెహోవాసముదంమీదపెదద్ గాలివీచేలాచేశాడు. అది
సముదంలో గొపప్ తుఫానుగామారింది. ఓడ బదద్ పోయేలా ఉంది.
5 అపుప్డు ఆ ఓడ నావికులు చాలా భయపడాడ్ రు. పతి ఒకక్డూ
తన దేవునికి మొరపెటాట్ డు. ఓడ తేలిక చేయడానికి అందులో ఉనన్
సరకులను సముదంలో పారేశారు. అయితే యోనా ఓడ లోపలి
భాగానికి వెళిల్ పడుకుని గాఢ నిదపోతునాన్డు.

6 అపుప్డు ఓడ నాయకుడు అతని దగగ్రికి వచిచ్ “నువేవ్ం
చేసుత్ నాన్వు? నిదపోతునాన్వా? లేచి నీ దేవుణిణ్ పారిథ్ంచు! ఒకవేళ నీ
దేవుడు మనలను గమనించిమనం నాశనం కాకుండా చూసాత్ డేమో”
అనాన్డు.
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7 అంతలో నావికులు “ఎవరిన్ బటిట్ ఇంత కీడు మనకు వచిచ్ందో
తెలుసుకోడానికి మనం చీటుల్ వేదాద్ ం రండి” అని ఒకరితో ఒకరు
చెపుప్కుని, చీటుల్ వేశారు. చీటీయోనాపేరున వచిచ్ంది.

8 కాబటిట్ వాళ ళ్ “ఎవరి కారణంగా ఈ కీడు మనకు వచిచ్ందో
మాకు చెపుప్. నీ ఉదోయ్గం ఏంటి? నువెవ్కక్డనుంచి వచాచ్వు? నీది
ఏ దేశం? ఏ జనం నుంచి వచాచ్వు?” అని యోనాని అడిగారు.
9అతడు వాళళ్తో ఇలా అనాన్డు. “నేను హెబీయుణిణ్ . సముదానికీ
భూమికీ సృషిట్కర, ఆకాశంలో ఉనన్ దేవుడు అయిన యెహోవా పటల్
భయభకులు కలిగినవాణిణ్ .” 10వాళ ళ్ మరింత భయపడి అతనితో
“నువువ్ చేసినపనిఏమిటి?” అనాన్రు. ఎందుకంటేతానుయెహోవా
సనిన్ధినుంచి పారిపోతునన్టుట్ అతడు వాళల్కు చెపాప్డు.

11అపుప్డు వాళ ళ్యోనాతో “సముదంమాకోసం నిమమ్ళించేలా
మేము నీకేం చెయాయ్లి?” అని అడిగారు. ఎందుకంటే సముదం
ఇంకా భీకరమౌతూ ఉంది. 12 యోనా “నా కారణంగానే ఈ గొపప్
తుఫానుమీమీదికివచిచ్ందనినాకు తెలుసు. ననున్ ఎతిత్ సముదంలో
పడవేయండి,అపుప్డుసముదంమీమీదికిరాకుండానిమమ్ళిసుత్ ంది”
అనివాళల్కు జవాబిచాచ్డు.

13 అయినా వాళ ళ్ ఓడను సముదం ఒడుడ్ కు చేరచ్డానికి తెడుల్
చాలా బలంగా వేశారు. సముదం ఇంకా చెలరేగుతూ ఉండడం వలన
అలా చెయయ్ లేకపోయారు.

14కాబటిట్ వాళ ళ్ యెహోవాకు ఇలామొరపెటాట్ రు. “ఈ మనిషిని
బటిట్ మమమ్లిన్ నాశనం చెయయ్వదుద్ . అతనిచావుకుమామీద దోషం
మోప వదుద్ . ఎందుకంటే యెహోవా, నువేవ్ నీ ఇషట్పకారం ఇలా
జరిగించావు.” 15 ఇలా అని వాళ ళ్ యోనాను ఎతిత్ సముదంలో
పడేశారు. పడేయగానే సముదం పొంగకుండా ఆగిపోయింది.
16అపుప్డు వాళ ళ్యెహోవాకు ఎంతో భయపడి,ఆయనకు బలులు
అరిప్ంచిమొకుక్బళల్ చేశారు.
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17ఒకపెదద్ చేపయోనానుమింగడానికియెహోవానియమించాడు.
యోనా మూడు రోజులు, మూడు రాతులు ఆ చేప కడుపులో
ఉనాన్డు.

2
యోనాపారథ్న

1ఆ చేప కడుపులోనుంచియోనాయెహోవాకు ఇలాపారిథ్ంచాడు,
2 “నాఆపదలో నేనుయెహోవాకుమొరపెటాట్ ను.
ఆయననాకు జవాబిచాచ్డు.
మృతుయ్లోకం నుంచి నేను కేకలు వేసేత్ నువువ్ నా సవ్రం వినాన్వు.
3 నువువ్ ననున్ అగాధంలో, సముదగరభ్ంలో పడవేశావు. పవాహాలు

ననున్ చుటుట్ కునాన్యి.
నీ అలలూ తరంగాలూ నామీదుగా వెళత్ నాన్యి.
4నీ సనిన్ధినుంచి ననున్ తరిమి వేసినా,
నీ పరిశుదాధ్ లయం పుమళీళ్ చూసాత్ ను అనుకునాన్ను.
5నీళ ళ్ ననున్ చుటుట్ కోవడంతో నేను కొనపాణంతో ఉనాన్ను.
సముదాగాధం ననున్ ఆవరించి ఉంది. సముదపు నాచు నా తలకు

చుటుట్ కుంది.
6 నేను మరెనన్టికీ ఎకిక్ రాకుండా భూమి గడియలు ననున్

మూసివేశాయి.
పరవ్తాలపునాదులోల్ కి నేను దిగిపోయాను.
నా దేవా, యెహోవా, నువువ్ నా జీవానిన్ అగాధంలో నుంచి కి

రపిప్ంచావు.
7 నా పాణం నాలో కృశిసూత్ ఉంటే నేను యెహోవాను జాఞ్ పకం

చేసుకునాన్ను.
నీ పరిశుదాధ్ లయంలోకి నీదగగ్రికి నాపారథ్న చేరింది.
8వయ్రథ్ న విగహ దేవుళళ్మీద లకష్ ం ఉంచేవాళ ళ్ తమ కొర న నీ

విశావ్సయ్తను నిరాకరిసుత్ నాన్రు.
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9నామటుట్ కు నేను కృతజఞ్తాసుత్ తులతో నీకు బలి సమరిప్సాత్ ను.
నేనుమొకుక్కునన్ దానిన్ తపప్క నెరవేరుసాత్ ను.
యెహోవాదగగ్రే రకష్ణ దొరుకుతుంది.”

10అపుప్డుయెహోవాచేపకు ఆజాఞ్ పించగానే అదియోనానుపొడి
నేలమీద కకిక్ వేసింది.

3
యోనానీనెవెలో పకటించడం

1 యెహోవా వాకుక్ రెండో సారి యోనాకు పతయ్కష్
చెపిప్నదేమిటంటే 2 “నువువ్ లేచి, నీనెవె మహాపటట్ణానికి వెళిల్ నేను
నీకు ఆజాఞ్ పించినసందేశానిన్దానికిచాటించు.” 3కాబటిట్ యోనాలేచి
యెహోవామాటకులోబడినీనెవెపటట్ణానికినడచుకుంటూవెళాళ్డు.
నీనెవె నగరం చాలా పెదద్ది. అది మూడు రోజుల పయాణమంత
పెదద్ది.

4 యోనా ఆ పటట్ణంలో ఒక రోజు పయాణమంత దూరం వెళిల్,
యింకా 40 రోజులోల్ నీనెవె పటట్ణం నాశనమవుతుందని పకటన
చేశాడు. 5 నీనెవె పటట్ణం వాళ ళ్ దేవునిలో విశావ్సం ఉంచి
ఉపవాసం పకటించారు. గొపప్వాళ ళ్,సామానుయ్లూ అందరూ గోనె
పటట్ కటుట్ కునాన్రు.

6 ఆ సంగతి తవ్రలోనే నీనెవె రాజుకు చేరింది. అతడు తన
సింహాసనం దిగి, తన రాజవసాలను తీసివేసి, గోనెపటట్ కటుట్ కుని
బూడిదెలో కూరుచ్నాన్డు. 7 అతడు ఇలా పకటన చేయించాడు
“రాజూ ఆయన మంతులూ ఆజాఞ్ పించేదేమంటే, మనుషులు ఏమీ
తినకూడదు. పశువులు మేతమేయకూడదు, నీళల్ తాగకూడదు.”

8 “మనుషులు, పశువులు గోనెపటట్ కటుట్ కుని దేవునికి బిగగ్రగా
మొరపెటాట్ లి. అందరూ తమ దురామ్రాగ్ నిన్ విడిచిపెటిట్ తాము చేసుత్ నన్
దౌరజ్నయ్ం మానాలి. 9ఒకవేళ దేవుడు తన మనసుస్ మారుచ్కుని తన
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కోపాగిన్ చలాల్ రుచ్కుని మనం నాశనం కాకుండా చేసాత్ డేమో ఎవరికి
తెలుసు?”

10నీనెవె వాళ ళ్ తమ చెడు పవరన వదిలిపెటట్డం దేవుడు చూసి
తనమనసుస్మారుచ్కుని వాళల్కు వేసాత్ ననన్ శికష్ వెయయ్లేదు.

4
దేవుని కరుణమీదయోనాకోపం

1 కాని, ఇది యోనా దృషిట్లో చాలా తపుప్గా అనిపించింది.
అతడు కోపంతో మండిపడాడ్ డు. 2కాబటిట్ యోనాయెహోవాను ఇలా
పారిధ్ంచాడు. “నేను నా దేశంలో ఉనన్పుప్డు ఇలానే జరుగుతుందని
చెపాప్ను గదా! అందుకే నేనే మొదట తరీష్షుకు పారిపోడానికి
పయతిన్ంచాను. ఎందుకంటే, నువువ్ కృపగల దేవుడివనీ, జాలిగల
వాడివనీ, తవ్రగా కోపగించే వాడివి కాదనీ, పూరిగా నమమ్దగిన
వాడివనీ, నశింపజేయడానికి వెనుకంజ వేసేవాడివనీ నాకు
తెలుసు. 3 కాబటిట్ , యెహోవా, ఇపుప్డు నా పాణం తీసెయయ్మని
బతిమాలుతునాన్ను. ఎందుకంటే నేను బతకడం కంటేచావేమేలు.”

4అందుకు యెహోవా “నువువ్ అంతగా కోపించడం నాయ్యమా?”
అని అడిగాడు. 5 అపుప్డు యోనా ఆ పటట్ణం నుంచి వెళిల్ దానికి
తూరుప్గా ఒకచోట కూరుచ్నాన్డు. అకక్డ ఒక పందిరి వేసుకుని,
పటట్ణానికి ఏమి సంభవిసుత్ ందో చూదాద్ మని, ఆ పందిరి నీడలో
కూరుచ్నాన్డు.

6యెహోవాదేవుడుఒకమొకక్నుసిదధ్ం చేసి,అతనికి కలిగినబాధ
పోగొటట్డానికి,అదిపెరిగియోనాతలకు గానీడఇచేచ్లాచేశాడు. ఆ
మొకక్ను బటిట్ యోనా చాలా సంతోషించాడు. 7మరుసటి ఉదయం
దేవుడు ఒకపురుగును సిదధ్ంచేసిఉంచాడు. అదిఆమొకక్నుపాడు
చేయగాఅదివాడిపోయింది.

8 ఆ తరువాత రోజు సూరోయ్దయం అయినపుప్డు, దేవుడు
తూరుప్నుండి వీచే వడగాలిని సిదధ్ం చేశాడు. యోనాకు ఎండ దెబబ్
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తగిలిసొమమ్సిలిల్పోయాడు. “బతకడం కంటేచావడమేనాకుమేలు”
అని తనలోతాను అనుకునాన్డు. 9అపుప్డు దేవుడుయోనాతో “ఈ
మొకక్ గురించి నువువ్అంతగాకోపపడడంభావయ్మేనా?” అనాన్డు.
యోనా “చచిచ్ పోయేటంతగా కోపపడడం భావయ్మే” అనాన్డు.

10అందుకుయెహోవా “నువేవ్మాతం కషట్పడకుండా,పెంచకుండా
దానికదే పెరిగిన మొకక్ మీద నువువ్ జాలిపడుతునాన్వే. అది ఒక
రాతిలోనే పెరిగి ఒక రాతిలోనే వాడిపోయింది. 11 అయితే నీనెవె
మహా పటట్ణంలో కుడి ఎడమలు తెలియని ల ఇర వేల కంటే
ఎకుక్వమందిపజలునాన్రు. చాలాపశువులు కూడాఉనాన్యి. దాని
గురించి నేను జాలిపడవదాద్ ?” అని అతనితో అనాన్డు.
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