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ૂના
લેખક
ૂના 1:1 માં સ્પ ર તે પ્રબોધક ૂનાને ુસ્તકના લેખક તર કે

ઓળખાવે છે. ૂના નાસરેથ નજીકના ગાથહેફેર નગરનો વતની હતો (2
રાજા 14:25)અને તે વસ્તાર બાદમાં ગાલીલ તર કેઓળખવા લાગ્યો
હતો. આ બાબત ૂનાને ઉ રના ઇઝરાયલના રા માંથી થયેલા બહુ
ઓછા પ્રબોધકોમાંનો એક બનાવે છે. ૂના ું ુસ્તક ઈ રની ધીરજ
અને પ્રેમાળ કૃપા તથા જઓે ઈ ર ું આજ્ઞાપાલન નથી કરતા તેઓને
બીજી તકઆપવાની તેમની તત્પરતા પર પ્રકાશ પાડે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 793 થી 450 વચ્ચેનો છે.
વાતાર્ની શરૂઆત ઇઝરાયલમાં થાય છે, તે ૂમધ્ય સ ુદ્રના જો પા

બંદરે પહોંચે છે અને તે ું સમાપન આશ્ ૂર સામ્રા ની તી ગ્રસ નદ ને
કનારે ત રાજધાની નનવેમાં થાય છે.

વાંચકવગર્
ૂનાના ુસ્તકના શ્રોતાઓ ઇઝરાયલના લોકો અને ત્યાર બાદના

બાઇબલના બધા જ વાંચકો હતા.
હે ુ
અનાજ્ઞાં કતપણું અને જા ૃ ત આ ુસ્તકનાં ચાવીરૂપ ુદ્રાલેખો છે.
ૂનોનો માછલીના પેટમાં રહેવાનો અ ુભવ ારે તે પ ાતાપ કરે છે

ત્યારે અજોડ છૂટકારો પ્રાપ્ત કરવાની અજોડ તક ૂર પાડે છે. તે ું
શરૂઆત ું અનાજ્ઞાં કતપણું ફક્ત તેની ક્તગતજા ૃ ત જ નહ પણ
નનવેના લોકોની જા ૃ તમાં પણ દોર જાય છે. ઈ રનો સંદેશઆપણે
જઓેને પસંદ કર એ છ એ અથવા તો જઓે આપણા જવેા છે ફક્ત
તેઓ માટે જ નહ પણ આખી દુ નયા માટે છે. ઈ ર પ્રામા ણક
પ ાતાપ ઇચ્છે છે. ઈ ર, બીજાઓને પ્રભા વત કરવા માટે કરાયેલા
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સારાં કાય વષે નહ પણઆપણાં હૃદયો અને સાચી લાગણીઓ વષે
કાળજી કરે છે.

ુદ્રાલેખ
બધા લોકો માટેની ઈ રની કૃપા

રૂપરેખા
1. ૂના ું અનાજ્ઞાં કતપણું— 1:1-14
2. મોટ માછલી ું ૂનાને ગળ જ ું— 1:15, 16
3. ૂનાનો પ ાતાપ— 1:17-2:10
4. ૂના નનવેમાં પ્રચાર કરે છે— 3:1-10
5. ૂનાનો ઈ રની કરુણા પ્રત્યેનો ુસ્સો— 4:1-11

ઈ ર પ્રત્યે ૂના ું અનાજ્ઞાં કતપણું
1હવે ઈ ર ું વચન અ મ ાયના દ કરા ૂના પાસે આ ું કે, 2 “ઊઠ

મોટા નગર નનવે જા,અને તેની વરુદ્ધ પોકાર કર, કેમ કે તેઓની વધી
રહેલી દુ તા માર નજરે ચડ છે.” 3 ૂના ઊઠ્યો તો ખરો, પણ તેણે
ઈ રની સમક્ષતામાંથી તાશ શજતા રહેવા માટે યાફામાં ગયો. ત્યાં તેને
તાશ શજનારુએક વહાણ મ ું. તે ું ભાડુ તેણે ૂક ુ.ં અને ઈ રની
સમક્ષતામાંથી તાશ શ જતા રહેવા તે વહાણમાં બેઠો.

4 પણ ઈ રે સ ુદ્ર પર ભારે ઝંઝાવાત મોકલ્યો. સ ુદ્રમાં મોટુ
તોફાન ઝઝૂમ્ ુ.ં ટૂક સમયમાં જ એ ું લાગવા લાગ્ ું કે હવે વહાણ ૂટ
જશે. 5તેથી ખલાસીઓ ૂબભયભીત થયા અને દરેક માણસ પોતાના
દેવને પ્રાથર્ના કરવા લાગ્યા. વહાણને હળ ું કરવા માટે તેઓએ તેમાંનો
માલસામાન સ ુદ્રમાં ફેંક દ ધો. આ ું હોવા છતાં ૂના તો વહાણના
સૌથી અંદરના ભાગમાં જઈ, ભર નદ્રામાં પડ્યો.

6 વહાણના ટડલેે તેની પાસે આવીને ક ું, “ ું ું કરે છે? ઊંઘે છે?
ઊઠ! તારા ઈ રને વનંતી કર, કદાચ તારો ઈ ર આપણને ધ્યાનમાં
લે,અને આપણે નાશ પામીએ ન હ.”
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7 તે પ્રવાસીઓએ એકબીજાને ક ું, “આવો, આપણે ચઠ્ઠ ઓ
નાખીને જોઈએ કેઆપણા પરઆવેલાઆ વધ્ન માટે જવાબદાર કોણ
છે?” તેથી તેઓએ ચઠ્ઠ ઓનાખી. ત્યારે ચઠ્ઠ , ૂનાના નામની નીકળ .

8એટલે તેઓએ ૂનાને ક ું, “કૃપા કર ને અમને જણાવ કે ું કોણ
છે કે જનેા લીધે આ સંકટ આવી પ ું છે? તારો વસાય શો છે? ું
ાંથી આ ો છે? તારો દેશ કયો છે? ું કયા લોકોમાંથી આવે છે?”

9 ૂનાએ તેઓને ક ું, “હુ એક હ ૂ છુ; સાગરો અને ૂ મના સજક
ઈ ર પ્ર ુનો ડર રા ું છુ.” 10 ત્યારે તે માણસો વધારે ભયભીત થયા.
તેઓએ ૂનાને ક ું, “તેં આ ું ક ?ુ” કેમ કે તેના કહેવાથી તેઓના
જાણવામાં આ ું કે તે ઈ રની સમક્ષતામાંથી ભાગી ર ો છે.

11 પછ તેઓએ ૂનાને ૂ ુ,ં “આ સ ુદ્ર, અમારે સારુ શાંત થાય
તે માટે અમે તને ું કર એ?” કેમ કે સ ુદ્રમાં વાવાઝોડુ વધ ું જ ું
હ ુ.ં 12 ૂનાએ તેઓને ક ું, “મને ઊંચક ને સ ુદ્રમાં ફેંક દો. એમ
કરવાથી સ ુદ્ર શાંત થઈ જશે કેમ કે હુ સમજુ છુ કે મારે લીધે જ આ
મોટુ વાવાઝોડુ તમારા પર ઝઝૂમે ું છે.”

13 કનારે પાછા પહોંચી જવા માટે ખલાસીઓએબહુ હલેસાં માયાર્,
પણ તેઓપહોંચી શ ા ન હ કેમ કે સ ુદ્ર વ ુ ને વ ુ તોફાની બની ર ો
હતો.

14એથી તેઓએ ઈ રને પોકાર ને ક ું, “હે ઈ ર,અમે વીનવીએ
છ એ કે આ માણસનાં જીવના લીધે અમારો નાશ થવા દેશો ન હ અને
તેના મરણનો દોષ અમારા પર ૂકશો ન હ. કેમ કે હે ઈ ર, તમને જે
ગમ્ ું તે ુજબ જ ક ુ છે.” 15 એ ું કહ ને તેઓએ ૂનાને ઊંચક ને
સ ુદ્રમાં ફેંક દ ધોઅને સ ુદ્ર તરતજશાંત પડ્યો. 16 ત્યારે તે માણસોને
ઈ રનો અ તશય ડર લાગ્યો. તેઓએઈ રને બ લદાનો ચઢા ાં અને
માનતાઓ માની.

17 ઈ રે એક મોટ માછલી ૂનાને ગળ જવા સારુ તૈયાર રાખી
હતી. માછલી તેને ગળ ગઈ. ૂના ત્રણ દવસ તથા ત્રણ રાત્રી પયત
તેના પેટમાં ર ો.
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2
ૂનાની પ્રાથર્ના

1 ત્યારે ૂનાએ માછલીના પેટમાં રહ ને પોતાના ઈ ર યહોવાહની
પ્રાથર્ના કર . 2 તેણે ક ું,
“માર વપ સંબંધી મેં ઈ રને વનંતી કર ,
અને તેમણે મને જવાબઆપ્યો;
શેઓલના ઊંડાણમાંથી* સહાયને માટે મેં પોકાર કય !
અને મારો અવાજ સાંભ ો.”
3 “હે પ્ર ુ તમે મને સ ુદ્રના ઊંડાણમાં ફેં ો હતો,
માર આસપાસ પાણી હતા;
તેના સવર્ મોજાં અને છોળો,
મારા પર ફર વ ાં.”
4અને મેં ક ું, “મને તમાર નજરઆગળ ફેંક દેવામાં આ ો છે;
તોપણ હુ ફર થી તમારા પ વત્ર સભા ાન તરફ જોઈશ.’
5મારુજીવન ન થઈજાયએ ર તે પાણી માર આસપાસ ફર વ ાં,
આજુબાજુ ઊંડાણ હ ુ;ં
મારા માથાની આસપાસ દ રયાઈ વનસ્પ ત વીંટાળાઈ વળ હતી.
6 હુ તો પવર્તોનાં ત ળયાં ુધી નીચે ઊતર ગયો;
મને અંદર રહેવા દઈને હમેશાંને માટે ૃથ્વીએ પોતાનાં બારણાં બંધ કર

દ ધા.ં
તેમ છતાં હે મારા ઈ ર પ્ર ,ુ તમે મારાજીવને ખાડામાંથી બહાર લા ા

છો.
7જયારે મારો આત્મા મારામાં ૂ છત થયો, ત્યારે મેં ઈ ર ું ધ્યાન ધ ુ;
અને માર પ્રાથર્ના તમાર સં ુખ, તમારા પ વત્ર ઘરમાં પહોંચી.
8જઓે નકામા દેવો પર લક્ષઆપે છે
તેઓ પોતાના પર કૃપા દશાર્વનારને વસર જાય છે.
9પણ હુ મારા જીવનથી,આભારસ્ ુ ત કર ને તમને બ લદાન ચઢાવીશ;
જે પ્ર તજ્ઞા મેં લીધી છે તે હુ ૂર કર શ.
ઉદ્ધાર, ઈ ર દ્વારા જ છે.
* 2:2 2:2 પાયો
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10 પછ ઈ રે માછલીને આજ્ઞા કર . અને તેણે પેટમાંથી ૂનાને બહાર
કાઢ ને કોર જમીન પર ૂ ો.

3
ૂના ઈ રના ફરમાન પ્રમાણે કરે છે

1 પછ ફર થી ૂના પાસે ઈ ર ું વચન આ ું કે, 2 “ઊઠ, મોટા
નગર નનવે જા અને હુ જે ફરમા ું તે ુજબ ું તે નગરમાં સંદેશ પ્રગટ
કર.” 3 તેથી ઈ રના વચનને આધીન થઈને ૂના ઊઠ્યો અને નનવે
ગયો. નનવે બહુ મોટુ નગર હ ુ.ં તેની પ્રદ ક્ષણા કરતાં ત્રણ દવસ લાગે
એટલો આશરે છ ુ કલો મટર તેનો ઘેરાવો હતો.

4 ૂના નગરમાં પ્રવેશ્યો અને એક દવસની મજલ લગભગ બત્રીસ
કલો મટર ૂર કયાર્ બાદ તેણે ત્યાં મોટે અવાજે સંભળા ું કે, “ચાળ સ
દવસો પછ નનવે ન થઈજશે.” 5 નનવેના લોકોએઈ રના ઉપદેશ
પર વ ાસ કય . તેઓએ ઉપવાસ જાહેર કય . અને મોટાથી તે નાના
ુધીનાં, બધાએ શોકના વ પહેયાર્.
6 આ બાબતની ખબર નનવેના રાજાને જાણવા મળ . તે તેના

સહાસન પરથી ઊભો થઈ ગયો. પોતાનો ઝભ્ભો ઉતાર દ ધો. અંગે
શોકના વ ધારણ કયાર્. અને રાખ ચોળ ને તેમાં બેઠો. 7 તેણે તથા
તેના દરબાર ઓએ સંદશો મોકલ્યા; નનવેમાં માણસો, ગાયભેંસ અને
ટોળાંઓ ક ું ચાખ ું ન હ, તેઓ ખાય ન હ અને પાણી પણ પીવે ન હ.

8 માણસ તથા પ ુ બ ેએ શોક વ ધારણ કર , મોટે સાદે ઈ રને
પોકારે. દરેક* પોતાના દુ આચરણ તજે અને જોરજુલમ કરવા ું બંધ
કરે. 9આ ું કરવાથી કદાચ ઈ ર કરુણા કરે, તેમનો વચાર બદલે અને
તેમનો ઉગ્ર કોપ શાંત કરે. જથેી આપણો નાશ ના થાય.”

10તેઓએજે ક ,ુએટલે કે પોતાનાં ખરાબ કામો તજી દ ધાં તે ઈ રે
જો ું. તેથી ઈ રે તેઓ પર જે વપ લાવવા ું કહે ું હ ું, તે ું ક ુ
ન હ. અને તે તેઓ પર સંકટ લા ા ન હ.
* 3:8 3:8 મોટા માણસો
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4
ૂનાનો ુસ્સો અને ઈ રની દયા

1 પણ એને લીધે ૂનાને આ ૂબ જ લાગી આ ું. તે ઘણો ુસ્સો
થયો. 2 તેથી ૂનાએ ઈ રને પ્રાથર્ના કર ને ક ું, “હે, ઈ ર, જયારે હુ
મારા દેશમાં હતો ત્યારે જ ું મેં એ ું ક ું ન હ ુ?ં આકારણે જ મેં ત્યારે
તાશ શ નાસી જવાનો પ્રયત્ન કય હતો. કેમ કે હુ જાણતો હતો કે તમે
કોપ કરવામાં કૃપા ુ અને કરુણા ુ ઈ ર છો, કોપ કરવામાં મંદ અને
દયા ુ છો. માણસો પર વપ લાવવાથી તમને દઃુખ થાય છે. 3 તેથી
હવે, હે ઈ ર, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે મારા જીવનનો અંત લાવો, કેમ
કે મારે માટે જીવવા કરતાં મર ું વધારે સારુ છે.”

4 ઈ રે ક ું, “ ુસ્સે થાય છે એ ું ું સારુ કરે છે?” 5 પછ ૂના
નગરની બહાર ગયો. નગરની ૂવર્ બાજુએ માંડવો બનાવીને તેમાં બેઠો.
તે જોઈ ર ો કે હવે નગર ું ું થાય છે?

6 ઈ ર પ્ર ુએ, ૂના ઉપર છાયા કરે એવો એક છોડ સજાર્ ો. તે
છોડના લીધે ૂનાને ઘણો આનંદ થયો. 7 પણ બીજે દવસ,ે ૂય દય
સમયે, ઈ રે એક ક ડાને ઉત્પ કય . એ ક ડાએ પેલા છોડને કરડ
ખાધો અને તે ુકાઈ ગયો.

8 પછ જયારે ૂયર્ આકાશ ઉપર આ ો ત્યારે ઈ રે ૂવર્ તરફથી
ગરમ પવન વાતો કય . તેનાથી, માથા પર આવેલા સખત તડકાને લીધે
ૂના ૂ છત થયો. તેથી મોત માગતાં તે બોલ્યો કે, “મારા માટે જીવવા

કરતા મર ું વધારે સારુ છે.” 9 ત્યારે ઈ રે ૂનાને ક ું, “છોડના લીધે
ું અ ત ક્રો ધત છે તે ું સારુ છે?”
10 ત્યારે ઈ રે તેને ક ું કે,આછોડ કે જનેે માટે તેં નથી શ્રમ કય કે

નથી તેને ઉગા ો. તે એક રાત્રે ઊગ્યો અને બીજી રા ત્રએ ન થયો*.
આ છોડ પર તને અ ુકપા થઈ રહ છે. 11 તો આ મહાનગર નનવે
કે જમેાં એક લાખ વીસ હજાર લોકો એવા છે કે જઓે તેમના પોતાના
જમણાં કે ડાબા હાથ વચ્ચે શો તફાવત છે તે પણ સમજતા નથી. વળ
જે નગરમાં ઘણાં જાનવર છે. એ નગર પર મને અ ુકપા ના ઊપજ?ે”
* 4:10 4:10 રાત્રીનો દ કરો
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