หนา 1832
โยนาห

1

พระเจาทรงเรียกโยนาห
พระวจนะของพระเยโฮวาห
มาถึ งโยนาหบุตรชายของอามิททัยวา
2 "จงลุ กขึ้ นไปยั ง นี น ะเวห นคร
ใหญ และร องกล าวโทษชาว
เมื องนั้ น เหตุ ความชั่ วของเขา
ทั้ งหลายได ขึ้ น มาเบื้ องหน าเรา
แลว"
โยนาหไดกบฏและขึ้ นเรือ
หนีไป แลวเกิดพายุใหญ
3 แต โยนาห ไ ด ลุ กขึ้ นหนี ไ ปยั ง
เมื องทารชิ ชจากพระพั กตร พระ
เยโฮวาห ท านได ลงไปยั งเมื อง
ยั ฟฟา และพบกําป นลําหนึ่ ง
กําลังไปเมืองทารชิช ดังนั้ นทาน
จึ งชําระค าโดยสาร และขึ้ นเรื อ
เดิ นทางร วมกั บเขาทั้ งหลายไป
ยั ง เมื อ งทารชิ ช ให พ น จากพระ
พักตรพระเยโฮวาห
4แต พระเยโฮวาห ทรงขั บกระแสลมใหญ ขึ้ นเหนื อทะเล จึ ง
เกิ ดพายุ ใหญ ในทะเลนั้ น จน
นากลัวกําป นจะอับปาง
5แลวบรรดาลูกเรือก็กลัว ตางก็
ร องขอต อพระของตน และเขา
โยนสิ น ค า ในกํ า ป นลงในทะเล
เพื่ อให กําป นเบาขึ้ น แตโยนาห
เข าไปข างในเรื อ นอนลงและ
หลับสนิท
6นายเรือจึงมาหาทานและกล าว

แกทานวา "โอ เจาคนขี้ เซาเอย
อยางไรกันนี่ ลุกขึ้ นซิ จงรองขอ
ต อพระเจ าของเจ า ชะรอยพระ
เจ า นั้ นจะทรงระลึ ก ถึ งพวกเรา
บาง เราจะไดไมพินาศ"
7 เขาทั้ งหลายก็ ชั ก ชวนกั น ว า
"มาเถอะ ให เราจั บสลากกั น
เพื่ อเราจะทราบว า ใครเป นต น
เหตุ แ ห ง ภั ย ซึ่ งเกิ ด ขึ้ นแก เ รา
นี้ " ดังนั้ นเขาก็ จับสลาก สลาก
นั้ นก็ตกแกโยนาห
8เขาจึ งพู ดกั บท านว า "จงบอก
เรามาเถิ ดว า ภั ยซึ่ งเกิ ดขึ้ นแก
เรานี้ ใครเปนตนเหตุ เจาหากิน
ทางไหน และเจ ามาจากไหน
ประเทศของเจาชื่ ออะไร เจาเปน
คนชาติไหน"
9และทานจึงตอบเขาวา "ขาพเจ าเป นคนฮี บรู และขาพเจ ายํา
เกรงพระเยโฮวาห พระเจ าแห ง
ฟาสวรรค ผู ทรงสร างทะเลและ
แผนดินแหง"
10 คนทั้ งปวงก็ กลั วยิ่ งนั ก จึ ง
ถามท านว า "ท านกระทําอะไร
เช นนี้ หนอ" เพราะคนเหล านั้ น
ทราบแล วว า ท านหลบหนี จาก
พระพักตรพระเยโฮวาห เพราะ
ทานบอกแกเขาเชนนั้ น
11 เขาทั้ งหลายจึ งกล าวแก ท าน
วา "เราควรจะทําอยางไรแกทาน
เพื่ อทะเลจะได สงบลงเพื่ อเรา"

(1) 2 พกษ 14:25; มธ 12:39 (2) ยนา 3:2 (3) อพย 4:13-14 (4) กดว 11:31
(5) 1 พกษ 18:26 (6) อสย 3:15 (7) วนฉ 7:13-14 (8) ยชว 7:19; 1 ซมอ 14:43
(9) ปฐก 14:13; ฟป 3:5 (10) ดนล 5:6-9; ยน 19:8 (11) 1 ซมอ 6:2; มคา 6:6-7
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หนา 1833
โยนาห 1, 2
เพราะทะเลยิ่ งกําเริ บมากขึ้ นทุ ก ถวายสั ต วบู ชาแด พระเยโฮวาห
ที
และปฏิญาณตัวไว
ปลามหึมาตัวหนึ่ ง
17 และพระเยโฮวาห ทรงกํ า หนดให ปลามหึ มาตั วหนึ่ ง กลื น
ไดกลืนโยนาหเขาไป
12 ท า นจึ ง ตอบเขาทั้ งหลายว า โยนาห เข าไป โยนาห ก็ อยู ใน
"จงจั บตั วข า พเจ า โยนลงไปใน ทองปลานั้ นสามวันสามคืน
โยนาหอธิษฐาน
ทะเลก็แลวกัน ทะเลก็จะสงบลง
และไดรอดพนไป
เพื่ อท าน เพราะข าพเจ าทราบ
แล วโยนาห ก็ อ ธิ ษ ฐานต อ
อยู วา ที่ พายุใหญเกิดขึ้ นแกทาน
พระเยโฮวาห พระเจ า ของ
เช นนี้ ก็ เนื่ องจากตั วข าพเจ า
ทานจากภายในทองปลานั้ น
เอง"
13 ถึ งกระนั้ น ก็ ดี พวกลู ก เรื อ ก็ 2ว า "ในคราวที่ ข าพระองค ตก
ช วยกั นตี กรรเชี ยงอย างแข็ งแรง ทุกขไดยาก ขาพระองครองทุกข
เพื่ อจะนําเรื อกลั บเข าฝ งแต ไม ต อพระเยโฮวาห และพระองค
ได เพราะว าทะเลยิ่ งกําเริบมาก ทรงสดับขาพระองค ขาพระองค
ร องทู ลจากท องของนรก และ
ขึ้ นตานเขาไว
14 เพราะฉะนั้ นเขาจึ ง ร อ งทู ล พระองคทรงฟงเสียงขาพระองค
ต อพระเยโฮวาห วา "โอ ข าแต 3 เพราะพระองค ท รงเหวี่ ยงข า
พระเยโฮวาห ข าพระองค ทั้ ง พระองค ล งไปในที่ ลึ ก ในท อ ง
หลายขอวิงวอนตอพระองค ขอ ทะเล และน้ํ า ก็ ท วมล อมรอบ
อย า ให พวกข า พระองค พิ น าศ ข าพระองค ไว บรรดาคลื่ นและ
เพราะชี วิ ตของชายผู นี้ เลย ขอ ระลอกของพระองค ท วมข าพระ
อย าให โทษของการทําให โลหิ ต องคแลว
ที่ ไร ความผิ ดตกมาเหนื อข าพระ 4ข าพระองค จึ งทู ลว า `ข าพระ
องค โอ ข าแต พระเยโฮวาห องค ถู กเหวี่ ยงให พ น จากสาย
เพราะว าพระองค ได ทรงกระทํา พระเนตรของพระองค แต ข า
พระองค จะเงยหน าดู พระวิ หาร
สิ่ งที่ พระองคทรงพอพระทัย"
15 เขาจึ งจั บโยนาห ทิ้ งลงไปใน บริสุทธิ์ ของพระองคไดอีก'
ทะเล ความป นป วนในทะเลก็ 5น้ํ า ก็ ท วมมิ ดข าพระองค คื อ
ถึ งจิ ตใจข าพระองค ที่ ลึ กก็ อยู
สงบลง
16 คนเหล า นั้ นก็ ยํ า เกรงพระ รอบตั วข าพระองค สาหร าย
เยโฮวาห ยิ่ งนั ก เขาทั้ งหลายก็ ทะเลก็พันศีรษะขาพระองคอยู

2

(12) 2 ซมอ 24:17 (13) โยบ 34:29 (14) ยนา 1:5 (15) ยชว 7:24-26; 2 ซมอ 21:8
(16) อสย 26:9; ดนล 4:34 (17) ปฐก 1:21 (1) 2 พศด 33:11 (2) ปฐก 32:7-12
(3) สดด 69:1-2; พคค 3:54 (4) สดด 31:22; อสย 38:10 (5) สดด 40:2; พคค 3:54
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โยนาห 2, 3
หนา 1834
6ข าพระองค ลงไปยั งที่ รากแห ง รบสองวา
ภู เขาทั้ งหลาย แผ นดิ นกั บดาล 2 "จงลุ กขึ้ นไปยั ง นี น ะเวห นคร
ประตู ป ดกั้ นข าพระองค ไว เ ป น ใหญ และประกาศข าวแก เมื อง
นิตย แตกระนั้ นก็ดี โอ ขาแต นั้ นตามที่ เราบอกเจา"
พระเยโฮวาห พระเจ าของข าพระ 3 ดั ง นั้ นโยนาห จึ ง ลุ ก ขึ้ นไปยั ง
องค พระองคยังทรงนําชีวิตของ นี นะเวห ตามพระวจนะของพระ
ข าพระองค ขึ้ นมาจากความ เยโฮวาห ฝายนีนะเวหเป นนคร
เป อยเนา
ใหญ โตมากที เดี ยว ถ าจะเดิ น
7เมื่ อ จิ ต ใจอ อนเพลี ยไปในตั ว ขามเมืองก็กินเวลาสามวัน
ของข าพระองค ข าพระองค 4 โยนาห ตั้ งต นเดิ นเข าไปใน
ระลึ กถึ งพระเยโฮวาห และคํา เมื อ งได ร ะยะทางเดิ น วั น หนึ่ ง
อธิ ษฐานของข าพระองค มาถึ ง และท านก็ ร องประกาศว า "อี ก
พระองค เขาสู พระวิหารบริสุทธิ์ สี่ สิบวัน นีนะเวหจะถูกคว่ํา"
ของพระองค
5ฝ ายประชาชนนครนี นะเวห ได
8 บรรดาผู ที่ แสดงความนั บถื อ เชื่ อพระเจ า เขาประกาศให อด
ต อพระเที ยมเท็ จ ย อมสละทิ้ ง อาหารและสวมผ ากระสอบ ตั้ ง
พระเมตตาเสีย
แตผู ใหญที่ สุดถึงผู นอยที่ สุด
9 แต ข า พระองค จะถวายสั ตว- 6กิ ต ติ ศั พท นี้ ลื อ ไปถึ ง กษั ต ริ ย
บู ชาแด พระองค พร อมด วย นครนี นะเวห พระองค ทรงลุ ก
เสียงโมทนาพระคุณ ขาพระองค ขึ้ นจากพระที่ นั่ ง ทรงเปลื้ อง
ปฏิ ญาณไว อย างไร ข าพระองค ฉลองพระองคออกเสีย ทรงสวม
จะทํา ตามคํ า ปฏิ ญาณอย า งนั้ น ผากระสอบแทน และประทับบน
การที่ ช ว ยให ร อดนั้ นเป น ของ กองขี้ เถา
พระเยโฮวาห"
7 พระองค ทรงออกพระราช
10 และพระเยโฮวาหตรัสสั่ งปลา กฤษฎี กา ประกาศไปทั่ วนคร
นั้ น มั นก็ สํารอกโยนาห ออกไว นีนะเวห โดยอํานาจกษัตริยและ
บนแผนดินแหง
บรรดาขุ นนางทั้ งหลายว า "คน
พระเจาทรงเรียกโยนาหอีก
หรือสัตว ไมวาฝูงสัตวใหญหรือ
ฝู งสั ตว เล็ ก ห ามลิ้ มรสสิ่ งใดๆ
โยนาหประกาศและ
อยาใหกินอาหาร อยาใหดื่ มน้ํา
คนนีนะเวหกลับใจ
แล วพระวจนะของพระเย- 8 ให ทั้ งคนและสั ต ว นุ งห ม ผ า
โฮวาห ม าถึ ง โยนาห เ ป น คํา กระสอบ ใหตั้ งจิ ตตั้ งใจร องทู ล

3

(6) พบญ 32:22 (7) สดด 22:14 (8) 1 ซมอ 12:21 (9) ปฐก 35:3; ฮชย 14:2
(10) ยนา 1:17 (1) ยน 21:15-17 (2) ศฟย 2:13-15 (3) ปฐก 22:3; มธ 21:28-29
(4) ยนา 3:10 (5) อพย 9:18 (6) ยรม 13:18 (7) 2 พศด 20:3 (8) มธ 3:8; กจ 3:19
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หนา 1835
โยนาห 3, 4
ต อพระเจ า เออ ให ทุ กคนหั น ฉะนั้ นบั ดนี้ ขอพระองค ทรง
กลั บ เสี ย จากการประพฤติ ชั่ ว เอาชี วิ ต ของข า พระองค ไปเสี ย
และเลิ กการทารุ ณซึ่ งมื อเขา เพราะว าข าพระองค ตายเสี ยก็ ดี
กระทํา
กวาอยู "
9ใครจะรู ได พระเจ าอาจจะทรง
พระเจาทรงสอน
กลั บและเปลี่ ยนพระทั ย คลาย
และวากลาวโยนาห
จากพระพิ โรธอั น รุ นแรงเพื่ อว า 4และพระเยโฮวาหตรัสวา "การ
เราจะมิไดพินาศ"
ที่ เจาโกรธเชนนี้ ดีอยู หรือ"
10 เมื่ อพระเจ า ทอดพระเนตร 5แล วโยนาห ก็ ออกไปนอกนคร
การกระทําของเขาแล วว า เขา นั่ งอยู ทางทิ ศตะวั นออกของ
กลั บไม ประพฤติ ชั่ วต อไป พระ เมื องนั้ นและท านทํ า เพิ งไว
เจ าก็ ทรงกลั บพระทั ยไม ลงโทษ เป นที่ ท านอาศั ย ท านนั่ งอยู ใต
ตามที่ พระองค ตรัสไว และพระ ร ม เพิ ง คอยดู เ หตุ ก ารณ อั น จะ
องคก็มิไดทรงลงโทษเขา
เกิดขึ้ นกับนครนั้ น
โยนาหโกรธ
6และพระเยโฮวาห พระเจ าทรง
เหตุ การณ นี้ ไม เป นที่ พอใจ กําหนดให ตนละหุ งตนหนึ่ งงอก
โยนาห อย างยิ่ ง และท าน ขึ้ นมาเหนื อโยนาห ให เป นที่
โกรธ
กําบั งศี รษะของท าน เพื่ อให
2ท านจึ งอธิ ษฐานต อพระเยโฮ- บรรเทาความร อนรุ มกลุ มใจใน
วาหวา "โอ ขาแตพระเยโฮวาห เรื่ องนี้ เพราะเหตุ ต นละหุ งต น
เมื่ อขาพระองคยังอยู ในประเทศ นี้ โยนาหจึงมีความยินดียิ่งนัก
ของขาพระองค ข าพระองค พูด 7แต ในเวลาเช าวั นรุ งขึ้ น พระ
แลววา จะเปนไปเชนนี้ มิใชหรือ เจาทรงกําหนดใหหนอนตัวหนึ่ ง
นี่ แหละเป น เหตุ ให ข าพระองค มากั ดกิ นต นละหุ งต นนั้ นจนมั น
ได รี บหนี ไปยั งเมื องทารชิ ช เหี่ ยวไป
เพราะขาพระองคทราบวา พระ 8ต อมาเมื่ อดวงอาทิ ตย ขึ้ นแล ว
องคทรงเปนพระเจาผู ทรงกอปร พระเจ า ทรงกํ า หนดให ล มตะดวยพระคุณ และทรงพระกรุณา วั นออกที่ ร อนผากพั ดมา และ
ทรงกริ้ วช า และบริ บู รณ ด วย แสงแดดก็ แผดลงบนศี รษะของ
ความเมตตา และทรงกลั บพระ โยนาห จนท านอ อนเพลี ยไป
ทัยไมลงโทษ
และท านนึ กปรารถนาในใจที่ จะ
3โอ ขาแตพระเยโฮวาห เพราะ ตายเสี ย จึ งทู ลขอว า "ให ข า

4

(9) 2 ซมอ 12:22; ยนา 1:6 (10) 1 พกษ 21:27-29 (1) มธ 20:15; ลก 7:39
(2) 1 พกษ 19:4; ยรม 20:7 (3) กดว 11:15; 1 พกษ 19:4 (4) กดว 20:11-12
(5) ยนา 1:5 (6) สดด 103:10-14 (7) โยบ 1:21 (8) อสค 19:12; วว 3:19
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โยนาห 4
หนา 1836
พระองคตายเสียก็ดีกวาอยู "
ใหมันเจริญ มันงอกเจริญขึ้ นใน
9 แต พระเจ าตรั ส กั บโยนาห ว า คื นเดี ยว แล วก็ ตายไปในคื น
"ที่ เจ าโกรธเพราะตนละหุ งนั้ นดี เดียวดุจกัน
อยู แลวหรื อ" ทานทู ลวา "ที่ ขา 11 ไม สมควรหรื อที่ เราจะไว
พระองค โกรธถึ ง อยากตายนี้ ดี ชี วิตเมื องนี นะเวห นครใหญ นั้ น
แลว พระเจาขา"
ซึ่ งมี พลเมื องมากกว าหนึ่ งแสน
10 และพระเยโฮวาห ตรั สว า สองหมื่ นคน ผู ไม ทราบว าข าง
"เจาสงสารตนละหุ งนั้ น ซึ่ งเจามิ ไหนมือขวาขางไหนมือซาย และ
ได ลงแรงปลู ก หรื อมิ ไดกระทํา มีสัตวเลี้ ยงเปนอันมากดวย"

(9) ปฐก 4:5-14; วนฉ 16:16; โยบ 5:2; ยนา 4:4; มธ 26:38; 2 คร 7:10; วว 9:6
(11) พบญ 1:39; สดด 36:6; อสย 1:18; ยนา 4:1; มธ 18:33; ลก 15:28-32
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