
యోనా మరియు
తిమింగలము

|æ\¢\ ø=s¡≈£î u…’_\T

ãVüQeT‘·T\T



Áyêdæq yês¡T: Edward Hughes

$e]+∫q yês¡T: Jonathan Hay

<ä‘·Ô‘· #˚düT≈£îqï yês¡T: Mary-Anne S.

nqTyê<äeTT #˚dæqyês¡T: Paul Prabhakar P.

düeT]Œ+చు yês¡T: Bible for Children
www.M1914.org

©2017 Bible for Children, Inc.
nqTeT‹: á ø£<∏äqT MTs¡T neTàq+‘· es¡≈£î Bìì eTTÁ~+#·T

≥≈£î eT]j·TT nqTø£]+#·T≥≈£î Vü≤≈£îÿ ø£\<äT.



అనేక సంవత రముల తం యోనా
అను మను య్డు ఇ యేలు

దేశములో జీ ంచాడు.



పంచములో అతిపెదద్ న
శకిత్వంత న నీనె పటట్ణమునకు

పొమమ్ని దే డు యోనాకు
ఆజఞ్యిచాచ్డు.



రి దుషట్తము దే ని
దృ ట్కి ఘోర నందున రిని

చచ్రించమని దే డు
యోనాకు
చెపాప్డు.



యోనా దే నికి అ ధేయత
చూపి నీనె కు ళల్కుండ
తరీ కు పో టకు ఓడను
ఎకాక్డు.



అపుప్డు దే డు సము ముమీద పెదద్ గాలి నను
పుటిట్ంపగా తుపాను రేగి ఓడ బదద్ పోయే పరి థ్తి
వచిచ్ంది. 



అంతకంతకు తుపాను ఎకుక్వగుచుండగా
నా కులందరు భయపడి తమ దేవతలకు రిధ్ంచి
ఓడను చులకన చేయుటకు అందులోని సరుకులను

సము ములో పార రు. కాని
ఏమా మును యోజనము

లేకపోయింది.



యోనా మా ము రిధ్ంచకుండ ఓడ అడుగు
భాగములో గాఢని పోతునాన్డు. ఆ ఓడ నాయకుడు
యోనా వదద్కు వచిచ్- ఓ ని బోతా, నీకే ంది? లేచి
నీ దే ని రిధ్ంచు. మనము చావకుండ ఆ దే డు
మనయందు కనికరించునేమో! 
అని అనాన్డు.



ఓడలో ఉనన్ రందరూ ఈ ఉప వము యోనా వలల్
వచిచ్ందని తెలి కొనాన్రు. తాను దే నినుండి
పారిపోతునన్టుల్ యోనా రికి తెలిపాడు.



సము ము మామీదికి రాకుండునటుల్ మేము నీకేమి
చేయవలెనని రు అతనిని అడుగగా యోనా-
"ననున్బటిట్యే తుపాను మీమీదికి వచెచ్ను గనుక
ననున్ ఎతిత్ సము ములో
పడ యుడి అని రితో
చెపాప్డు."



రు ఓడను దరికి
తెచుచ్టకు తెడల్ను
బ బలముగా

నను గాలి
ఎదు తుపాను
బలముచేత
సము ము ...



... పొంగియుండుట
వలన రి
యతన్ములు

వయ్రధ్మయాయ్యి. 
ఇపుప్డు రికి
చేయడానికి
ఒకే పని
మిగిలిఉంది.



రు దే నికి రిధ్ంచిన తరు త
యోనాను
ఎతిత్
సము ములో
పడ రు. యోనా
సము పు నీటిలో పడి
కనిపించకుండా
పోయాడు. ంటనే
సము ము పొంగకుండ
ఆగిపోయింది.



దే డు మా మే ఈలాగు
చేయగలడని
రు

తెలి కొని
భయముతో
ఆయనను
ఆరాధించారు.



దే నికి అ ధేయత
చూపిన యోనా
ఇపుప్డు సము పు
అగాధ జలములలో
నిస యుడిగా
ఉనాన్డు. అతడు
ఖచిచ్తముగా
నీటిలో మునిగి
చనిపోతాడు, కాని దే ని
ఆలోచన రేలాఉంది.



తిమింగలము యోనాను మింగవలెనని దే డు
నియమించాడు. యోనా నీటిలో పడిన ంటనే
తిమింగలము యోనాను ఒకక్ గుటకలో
మింగి ంది. యోనా చేప కడుపులో
మూడు రా లు మూడు పగళుల్
ఉనాన్డు. దానిలోపలే
అతడు దే నికి

రిధ్ంచాడు.



మూడు దినముల తరు త తాను దే నికి ధేయత
చూపుతానని యోనా గాద్నము చే డు. ంటనే
తిమింగలము యోనాను కకిక్ ంది.



మరియొక రి దే డు నీనె కు ళిల్
కటించమని యోనాకు ఆజాఞ్పించాడు. యోనా

నీనె పటట్ణమునకు ళిల్ "నల రోజులలో ఈ
పటట్ణము నాశనమ తుందని"

కటించాడు.



నీనె జలు దే ని మాటలను అంగీకరించి
ఉప సముండి గోనెపటట్ కటుట్కొని తమ పాపముల
షయ ప చ్తాత్పపడాడ్రు. రాజు స తము

గోనెపటట్ కపుప్కొని బూడిదెలో కూరుచ్ని దే ని
యెదుట తనున్తాను
తగిగ్ంచుకొనాన్డు.



మను య్లందరు తమ దురామ్రగ్ములను డిచి
తాము చేయు బలాతాక్రమును మాని దే ని
డుకొనవలెనని రాజు ఆజఞ్ యిచాచ్డు. 



దే డు రిని కష్మించాడు. తమ
పాపములను దే డు

కష్మించాడని
రు

ంచారు.



అది రికి ఎంతో సంతోషకర న
దినం. కాని

యోనా
మా ం

సంతోషముగా
లేడు. 



ఎందుకు యోనా కోపముగా ఉనాన్డు? యోనా
దే నితో- నీ కటాకష్మును జాలియును
బ ంతమును అతయ్ంత కృపయుగల

దే డ యునాన్వనియు
తమ పాపముల షయ

ప చ్తాత్పపడిన రిని
నీ కష్మి త్వనియు నాకు

తెలు అని అనాన్డు. నీనె
జలను దే డు కష్మించడం

యోనాకు నచచ్లేదు.



యోనా కోపగించుకొని దే నితో- నేనిక
దుకుట కంటె చచుచ్ట మేలు, ననున్

చంపమని దే నికి రిధ్ంచాడు.



యోనా పటట్ణమునుండి లుపలికి పోయి ఆ
పటట్ణమునకు ఏమి సంభ ంచునో అని ఆ నీడను

కూరుచ్నియుండగా దే డు ఒక చెటుట్ను ఏరప్రచి
అతనికి నీడనిచుచ్నటుల్ చే డు.



మరుసటి ఉదయమందు దే డు ఒక పురుగును
ఏరప్రచగా అది చెటుట్ను తొలిచినందున చెటుట్
ఎండిపోయింది. దే డు డిగాలిని రపిప్ంచగా
యోనా తలకు ఎండదెబబ్ తగలి మమ్ లిల్ దుకుట
కంటె చచుచ్ట మేలని అనుకొనాన్డు. అందును
బటిట్ యోనాకు మరింత కోపము వచిచ్ంది.



అపుప్డు దే డు యోనాతో- ఈ
చెటుట్ను గురించి నీ
కోపించుట నాయ్యమా?



నీ కషట్పడకుండను పెంచకుండను
ఒక రా లోనే పుటిట్ పెరిగి ఒక
రా లోనే డిపోయిన ఈ
చెటుట్ షయములో

నీ
చారపడుచునాన్ !



నీనె జల షయములో నేను
చారపడవదాద్? అని యోనాతో

అనాన్డు. 



యోనా మరియు తిమింగలము

ఈ కథను మనము బిలులో

యోనా

అధాయ్యములలో చూడగలము

“నీ కయ్ములు లల్డి అగుటతోడనే
లుగుకలుగును” కీరత్నలు 119:130
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á u…’_˝Ÿ ø£<∏ä eTq\qT düèwæº+∫q n<äT“¤‘·yÓTÆ <˚e⁄ì >∑÷]Ã 

‘Ó*j·T#˚düTÔ+~ eT]j·TT Äj·Tq mes√ qTe⁄« ‘Ó\TdüTø√yê\ì

ø√s¡T≈£î+≥THêï&ÉT. <˚e⁄ìø ‘Ó\TdüT eTqeTT #Ó&ÉT|üqT\T

#˚dæj·TTHêïeTT nì, Äj·Tq yê{Ïì bÕ|üeTT nì |æ\TkÕÔ&ÉT,

bÕ|üeTTq≈£î •ø£å eTs¡DeTT, ø±ì <˚e⁄&ÉT ìqTï ãVüQ>± Áù|$T+∫

‘·q @¬ø’ø£ ≈£îe÷s¡T&Ó’q j˚TdüTqT dæ\Teô|’ ˙ •ø£åqT uÛÑ]+#·T≥≈£îqT

eT]j·TT eTs¡DÏ+#·T≥≈£îqT |ü+|üã&ÓqT. |æeTà≥ j˚TdüT düJe⁄&Ó’

|üs¡˝À ø£eTqT, >ïèVü≤eTTq≈£î yÓfiËflqT. ˙e⁄ j˚TdüTì q$Tà

˙bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTì n&ç–q jÓT&É\ Äj·T ìedæ+#·TqT. q 

ìX¯Ãj·TeTT>± ø£å$T+#·TqT. Äj·Tq e∫Ã ˙˝À eT]j·TT ˙e⁄

j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î Äj·Tq‘√ J$+#Ó<äe⁄.



˙e⁄ Ç~ dü‘·´eTì q$Tàq≥T¢ nsTT‘˚ <˚e⁄ìøÏ á˝≤>ïT #Ó|üeTT:

Á|æj·TyÓTÆq j˚TdüT, MTs¡T <˚e⁄&Éì H˚qT qeTTà#·THêïqT. eT]j·TT 

Hê bÕ|üeTT\ ø=s¡≈£î ˙e⁄ eTìwæ>± |ü⁄{Ïº eTs¡DÏ+∫ eT]j·TT 

eTs¡˝≤ düJe⁄&Ó’Hêe⁄. <äj·T#˚dæHêJ$‘·eTT˝ÀìøÏ s¡eTTà eT]j·TT Hê

bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTT, Ä $<äeTT>± H˚qT ø=‘·Ô J$‘·eTTqT bı<Ó

<äqT, ˇø£ s√Eq ˙‘√ j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î ñ+<äTqT. H˚qT ˙

 _&É¶>± J$+#·T≥≈£îqT eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·T

eTT #˚j·TTeTT.T\ es¡≈£î ñ+&ÉT<äTqT. H˚qT ˙ _&É¶>± J$+#·T≥≈£îq

T eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·TeTT#˚j·TTeTT. 

Á|ür ~qeTT u…’_\T #·~$ <˚e⁄ì‘= e÷{≤¢&ÉTeTT! 
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