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ೕನ
ದೇವರ ಕರೆ, ೕನನ ಪ ಾಯನ

1 ಆಮಿತೆಯ ಮಗ ಾದ ೕನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನಿನೆವೆಯು ಮ ಾದೊಡ್ಡ ನಗರ. ಅಲಿ್ಲಯ
ಜನರ ಅನೇಕ ತರದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀನು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ
ಎಂದು ಹೇಳು.”

3 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ೕನನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ
ಆತನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಪ್ಪಕೆ ್ಕ
ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಬಹುದೂರದಪಟ್ಟಣ ಾದ ಾಷೀರ್ಷಿಗೆಹೋಗುವ
ಹಡಗು ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಪ್ರ ಾಣದರವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದೇ
ಅವನ ಬಯಕೆ ಾಗಿತು್ತ.
ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿ

4 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿ
ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಬಿರು ಾಳಿಯು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ಅಲೆಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿತು. ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬಲ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಹಡಗು
ಒಡೆದುಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. 5 ಹಡಗು ಮುಳುಗಿಹೋಗದಂತೆ
ಅದನು್ನ ಹಗುರ ಾಡಲು ಜನರು ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಎಸೆದರು. ಾವಿಕರು ತುಂ ಾ ಭಯಪಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ೕನನು ಹಡಗಿನ ಕೆಳ ಾಗಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ

ನಿದೆ್ರ ಾಡತೊಡಗಿದನು. 6 ಹಡಗಿನ ಯಜ ಾನನು ೕನನನು್ನ
ನೋಡಿ, “ಏಳು, ಾಕೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ಾ? ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ
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ಾ್ರಥಿರ್ಸು. ಒಂದುವೇಳೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಬಿರು ಾಳಿಗೆ ಾರಣವೇನು?

7 ಆಗ ಪ್ರ ಾಣಿಕರು, “ ಾರ ನಿಮಿತ್ತ ನಮಗೆ ಈ ಆಪತು್ತ
ಬಂತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಚೀಟು ಾಕೋಣ”ಅಂದರು.
ಅವರು ಚೀಟು ಾಕಿ ಾಗ ಆ ಚೀಟು ೕನನಿಗೆ ಬಂದಿತು;

ಅವನೇ ಅವರ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಾರಣನೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ ಾಯಿತು.
8 ಆಗ ಅವರು ೕನನಿಗೆ, “ನೋಡು, ನಿನಿ್ನಂ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ
ಸಂಕಟಬಂದಿದೆ. ನೀನು ಏನು ಾಡಿದಿಎಂದು ನಮಗೆಹೇಳು. ನಿನ್ನ
ಕೆಲಸವೇನು? ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ? ನಿನ್ನ ದೇಶ ಾವುದು? ನಿನ್ನ
ಜನರು ಾರು?” ಎಂದೆ ಾ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

9ಆಗ ೕನನು, “ ಾನು ಇಬಿ್ರಯನು, ಾನು ಭೂಪರಲೋಕಗಳ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವನು. ಆತನು
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಾಗರಗಳನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು” ಎಂದನು.

10 ಾನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಾಗಿ
ೕನನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ

ಹೆದರಿದರು. “ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಂ ಾ ಭಯಂಕರ
ಕೃತ್ಯ ಾಡಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11 ಬಿರು ಾಳಿಯೂ ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳೂ ಇನೂ್ನ ಬಲ ಾಗಿ
ಬೀಸತೊಡಗಿದವು. ಆಗ ಅವರು ೕನನಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕು? ಸಮುದ್ರವು
ಾಂತ ಾಗಬೇ ಾದರೆ ಾವೀಗ ನಿನಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿ ಾಗ

12 ೕನನು, “ಈ ಬಿರು ಾಳಿಗೆ ಾನೇ ಾರಣ. ಈಗ ನನ್ನನೆ್ನತಿ್ತ
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿ ಾಡಿರಿ. ಆಗ ಸಮುದ್ರವು ಾಂತ ಾಗುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ೕನನನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಬಿ ಾಡಲು
ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಅವರು ಹಡಗನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
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ಬಿರು ಾಳಿಯೂ ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳೂ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಬಲ ಾಗು ಾ್ತ
ಬಂದವು.

ೕನನಿಗೆ ಶಿ
14 ಆಗ ಆ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ, ಈ

ಮನುಷ ್ಯನು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾವು ಇವನನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ
ಬಿ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಒಬ್ಬ ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಂದೆವು
ಎಂಬ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬೇಡ. ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ. ನೀನು ಯೆಹೋವನೆಂದು
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದದ್ದನು್ನ ನೀನು ನೆರವೇರಿಸುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು”ಅಂದರು.

15 ಆ ಜನರು ೕನನನು್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿ ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು.
ಆಗ ಬಿರು ಾಳಿಯು ನಿಂತಿತು. ಸಮುದ್ರವು ಾಂತ ಾಯಿತು.
16ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ
ೌರವಿಸಿದರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಹರಕೆ
ಾಕಿಕೊಂಡರು.
17 ೕನನು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿ ಾ್ದಗ,ಅವನನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡಲು

ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ೕನನು
ಆಮೀನಿನ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗೆಮೂರು ಹಗಲು ಮೂರು ಾತಿ್ರ ಇದ್ದನು.

2
ೕನನ ಾ್ರಥರ್ನೆ

1 ೕನನು ಮೀನಿನ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗಿ ಾ್ದಗ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಹೀಗೆಂದನು:

2 “ ಾನು ದೊಡ್ಡ ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.
ಆತನು ನನಗೆಉತ್ತರ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

ಾನು ಆಳ ಾದ ಸ ಾಧಿ ಳಗಿದೆ್ದನು.



ೕನ 2:3 iv ೕನ 2:7

ಾನು ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ,
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ.

3 “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಎಸೆದೆ.
ನಿನ್ನ ಬಲ ಾದ ತೆರೆಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು.

ಾನು ನೀರಿನ ಆಳ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮುಳುಗಿಹೋದೆ.
ಾನು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟೆ್ಟನು.

4 ಆಗ ಾನು, ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಿಂದ ಹೊರದೂಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ’
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶು ಾ್ಧಲಯದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವೆನು.

5 “ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ನನ್ನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟತು.
ನೀರು ನನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚತು.
ಆಗ ನನಗೆಉಸಿ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಾನು ಮುಳುಗು ಾ್ತ ಮುಳುಗು ಾ್ತ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕೆ್ಕ ಹೋದೆನು.
ಸಮುದ್ರ ಾಚಿಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಸುತು್ತ ಾಕಿದವು.

6 ಾನು ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಪವರ್ತಗಳುಉಗಮ ಾಗುತ್ತವೆ.

‘ ಾನು ಈ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಂಧಿತ ಾದೆನು’ ಎಂದು
ನೆನಸಿದೆನು.

ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಸ ಾಧಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಹೊರತಂದನು.

ಯೆಹೋವನೇ ನೀನು ಪುನಃ ನನಗೆ ಜೀವ ಕೊಟೆ್ಟ.

7 “ನನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಾವ ನಿರೀ ಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಾನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದೆನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಿಂದನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ.
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8 “ಕೆಲವು ಜನರು ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳುಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

9ರಕ್ಷಣೆಯುಯೆಹೋವನಿಂದಲೇಉಂಟಾಗುವದು.
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಗೆಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವೆನು.

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ಾನು ನಿನಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.

ಾನು ಕೊಟ್ಟ ವಚನಗಳನು್ನ ಾಲಿಸುವೆನು.”

10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಮೀನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಲು ಆ ಮೀನು
ೕನನನು್ನ ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗಿಂದ ಾರಿಬಿಟಿ್ಟತು.

3
ದೇವರ ಕರೆಗೆ ೕನನ ವಿಧೇಯತೆ

1 ಯೆಹೋವನು ೕನನ ಸಂಗಡ ತಿರುಗಿ ಾತ ಾಡಿದನು.
ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ಮ ಾನಗರ ಾದ ನಿನೆವೆಗೆ ನೀನು
ಎದು್ದಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಾರು.”

3 ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಿನೆವೆಗೆ
ಬಂದನು. ನಿನೆವೆಯು ಬಹು ವಿ ಾಲ ಾದ ಪಟ್ಟಣ. ಅದು ಮೂರು
ದಿನಗಳ ಪ್ರ ಾಣದಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದಿತು್ತ.

4 ೕನನು ನಗರದ ಮಧ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಾರಲಿಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. “ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ನಿನೆವೆಯು
ಾಶ ಾಗುವದು” ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಾರಿದನು.
5ನಿನೆವೆಯಜನರು ದೇವರಿಂದಬಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಂಬಿದರು.

ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳ ಕುರಿತು ೕಚಿಸಲು ಉಪ ಾಸ
ಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಕೆ ್ಕ ಗುರು ಾಗಿ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ

ಧರಿಸಿದರು. ನಗರದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು. ಉನ್ನತ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೀಳು ಜನರ ತನಕ ಾಗೆ ಾಡಿದರು.
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6 ನಿನೆವೆಯ ಅರಸನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನು ಾಡಿದ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಮನಮರುಗಿದನು. ಾನು ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದಿಳಿದು
ಾಜವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿ ಬೂದಿಯಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 7 ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಬರೆಯಿಸಿ ನಗರದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
ಬರೆದಿತು್ತ.

ಇದು ಅರಸನಮತು್ತ ಆತನ ಆಡಳಿತ ಾರರ ಆ :
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಾವ ವ್ಯಕ್ತ ಾಗಲಿ ಾ್ರಣಿ ಾಗಲಿ

ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಮಂದೆ ಾಗಲಿ, ಹಿಂ ಾಗಲಿ
ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದು. ನಿನೆವೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಾರೂಊಟ ಾಡ ಾರದು, ನೀರು ಕುಡಿಯ ಾರದು. 8 ಪ್ರತಿ

ಮನುಷ ್ಯನೂ ಾ್ರಣಿಯೂ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಬೇಕು. ಜನರು
ದೇವರಿಗೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ರೆಯಿಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ
ದುಷ್ಟಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ ದುಷ್ಟತನ ಾಡುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 9 ಒಂದುವೇಳೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದ ಾಯಿ ಾನು. ಾನು ೕಚಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ
ಇರುವನೋ ಏನೋ? ಆತನು ತನ್ನ ೕಜನೆಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆದು,
ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸದೆ ಇರುವನೋ ಏನೋ! ಆಗ
ಾವು ಾಶ ಾಗದಿರಬಹುದು!

10 ಜನರು ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ದೇವರು ನೋಡಿದನು; ಅವರು
ದುಷ್ಟತನ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ್ದನು್ನ ಗಮನಿಸಿದನು. ಆತನು
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

4
ದೇವರ ಕರುಣೆಯು ೕನನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿತು
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1 ದೇವರು ಆ ನಗರವನು್ನ ಾ ಾಡಿದನೆಂದು ೕನನಿಗೆ
ಸಂತೋಷ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ೕನನಿಗೆ ಸಿಟು್ಟ ಬಂದಿತು. 2 ೕನನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳು ಾ್ತ, “ಇದು ಹೀ ಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಾನು ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲದೆ್ದ. ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು
ನನಗೆ ಹೇಳಿದವನು ನೀನೇ. ಈ ದುಷ್ಟಪಟ್ಟಣದ ಜನರನು್ನ ನೀನು
ಕ್ಷಮಿಸುತಿ್ತೕ ಎಂದು ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. ನೀನು ದ ಾಪರ ಾದ,
ಕೃ ಾಪೂಣರ್ ಾದ, ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ನಿ ಾನ ಾದ ಮತು್ತ
ಮ ಾಕನಿಕರವುಳ್ಳ ದೇವರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಜನರು ಾಪ
ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ೕಜನೆಯಂತೆ ಅವರನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು.
ಾನು ಬದುಕುವದಕಿ್ಕಂತ ಾಯುವುದೇಮೇಲು.”
4ಆಗಯೆಹೋವನುಅವನಿಗೆ, “ ಾನುಆಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡದೆ

ಹೋದುದರಿಂದ ನೀನು ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವದು ಸರಿ ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

5 ಇವೆ ಾ್ಲ ೕನನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಸಿಟು್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಅವನು
ನಗರದ ಹೊರಗೆ ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗೊಂದು
ಮಂಟಪವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದರ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಗರಕೆ್ಕ
ಏ ಾಗುವದು ಎಂಬದನು್ನ ಾಯು ಾ್ತ ಕುಳಿತನು.

ಸೋರೆ ಗಿಡಮತು್ತ ಹುಳ
6 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಸೋರೆ ಗಿಡವನು್ನ ೕನನ

ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯ ಾಡಿದನು. ಆಸೋರೆಗಿಡವುಆ
ಜಾಗವನು್ನ ತಂಪು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ೕನನಿಗೆ ತುಂ ಾ ಹಿತ ಾಯಿತು
ಮತು್ತ ತುಂ ಾ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.

7ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ದೇವರು ಆ ಗಿಡವನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಒಂದು
ಹುಳವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಹುಳವುಗಿಡವನು್ನ ತಿಂದ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು
ಾಡಿಹೋಗಿ ಸತಿ್ತತು್ತ.
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8 ಸೂಯರ್ನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಏರಿ ಬಂ ಾಗ ದೇವರು ಪೂವರ್ದ
ಬಿಸಿ ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಬಿಸಿಲಿನ ಾಪವು ೕನನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. ೕನನಿಗೆ ಾಖ ತಡೆಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಬಹಳ ಬಲಹೀನ ಾದನು. ನನ್ನನು್ನ ಾಯಿಸು ಎಂದು ೕನನು
ದೇವರನು್ನ ಬೇಡು ಾ್ತ, “ದೇವರೇ, ಾನು ಬದುಕುವದಕಿ್ಕಂತ
ಾಯುವುದೇ ಲೇಸು”ಅಂದನು.
9 ಆದರೆ ದೇವರು ೕನನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆ ಸೋರೆ

ಗಿಡವು ಸತು್ತಹೋದುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದು ಸರಿ ೕ?”
ಅದಕು ್ಕತ್ತರ ಾಗಿ ೕನನು, “ ೌದು! ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡದು್ದ

ನಿಜ. ಾನು ಾಯುವಷು್ಟ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು.
10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಆ ಸೋರೆ ಗಿಡ ಾ್ಕಗಿ ಏನೂ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೀನು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯಿತು. ಮರುದಿನ ಅದು ಸತಿ್ತತು್ತ. ಈಗ ನೀನು
ಅದ ಾ್ಕಗಿದುಃಖಪಡುತಿ್ತರುವೆ. 11ಒಂದುಗಿಡ ಾ್ಕಗಿನೀನುಇಷೊ್ಟಂದು
ದುಃಖಗೊಂಡರೆ, ನಿನೆವೆಯಂತಹ ಇಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೂ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ದುಃಖ ಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಗರದಲಿ್ಲ ಅನೇ ಾನೇಕ
ಜನರಿ ಾ್ದರೆ! ಅನೇಕ ಾ್ರಣಿಗಳಿವೆ. ಈ ನಗರದಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಜನರಿಗೆ ಾವು ತಪು ್ಪ ಾಡುತಿ್ತರುವು ಾಗಿ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.
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