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േയാനായുെട ്രപവചനം

േയാനാ ൈദവസന്നിധിയിൽനിന്ന്
ഓടിേപ്പാകുന്നു

1 അമിത്ഥായുെട പു്രതനായ േയാനാേയാട്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “നീ
േവഗത്തിൽ മഹാനഗരമായ നിനേവയിൽ െചന്ന്,
ഞാൻ നിനക്കു നൽകുന്ന ന്യായവിധിയുെട
സേന്ദശം അവിെട വിളംബരംെചയ്യ ക;അവരുെട
ദുഷ്ടതഞാൻഅറിയുന്നു.”

3 എന്നാൽ േയാനാ യേഹാവയുെട കൽപ്പന
അനുസരിക്കാെത* തർശീശിേലക്കു പലായനം
െചയ്യന്നതിനുേവണ്ടി േയാപ്പയിേലക്കു െചന്നു.
അവിെട തർശീശിേലക്കു േപാകുന്ന ഒരു
കപ്പൽ കണ്ടു. അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിന്ന് തർശീശിേലക്കു
േപാേകണ്ടതിന് യാ്രതക്കൂലി നൽകി,
മറ്റ യാ്രതക്കാേരാെടാപ്പംഅതിൽകയറി.

4 എന്നാൽ യേഹാവ കടലിേന്മൽ ഒരു
െകാടുങ്കാറ്റ് അടിപ്പിച്ച ; വലിയ കാറ്റിൽെപ്പട്ട്
കപ്പൽ തകരുെമന്ന സ്ഥിതിയിലായി.
5 ്രപാണഭയത്തിലായ നാവികർ ഓേരാരുത്തരും
അവരവരുെട േദവന്മാേരാടു സഹായത്തിനായി
അലമുറയിട്ട . കപ്പലിെന്റ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ
അവർചരക്ക് കടലിൽഎറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
േയാനായാകെട്ട, കപ്പലിെന്റ അടിത്തട്ടിൽ
െചന്നു കിടന്നു; അേദ്ദഹം ഗാഢനി്രദയിലാണ്ടു.
* 1:3 മൂ.ഭാ. യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്ന്
ഓടിേപ്പാേകണ്ടതിന്
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6 കപ്പിത്താൻ വന്ന് അേദ്ദഹേത്താട്
ആേ്രകാശിച്ച : “എന്ത,് നീ ഉറങ്ങുകേയാ?
എഴുേന്നറ്റ,് നിെന്റ േദവെന വിളിക്കുക; നാം
നശിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് ആ േദവൻ
ഒരുപേക്ഷ,നെമ്മരക്ഷിേച്ചക്കാം.”

7 തുടർന്ന് നാവികർ പരസ്പരം കൂടി
ആേലാചിച്ച : “വരൂ, ആർ നിമിത്തമാണ്
ഈ അത്യാപത്ത് നമ്മുെടേമൽ വന്നെതന്ന്
അറിയുന്നതിനായി നമുക്കു നറുക്കിടാം.”
അങ്ങെനഅവർനറുക്കിട്ട ;നറുക്ക് േയാനായ്ക്കു
വീണു. 8 അേപ്പാൾ അവർ േയാനാേയാട്
ആവശ്യെപ്പട്ട , “പറയൂ, ഈ അത്യാപത്ത്
നമ്മുെടേമൽ വന്നതിന് കാരണക്കാരൻ
ആരാണ?് നിെന്റ െതാഴിൽ എന്താണ?് നീ
എവിെടനിന്നു വരുന്നു? നിെന്റ രാജ്യം ഏതാണ്?
ഏതുജനതയിൽ ഉൾെപ്പട്ടവനാണ് നീ?”

9 “ഞാൻ ഒരു എ്രബായനാണ,് കടലിെനയും
കരെയയും സൃഷ്ടിച്ച സ്വർഗീയനായ ൈദവമായ
യേഹാവെയ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു,” അേദ്ദഹം
അവേരാടു മറുപടി പറഞ്ഞു.

10 അേപ്പാൾ അവർ ഭയവിഹ്വലരായി
അേദ്ദഹേത്താട,് “നീ എന്തിനിങ്ങെന െചയ്തു?”
എന്നു േചാദിച്ച —േയാനാ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പാകുകയാണ് എന്ന്
അേദ്ദഹം അവേരാടു പറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ
ഇക്കാര്യംഅവർക്ക്അറിയാമായിരുന്നു.

11കടൽേക്ഷാഭംകൂടുതൽശക്തമായിെക്കാണ്ടിരുന്നതിനാൽ
അവർ അേദ്ദഹേത്താട:് “കടൽ
ശാന്തമാേകണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ നിെന്ന എന്തു
െചയ്യണം?”എന്നു േചാദിച്ച .
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12 “എെന്ന എടുത്ത് കടലിേലക്ക്
എറിഞ്ഞുകളയുക, അേപ്പാൾ കടൽ
ശാന്തമാകും,” അേദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞു, “ഈ
െകാടുങ്കാറ്റ് നിങ്ങള െടേമൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്നത്
എെന്റകുറ്റം നിമിത്തമാണ്എന്ന്എനിക്കറിയാം.”

13അവർസർവശക്തിയും ഉപേയാഗിച്ച കപ്പൽ
കരയ്ക്കടുപ്പിേക്കണ്ടതിന് തുഴഞ്ഞു എങ്കിലും
കടൽേക്ഷാഭം വർധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ
അവർക്കതിനു സാധിച്ചില്ല. 14 അേപ്പാൾ
അവർ യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ചേപക്ഷിച്ച :
“യേഹാേവ, ഈ മനുഷ്യെന്റ കുറ്റംനിമിത്തം
ഞങ്ങൾ നശിച്ച േപാകരുേത; ഒരു
നിർേദാഷിെയ െകാലെചയ്തു എന്ന പാതകം
ഞങ്ങള െടേമൽ വരുത്തരുേത!” എന്നേപക്ഷിച്ച ;
“യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ഇഷ്ടംേപാെല അങ്ങ്
െചയ്തിരിക്കുന്നേല്ലാ.” 15 പിെന്ന അവർ
േയാനാെയ എടുത്തു കടലിൽ എറിഞ്ഞു,
ഉടൻതെന്ന കടൽ ശാന്തമാകുകയും െചയ്തു.
16 അേപ്പാൾ അവർ യേഹാവെയ അത്യധികം
ഭയെപ്പട്ട ; യേഹാവയ്ക്ക് അവർ യാഗം
അർപ്പിക്കുകയും േനർച്ചകൾ േനരുകയും
െചയ്തു.

േയാനായുെട ്രപാർഥന
17 േയാനാെയ വിഴുങ്ങാൻ ഒരു മഹാമത്സ്യെത്ത
യേഹാവ നിേയാഗിച്ച . അങ്ങെന േയാനാ
മൂന്നുപകലും മൂന്നുരാവും ആ മത്സ്യത്തിെന്റ
വയറ്റിൽആയിരുന്നു.
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2
1 മത്സ്യത്തിെന്റ ഉദരത്തിൽനിന്നു േയാനാ തെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിച്ച . 2അവൻ
പറഞ്ഞു:
“എെന്റ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ യേഹാവേയാടു

നിലവിളിച്ച ;
അവിടന്ന്എനിക്കുത്തരമരുളി.

പാതാളത്തിെന്റ അഗാധതയിൽനിന്ന് ഞാൻ
സഹായത്തിനായിഅേപക്ഷിച്ച ;
അവിടന്ന്എെന്റഅേപക്ഷേകട്ട .

3ഇതാ,അവിടന്ന്എെന്നഅഗാധതയിേലക്ക,്
സമു്രദത്തിെന്റ ആഴത്തിേലക്കുതെന്ന
ചുഴറ്റിെയറിഞ്ഞു.
വൻ്രപവാഹംഎെന്നവലയംെചയ്തു.

അങ്ങയുെടഎല്ലാതിരമാലകള ം വൻ തിരകള ം
എെന്റമുകളിലൂെട കടന്നുേപായി.

4 ‘അങ്ങയുെട ദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന്
എെന്നആട്ടിപ്പായിച്ചിരുന്നു;

എങ്കിലുംഅങ്ങയുെടവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കുതെന്ന
ഞാൻ വീണ്ടും േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കും’
എന്നുഞാൻപറഞ്ഞു.

5 ്രപാണഭയത്തിലാകുംവിധം ഞാൻ െവള്ളത്തിൽ
മുങ്ങിേപ്പായി,
ആഴിയുെട അഗാധത എെന്ന
വലയംെചയ്തു,
എെന്റതലയിൽകടൽപ്പായൽചുറ്റിപ്പിടിച്ച .

6 സമു്രദത്തിൽ പർവതങ്ങള െട
അടിവാരംവെരയുംഞാൻ മുങ്ങിേപ്പായി;
അവിെട ഞാൻ ഭൂമിയുെട അടിത്തട്ടിൽ
സദാകാലേത്തക്കുംബന്ധിതനായിരുന്നു.
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എങ്കിലും,എെന്റൈദവമായയേഹാേവ,
ആ അഗാധതയിൽനിന്ന് എെന്ന കയറ്റി
അങ്ങ് എനിക്കു ജീവൻ തിരിെക
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

7 “എെന്റ ്രപാണൻെപായ്േപ്പായിഎന്നായേപ്പാൾ
ഞാൻയേഹാവെയഓർത്തു.

അങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കുതെന്ന,
എെന്റ ്രപാർഥന ഉയർന്നു.

8 “മിഥ്യാമൂർത്തികെള ഭജിക്കുന്നവർ
തങ്ങേളാടു ദയാലുവായവെന
പരിത്യജിക്കുന്നു.

9ഞാേനാ,സ്േതാ്രതാലാപനേത്താെടഅേങ്ങക്ക്
യാഗംഅർപ്പിക്കും.

ഞാൻ േനർന്നതു നിറേവറ്റ കയും െചയ്യ ം.
രക്ഷവരുന്നത്യേഹാവയിൽനിന്നുമാ്രതമാണേല്ലാ.”

10 തുടർന്ന് യേഹാവ മത്സ്യേത്താട്
ആജ്ഞാപിച്ചേപ്പാൾ, അത് േയാനാെയ
കരയിേലക്കുഛർദിച്ചിട്ട .

3
േയാനാ നിനേവയിേലക്കു േപാകുന്നു

1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് േയാനായ്ക്കു
രണ്ടാമതും ഉണ്ടായി: 2 “നീ േവഗത്തിൽ
മഹാനഗരമായ നിനേവയിൽ െചന്നു ഞാൻ
നിനക്കു നൽകുന്ന ന്യായവിധിയുെട സേന്ദശം
അവിെട വിളംബരംെചയ്യ ക.”

3അങ്ങെനയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാടനുസരിച്ച്
േയാനാ െപെട്ടന്നുതെന്ന നിനേവയിേലക്കു
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േപായി. ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റയറ്റംവെര നടക്കാൻ
മൂന്നുദിവസം േവണ്ടിവരുന്ന്രത വലുപ്പമുള്ള
ഒരു നഗരമായിരുന്നു നിനേവ. 4 േയാനാ,
പട്ടണത്തിൽ ്രപേവശിച്ച് ഒരു ദിവസെത്ത വഴി
നടന്നേശഷം വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “നാൽപ്പതുദിവസം
കഴിയുേമ്പാൾ നിനേവനഗരം നശിപ്പിക്കെപ്പടും.”
5 ഇതു േകട്ട നിനേവനിവാസികൾ ൈദവത്തിൽ
വിശ്വസിച്ച . അവർ ഒരു ഉപവാസം ്രപഖ്യാപിച്ച .
െചറിയവർമുതൽ വലിയവർവെര, എല്ലാവരും
ചാക്കുശീല ധരിച്ച .

6 ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞേപ്പാൾ
നിനേവരാജാവും സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന്
എഴുേന്നറ്റ രാജകീയ വസ്്രതങ്ങൾക്കു പകരം
ചാക്കുശീലധരിച്ച് ഭസ്മത്തിൽഇരുന്നു. 7തുടർന്ന്
രാജാവ് ഒരു വിളംബരം ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തി:

“നിനേവരാജാവിെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരുെടയും കൽപ്പന:

“മനുഷ്യേനാ മൃഗേമാ—കന്നുകാലികേളാ
ആട്ടിൻപറ്റേമാ—ഭക്ഷണസാധനെമാന്നും
രുചിക്കുകേപാലുമരുത.് അവെയ
േമയിക്കാേനാ െവള്ളം കുടിപ്പിക്കാേനാ
പാടില്ല. 8 മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങള ം ചാക്കുശീല
പുതയ്ക്കെട്ട. എല്ലാവരും ൈദവേത്താട്
ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച ്രപാർഥിക്കെട്ട.
എല്ലാവരും അവരവരുെട ദുഷിച്ച
ജീവിതൈശലിയും അ്രകമാസക്തിയും
ഉേപക്ഷിക്കെട്ട. 9 ആർക്കറിയാം? ൈദവം
മനസ്സ മാറ്റി അവിടെത്ത ഉ്രഗേകാപത്തിൽനിന്ന്
പിന്തിരിഞ്ഞ് നെമ്മനശിപ്പിക്കാതിരുേന്നക്കാം.”
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10 ജനത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികളിലൂെട അവരുെട
ദുഷിച്ച ജീവിതൈശലി ഉേപക്ഷിെച്ചന്ന് ൈദവം
കണ്ടറിഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട് അവരുെടേമൽ
വരുത്തും എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്ന നാശത്തിൽനിന്ന്
ൈദവം പിന്തിരിഞ്ഞു. അത് അവരുെടേമൽ
വരുത്തിയതുമില്ല.

4
ൈദവത്തിെന്റ കരുണയിൽ േയാനാ

േകാപിക്കുന്നു
1 എന്നാൽ േയാനാ ഇതിൽ അത്യധികം
നീരസെപ്പട്ട , അേദ്ദഹത്തിനു േകാപം
ജ്വലിച്ച . 2 അേദ്ദഹം യേഹാവേയാട്
ഇങ്ങെന ്രപാർഥിച്ച : “അേയ്യാ! യേഹാേവ,
അവിടന്ന് ഇങ്ങെന െചയ്യ ം എന്നുതെന്നയേല്ല
ഞാൻ എെന്റ േദശത്ത് ആയിരുന്നേപ്പാൾ
പറഞ്ഞത?് അക്കാരണത്താലായിരുന്നു
ഞാൻ തർശീശിേലക്കു ധൃതിയിൽ
ഓടിേപ്പായത്; അവിടന്നു കൃപാലുവും
കരുണാമയനും ക്ഷമാശീലനും മഹാദയാലുവും
ആയ ൈദവെമന്നും നാശംവരുത്താെത
പിന്തിരിയുെമന്നും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു.
3 അതുെകാണ്ട് യേഹാേവ, ഇേപ്പാൾ എെന്റ
ജീവെന എന്നിൽനിന്ന് എടുത്തുെകാണ്ടാലും,
ജീവേനാടിരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ മരിക്കുന്നതാണ്
എനിക്കു നല്ലത.്”

4 അേപ്പാൾ യേഹാവ: “നീ േകാപിക്കുന്നതു
ശരിേയാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

5 തുടർന്ന് േയാനാ നഗരത്തിനു
പുറേത്തക്കുേപായി അതിെന്റ കിഴക്കുഭാഗത്ത്
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ഇരുന്നു. അവിെട അേദ്ദഹം ഒരു കുടിൽ
ഉണ്ടാക്കി, നഗരത്തിന് എന്തു സംഭവിക്കും
എന്നു കാണുന്നതിന് ആ കുടിലിെന്റ തണലിൽ
കാത്തിരുന്നു. 6 േയാനായുെട സങ്കടത്തിൽ
ആശ്വാസമായി, അവെന്റ തലയ്ക്ക് ഒരു
തണലായിരിേക്കണ്ടതിന,് യേഹാവയായ
ൈദവം ഒരു െചടി* കൽപ്പിച്ച ണ്ടാക്കി. അത്
അേദ്ദഹത്തിനുമീേത വളർന്നുയർന്നു. ആ
െചടി കണ്ട് േയാനാ അതീവ സന്തുഷ്ടനായി.
7 എന്നാൽ അടുത്ത ്രപഭാതത്തിൽ ൈദവം
ഒരു പുഴുവിെന നിേയാഗിച്ച . അത് െചടിയുെട
തണ്ട് തുരന്നു; െചടി വാടിേപ്പായി. 8 സൂര്യൻ
ഉദിച്ചേപ്പാൾ, ൈദവം അത്യ ഷ്ണമുള്ള ഒരു
കിഴക്കൻകാറ്റ് അയച്ച ; േയാനായുെട തലയിൽ
െവയിേലറ്റ ; അയാൾ ക്ഷീണിച്ച തളർന്നേപ്പാൾ
മരിക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ച െകാണ്ട:്
“ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ മരിക്കുന്നതാണ്
എനിക്കു നല്ലത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

9 ൈദവം േയാനാേയാടു േചാദിച്ച : “ആ
െചടിനിമിത്തംനീ േകാപിക്കുന്നത് ശരിേയാ?”
അേപ്പാൾ, “ശരിയാണ്, എനിക്ക് സ്വയം
മരിച്ച കളയാൻതക്ക േകാപമുണ്ട”് അേദ്ദഹം
മറുപടി പറഞ്ഞു.

10 അേപ്പാൾ യേഹാവ േചാദിച്ച : “നീ
അധ്വാനിക്കുകേയാ വളർത്തുകേയാ െചയ്യാെത,
ഒരു രാ്രതിെകാണ്ട് ഉണ്ടായിവരുകയും ഒരു
രാ്രതിെകാണ്ട് നശിച്ച േപാകുകയും െചയ്ത
ആ െചടിെയക്കുറിച്ച് പരിതപിക്കുന്നു.

* 4:6 ഈെചടിഏെതന്നുകൃത്യമായി പറയുകസാധ്യമല്ല.
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11അങ്ങെനെയങ്കിൽ,വലംൈകയുംഇടംൈകയും
ഏെതന്നുേപാലുംതിരിച്ചറിവില്ലാത്തഒരുലക്ഷത്തി
ഇരുപതിനായിരത്തിൽപ്പരം മനുഷ്യരും അേനകം
മൃഗങ്ങള ം ഉള്ള മഹാനഗരമായ നിനേവേയാട്
എനിക്ക്സഹതാപം േതാന്നിക്കൂേട?”
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