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ଯୂନସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପୁ କ
େଲଖକ
ଯୂନସ 1:1 ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଯୂନସ ୁ ଏହି ପୁ କର େଲଖକ

େବାଲି ଚି ଟ କେର। େଯଉଁ ନଗର ପରବ ର୍ ୀ ସମୟେର ଗାଲିଲୀ
ଭାବେର ପରିଚିତ େହାଇଥିବା ନାଜରିତ ନିକଟବ ର୍ ୀ ନଗର ଗାଥ୍ 
େହଫୀର ନଗରରୁ ଯୂନସ ଆସି ଥିେଲ ( ି .ରା. 14:25)। ଯୂନସ
ଇସ୍ର ାଏଲର ଦକି୍ଷଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଉ ାହର ଅଭିବାଦନ େଦଇଥିବା
କିଛି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଅଟି । ଯୂନସ
ପୁ କ ପରେମ ର େଧୖଯର୍ ୍ୟଶୀଳ, େପ୍ର ମଶୀଳ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ
ତାହା ର ଅମାନ୍ୟ କରି େସମାନ ୁ ି ତୀୟ ସୁେଯାଗ େଦବାକୁ
ଇ ା କରି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କେର।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 793-450 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହି କାହାଣୀ ଇସ୍ର ାଏଲରୁ ଆର େହାଇ, ଯାେଫାର ଭୂ ମଧ୍ୟ

ସାଗର ପଯର୍ ୍ୟ ଯାଏ ଏବଂ ଅଶୂରୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୀନିବୀେର
ହିେ କଲ ନଦୀ ପା ର୍ େର ସମା ହୁ ଏ।

ପ୍ର ାପକ
ଏହି ପୁ କର ପ୍ର ାପକ ଇସ୍ର ାଏଲର େଲାକ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର

ସମ ବାଇବଲ ପାଠକମାେନ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ଅବାଧ୍ୟତା ଏବଂ ପୁନରୁ ୀବନ ଏହି ପୁ କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ

ଅେଟ। ତିମି ମାଛର େପଟ ମଧ୍ୟେର ଯୂନସ ର ଅନୁଭୂ ତି ତାହା ୁ
ଏକ ଭି ପ୍ର କାର ଉ ାରକୁ େଖାଜିବାକୁ ଏକ ଭି ପ୍ର କାରର
ସୁେଯାଗ ପ୍ର ଦାନ କେର। ତାହା ର ପ୍ର ଥମ ଅବାଧ୍ୟତା େକବଳ
ତାହା ର ବ୍ୟି ଗତ ଜୀବନେର ପୁନରୁ ୀବନ ଆଣିଲା ତାହା ନୁେହଁ
କି ୁ ସମ ନୀନିବୀ େଦଶ ନିମେ ପୁନରୁ ୀବନ ଆଣିଥିଲା।
ପରେମ ର ବାକ୍ୟ ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିମେ ଅେଟ, ଏହା େକବଳ
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େସମାନ ନିମେ ନୁେହଁ େଯଉଁମାନ ୁ ଆେ ମାେନ େପ୍ର ମ କରୁ
କି ା େଯଉଁମାେନ ଆ ମାନ ପରି ଅଟି । ପରେମ ର ପ୍ର କୃତ
ମନପରିବ ର୍ ନ ଚାହାି । ଅନ୍ୟମାନ ୁ ଆକଷ ତ କରୁ ଥିବା ଉ ମ
କାଯର୍ ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରେମ ର ଚାହାି ନାହିଁ କି ୁ ଆ ମାନ ହୃ ଦୟ
ଓ ସତ୍ୟ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହାି ।

ବିଷୟବ ୁ
ପରେମ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ସମ ନିମେ

ରୂ ପେରଖା
1. ଯୂନସ ଅବାଧ୍ୟତା — 1:1-14
2. ଯୂନସ ଏକ ବୃହତ ମ ୍ୟ ାରା ଗିଳା ଗେଲ — 1:15, 16
3. ଯୂନସ ମନପରିବ ର୍ ନ — 1:17-2:10
4. ନୀନିବୀେର ଯୂନସ ପ୍ର ଚାର — 3:1-10
5. ପରେମ ର ଦୟା ଉପେର ଯୂନସ କ — 4:1-11

ପରେମ ର ଠାରୁ ଯୂନସ ପଳାୟନ
1 ଅମି ୟ ପୁତ୍ର ଯୂନସ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ

ଉପି ତ େହଲା। 2 “ଉଠ, ନୀନିବୀ ମହାନଗରକୁ ଯାଅ ଓ ତହିଁ
ବିରୁ େର େଘାଷଣା କର; କାରଣ େସମାନ ର ଦୁ ତା ଆ
ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହାଇଅଛି।” 3ମାତ୍ର ଯୂନସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁରୁ
ତଶର୍ ୀଶକୁ ପଳାଇ ଯିବା ନିମେ ଉଠିେଲ ଓ ଯାେଫା ନଗରକୁ ଯାଇ
ତଶର୍ ୀଶଗାମୀ ଏକ ଜାହାଜ ପାଇେଲ; ତହଁୁ େସ ତହିଁରଭଡ଼ା େଦଇ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁରୁ ତଶର୍ ୀଶକୁ େସମାନ ସେ ଯିବା ନିମେ େସହି
ଜାହାଜେର ଚଢ଼ିେଲ।

4 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମୁଦ୍ର କୁ ପ୍ର ଚ ବାୟୁ େପ୍ର ରଣ କେଲ,
ତହିଁେର ସମୁଦ୍ର େର ଏପରି ପ୍ର ବଳ େତାଫାନ େହଲା େଯ, ଜାହାଜ
ଭାି ଯିବା ପରି େହଲା। 5 େସେତେବେଳ ନାବିକମାେନ, ଭୀତ
େହାଇପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକଆପଣାଆପଣା େଦବତା ନିକଟେରପ୍ର ାଥର୍ ନା
କେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ଜାହାଜକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ
ଦ୍ର ବ୍ୟାଦି ସମୁଦ୍ର େରପକାଇେଦେଲ।ମାତ୍ର , ଯୂନସଜାହାଜରଅ ର
ଭାଗକୁ ଯାଇଥିେଲ; ଆଉ, ଶୟନ କରି େଘାର ନିଦ୍ର ାେର ମ
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େହାଇଥିେଲ। 6 ତହିଁେର ଜାହାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତା ନିକଟକୁ ଆସି
କହିେଲ, “େହ ନିଦ୍ର ାଳୁ, କଅଣ କରୁ ଅଛ? ଉଠ, ତୁ େଦବତା
ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର, େକଜାଣି ତୁ ର େଦବତା ଆ ମାନ
ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କରିେବ ଓଆେ ମାେନ ବିନ େନାହିବୁ।”

ଯୂନସ ୁ ସମୁଦ୍ର କୁ ନିେକ୍ଷପ
7 ପୁଣି, ନାବିକମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ସ ୀକୁ

କହିେଲ, “କାହା େହତୁ ରୁ ଏହି ଅମ ଳ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଘଟୁ ଅଛି
ଏହା ଜାଣିବା ନିମେ ଆସ, ଆେ ମାେନ ଗୁଲିବା କରୁ ।” ତହଁୁ
େସମାେନ ଗୁଲିବା କରେ , ଯୂନସ ନାମେର ଗୁଲି ଉଠିଲା।
8 େସେତେବେଳ େସମାେନ ତା ୁ କହିେଲ, “କାହା େହତୁ ରୁ ଏହି
ଅମ ଳଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଘଟିଅଛି, ତାହା ଆ ମାନ ୁ କୁହ; ତୁ େ
େକଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ େକଉଁଠାରୁ ଆସି ଅଛ? ତୁ ର େକଉଁ େଦଶ?
ଓ ତୁ େ େକଉଁ େଗା ୀର େଲାକ?” 9 ତହିଁେର େସ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ମୁଁ ଜେଣ ଏବ୍ର ୀୟ; ପୁଣି, େଯ ସମୁଦ୍ର ଓ ଶୁ ଭୂ ମିର ସୃି
କରିଅଛି , େସହି ଗର୍ ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ମୁଁ ଭୟ କେର।”
10 ଏଥିେର େସହି େଲାକମାେନ ମହାଭୀତ େହାଇ ତା ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ଏ କି କମର୍ କରିଅଛ? କାରଣ େସ ଜଣାଇଥିବାରୁ େସମାେନ
ଜାଣିଥିେଲ େଯ, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁରୁ ପଳାଉଅଛି ।”

11 େସେତେବେଳ େସମାେନ ତା ୁ କହିେଲ, “ସମୁଦ୍ର େଯପରି
ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ସୁି ର େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେ ମାେନ ତୁ ପ୍ର ତି
କଅଣ କରିବା?” କାରଣ, ସମୁଦ୍ର େବଳକୁ େବଳ ପ୍ର ଚ ତର
େହାଇ ବଢ଼ିଲା। 12 ତହିଁେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େମାେତ
ଧରି ସମୁଦ୍ର େର ପକାଇଦିଅ; ତହିଁେର ସମୁଦ୍ର ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
ସୁି ର େହବ; କାରଣ େମାʼ ସକାଶୁ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଏହି
ମହାେତାଫାନ ଉପି ତ େହାଇଅଛି େବାଲି ମୁଁ ଜାେଣ।” 13 ତଥାପି
େସହି େଲାକମାେନ କୂଳକୁ େଫରିଯିବା ନିମେ ବଡ଼ ଯ େର
ଆହୁ ଲା ପକାଇେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ ପାରିେଲ ନାହିଁ; କାରଣ
ସମୁଦ୍ର େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର େବଳକୁ େବଳ ପ୍ର ଚ ତର େହାଇ
ବଢ଼ିଲା। 14 ଏେହତୁ ରୁ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
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କରି କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ବିନତି କରୁ ଅଛୁ, େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
ଆେ ମାେନ ବିନତି କରୁ ଅଛୁ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ର ାଣ ସକାଶୁ
ଆେ ମାେନ ବିନ ନ େହଉ, ପୁଣି ନିରପରାଧର ର ପାତ-େଦାଷ
ଆ ମାନ ଉପେର ନ ବ ର୍ ାଅ; କାରଣ େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ
ଆପଣା ଇ ାମତ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛ।” 15ଏଥିେର େସମାେନ ଯୂନସ ୁ
ଧରି ସମୁଦ୍ର େର ପକାଇେଦେଲ; ପୁଣି, ସମୁଦ୍ର ଆପଣା ପ୍ର ଚ ତାରୁ
ନିବୃ େହଲା। 16ଏଥିେର େସହି େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଅତିଶୟ
ଭୟ କେଲ ଓ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳି ଉ ଗର୍
କେଲ ଓ ନାନା ମାନତ କେଲ।

17 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯୂନସ ୁ ସମୁଦ୍ର େର
ପକାଇେଦେଲ, ତାହା ୁ ଗିଳିବା ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏକ ବୃହତ
ମ ୍ୟ ନିରୂ ପଣ କେଲ; ପୁଣି, ଯୂନସ େସହି ମ ୍ୟ ଉଦରେର ତିନି
ଦିନ ଓ ତିନି ରାତ୍ର ରହିେଲ।

2
ଯୂନସ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

1 େସେତେବେଳ ଯୂନସ େସହି ମ ୍ୟ ଉଦରେର ଥାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣା ପରେମ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ। 2 ଆଉ, େସ
କହିେଲ,
“ମୁଁ ଆପଣା ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଡାକିଲି,
ତହିଁେର େସ େମାେତ ଉ ର େଦେଲ,
ମୁଁ ପାତାଳର ଉଦରରୁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲି,
ତୁ େ େମାର ରବ ଶୁଣିଲ।
3 କାରଣ ତୁ େ ସମୁଦ୍ର ଗଭର୍ ର ଗଭୀର ଜଳେର େମାେତ ନିେକ୍ଷପ

କଲ,
ତହିଁେର େସ୍ର ାତ େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିଲା;
ତୁ ର େଢଉ ଓ ତର ସବୁ
େମାʼ ଉପର େଦଇ ଗଲା।
4ଆଉ, ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତୁ ଦୃି େଗାଚରରୁ ଦୂରୀକୃତ େହାଇଅଛି;
ତଥାପି ମୁଁ ପୁନବର୍ ାର ତୁ ପବିତ୍ର ମ ି ର ଆେଡ଼ ଦୃି ପାତ କରିବି।
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5ଜଳରାଶି ପ୍ର ାଣ ପଯର୍ ୍ୟ ହିଁ େମାେତ େଘରିଲା;
ଗଭୀର ସାଗର େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିଲା;
ସମୁଦ୍ର ର ଦଳ େମାʼ ମ କର ଚାରିଆେଡ଼ ଜଡ଼ିତ େହଲା।
6 ମୁଁ ପବର୍ ତଗଣର ମୂଳ ପଯର୍ ୍ୟ ତଳକୁ ଗଲି;
େମାʼପ ାତ୍ ପୃଥିବୀ ଆପଣାର ଅଗର୍ ଳସକଳ ଚିରକାଳ ନିମେ ରୁ

କଲା;
ତଥାପି େହସଦାପ୍ର ଭୁ , େମାʼପରେମ ର,ତୁ େ ଗ ର୍ ରୁ େମାʼପ୍ର ାଣକୁ

ବାହାର କରି ଆଣିଲ।
7 େମାʼ ମଧ୍ୟେର େମାʼ ପ୍ର ାଣ ମୂ ତ େହବା େବେଳ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ

ରଣ କଲି;
ପୁଣି, େମାʼପ୍ର ାଥର୍ ନା ତୁ ନିକଟେର, ତୁ ପବିତ୍ର ମ ି ରେର ଉପି ତ

େହଲା।
8 େଯଉଁମାେନ ଅସାର ପ୍ର ତିମାଗଣକୁ ମାନି ,
େସମାେନ ନିଜ ଦୟାନିଧି ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ।
9ମାତ୍ର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ତୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବି;
ମୁଁ ଯାହା ମାନତ କରିଅଛି, ତାହା ପରିେଶାଧ କରିବି;
ପରିତ୍ର ାଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ହୁ ଏ।”

10ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ମ ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା କରେ , େସ ଯୂନସ ୁ
ଶୁ ଭୂ ମିେର ଉ ାର କଲା।

3
ନୀନିବୀକୁ ଯୂନସ ଯାତ୍ର ା

1 ଏଥିଉ ାେର ି ତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ ଯୂନସ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା; 2 “ଉଠ, ନୀନିବୀ ମହାନଗରକୁ ଯାଅ,
ପୁଣି ଯାହା େଘାଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆେ ତୁ କୁ ଆଜ୍ଞା କରୁ , ତାହା
େସହି ନଗର ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଚାର କର।” 3ତହିଁେର ଯୂନସ ଉଠି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ନୀନିବୀକୁ ଗେଲ। ନୀନିବୀ ତିନି ଦିନ
ଯାତ୍ର ାର ପଥ, ଅତି ବଡ଼ ନଗର ଥିଲା। 4 ପୁଣି, ଯୂନସ ନଗରେର
ପ୍ର େବଶ କରିବାର ଆର କରି, ଏକ ଦିନର ପଥ ଯାଇ ଉ ରେର
େଘାଷଣା କରି କହିେଲ, “ଯଥା, ଆଉ ଚାଳିଶ ଦିନ ଗତ େହେଲ
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ନୀନିବୀ ବିନ େହବ।” 5 ତହିଁେର ନୀନିବୀର େଲାକମାେନ
ପରେମ ର ଠାେର ବି ାସ କେଲ ଓ ଉପବାସ େଘାଷଣା କରି
ବଡ଼ଠାରୁ ସାନ ପଯର୍ ୍ୟ ସମେ ଚଟବ ପି ି େଲ।

ନୀନିବୀର େଲାକ ଅନୁତାପ
6ଏଥିଉ ାେର ଏହିସବୁ ବା ର୍ ା ନୀନିବୀ ରାଜା ନିକଟେର ଉପି ତ

ହୁ ଅେ , େସ ଆପଣା ସି ଂହାସନରୁ ଉଠିଲା ଓ ଆପଣାର ବ କାଢ଼ି
ଚଟ ପି ି ପାଉଁଶେର ବସି େଲ। 7 ପୁଣି, ରାଜାର ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ର
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସ ନୀନିବୀର ସବର୍ ତ୍ର ଏହି କଥା େଘାଷଣା ଓ ପ୍ର ଚାର
କରାଇଲା, ଯଥା, “ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ କିଅବା େଗାେମଷାଦି ପଲ
େକହି କିଛି ଆ ାଦନ ନ କରୁ ; େସମାେନ େଭାଜନ କି ଜଳ ପାନ
ନ କର ୁ; 8 ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଚଟ ପରିଧାନ କରି ଯଥାଶି
ପରେମ ର ୁ ଡାକ ;ୁ ଆହୁ ରି, ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା
କୁପଥରୁ ଓ େସମାନ ହ ି ତ େଦୗରା ୍ୟରୁ ବିମୁଖ େହଉ ୁ।
9 େକଜାଣି ପରେମ ର େଫରି ଦୁଃଖିତ େହାଇ ଆପଣା ପ୍ର ଚ
େକ୍ର ାଧରୁ ନିବୃ େହେବ, ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ବିନ େହବା
ନାହିଁ।”

10 ତହଁୁ େସମାେନ େଯ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରିେଲ,
େସମାନ ରଏହିକମର୍ ପରେମ ରେଦଖିେଲ; ପୁଣି, େସମାନ ପ୍ର ତି
େଯଉଁ ଅମ ଳ ଘଟାଇେବ େବାଲି କହିଥିେଲ, ପରେମ ର େସହି
ବିଷୟେର ଦୁଃଖିତ େହାଇ ତାହା ଘଟାଇେଲ ନାହିଁ।

4
ଯୂନସ ର େକ୍ର ାଧ ଓ ଈ ର କରୁ ଣା

1 ମାତ୍ର ଯୂନସ ଏଥିେର ମହା ଅସ ୁ ଓ କ େହେଲ। 2ଆଉ,
େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କହିେଲ, “େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
ବିନତି କେର, ମୁଁ େଦଶେର ଥିବା େବେଳ କି ଏହି କଥା କହି ନ
ଥିଲି? ଏଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କରି ତଶର୍ ୀଶକୁ ପଳାଇଲି; କାରଣ ତୁ େ
େଯ କୃପାମୟ, େ ହଶୀଳ, େକ୍ର ାଧେର ଧୀର, ଦୟାେର ମହାନ ଓ
ଅମ ଳର ବିଷୟେର ଅନି ୁକ ପରେମ ର ଅଟ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଲି।
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3ଏେହତୁ େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ବିନତି କେର, ଏେବ େମାʼ ପ୍ର ାଣ େମାʼ ଠାରୁ
ନିଅ; କାରଣ ବି ବା ଅେପକ୍ଷା େମାର ମରିବାର ଭଲ।” 4ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େକ୍ର ାଧକରି କିଭଲକରୁ ଅଛ?” 5େତେବ
ଯୂନସ ନଗର ବାହାରକୁ ଯାଇ ନଗରର ପୂବର୍ ଦିଗେର ବସି େଲ, ପୁଣି
େସଠାେର େଗାଟିଏ କୁଟୀର ନିମର୍ ାଣ କରି ନଗରର କି ଦଶା ହୁ ଅଇ,
ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ ତହିଁର ଛାୟା ତେଳ ବସି େଲ।

6 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର େଗାଟିଏ କଖାରୁ ଲତା
ନିରୂ ପଣ କେଲ, ପୁଣି ଯୂନସ ୁ ତା ଦୁଗର୍ ତିରୁ ଉ ାର କରିବା
ନିମେ ତାହା େଯପରି ତା ମ କଉପେରଛାୟା କରିବ, ଏଥିପାଇଁ
େସ ଲତାକୁ ବଢ଼ାଇ ତା ଉପେର ଆଣିେଲ। ଏଥିେର ଯୂନସ େସହି
କଖାରୁ ଲତା ସକାଶୁ ବଡ଼ ଆ ାଦିତ େହେଲ। 7 ମାତ୍ର ତହିଁ
ଆରଦିନ ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ ସମୟେର ପରେମ ର ଏକ କୀଟ ନିରୂ ପଣ
କେଲ, େସହି କୀଟ କଖାରୁ ଲତାକୁ କାଟି ଦିଅେ , ତାହା ଶୁ
େହାଇଗଲା। 8 ପୁଣି, ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ ସମୟେର ପରେମ ର ପୂବର୍ ୀୟ
ଝ ା ବାୟୁ ନିରୂ ପଣ କେଲ; ଆଉ, ଯୂନସ ମ କେର ଏପରି
ଖରା ଲାଗିଲା େଯ, େସ ା େହାଇ ଆପଣାର ମୃତୁୁ ୍ୟ-ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି
କହିେଲ, “ବି ବା ଅେପକ୍ଷା େମାର ମରିବାର ଭଲ।” 9 ଏଥିେର
ପରେମ ର ଯୂନସ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ କଖାରୁ ଲତା ସକାଶୁ େକ୍ର ାଧ
କରି କି ଭଲ କରୁ ଅଛ?” ତହିଁେର େସ କହିେଲ, “ମରଣ ପଯର୍ ୍ୟ
ହିଁ େକ୍ର ାଧ କରିବାର େମାର ଭଲ।” 10 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ,
“ଏହିକଖାରୁ ଲତା ପ୍ର ତି ତୁ ରଦୟା େହାଇଅଛି,ତହିଁପାଇଁ ତୁ େ
ପରିଶ୍ର ମ କରି ନାହଁ, କିଅବା ତାହା ବଢ଼ାଇ ନାହଁ; ତାହା ଏକ ରାତି୍ର େର
ଉ େହଲା ଓ ଏକ ରାତି୍ର େର ବିନ େହଲା। 11 େତେବ ଯହିଁ
ମଧ୍ୟେର ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମ ହ ର ପ୍ର େଭଦ ନ ଜାଣିବାର ଏକ ଲକ୍ଷ
େକାଡ଼ିଏ ହଜାରରୁ ଅଧିକ େଲାକ ଓ ଅେନକ ପଶୁ ଅଛି , େସହି
ନୀନିବୀ ମହାନଗର ପ୍ର ତି ଆେ କି ଦୟା ନ କରିବା?”
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