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หนนังสสือโยนาหห
ภาพรวมของโยนาหห: หนนังสสือโยนาหห์มมีความเปป็นเอกลนักษณห์ในหมมมู่หนนังสสือหมวดผมผู้พยากรณห์ (นผู้อย) 

โยนาหห์เปป็นหนนนึ่งในพวกผมผู้พยากรณห์ยยุคแรกสยุด และขณะทมีนึ่ผมผู้พยากรณห์คนอสืนึ่นๆทมีนึ่เหลสือทยุกคนพยากรณห์ถนงการ
พพิพากษาทมีนึ่จะมาและพระพพิโรธของพระเจผู้าทมีนึ่มมีตมู่อความบาปของอพิสราเอลหรสือยมดาหห์ โยนาหห์กลนับไมมู่ไดผู้ททา
ทนัทั้งสองอยมู่าง แตมู่มนันเปป็นเรสืนึ่องราวของผมผู้พยากรณห์ทมีนึ่ไมมู่เตป็มใจคนหนนนึ่งทมีนึ่ถมกเรมียกใหผู้ไปประกาศขมู่าวประเสรพิฐ
แกมู่ประชาชาตพิหนนนึ่งทมีนึ่เปป็นคนตมู่างชาตพิ เรสืนึ่องราวเปรมียบเทมียบนมีทั้สะทผู้อนถนงสารของขมู่าวประเสรพิฐทมีนึ่ตมู่อมาถมกนทา
ไปถนงประชาชาตพิตมู่างๆทมีนึ่เปป็นคนตมู่างชาตพิผมู่านทางพระมหาบนัญชาของพระเยซมครพิสตห์ โยนาหห์เปป็นคนฮมีบรมคน
หนนนึ่งทมีนึ่ไมมู่เตป็มใจประกาศแกมู่คนตมู่างชาตพิ กระนนัทั้น เพราะการประกาศในทผู้ายทมีนึ่สยุดของเขา คนจทานวนมากใน
กรยุงนมีนะเวหห์กป็กลนับใจจากความบาปของตน เราไดผู้เหป็นชนัดเจนถนงความคพิดของคนฮมีบรมในสมนัยนนัทั้น มมีความ
เกลมียดชนังและความรนังเกมียจตมู่อคนตมู่างชาตพิอยมู่างชนัดเจน แนมู่นอนวมู่าความคพิดเชมู่นนนัทั้นกป็มมีอยมมู่ในสมนัยของพระ
เยซม มมีภาพเปรมียบทมีนึ่ชนัดเจนดผู้วยของการทรงเรมียกของพระเจผู้าทมีนึ่มาถนงมนยุษยห์และผลทมีนึ่ตามมาของการตมู่อสมผู้กนับ
การทรงเรมียกของพระเจผู้า

2 พงศห์กษนัตรพิยห์ 14:25 กลมู่าวถนงคทาพยากรณห์หนนนึ่งทมีนึ่สทาเรป็จจรพิงของโยนาหห์ ชมู่วงเวลาแหมู่งคทาพยากรณห์
ของเขาอาจอยมมู่ประมาณ 825 กมู่อน ค.ศ. การรนับใชผู้ของเขาอยมมู่ในสมนัยของเยโรโบอนัมทมีนึ่ 2 กษนัตรพิยห์แหมู่ง
อพิสราเอล เขาอาจอยมมู่ในสมนัยเดมียวกนับผมผู้พยากรณห์โยเอล องคห์พระผมผู้เปป็นเจผู้าของเราทรงรนับรองการมมีอยมมู่จรพิงและ
ความแทผู้จรพิงของโยนาหห์ในมนัทธพิว 12:39-41

*****

ภาพรวมของโยนาหห 1: บทแรกของโยนาหห์เลมู่าเรสืนึ่องเกมีนึ่ยวกนับการทมีนึ่โยนาหห์หนมีการทรงเรมียกของ
พระเจผู้า พายยุทมีนึ่พระเจผู้าทรงใชผู้มาและการเผชพิญหนผู้าของเขากนับ 'ปลามหนมา' ตนัวนนัทั้น

ยนา 1:1-2 พระวจนะของพระเยโฮวาหห์มาถถึงโยนาหห์บบตรชายของอามมิทททัยวว่า 2 “จงลบก



ขถึขึ้นไปยทังนนีนะเวหห์นครใหญว่ และรร้องกลว่าวโทษชาวเมมืองนทัขึ้น เหตบความชทัชั่วของเขาททัขึ้งหลายไดร้ขถึขึ้นมาเบมืขึ้อง
หนร้าเราแลร้ว” การทรงเรภียกและการมอบหมายงานของพระเจข้าทภีที่มภีมาถถึงโยนาหหนนัรนปรากฏชนัดเจน เขาไดข้รนับ
การทรงเรภียกจากพระเจข้าใหข้ไปประกาศแกตนภีนะเวหห จะวตาไปแลข้วโยนาหหกกคสือมธิชชนันนารภีสมนัยพระคนัมภภีรหเดธิม
คนหนถึที่งซถึที่งถถูกพระเจข้าใชข้ไปยนังประชาชาตธิหนถึที่งทภีที่บาปหนา ความเหมสือนก นันระหวตางการรนับใชข้ของเขากนับงาน
รนับใชข้ในดข้านการประกาศในตตางแดนในปนัจจรุบนันกกปรากฏชนัดเจนทภีเดภียว

เปข้าหมายของการรนับใชข้ของเขาคสือ นครนภีนะเวหหซถึที่งเปกนนครหลวงแหตงจนักรวรรดธิอนัสซภีเรภีย ตนัรงอยถูตทาง
ฝนัที่งตะวนันออกของแมตนทร าไทกรธิส และอยถูตหตางไป 250 ไมลหทางทธิศตะวนันตกเฉภียงเหนสือของบาบธิโลน เวลาขณะ
นนัรนคสือประมาณหนถึที่งรข้อยปภีกตอนการรรุกรานของอนัสซภีเรภียและการกวาดตข้อนอาณาจนักรฝตายเหนสือแหตง
อธิสราเอลไปเปกนเชลย ในยรุคสมนัยนนัรนแหตงประวนัตธิศาสตรห อนัสซภีเรภียเปกนมหาอทานาจทภีที่ก ทาลนังเจรธิญรรุตงเรสืองของ
โลกสมนัยนนัรน ไมตเปกนทภีที่ทราบชนัดเจนวตาเพราะเหตรุใดพระเจข้าถถึงทรงเลสือกนภีนะเวหหสทาหรนับการประกาศเรสืที่อง
การกลนับใจใหมต แนตนอนวตาประชาชาตธิอสืที่นๆทภีที่เปกนคนตตางชาตธิตตางกกเปกนคนชนั ที่วตตอพระพนักตรหพระเจข้าเชตนกนัน 
กระนนัรน ในพระประสงคหอนันเปกนสธิทธธิธ ขาดของพระเจข้า พระองคหประทานโอกาสแกตนภีนะเวหหสทาหรนับการกลนับ
ใจใหมต นอกจากนภีร  พระเมตตาและพระครุณของพระเจข้ากกปรากฏชนัดเจนดข้วย ในพระครุณของพระองคห 
พระเจข้าทรงใชข้ผถูข้พยากรณหคนหนถึที่งใหข้ไปประกาศการกลนับใจใหมต โดยเสนอการผตอนผนันแกตนภีนะเวหหจากการ
พธิพากษาทภีที่จะมานนัรน นภีที่เปกนภาพประกอบหนถึที่งทภีที่ชนัดเจนของพระครุณของพระเจข้า

เราทราบนข้อยมากเกภีที่ยวกนับโยนาหหนอกจากชสืที่อบธิดาของเขา – อามธิททนัย – และทภีที่วตาเมสืองเกธิดของเขาคสือ
กนัธเฮเฟอรห (2 พงศหกษนัตรธิยห 14:25) งานรนับใชข้ของเขากกคสือการไป "รข้องกลตาวโทษ" ความบาปของนภีนะเวหห 
ซถึที่งเปกนนครหนถึที่งทภีที่อยถูตหตางจากอธิสราเอลไปหลายรข้อยไมลห

ยนา 1:3 แตว่โยนาหห์ไดร้ลบกขถึขึ้นหนนีไปยทังเมมืองทารชมิชจากพระพทักตรห์พระเยโฮวาหห์ ทว่าน
ไดร้ลงไปยทังเมมืองยทัฟฟา และพบกกาปทัชั่นลกาหนถึชั่งกกาลทังไปเมมืองทารชมิช ดทังนทัขึ้นทว่านจถึงชการะคว่าโดยสาร และลงเรมือ
เดมินทางรว่วมกทับเขาททัขึ้งหลายไปยทังเมมืองทารชมิชใหร้พร้นจากพระพทักตรห์พระเยโฮวาหห์ เหกนไดข้ชนัดวตาโยนาหหไมต
อยากเขข้าไปในการรนับใชข้นภีร  มนันอาจเปกนความรนังเกภียจทภีที่มภีตตอการประกาศแกตพวกคนตตางชาตธิทภีที่นนับถสือพระ
ตตางดข้าวในดธินแดนทภีที่หตางไกล มนันอาจเปกนไดข้วตาเขามภีแผนการอสืที่นๆสทาหรนับชภีวธิตของตนและไมตเตกมใจ



ประกาศ ไมตวตากรณภีใด โยนาหหกกหาทางหนภีไปจากการทรงเรภียกของพระเจข้าทภีที่มภีตตอชภีวธิตของเขา คนเรายตอม
ททาเรสืที่องแปลกๆในการตตอสถูข้กนับพระประสงคหของพระเจข้า อาจเปกนไดข้วตาโยนาหหคธิดวตาเมสืที่อหนภีไปยนังทธิศทางทภีที่
ตรงกนันขข้ามแลข้วตนจะสามารถหนภีการทรงเรภียกของพระเจข้าทภีที่มภีตตอชภีวธิตของเขาไดข้

เขาจถึงลงไปยนังทตาเรสือเดธินทะเลทภีที่เมสืองยนัฟฟา ซถึที่งอยถู ตบนชายฝนัที่งทะเลเมดธิเตอรหเรเนภียนและชทาระคตา
โดยสารเพสืที่อขถึรนกทาปนัที่นลทาหนถึที่งซถึที่งมรุตงหนข้าไปยนังเมสืองทารชธิช ททาเลทภีที่ตนัรงของเมสืองทารชธิชไมตปรากฏชนัดเจน แตตดถู
เหมสือนวตาจะเปกนเมสืองหนถึที่งของชาวฟภีนธิเซภียซถึที่งตนัรงอยถูตบนเกาะๆหนถึที่งในทะเลเมดธิเตอรหเรเนภียนหรสือเปกนนครตธิด
ชายฝนัที่งนครหนถึที่งทภีที่นนั ที่นโดยอยถูตไปทางทธิศตะวนันตก คนกกคธิดกนันหลากหลายไลตตนัรงแตตเกาะไซปรนัส ไปจนถถึง
เมสืองทารหซนัสแหตงแควข้นซธิลธิเซภียซถึที่งเปกนทภีทๆี่ เปาโลจะเกธิดในเวลาตตอมา ไปจนถถึงประเทศสเปน ไมตวตากรณภีใด 
เมสืองทารชธิชกกอยถูตไกลจากอธิสราเอลและไกลจากนภีนะเวหหมากขถึรนไปอภีก นอกจากนภีร  ทธิศทางไปยนังเมสืองทารชธิ
ชกกตรงขข้ามกนับทธิศทางไปยนังนภีนะเวหหดข้วย โยนาหหก ทาลนังวธิที่งหนภีจากการทรงเรภียกของพระเจข้าทภีที่มภีตตอชภีวธิตของ
เขา เขากทาลนังวธิที่งหนภีจากพระประสงคหของพระเจข้า

ยนา 1:4-6  แตว่พระเยโฮวาหห์ทรงขทับกระแสลมใหญว่ขถึขึ้นเหนมือทะเล จถึงเกมิดพายบใหญว่ใน
ทะเลนทัขึ้น จนนว่ากลทัวกกาปทัชั่นจะอทับปาง การวธิที่งหนภีจากพระเจข้าคสือ การไปอยถูตในตทาแหนตงทภีที่เปกนอนันตราย พระเจข้า
ทรงใชข้พายรุใหญตลถูกหนถึที่งมาและกทาปนัที่นของโยนาหหกกก ทาลนังจะจมลงในไมตชข้าเพราะตกอยถูตในอนันตรายของการ
อนัปปาง

5 แลร้วบรรดาลลกเรมือกก็กลทัว ตว่างกก็รร้องขอตว่อพระของตน และเขาโยนสมินคร้าในกกาปทัชั่นลงในทะเลเพมืชั่อใหร้
กกาปทัชั่นเบาขถึขึ้น แตว่โยนาหห์เขร้าไปขร้างในเรมือ นอนลงและหลทับสนมิท ขณะทภีที่พายรุลถูกนนัรนทวภีความรรุนแรงขถึรนเรสืที่อยๆ
พวกลถูกเรสือกกหวาดกลนัวและเรธิที่มอธธิษฐานตตอพระตตางดข้าวทนัรงหลายของตน ยธิที่งกวตานนัรน พวกเขาเรธิที่มโยนสธินคข้าทภีที่
บรรทรุกมาลงทะเลเพสืที่อททาใหข้ก ทาปนัที่นเบาขถึรนและเพสืที่อเพธิที่มระยะพข้นนทราของกทาปนัที่นในการตข้านทานตตอทะเลทภีที่
เกรภีร ยวกราด อยตางไรกกตาม โยนาหหไดข้ลงไปในหข้องโดยสารของเรสือและหลนับสนธิท

6 นายเรมือจถึงมาหาทว่านและกลว่าวแกว่ทว่านวว่า “โอ เจร้าคนขนีขึ้เซาเออ๋ย อยว่างไรกทันนนีชั่ ลบกขถึขึ้นซมิ จงรร้องขอตว่อ
พระเจร้าของเจร้า บางทนีพระเจร้านทัขึ้นจะทรงระลถึกถถึงพวกเราบร้าง เราจะไดร้ไมว่พมินาศ” นายเรสือจถึงปลรุกโยนาหห



และบอกเขาใหข้เรธิที่มอธธิษฐานตตอพระเจข้าของเขา เขาหารถูข้ไมตวตาพระเยโฮวาหหทรงเปกนผถูข้ทภีที่ไดข้สตงพายรุลถูกนภีรมา
ตนัรงแตตแรก

ยนา 1:7-8 เขาททัขึ้งหลายกก็ชทักชวนกทันวว่า “มาเถอะ ใหร้เราจทับฉลากกทัน เพมืชั่อเราจะทราบวว่า 
ใครเปก็นตร้นเหตบแหว่งภทัยซถึชั่งเกมิดขถึขึ้นแกว่เรานนีขึ้” ดทังนทัขึ้นเขากก็จทับฉลาก ฉลากนทัขึ้นกก็ตกแกว่โยนาหห์ เหลตากะลาสภีทภีที่
นนับถสือพระตตางดข้าวจถึงตนัดสธินใจวตาพายรุทภีที่รรุนแรงนภีรถถูกสตงมาเพสืที่อเลตนงานใครสนักคนทภีที่อยถูตบนเรสือ พวกเขาหารถูข้ไมต
วตาพวกเขาถถูกเผงขนาดไหน พวกเขาจถึง "จนับฉลาก" ซถึที่งหมายถถึงการโยนกข้อนกรวดในสมนัยโบราณ หรสือ
เหมสือนกนับการทอดลถูกเตต๋า ในรถูปแบบทภีที่ไมตกลตาวไวข้ชนัดเจน ฉลากนนัรนตกแกตโยนาหหวตาเปกนตข้นเหตรุของความ
ลทาบากของพวกเขา

8 เขาจถึงพลดกทับทว่านวว่า “จงบอกเรามาเถมิดวว่า ภทัยซถึชั่งเกมิดขถึขึ้นแกว่เรานนีขึ้ ใครเปก็นตร้นเหตบ เจร้าหากมินทาง
ไหน และเจร้ามาจากไหน ประเทศของเจร้าชมืชั่ออะไร เจร้าเปก็นคนชาตมิไหน” พวกเขาจถึงเรธิที่มซนักไซข้ไลตเลภียงโยนาหห
ทนันทภี พวกเขาอยากรถูข้วตาเขาเปกนใครและททาไมเหตรุรข้ายนภีรถถึงกทาลนังเกธิดแกตพวกเขา พวกเขาอยากรถูข้วตาเขาททามา
หากธินอะไร เขามาจากทภีที่ไหนและเขาเปกนคนชาตธิไหน พวกเขาลงความเหกนอยตางถถูกตข้องแลข้ววตาโยนาหห
เปกนตข้นเหตรุแหตงวธิกฤตธิของพวกเขาและพวกเขาอยากรถูข้วตาททาไม!

ยนา 1:9-11 และทว่านจถึงตอบเขาวว่า “ขร้าพเจร้าเปก็นคนฮนีบรล และขร้าพเจร้ายกาเกรงพระเยโฮ
วาหห์พระเจร้าแหว่งฟร้าสวรรคห์ ผลร้ทรงสรร้างทะเลและแผว่นดมินแหร้ง” โยนาหหรนับสารภาพวตาเขาเปกนคนฮภีบรถู - เชสืรอ
สายของอธิสราเอล เขาใหข้การเพธิที่มเตธิมอภีกวตาเขายทาเกรงพระเยโฮวาหหพระเจข้า – พระเจข้าแหตงฟข้าสวรรคห 
พระองคหทรงเปกนผถูข้ทภีที่ไดข้สรข้างทนัรงแผตนดธินและทะเลลถึก ดถูเหมสือนวตาโยนาหหก ทาลนังเรธิที่มตระหนนักแลข้ววตาพระเจข้า
กทาลนังจนัดการกนับเขาอยถูต เขาจถึงใหข้คทาพยานทภีที่ชนัดเจนเกภีที่ยวกนับพระเยโฮวาหหพระเจข้าของเขา

10 คนททัขึ้งปวงกก็กลทัวยมิชั่งนทัก จถึงถามทว่านวว่า “ทว่านกระทกาอะไรเชว่นนนีขึ้หนอ” เพราะคนเหลว่านทัขึ้นทราบ
แลร้ววว่า ทว่านหลบหนนีจากพระพทักตรห์พระเยโฮวาหห์ เพราะทว่านบอกแกว่เขาเชว่นนทัขึ้น ในระหวตางทภีที่สนทนากนันอยถูต
นนัรน โยนาหหยนังเอตยดข้วยวตาเขากทาลนังหนภีจากพระเจข้า แมข้แตตคนทภีที่ยนังไมตรอดในหมถูตชาวโลกกกตระหนนักถถึงความ
หมายโดยนนัยของการททาเชตนนนัรน เหกนไดข้ชนัดในสายตาพวกเขาวตาพายรุทภีที่ก ทาลนังเกธิดขถึรนนภีร เปกนฝภีมสือของพระเจข้า 



พวกเขาจถึงไดข้ลธิรมลองความยทาเกรงองคหพระผถูข้เปกนเจข้าอยตางฉนับพลนัน ฤทธธิธ เดชของพระเยโฮวาหหในพายรุทภีที่โหม
กระหนทที่าตอนนนัรนปรากฏชนัดเจน พวกเขาจถึงตข้องการทราบใหข้ไดข้วตาเพราะเหตรุใดโยนาหหถถึงททาใหข้พวกเขาตก
อยถูตในอนันตรายเชตนนนัรน ชาวโลกมนักมองเหกนการกระททากธิจของพระเจข้าขณะทภีที่เหลตาครธิสเตภียนทภีที่มนักกบฏมอง
ไมตเหกน

11 เขาททัขึ้งหลายจถึงกลว่าวแกว่ทว่านวว่า “เราควรจะทกาอยว่างไรแกว่ทว่าน เพมืชั่อทะเลจะไดร้สงบลงเพมืชั่อเรา” 
เพราะทะเลยมิชั่งกกาเรมิบมากขถึขึ้นทบกทนี มภีไมตกภีที่สธิที่งทภีที่นตาสะพรถึงกลนัวมากไปกวตาการอยถูตบนเรสือลทาหนถึที่งทภีที่ก ทาลนังจะจม
ในทะเลทภีที่บข้าคลนั ที่ง นายเรสือและบรรดาลถูกเรสือของก ทาปนัที่นลทานนัรนจถึงถามวตาพวกเขาควรททาอยตางไรเพสืที่อททาใหข้
พระเจข้าทรงหายพธิโรธ

ยนา 1:12-14 ทว่านจถึงตอบเขาททัขึ้งหลายวว่า “จงจทับตทัวขร้าพเจร้าโยนลงไปในทะเลกก็แลร้วกทัน 
ทะเลกก็จะสงบลงเพมืชั่อทว่าน เพราะขร้าพเจร้าทราบอยลว่วว่า ทนีชั่พายบใหญว่เกมิดขถึขึ้นแกว่ทว่านเชว่นนนีขึ้ กก็เนมืชั่องจากตทัวขร้าพเจร้า
เอง” โยนาหหรถูข้สถึกฟข้องใจ เขารถูข้วตากทาลนังเกธิดอะไรขถึรน เขาไดข้พยายามทภีที่จะหนภีจากพระเจข้าและพบวตาเขาหนภีไมต
พข้น เขารถูข้วตาพายรุลถูกนภีรถถูกสตงมาจากพระเจข้าเพสืที่อเลตนงานเขา การหนภีจากพระเจข้าเปกนทภีที่ๆอนันตรายและโยนาหห
กกไดข้รนับบทเรภียนอนันเจกบปวดแลข้ว เขาจถึงบอกพวกกะลาสภีบนก ทาปนัที่นลทานนัรนใหข้แคตโยนเขาลงทะเลไป เขา
สนันนธิษฐานไดข้อยตางถถูกตข้องวตาพายรุลถูกนนัรนจะสงบทนันทภีทภีทๆี่ พวกเขาไดข้ททาเชตนนนัรนแลข้ว

13 ถถึงกระนทัขึ้นกก็ดนีพวกลลกเรมือกก็ชว่วยกทันตนีกรรเชนียงอยว่างแขก็งแรงเพมืชั่อจะนกาเรมือกลทับเขร้าฝทัชั่งแตว่ไมว่ไดร้ 
เพราะวว่าทะเลยมิชั่งกกาเรมิบมากขถึขึ้นตร้านเขาไวร้  ตข้องยกความดภีความชอบใหข้พวกเขาทภีที่พวกลถูกเรสือของก ทาปนัที่นลทา
นนัรนพยายามกลนับเขข้าฝนัที่งเพสืที่อพาโยนาหหกลนับขถึรนฝนัที่ง เรสือเดธินทะเลสมนัยนนัรนมนักมภีไมข้พายหลายชรุดซถึที่งพวกลถูกเรสือใชข้
พายไดข้เชตนกนัน พวกเขาพยายามพายเรสือกลนับเขข้าฝนัที่งแตตกกไมตสทาเรกจ ทะเลกทาลนังกทาเรธิบตข้านพวกเขาไวข้

14 เพราะฉะนทัขึ้นเขาจถึงรร้องทลลตว่อพระเยโฮวาหห์วว่า “โอ ขร้าแตว่พระเยโฮวาหห์ ขร้าพระองคห์ททัขึ้งหลายขอ
วมิงวอนตว่อพระองคห์ ขออยว่าใหร้พวกขร้าพระองคห์พมินาศเพราะชนีวมิตของชายผลร้นนีขึ้เลย ขออยว่าใหร้โทษของการ
ทกาใหร้โลหมิตทนีชั่ไรร้ความผมิดตกมาเหนมือขร้าพระองคห์ โอ ขร้าแตว่พระเยโฮวาหห์ เพราะวว่าพระองคห์ไดร้ทรงกระทกาสมิชั่ง
ทนีชั่พระองคห์ทรงพอพระททัย” ดข้วยสภาพจนตรอก พวกลถูกเรสือทภีที่ไมตนนับถสือพระเจข้าเรธิที่มอธธิษฐานตตอพระเยโฮ



วาหหใหข้ทรงไวข้ชภีวธิตพวกเขา ยธิที่งกวตานนัรน เพราะเลกงเหกนถถึงสธิที่งทภีที่พวกเขากทาลนังจะททา พวกเขาจถึงอข้อนวอนพระเย
โฮวาหหมธิใหข้ถสือโทษพวกเขาทภีที่เอาชภีวธิตคนหนถึที่งทภีที่ไรข้ความผธิด พวกเขาไดข้พยายามอยตางสรุดกทาลนังแลข้วทภีที่จะพาโย
นาหหกลนับเขข้าฝนัที่ง พวกเขาจถึงขอรข้องพระเจข้าใหข้ทรงไวข้ชภีวธิตพวกเขาและททาสธิที่งทภีที่พระองคหทรงเหกนสมควรกนับโย
นาหห

ยนา 1:15-16 เขาจถึงจทับโยนาหห์ทมิขึ้งลงไปในทะเล ความปทัชั่นปว่วนในทะเลกก็สงบลง ดข้วยความ
จนตรอก กะลาสภีเหลตานนัรนจถึงโยนโยนาหหลงทะเล ในทนันใดนนัรนทะเลกกหายกทาเรธิบและพายรุกกสงบลงทนันทภี

16 คนเหลว่านทัขึ้นกก็ยกาเกรงพระเยโฮวาหห์ยมิชั่งนทัก เขาททัขึ้งหลายกก็ถวายสทัตวบลชาแดว่พระเยโฮวาหห์และ
ปฏมิญาณตทัวไวร้ พวกลถูกเรสือของกทาปนัที่นลทานนัรนทภีที่ไมตนนับถสือพระเจข้าไดข้เหกนกนับตาถถึงความรรุนแรงของพายรุนนัรนทภีที่
พระเจข้าทรงใชข้มาและบนัดนภีรกกเหกนวตามนันสงบลงอยตางนตาอนัศจรรยห (ในทะเล แมข้แตตหลนังจากทภีที่พายรุลถูกหนถึที่งผตาน
พข้นไปแลข้ว คลสืที่นกกไมตหายปนัที่นปตวนในทนันทภี ระลอกคลสืที่นยนังกระเพสืที่อมอยถู ตตตอไปกระทนั ที่งหลนังจากทภีที่พายรุลถูกนนัรน
สงบลงแลข้ว) กะลาสภีเหลตานนัรนไดข้ประจนักษหถถึงการอนัศจรรยหหนถึที่งของพระเจข้าและมนันนทามาซถึที่งการฟข้องใจอยตาง
ลถึกซถึร งและความยทาเกรงองคหพระผถูข้เปกนเจข้า พวกเขาจถึงถวายสนัตวบถูชาแดตพระเยโฮวาหหพระเจข้าบนกทาปนัที่นของ
ตนและททาสนัญญาตตางๆตตอพระเจข้า – อาจเปกนสนัญญาวตาจะปรนนธิบนัตธิพระองคห เชสืที่อในพระองคหและนมนัสการ
พระองคห

ยนา 1:17 และพระเยโฮวาหห์ทรงจทัดเตรนียมปลามหถึมาตทัวหนถึชั่งไวร้ใหร้กลมืนโยนาหห์เขร้าไป และโย
นาหห์กก็อยลว่ในทร้องปลานทัขึ้นสามวทันสามคมืน ขณะเดภียวกนัน พระเจข้าทรงมภีแผนการอสืที่นๆอภีกสทาหรนับโยนาหห 
พระองคหไดข้ทรงจนัดเตรภียม "ปลามหถึมา" ตนัวหนถึที่งไวข้แลข้ว พวกนนักวธิจารณหอข้างวตาปลาวาฬทนัรงหลายไมตสามารถ
กลสืนอะไรบางอยตางทภีที่ใหญตขนาดคนๆหนถึที่งไดข้ ลทาคอของพวกมนันถถูกออกแบบมาสทาหรนับสธิที่งมภีชภีวธิตขนาดเลกก
ในทะเล อยตางไรกกตาม พระคนัมภภีรหกลตาววตามนันคสือ "ปลามหถึมา" ตนัวหนถึที่ง ในมนัทธธิว 12:40 คทาวตา ปลาวาฬ ถถูก
ใชข้ อยตางไรกกตามในภาษากรภีก คทานภีรหมายถถึงปลามหนมาตนัวหนถึที่งเหมสือนเดธิม บางทภีมนันอาจเปกนปลาวาฬตนัว
หนถึที่งทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงดนัดแปลงเปกนพธิเศษเพสืที่อรองรนับโยนาหหกกไดข้ ไมตวตากรณภีใด เหกนไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรง
กระททากธิจอยตางนตาอนัศจรรยห



ในสายตาของมนรุษยห โยนาหหเผชธิญกนับความนตาสะพรถึงกลนัวอภีกอยตางหนถึที่ง หากพายรุลถูกนนัรนและการถถูก
โยนลงทะเลยนังไมตพอ คราวนภีรสนัตวหขนาดมหถึมาตนัวหนถึที่งแหตงทะเลลถึกเรธิที่มกลสืนเขาเขข้าไปทนัรงตนัวแลข้ว เราคงไดข้แตต
จธินตนาการวตาขณะนนัรนเกธิดอะไรขถึรนบข้างในความคธิดของโยนาหห พระเจข้ายนังลงมสือก นับเขาไมตเสรกจ พระเจข้าทรง
มภีหลายวธิธภีทภีที่จะเปลภีที่ยนแปลงความตนัรงใจของคนๆหนถึที่ง คราวนภีร โยนาหหพบวตาตนัวเองอยถูตในทข้องของปลามหถึมา
ตนัวหนถึที่ง – ซถึที่งอาจเปกนปลาวาฬ

เหกนไดข้ชนัดเจนมากๆวตาโยนาหหอยถูตในทข้องปลาวาฬตนัวนภีร  "สามวนันสามคสืน" พระเยซถูทรงยสืนยนันเรสืที่องนภีร
ในมนัทธธิว 12:40 นอกจากนภีร  องคหพระผถูข้เปกนเจข้าของเรายนังตรนัสชนัดเจนดข้วยวตาการอยถูตในทข้องปลาวาฬตนัวนนัรนของ
โยนาหหเปกนภาพประกอบอยตางหนถึที่งของการถถูกฝนังไวข้ของพระองคหในใจกลางแผตนดธินโลกเปกนเวลาสามวนัน
สามคสืน ดถูความเหกนตตางๆเกภีที่ยวกนับมนัทธธิว 12:40 สทาหรนับรายละเอภียดเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับการถถูกตรถึงกางเขนของ
พระครธิสตห โยนาหหจะวตาไปแลข้วกกเปกนแบบหนถึที่งทภีที่เลกงถถึงพระครธิสตหในการสธิรนพระชนมห การถถูกฝนังไวข้และการ
ฟสืร นคสืนพระชนมหของพระองคห

*****

ภาพรวมของโยนาหห 2: บทนมีทั้บนันทนกคทาอธพิษฐานของโยนาหห์ตมู่อพระเจผู้าจากภายในทผู้องปลานนัทั้น มนัน
เปป็นคทาอธพิษฐานทมีนึ่แสดงถนงความชอกชททั้า การกลนับใจใหมมู่ การตนัดสพินใจและคทาสรรเสรพิญแดมู่พระเจผู้า 

ยนา 2:1 แลร้วโยนาหห์กก็อธมิษฐานตว่อพระเยโฮวาหห์พระเจร้าของทว่านจากภายในทร้องปลา
นทัขึ้น คงไมตมภีหข้องอธธิษฐานใดทภีที่แปลกไปกวตาทภีที่ๆโยนาหหอธธิษฐานแลข้ว พระเจข้าตข้องพาเขาไปอยถู ตในวธิกฤตธิขนัรน
รรุนแรงกตอนทภีที่โยนาหหจะเงยหนข้าขถึรนอธธิษฐาน แตตพระเจข้ากกทรงมภีวธิธภีตตางๆอนันเปภีที่ยมดข้วยฤทธธิธ เพสืที่อทภีที่จะดถึงความ
สนใจของคนๆหนถึที่ง นอกจากนภีร  เหกนไดข้ชนัดวตาไมตมภีสถานทภีที่ใดทภีที่คนเราอธธิษฐานไมตไดข้ บตอยครนัร งมนันมนักเปกนใน
โมงยามทภีที่มสืดมธิดทภีที่สรุดทภีที่คนเราอธธิษฐานอยตางรข้อนรนทภีที่สรุด

ยนา 2:2-3 วว่า "ในคราวทนีชั่ขร้าพระองคห์ตกทบกขห์ไดร้ยาก ขร้าพระองคห์รร้องทบกขห์ตว่อพระเยโฮ
วาหห์ และพระองคห์ทรงสดทับขร้าพระองคห์ ขร้าพระองคห์รร้องทลลจากทร้องของนรก และพระองคห์ทรงฟทังเสนียงขร้า
พระองคห์ คทาอธธิษฐานของโยนาหหถถูกบนันทถึกไวข้เชตนนภีร  ในโมงยามวธิกฤตธิของเขา เขาอธธิษฐาน – อยตางเกธิดผล



และอยตางรข้อนรน – และพระเจข้าทรงสดนับฟนังเขา ชตางเปกนพระสนัญญาหนถึที่งทภีที่แสนวธิเศษของพระเจข้า เมสืที่อผถูข้ใด
อธธิษฐานจากใจของตน พระเจข้าจะทรงสดนับฟนัง วลภีทภีที่เขากลตาวถถึง “ทข้องของนรก” เปกนคทาพถูดเปรภียบเทภียบ
อยตางชนัดเจน คทาทภีที่แปลวตา นรก (เชโอล) อาจหมายถถึงหลรุมฝนังศพหรสือยมโลกซถึที่งปกตธิเรภียกวตานรกกกไดข้ เหกนไดข้
ชนัดวตาโยนาหหไมตไดข้หมายความตรงตนัวทนัรงสองอยตาง แตตเทตาทภีที่เขารถูข้ เขาอาจไดข้ไปมาแลข้วกกไดข้ เขากทาลนังจข้อง
ความตายซถึที่งๆหนข้า เทตาทภีที่เขาทราบ เขาจะใชข้เวลาชตวงสรุดทข้ายของชภีวธิตในทข้องปลามหถึมาตนัวนนัรน เขาอธธิษฐาน
เชตนนนัรนและรข้องทถูลตตอพระเจข้า – และพระเจข้าทรงสดนับฟนังคทาอธธิษฐานของเขา 

3 เพราะพระองคห์ทรงเหวนีชั่ยงขร้าพระองคห์ลงไปในทนีชั่ลถึกในทร้องทะเล และนกขึ้ากก็ทว่วมลร้อมรอบขร้า
พระองคห์ไวร้ บรรดาคลมืชั่นและระลอกของพระองคห์ทว่วมขร้าพระองคห์แลร้ว โยนาหหเลตายข้อนถถึงประสบการณหทภีที่นตา
สะพรถึงกลนัวของการทภีที่ตนถถูกโยนลงไปในทะเลทภีที่เกรภีร ยวกราด เขาถถูกหข้อมลข้อมดข้วยทะเลทภีที่เกรภีร ยวกราดทนันทภี
และคลสืที่นกกโถมทนับตนัวเขา

ยนา 2:4 ขร้าพระองคห์จถึงทลลวว่า `ขร้าพระองคห์ถลกเหวนีชั่ยงใหร้พร้นจากสายพระเนตรของ
พระองคห์ แตว่ขร้าพระองคห์จะเงยหนร้าดลพระวมิหารบรมิสบทธมิธิ์ของพระองคห์ไดร้อนีก' รตองรอยแรกของการกลนับใจ
ใหมตปรากฏตรงนภีร  เทตาทภีที่โยนาหหทราบ พระเจข้าไดข้ทรงเหวภีที่ยงเขาพข้นจากสายพระเนตรของพระองคหแลข้ว 
กระนนัรนในความสธิรนหวนังของเขา โยนาหหกกตนัรงใจทภีที่จะอธธิษฐานตรงตตอพระวธิหารของพระเจข้าทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม 
ณ จรุดนภีร โยนาหหอาจยนังมธิไดข้ถถูกปลาวาฬ (นนัที่นคสือ ปลามหถึมา) ตนัวนนัรนกลสืนเขข้าไป เมสืที่อพายรุนนัรนสงบลงอยตางฉนับ
พลนัน เขากกเรธิที่มทรงตนัวไดข้ขณะอยถูตในนทราและหนันไปทางทธิศตะวนันออกและตรงไปยนังกรรุงเยรถูซาเลกม ชายฝนัที่ง
อธิสราเอลอาจยนังพอมองเหกนไดข้ไกลลธิบๆ โยนาหหจถึงอธธิษฐานตรงตตอพระวธิหารนนัรนตามทภีที่ซาโลมอนไดข้สนัที่งไวข้
ใน 1 พงศหกษนัตรธิยห 8:29 ทภีที่พระวธิหารนนัรนทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมการสถธิตของพระเจข้าบนโลกกกมภีอยถูตบนพระทภีที่นนั ที่ง
กรรุณานนัรน และโยนาหหอธธิษฐานขอพระเมตตาของพระเจข้า

ยนา 2:5-6 นกขึ้ากก็ทว่วมมมิดขร้าพระองคห์ คมือถถึงจมิตใจขร้าพระองคห์ ทนีชั่ลถึกกก็อยลว่รอบตทัวขร้า
พระองคห์ สาหรว่ายทะเลกก็พทันศนีรษะขร้าพระองคห์อยลว่ ขณะเดภียวกนันโยนาหหกกเรธิที่มจมลงในนทราหรสือถถูกปลาวาฬตนัว
นนัรนกลสืนเขข้าไป อาจเปกนไดข้วตาในทข้องปลาวาฬตนัวนนัรน มภีนทร าอยถูตเยอะ ตอนนภีรโยนาหหอาจถถูกสาหรตายทะเลเกภีที่ยว
ตธิดและมนันอาจพนันรอบศภีรษะเขาดข้วย นทรายตอยปกตธิแลข้วมภีสภาพเปกนกรด เหกนไดข้ชนัดวตาพระเจข้ามธิไดข้ทรง



อนรุญาตใหข้โยนาหหถถูกยตอย แตตนทร ายตอยในทข้องปลานนัรนอาจฟอกขาวตนัวเขาจนเมสืที่อเขาถถูกสทารอกออกมาในทภีที่สรุด 
เขาจถึงขาวไปทนัรงตนัว – ซถึที่งเปกนรถูปลนักษณหแบบผภี

6 ขร้าพระองคห์ลงไปยทังทนีชั่รากแหว่งภลเขาททัขึ้งหลาย แผว่นดมินกทับดาลประตลปมิดกทัขึ้นขร้าพระองคห์ไวร้เปก็นนมิตยห์ 
แตว่กระนทัขึ้นกก็ดนี โอ ขร้าแตว่พระเยโฮวาหห์พระเจร้าของขร้าพระองคห์ พระองคห์ยทังทรงนกาชนีวมิตของขร้าพระองคห์ขถึขึ้นมา
จากความเปมืชั่อยเนว่า โยนาหหพรรณนาวตาปลาวาฬตนัวนนัรนไดข้ดทาดธิที่งลงไปจนถถึงกข้นทะเล (โดยมภีโยนาหหอยถูตในทข้อง
มนันดข้วย) บรรดาโขดหธินใหญตๆแหตงทข้องทะเลกกอยถูตทภีที่กข้นทะเล โยนาหหอาจรถูข้สถึกวตาเจข้าปลาวาฬตนัวนภีร เอาตนัวไป
ไถโขดหธินเหลตานภีรดรุจดาลประตถูครุกใหญต กระนนัรน เมสืที่อเขาใครตครวญในเวลาตตอมา พระเจข้ากกทรงชตวยโยนาหห
ใหข้พข้นอยตางนตาอนัศจรรยหจากทภีที่ลถึกแหตงครุกใตข้นทร า

ยนา 2:7-9 เมมืชั่อจมิตใจอว่อนเพลนียไปในตทัวของขร้าพระองคห์ ขร้าพระองคห์ระลถึกถถึงพระเยโฮ
วาหห์ และคกาอธมิษฐานของขร้าพระองคห์มาถถึงพระองคห์ เขร้าสลว่พระวมิหารบรมิสบทธมิธิ์ของพระองคห์ เมสืที่อความหวนังทนัรง
มวลดถูเหมสือนมลายหายไปและเขาหมดหวนังในชภีวธิต โยนาหหกกระลถึกถถึงพระกรรุณาอนันอตอนโยนของพระเจข้า
และความรนักมนั ที่นคงของพระองคห เขาจดจทาพระสนัญญาตตางๆของพระเจข้าและอธธิษฐานตตอพระองคห จรุดสนใจ
ของเขามรุตงตรงไปทภีที่พระวธิหารทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมซถึที่งเปกนทภีที่ๆสงตาราศภีเชคธินาหหของพระเจข้าสถธิตอยถูต โยนาหหจถึง
อธธิษฐานตตอพระเจข้าเพสืที่อขอความชตวยเหลสือ ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในขข้อ 2 พระเจข้าทรงสดนับฟนังคทาอธธิษฐานของ
เขา

8 บรรดาผลร้ทนีชั่แสดงความนทับถมือตว่อพระเทนียมเทก็จ ยว่อมสละทมิขึ้งพระเมตตาเสนีย โยนาหหดถูเหมสือนจะ
หมายถถึงโลกของคนนนับถสือรถูปเคารพในสมนัยของเขา พวกเขาแสดงความนนับถสือตตอพระเทภียมเทกจในบรรดา
รถูปเคารพของตน และในการททาเชตนนนัรน พวกเขาจถึงทอดทธิรงบตอนทราพรุแหตงพระเมตตาในพระเยโฮวาหหพระเจข้า

9 แตว่ขร้าพระองคห์จะถวายสทัตวบลชาแดว่พระองคห์ พรร้อมดร้วยเสนียงโมทนาพระคบณ ขร้าพระองคห์ปฏมิญาณ
ไวร้อยว่างไร ขร้าพระองคห์จะทกาตามคกาปฏมิญาณอยว่างนทัขึ้น การทนีชั่ชว่วยใหร้รอดนทัขึ้นเปก็นของพระเยโฮวาหห์" โยนาหห
จถึงตนัรงใจทภีที่จะถวายสนัตวบถูชาเดภียวทภีที่เขาททาไดข้ในขณะนนัรนและนนัที่นกกคสือสนัตวบถูชาแหตงการขอบพระครุณ เขาตนัรงใจ
ทภีที่จะขอบพระครุณพระเจข้าสทาหรนับความประเสรธิฐของพระองคห เขาจถึงปฏธิญาณวตาจะขอบพระครุณพระเจข้า



สทาหรนับการชตวยใหข้พข้นใดๆกกตามทภีที่พระองคหทรงจนัดใหข้ เขาจถึงปธิดทข้ายคทาอธธิษฐานของตนโดยการประกาศวตา
ความรอดเปกนขององคหพระผถูข้เปกนเจข้า นนั ที่นเปกนความจรธิงในตอนนนัรน มนันยนังเปกนจรธิงอยถูตเหมสือนเดธิมจนทรุกวนันนภีร  
นตาสนใจทภีที่วตาคทาทภีที่แปลวตา ความรอด (เยชมวาหห์) เปกนคทาฮภีบรถูทภีที่เทตากนับ เยซม คทานภีรมภีความหมายตรงตนัววตา ‘ผถูข้ชตวย
ใหข้รอด’ หรสือ ‘ความรอด’ วลภีนภีร จรธิงๆแลข้วกลตาววตา ‘พระเยซถูทรงเปกนองคหพระผถูข้เปกนเจข้า’ และวตาพระองคหทรง
เปกนพระผถูข้ชตวยใหข้รอด พระองคหจถึงทรงเปกนความรอดทภีที่แสดงออกเปกนบรุคคล

ยนา 2:10 และพระเยโฮวาหห์ตรทัสสทัชั่งปลานทัขึ้น มทันกก็สการอกโยนาหห์ออกไวร้บนแผว่นดมินแหร้ง
พระเจข้าทรงททาใหข้เจข้าปลาวาฬ (นนัที่นคสือ ปลา) ตนัวนนัรนเกธิดอาการอาหารไมตยตอย พระองคหผถูข้ทรงสรข้างเจข้าสนัตวหนนัรน
จถึงออกคทาสนัที่งใหข้สธิที่งทภีที่อยถูตในทข้องปลานนัรนไหลยข้อนออกมา นอกจากนภีร  พระเจข้าทรงจนัดการใหข้เจข้าปลาวาฬนนัรนททา
เชตนนนัรนบนชายหาดดข้วย โยนาหหจถึงออกมาไดข้ เขาคงอยถู ตในสภาพทภีที่พธิลถึกนตาดถู นนัที่นคสือ ขาวไปทนัรงตนัวเพราะนทรา
ยตอยของปลาวาฬนนัรนและถถูกพนันรอบตนัวดข้วยสาหรตายทะเล เขาคงเหมกนไปทนัรงตนัวดข้วย เขาจถึงอยถูตบนชายหาด
ของปาเลสไตนห โดยไมตกบฏตตอการทรงเรภียกของพระเจข้าทภีที่มภีมาถถึงเขาอภีกตตอไป พระเจข้าทรงมภีวธิธภีตตางๆทภีที่ไดข้
ผลของการดถึงความสนใจของคนๆหนถึที่ง โยนาหหไดข้เรภียนรถูข้เรสืที่องนนัรนอยตางเจกบปวด

*****

ภาพรวมของโยนาหห 3: เนสืทั้อหาสมู่วนทมีนึ่สองของหนนังสสือโยนาหห์ปรากฏตรงนมีทั้ พระเจผู้าทรงเรมียกผมผู้
พยากรณห์ทมู่านนมีทั้เปป็นครนัทั้งทมีนึ่สองใหผู้ไปยนังนมีนะเวหห์ เขาททาตามนนัทั้นและคนทนัทั้งนครนนัทั้นกลนับใจใหมมู่เพราะการ
ประกาศของเขา

ยนา 3:1-2 แลร้วพระวจนะของพระเยโฮวาหห์มาถถึงโยนาหห์เปก็นคการบสองวว่า พระเจข้าไดข้
ทรงเรภียกโยนาหหไปแลข้วครนัร งหนถึที่งตามทภีที่หมายเหตรุไวข้ใน 1:1 โยนาหหไดข้วธิที่งหนภีไปจากการทรงเรภียกของ
พระเจข้าและบนัดนภีรพระเจข้าทรงดถึงความสนใจของเขาไดข้แลข้ว ไมตมภีทภีที่แหตงใดทภีที่คนๆหนถึที่งจะหนภีไปจากการทรง
เรภียกของพระเจข้าไดข้ บนัดนภีรพระเจข้าจถึงตรนัสกนับเขาอภีกครนัร ง

2 "จงลบกขถึขึ้นไปยทังนนีนะเวหห์นครใหญว่ และประกาศขว่าวแกว่เมมืองนทัขึ้นตามทนีชั่เราบอกเจร้า" การทรงเรภียก
ของพระเจข้าเปกนครนัร งทภีที่สองทภีที่มภีมาถถึงโยนาหหกกแทบจะเปกนแบบเดภียวกนับการทรงเรภียกครนัร งแรกของพระองคห โย



นาหหไดข้เรภียนรถูข้อยตางเจกบปวดวตาจะตข้องฟนังการทรงนทาของพระเจข้าสทาหรนับชภีวธิตของเขา โยนาหหไมตมภีเหตรุตข้อง
กนังวลเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่จะตข้องประกาศ พระเจข้าตรนัสชนัดเจนวตาพระองคหจะทรงกลตาวแกตโยนาหหในเรสืที่องนนัรน คทาทภีที่
แปลวตา บอก (ดาบารห์) มภีความหมายขนัรนพสืรนฐานทภีที่สรุดวตา ‘พถูด’ พระเจข้าทรงสนัญญาโยนาหหวตาพระองคหจะทรง
บอกเขาวตาจะตข้องประกาศเรสืที่องอะไร ใน 1:2 พระเจข้ายนังตรนัสชนัดเจนดข้วยวตาความชนั ที่วชข้าของนภีนะเวหหเปกน
ประเดกนทภีที่พระองคหทรงสนพระทนัย

ยนา 3:3 ดทังนทัขึ้นโยนาหห์จถึงลบกขถึขึ้นไปยทังนนีนะเวหห์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหห์ ฝว่าย
นนีนะเวหห์เปก็นนครใหญว่โตมากทนีเดนียว ถร้าจะเดมินขร้ามเมมืองกก็กมินเวลาสามวทัน โยนาหหไดข้เรภียนรถูข้เรสืที่องความเชสืที่อฟนัง
อยตางเจกบปวด เขาจถึงลรุกขถึรนและไปตามทภีที่พระวจนะขององคหพระผถูข้เปกนเจข้าบอก การทรงเรภียกของเขาคลข้ายก นับ
การทรงเรภียกและคทาบนัญชาของครธิสเตภียนสมนัยพระคนัมภภีรหใหมตทรุกคนทภีที่ใหข้ออกไปและประกาศขตาวประเสรธิฐ 
นภีนะเวหหเปกนนครใหญตโตเหมสือนอยตางทภีที่ชาวโลกเรภียกมหานครตตางๆในปนัจจรุบนัน

วลภีทภีที่กลตาวถถึงการเดธินทาง “สามวนัน” ถถูกเชสืที่อโดยบางคนวตาเปกนระยะทางแบบตนัดขวางนครนนัรนจาก
ดข้านหนถึที่งไปยนังอภีกดข้านหนถึที่ง หากผถูข้ใดเดธินยภีที่สธิบไมลหไดข้ในหนถึที่งวนัน (ซถึที่งสมเหตรุสมผลอยตางแนตนอน) ความ
กวข้างของนครนนัรนกกจะเทตากนับหกสธิบไมลห คนอสืที่นๆกกเสนอแนะวตานภีที่หมายถถึงเสข้นรอบวงของนครนนัรนหรสือ
ระยะทางรอบๆปรธิมณฑลของมนัน หรสือเพราะเหตรุทภีที่นภีนะเวหหตนัรงอยถูตตามแนวฝนัที่งแมตนทร าไทกรธิส มนันจถึงเปกนไป
ไดข้ทภีที่วตานครนภีรทอดตนัวยาวออกไปในแนวแคบๆเปกนระยะทางหลายไมลหตลอดแนวฝนัที่งแมตนทร านนัรน อยตางหลนังนภีร
นตาจะใชตมากทภีที่สรุด

ยนา 3:4 โยนาหห์ตทัขึ้งตร้นเดมินเขร้าไปในเมมืองไดร้ระยะทางเดมินวทันหนถึชั่ง และทว่านกก็รร้อง
ประกาศวว่า "อนีกสนีชั่สมิบวทัน นนีนะเวหห์จะถลกควกชั่า" ผถูข้พยากรณหทตานนภีร เดธินทางไปยนังใจกลางของนครนนัรนและเรธิที่ม
ประกาศวตาการพธิพากษาจะตกลงบนนครนนัรนในสภีที่สธิบวนันหากพวกเขาไมตกลนับใจใหมต การฟสืร นฟถูครนัร งใหญตทภีที่กธิน
บรธิเวณไปทนั ที่วนครนนัรนกทาลนังเรธิที่มขถึรนแลข้ว สภีที่สธิบมนักเปกนตนัวเลขหนถึที่งทภีที่เชสืที่อมโยงกนับการพธิพากษาในพระคนัมภภีรห 
การควทที่านครนภีนะเวหหไมตไดข้ถถูกเจาะจงไวข้ แตตเหกนไดข้ชนัดวตาพระเยโฮวาหหพระเจข้าจะทรงพธิพากษานครนนัรนเชตน
นนัรน มนันอาจเปกนมาโดยกองทนัพของประชาชาตธิหนถึที่งทภีที่เปกนศนัตรถู หรสือทภีที่เปกนไปไดข้มากกวตากกคสือพระเจข้าทรง
จนัดการพวกเขาโดยตรงดข้วยไฟจากสวรรคหเหมสือนทภีที่พระองคหทรงททาก นับเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห ไมต



วตากรณภีใด ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกกเตสือนวตาหากนครนนัรนไมตกลนับใจใหมตจากความบาปของตน พระเจข้าจะทรง
พธิพากษานครนนัรนในไมตชข้าดข้วยการพธิพากษาครนัร งใหญต

ยนา 3:5 ฝว่ายประชาชนนครนนีนะเวหห์ไดร้เชมืชั่อพระเจร้า เขาประกาศใหร้อดอาหาร และ
สวมผร้ากระสอบ ตทัขึ้งแตว่ผลร้ใหญว่ทนีชั่สบดถถึงผลร้นร้อยทนีชั่สบด การฟสืร นฟถูอนันนตาทถึที่งเรธิที่มแพรตกระจายทนั ที่วมหานครนภีนะเวหห 
พวกเขา (1) เชสืที่อพระเจข้าและ (2) กลนับใจใหมตจากความบาปของตนซถึที่งเหกนไดข้ชนัดจากการอดอาหารและการ
ถตอมจธิตถตอมใจลงของพวกเขา การสวมผข้ากระสอบเปกนธรรมเนภียมหนถึที่งในตะวนันออกกลางของการไวข้ทรุกขห
และการถตอมใจ มนันเปกนสนัญลนักษณหทภีที่แสดงออกภายนอกอยตางหนถึที่งของการกลนับใจใหมตทภีที่อยถูตภายใน นอกจาก
นภีร  คนทนัทั้งนครนนัรนกกกลนับใจใหมตไลตตนัรงแตตระดนับสถูงทภีที่สรุดของสนังคมไปจนถถึงตทที่าทภีที่สรุด สธิที่งทภีที่นตาทถึที่งกกคสือวตานภีที่อาจ
เปกนนครตมู่างชาตพินครแรกทภีที่ถถูกบนันทถึกไวข้ในพระคนัมภภีรหทภีที่กลนับใจใหมตเพราะการประกาศพระวจนะของ
พระเจข้า สธิที่งทภีที่นตาทถึที่งยธิที่งกวตากกคสือวตา การกลนับใจใหมตนนัรนเกธิดขถึรนกนับคนทนัรงนครนนัรน

ยนา 3:6 กมิตตมิศทัพทห์นนีขึ้ลมือไปถถึงกษทัตรมิยห์นครนนีนะเวหห์ พระองคห์ทรงลบกขถึขึ้นจากพระทนีชั่นทัชั่ง 
ทรงเปลมืขึ้องฉลองพระองคห์ออกเสนีย ทรงสวมผร้ากระสอบแทน และประททับบนกองขนีขึ้เถร้า แมข้แตตกษนัตรธิยหแหตงนภี
นะเวหหเมสืที่อไดข้ยธินขข้อความของโยนาหหกกกลนับใจใหมตและแสดงมนันออกมาเปกนความถตอมใจทภีที่เหกนไดข้ภายนอก 
การฟสืร นฟถูทภีที่เกธิดขถึรนทนั ที่วนภีนะเวหหเพราะการประกาศของโยนาหหกกยธิที่งใหญตจรธิงๆ บางคนไดข้เสนอวตากษนัตรธิยหทภีที่ไมต
ระบรุนามผถูข้นภีรมภีชสืที่อวตา พถูล (Pul) กษนัตรธิยหผถูข้มภีชสืที่อเสภียงองคหหนถึที่งในอนัสซภีเรภีย

ยนา 3:7-9 พระองคห์ทรงออกพระราชกฤษฎนีกา ประกาศไปททัชั่วนครนนีนะเวหห์ โดยอกานาจ
กษทัตรมิยห์และบรรดาขบนนางททัขึ้งหลายวว่า "คนหรมือสทัตวห์ ไมว่วว่าฝลงสทัตวห์ใหญว่หรมือฝลงสทัตวห์เลก็ก หร้ามลมิขึ้มรสสมิชั่งใดๆ 
อยว่าใหร้กมินอาหาร อยว่าใหร้ดมืชั่มนกขึ้า นอกจากนภีร  กษนัตรธิยหองคหนภีร ยนังออกพระราชกฤษฎภีกา โดยประกาศไปทนั ที่วนคร
นนัรนดข้วยวตา อยตาใหข้ผถูข้ใด (และหข้ามมธิใหข้สนัตวหใชข้ใดๆ) รนับประทานหรสือดสืที่มแมข้แตตนทร า การอดอาหารอยตางสธิรนเชธิง
จถึงถถูกสนัที่งโดยกษนัตรธิยหองคหนนัรนเพสืที่อแสดงออกถถึงความชอกชทรา การกลนับใจใหมตและการถตอมจธิตถตอมใจของ
ประชาชนทนัรงปวงตตอพระพนักตรหพระเจข้า การอดอาหารครนัร งนภีร จะกธินเวลานานเทตาใดไมตถถูกหมายเหตรุไวข้ 
แนตนอนวตามนันกธินเวลานานหนถึที่งวนัน เนสืที่องจากระยะทางขข้ามนครนภีนะเวหหเปกนการเดธินทางยาวสามวนัน การอด
อาหารครนัร งนภีร จถึงอาจยาวนานขนาดนนัรน เหกนไดข้ชนัดวตากษนัตรธิยหแหตงนภีนะเวหหองคหนภีร แสดงความจรธิงใจและจรธิงจนัง



ในการกลนับใจใหมตของตน

8 ใหร้ททัขึ้งคนและสทัตวห์นบว่งหว่มผร้ากระสอบ ใหร้ตทัขึ้งจมิตตทัขึ้งใจรร้องทลลตว่อพระเจร้า เออ ใหร้ทบกคนหทันกลทับเสนีย
จากการประพฤตมิชทัชั่ว และเลมิกการทารบณซถึชั่งมมือเขากระทกา กษนัตรธิยหแหตงนภีนะเวหหยนังสนัที่งใหข้ทนั ที่วทนัรงราชอาณาจนักร
ของเขาแสดงการกลนับใจใหมตโดยการสวมผข้ากระสอบดข้วย ตามทภีที่ชสืที่อของมนันบอกเปกนนนัย ผข้ากระสอบคสือ 
วนัสดรุเนสืรอหยาบทภีที่ใชข้ททาถรุงใสตขข้าว มนันไมตสวยและสวมใสตไมตสบาย แมข้แตตสนัตวหใชข้งานตตางๆของนภีนะเวหหกกจะ
ตข้องสวมผข้ากระสอบดข้วย นอกจากนภีรกษนัตรธิยหยนังสนัที่งใหข้คนทนั ที่วอาณาจนักรของเขาอธธิษฐานตตอพระเจข้าในการ
ยอมรนับสารภาพความบาปตตางๆของพวกเขาและขอความเมตตา เขายนังสนัที่งใหข้ทนั ที่วทนัรงอาณาจนักรของเขาหนันเสภีย
จากความบาปของพวกเขาดข้วย เหกนไดข้ชนัดอภีกวตาความรรุนแรงและอาชญากรรมตตางๆทภีที่รรุนแรงเปกนเรสืที่องปกตธิ
ในนภีนะเวหห กษนัตรธิยหจถึงสนัที่งใหข้เลธิกสธิที่งเหลตานภีร เสภีย แนตทภีเดภียวมภีการฟสืร นฟถูในนครนภีรตนัรงแตตระดนับบนสรุดลงมาจนถถึง
ระดนับลตางสรุด การกลนับใจใหมตในทรุกความหมายของคทาๆนภีร จถึงถถูกสนัที่งใหข้กระททาไลตตนัรงแตตกษนัตรธิยหลงมา

9 ใครจะรลร้ไดร้พระเจร้าอาจจะทรงกลทับและเปลนีชั่ยนพระททัย คลายจากพระพมิโรธอทันร บนแรงเพมืชั่อวว่าเราจะ
มมิไดร้พมินาศ" แมข้เปกนคนตตางชาตธิทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าว กษนัตรธิยหแหตงนภีนะเวหหกกหวนังวตาพระเจข้าจะทรงเหกนการก
ลนับใจใหมตอยตางเปธิดเผยของพวกเขาและจะทรงหนันเสภียจากพระพธิโรธอนันรรุนแรงของพระองคหทภีที่มภีตตอพวกเขา 
เขาตระหนนักอยตางเตกมทภีที่ถถึงฤทธานรุภาพของพระเยโฮวาหหพระเจข้าและความสามารถของพระองคหทภีที่จะจนัดการ
กนับพวกเขา

สธิที่งทภีที่นตาทถึที่งกกคสือวตา (1) กษนัตรธิยหตตางชาตธิทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าวผถูข้นภีร และอาณาจนักรของเขาเชสืนึ่อการ
ประกาศพระวจนะของพระเจข้าโดยชายคนหนถึที่งของพระเจข้า (2) พวกเขากลนับใจใหมตทนันทภีในแบบทภีที่ดภีทภีที่สรุดทภีที่
พวกเขารถูข้วตาควรททาอยตางไร (3) แมข้เปกนประชาชาตธิหนถึที่งทภีที่บาปหนา พวกเขากกรถูข้และเขข้าใจความยทาเกรงองคห
พระผถูข้เปกนเจข้า ดนังนนัรนการฟสืร นฟถูจถึงแพรตกระจายไปทนั ที่วนภีนะเวหห

ยนา 3:10 เมมืชั่อพระเจร้าทอดพระเนตรการกระทกาของเขาแลร้ววว่า เขากลทับไมว่ประพฤตมิชทัชั่ว
ตว่อไป พระเจร้ากก็ทรงกลทับพระททัยไมว่ลงโทษตามทนีชั่พระองคห์ตรทัสไวร้ และพระองคห์กก็มมิไดร้ทรงลงโทษเขา เหกนไดข้
ชนัดวตาการกลนับใจใหมตของนภีนะเวหหไมตใชตการกระททาแบบผธิวเผธิน พระเจข้าทรงทราบใจและพระองคหทรงเหกน



ความเปลภีที่ยนแปลงทภีที่เกธิดขถึรนกนับใจและการดทาเนธินชภีวธิตของพวกเขา ในแบบทภีที่เปกนนนัยสทาคนัญ เราอตานวตา
พระเจข้าทรงกลนับพระทนัย คทาทภีที่แปลวตา กลทับพระททัย (นาคนัม) ในบรธิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘เสภียใจ’ คทาทภีที่แปลวตา 
ลงโทษ (รา) ในบรธิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘ความยากลทาบาก’ หรสือ ‘ความทรุกขหใจ’ ความหมายตรงนภีรกกคสือวตา 
พระเจข้าทรงกลนับพระทนัยจากการพธิพากษานนัรนทภีที่พระองคหไดข้ทรงวางแผนไวข้วตาจะกระททาตตอนภีนะเวหหและทรง
ระงนับมนันไวข้กตอน ในมรุมมองทภีที่ใหญตกวตา เหกนไดข้ชนัดวตาการกระททาตตางๆของมนรุษยหสามารถเปลภีที่ยนใจของ
พระเจข้าไดข้ พระเจข้าทรงหมายพระทนัยไวข้แลข้ววตาจะพธิพากษานภีนะเวหห กระนนัรนเมสืที่อพวกเขากลนับใจใหมต 
อธธิษฐานและแสวงหาความเมตตาของพระองคห พระเจข้ากกทรงเปลภีที่ยนพระทนัยของพระองคหและทรงยนับยนัรง
การพธิพากษานนัรนทภีที่พระองคหไดข้ทรงวางแผนไวข้

*****

ภาพรวมของโยนาหห 4: บทนมีทั้เปป็นบทสมู่งทผู้ายของเรสืนึ่องราวของโยนาหห์ ตรงนมีทั้ผมผู้พยากรณห์ชาวฮมีบรมทมู่าน
นมีทั้โมโหทมีนึ่พระเจผู้าทรงระงนับการพพิพากษาทมีนึ่มมีตมู่อนครตมู่างชาตพินครหนนนึ่ง เขาจนงออกไปและอารมณห์ขยุมู่นมนัว
เพราะเหตยุนนัทั้น กระนนัทั้นพระเจผู้าทรงใชผู้บทเรมียนหนนนึ่งทมีนึ่ใชผู้วนัตถยุประกอบ นนันึ่นคสือ ตผู้นละหยุมู่ง เพสืนึ่อสอนผมผู้พยากรณห์
ทมู่านนมีทั้บทเรมียนหนนนึ่งวมู่าเขาตผู้องมมีความเหป็นอกเหป็นใจตมู่อคนเหลมู่านนัทั้นทมีนึ่หลงหายและกทาลนังมยุมู่งหนผู้าสมมู่นรก

ยนา 4:1-3 เหตบการณห์นนีขึ้ไมว่เปก็นทนีชั่พอใจโยนาหห์อยว่างยมิชั่ง และทว่านโกรธ เมสืที่อมนันเรธิที่มเหกนไดข้
ชนัดตตอโยนาหหวตาพระเจข้าไดข้ทรงยนับยนัรงการพธิพากษาของพระองคหทภีที่มภีตตอนภีนะเวหหแลข้ว เขาจถึงไมตพอใจและเรธิที่ม
โกรธมากๆ ในฐานะผถูข้พยากรณหชาวฮภีบรถูคนหนถึที่ง โยนาหหยตอมมภีอคตธิและความเปกนปฏธิปนักษหตตอประชาชาตธิ
เพสืที่อนบข้านตตางๆทภีที่เปกนคนตตางชาตธิ พวกยธิวตลอดหลายศตวรรษดถูถถูกคนตตางชาตธิวตาเปกนสรุนนัขทภีที่ไมตสะอาด เหกน
ไดข้ชนัดวตาโยนาหหหวนังจรธิงๆวตาพระเจข้าจะทรงพธิพากษานภีนะเวหห การเทศนาของเขาทภีที่มภีตตอคนเหลตานนัรน ซถึที่ง
แนตนอนวตาเตกมไปดข้วยความรข้อนรนอาจเกธิดจากอคตธิและความขมขสืที่นทภีที่มภีตตอนครตตางชาตธินภีร  เหกนไดข้ชนัดวตาเขา
แอบหวนังอยถูตลถึกๆวตาพระเจข้าจะทรงพธิพากษานครนภีร  ดข้วยเหตรุนภีร เขาจถึงรถูข้สถึกขมขสืที่นและโมโหเมสืที่อเขาทราบวตา
พระเจข้าจะไมตทรงพธิพากษาพวกเขา

2 ทว่านจถึงอธมิษฐานตว่อพระเยโฮวาหห์วว่า "โอ ขร้าแตว่พระเยโฮวาหห์ เมมืชั่อขร้าพระองคห์ยทังอยลว่ในประเทศของ



ขร้าพระองคห์ ขร้าพระองคห์พลดแลร้ววว่า จะเปก็นไปเชว่นนนีขึ้มมิใชว่หรมือ นนีชั่แหละเปก็นเหตบใหร้ขร้าพระองคห์ไดร้รนีบหนนีไปยทัง
เมมืองทารชมิช เพราะขร้าพระองคห์ทราบวว่า พระองคห์ทรงเปก็นพระเจร้าผลร้ทรงกอปรดร้วยพระคบณ และทรงพระ
กรบณา ทรงกรมิขึ้วชร้า และบรมิบลรณห์ดร้วยความเมตตา และทรงกลทับพระททัยไมว่ลงโทษ

โยนาหหจถึงอธธิษฐานตตอพระเจข้าดข้วยความขมขสืที่นแหตงจธิตใจและความโกรธ ซถึที่งเปกนวธิธภีอธธิษฐานทภีที่แยต
จรธิงๆ เหกนไดข้ชนัดวตาเมสืที่อพระเจข้าไดข้ทรงเรภียกโยนาหหครนัร งแรก ตอนทภีที่เขายนังอยถูตในอธิสราเอลประเทศของเขา โย
นาหหไดข้บอกพระเจข้าวตาสธิที่งนภีร จะเกธิดขถึรน เขากลนัววตาถข้าเขาไปยนังนภีนะเวหหและเทศนา คนเหลตานนัรนจะกลนับใจใหมต
และพระเจข้าจะทรงหนันเสภียจากพระพธิโรธของพระองคหจรธิงๆ โยนาหหจถึงอาจคธิดวตาเขาจะถถูกมองวตาเปกนผถูข้
พยากรณหเทกจทภีที่ประกาศเรสืที่องการพธิพากษาของพระเจข้าแลข้วมนันไมตเกธิดขถึรนจรธิงๆ เขารถูข้วตาพระเจข้าทรงเปกน 
“พระเจข้าผถูข้ทรงกอปรดข้วยพระครุณ และทรงพระกรรุณา ทรงกรธิรวชข้า และบรธิบถูรณหดข้วยความเมตตา”

ชตางเปกนคทาพรรณนาอนันแสนวธิเศษเกภีที่ยวกนับพระเจข้าผถูข้ยธิที่งใหญตของเรา แนตทภีเดภียว พระองคหทรง “กอปร
ดข้วยพระครุณ และทรงพระกรรุณา ทรงกรธิรวชข้า” ดนังนนัรนโยนาหหจถึงกลนัววตาพระเจข้าจะไมตทรงสตงการพธิพากษามา
ตตอสถูข้นภีนะเวหห รถูปการณหกลนับกลายเปกนเชตนนนัรนจรธิงๆและบนัดนภีร โยนาหหกกโกรธเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีรทนัรงหมด 

3 โอ ขร้าแตว่พระเยโฮวาหห์ เพราะฉะนทัขึ้นบทัดนนีขึ้ ขอพระองคห์ทรงเอาชนีวมิตของขร้าพระองคห์ไปเสนีย เพราะ
วว่าขร้าพระองคห์ตายเสนียกก็ดนีกวว่าอยลว่" ความไมตเปกนผถูข้ใหญตและความเหกนแกตตนัวของผถูข้พยากรณหทตานนภีรจถึงปรากฏ
ชนัดเจน สธิที่งเดภียวทภีที่เขาสนใจคสือโลกเลกกๆของตนัวเอง เขาจถึงงอนและอารมณหขรุตนมนัวและบอกพระเจข้าใหข้ทรงฆตา
เขาเสภีย เขาไมตอยากมภีชภีวธิตอยถูตอภีกตตอไปแลข้ว เขาไมตไดข้ตามใจอยาก เขาจถึงเดสือดดาลและโอดครวญและรถูข้สถึก
สมเพชตนัวเอง เรสืที่องราวทนัรงหมดของโยนาหหเปกนภาพประกอบหนถึที่งของคนๆหนถึที่งทภีที่ไมตรถูข้จนักโต สนใจแตตตนัวเอง
และไมตมภีความสรุข เขาวธิที่งหนภีจากการทรงเรภียกของพระเจข้า จากนนัรนเมสืที่อการรนับใชข้ไมตไดข้ออกมาตามแบบทภีที่เขา
คธิดวตาควรจะเปกน เขากกอยากลข้มเลธิกเสภีย

ยนา 4:4 และพระเยโฮวาหห์ตรทัสวว่า "การทนีชั่เจร้าโกรธเชว่นนนีขึ้ดนีอยลว่หรมือ" พระเจข้าจถึงทรง
ตตอวตาผถูข้พยากรณหทตานนภีร เรสืที่องความไมตเปกนผถูข้ใหญตอนันเหกนแกตตนัวของเขา โยนาหหจถึงเดสือดดาลและพระเจข้าทรง
ตตอวตาความโงตเขลาของเขา



ยนา 4:5 แลร้วโยนาหห์กก็ออกไปนอกนคร นทัชั่งอยลว่ทางทมิศตะวทันออกของเมมืองนทัขึ้น และ
ทว่านทกาเพมิงไวร้เปก็นทนีชั่ทว่านอาศทัย ทว่านนทัชั่งอยลว่ใตร้รว่มเพมิงคอยดลเหตบการณห์อทันจะเกมิดขถึขึ้นกทับนครนทัขึ้น ดข้วยอารมณห
เดสือดดาลโยนาหหจถึงเดธินยทที่าเทข้าออกไปจากนครนภีนะเวหหและปภีนขถึรนไปบนตลธิที่งชนันของแมตนทร าไทกรธิสบนฝนัที่ง
ตะวนันออกของนภีนะเวหห เขาจถึงททาเพธิง (เหกนไดข้ชนัดวตาดข้วยกธิที่งไมข้ทภีที่อยถูตแถวนนัรน) ทภีที่นนัที่นเพสืที่อหลบแสงแดด เขาจถึง
นนัที่งลงในเพธิงนนัรนเพสืที่อดถูวตาพระเจข้าจะทรงเทพระพธิโรธของพระองคหลงบนนภีนะเวหหหรสือไมต เหกนไดข้ชนัดวตาเขา
แอบหวนังอยถูตลถึกๆวตาพระเจข้าจะยนังทรงพธิพากษานครนนัรนอยถูต

ยนา 4:6-7 และพระเยโฮวาหห์พระเจร้าทรงกกาหนดใหร้ตร้นละหบว่งตร้นหนถึชั่งงอกขถึขึ้นมาเหนมือโย
นาหห์ ใหร้เปก็นทนีชั่กกาบทังศนีรษะของทว่าน เพมืชั่อใหร้บรรเทาความรร้อนรบว่มกล บร้มใจในเรมืชั่องนนีขึ้ เพราะเหตบตร้นละหบว่งตร้นนนีขึ้
โยนาหห์จถึงมนีความยมินดนียมิชั่งนทัก วนันนนัรน พระเจข้าทรงททาใหข้พสืชเถาวนัลยหชนธิดหนถึที่งงอกขถึรนบนเพธิงนนัรนทภีที่โยนาหหไดข้
ททาขถึรนเพสืที่อใหข้รตมเงาแกตเขาเพธิที่มเตธิม คทาทภีที่แปลวตา ความรร้อนรบว่มกล บร้มใจ (รา) ในบรธิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘ความ
ยากลทาบาก’ หรสือ ‘ความทรุกขหใจ’ โยนาหหดภีใจทภีที่ไดข้รตมเงาเพธิที่มเตธิมจากเถาของตข้นละหรุตงนนัรน

7 แตว่ในเวลาเชร้าวทันรบว่งขถึขึ้น พระเจร้าทรงกกาหนดใหร้หนอนตทัวหนถึชั่งมากทัดกมินตร้นละห บว่งตร้นนทัขึ้นจนมทัน
เหนีชั่ยวไป กระนนัรน เชข้าวนันถนัดมา พระเจข้ากกทรงททาใหข้เถาตข้นละหรุตงนนัรนตายและมนันกกเหภีที่ยวไป

ยนา 4:8-9 ตว่อมาเมมืชั่อดวงอาทมิตยห์ขถึขึ้นแลร้ว พระเจร้าทรงกกาหนดใหร้ลมตะวทันออกทนีชั่รร้อน
ผากพทัดมา และแสงแดดกก็แผดลงบนศนีรษะของโยนาหห์จนทว่านอว่อนเพลนียไป และทว่านนถึกปรารถนาในใจทนีชั่จะ
ตายเสนีย จถึงทลลขอวว่า "ใหร้ขร้าพระองคห์ตายเสนียกก็ดนีกวว่าอยลว่" ยธิที่งกวตานนัรนพระเจข้าทรงใชข้ลมตะวนันออกมาจากทะเล
ทรายขณะทภีที่ดวงอาทธิตยหแผดแสงจข้ายามเชข้า เมสืที่อแสงแดดในดธินแดนตะวนันออกกลางแผดเผาลงบนโยนาหหใน
วนันนนัรน เขากกอตอนเพลภียและปรารถนาทภีที่จะตาย เขาจถึงบตนวตาใหข้เขาตายเสภียกกดภีกวตามภีชภีวธิตอยถูต นภีที่เปกนภาพ
ประกอบหนถึที่งทภีที่ชนัดเจนของ ‘ครธิสเตภียน’ ทภีที่สนใจแตตตนัวเอง ไมตเปกนผถูข้ใหญตและททาตามเนสืรอหนนัง ความสนใจ
ทนัรงหมดของโยนาหหอยถูตทภีที่ตนัวเขาเองและโลกเลกกๆของเขา เขาไมตคธิดเลยวตาพระเจข้าทรงใชข้เขาไปประกาศการ
ฟสืร นฟถูครนัร งใหญตและคนทนัรงนครนนัรนไดข้กลนับใจใหมตแลข้ว เขากลนับนนัที่งสมเพชตนัวเองและโอดครวญเพราะความ
ปรารถนาของเขาไมตไดข้รนับการเตธิมเตกม เขาเปกนภาพประกอบทภีที่ชนัดเจนของจรุดจบของผถูข้คนทภีที่สนใจแตตตนัวเอง
และไมตรถูข้จนักโต สรุดทข้ายแลข้วพวกเขาเปกนคนทภีที่สมเพชตนัวเอง ซถึมเศรข้า และถถึงขนาดคธิดฆตาตนัวตายดข้วยซทรา



9 แตว่พระเจร้าตรทัสกทับโยนาหห์วว่า "ทนีชั่เจร้าโกรธเพราะตร้นละหบว่งนทัขึ้นดนีอยลว่แลร้วหรมือ" ทว่านทลลวว่า "ทนีชั่ขร้า
พระองคห์โกรธถถึงอยากตายนนีขึ้ดนีแลร้ว พระเจร้าขร้า" พระเจข้าจถึงทรงตตอวตาผถูข้พยากรณหทภีที่เหกนแกตตนัวทตานนภีร เกภีที่ยวกนับ
ความไมตรถูข้จนักโตของเขา พระเจข้าทรงถามโยนาหหตรงๆวตาเขามภีเหตรุอนันชอบธรรมจรธิงๆทภีที่จะโกรธเพราะเถาตข้น
ละหรุตงนนัรนหรสือไมต ในความเสภียใจอนันเหกนแกตตนัวของเขา โยนาหหอข้างวตาตนเปกนฝตายถถูกแลข้วในความโกรธอนัน
ไมตเปกนเรสืที่องของตน

ยนา 4:10-11 และพระเยโฮวาหห์ตรทัสวว่า "เจร้าสงสารตร้นละหบว่งนทัขึ้น ซถึชั่งเจร้ามมิไดร้ลงแรงปลลก 
หรมือมมิไดร้กระทกาใหร้มทันเจรมิญ มทันงอกเจรมิญขถึขึ้นในคมืนเดนียว แลร้วกก็ตายไปในคมืนเดนียวดบจกทัน พระเจข้าจถึงทรง
ตตอวตาผถูข้พยากรณหทตานนภีร เพราะความโงตเขลาอนันเหกนแกตตนัวของเขา เขามภีความสงสารใหข้ก นับพสืชเถาชนธิดหนถึที่งทภีที่
เขามธิไดข้ลงแรงในการเพาะปลถูกมนันเลย มนันงอกขถึรนในคสืนเดภียวและมนันกกเหภีที่ยวแหข้งไปในคสืนถนัดมา นนั ที่นกกเปกน
เรสืที่องทภีที่โงตเขลาในตนัวมนันเองอยถูตแลข้ว – ไมตพอใจเพราะพสืชเถาปตาชนธิดหนถึที่ง

11 ไมว่สมควรหรมือทนีชั่เราจะไวร้ชนีวมิตเมมืองนนีนะเวหห์นครใหญว่นทัขึ้น ซถึชั่งมนีพลเมมืองมากกวว่าหนถึชั่งแสนสอง
หมมืชั่นคน ผลร้ไมว่ทราบวว่าขร้างไหนมมือขวาขร้างไหนมมือซร้าย และมนีสทัตวห์เลนีขึ้ยงเปก็นอทันมากดร้วย" พระเจข้าจถึงทรงถาม
คทาถามทภีที่แทงใจดทา นครหนถึที่งซถึที่งมภีประชากรจทานวนนนับไมตถข้วนกกสทาคนัญกวตาพสืชเถาธรรมดาๆชนธิดหนถึที่งมาก
เทตาใด ในนภีนะเวหหมภีเดกกเลกกๆมากกวตา 120,000 คนทภีที่ไมตรถูข้จนักซข้ายขวา พวกเขาไมตมภีความผธิดแมข้แตตนธิดเดภียว 
พระเจข้าไมตควรไวข้ชภีวธิตเดกกเหลตานภีรพรข้อมกนับผถูข้ใหญตอภีกจทานวนมหาศาลทภีที่กลนับใจใหมตแลข้วและขอพระเมตตา
จากพระเจข้าหรสือ

ความหมายโดยนนัยทภีที่ชนัดเจนกกคสือวตา โยนาหหคธิดเลกกคธิดนข้อย ไมตรถูข้จนักโตและโงตเขลาทภีที่สนใจแตตตนัวเอง
แบบนนัรน เขาโมโหดข้วยเรสืที่องพสืชเถาชนธิดหนถึที่งในเมสืที่อเขาควรสนใจเกภีที่ยวกนับมวลชนมหาศาลในนครนนัรนทภีที่ไดข้
รนับการไวข้ชภีวธิตจากการพธิพากษาของพระเจข้ามากกวตา พระเจข้าทรงใชข้ผถูข้พยากรณหทภีที่ไมตรถูข้จนักโตทตานนภีร ใหข้ททางาน
หนถึที่งทภีที่ยธิที่งใหญต พระองคหยนังทรงใชข้ภาพประกอบหนถึที่งของพระเมตตาและความกรรุณาของพระองคหทภีที่มภีตตอ
แมข้แตตคนตตางชาตธิทภีที่ยอมหนันมาหาพระองคหดข้วยการกลนับใจใหมตดข้วย มภีบทเรภียนหนถึที่งทภีที่ชนัดเจนของการทภีที่
ประชาชนของพระเจข้าควรมภีความเหกนอกเหกนใจตตอคนเหลตานนัรนทภีที่หลงหายและกทาลนังพธินาศ สรุดทข้ายแลข้ว มภี
บทเรภียนหนถึที่งของความโงตเขลาของคนเหลตานนัรนทภีที่มรุตงสนใจแตตตนัวเอง พวกเขาเปกนคนทภีที่นตาสมเพชเหมสือนกนัน



หมด โยนาหหตข้องเรภียนรถูข้อยตางเจกบปวดเพสืที่อททาตามพระประสงคหของพระเจข้า เขายนังเรภียนรถูข้อยตางเจกบปวดดข้วยวตา
เขาควรสนใจคนอสืที่นแทนทภีที่จะสนใจตนัวเอง


