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หนนังสสือโยนาหห
ภาพรวมของโยนาหห: หนนังสสือโยนาหห์มมีความเปป็นเอกลนักษณห์ในหมมมู่หนนังสสือหมวดผมผู้พยากรณห์ (นผู้อย)
โยนาหห์เปป็นหนนนึ่งในพวกผมผู้พยากรณห์ยคยุ แรกสยุด และขณะทมีนึ่ผมผู้พยากรณห์คนอสืนึ่นๆทมีนึ่เหลสือทยุกคนพยากรณห์ถนงการ
พพิพากษาทมีนึ่จะมาและพระพพิโรธของพระเจผู้าทมีนึ่มมีตมู่อความบาปของอพิสราเอลหรสือยมดาหห์ โยนาหห์กลนับไมมู่ไดผู้ททา
ทนัทั้งสองอยมู่าง แตมู่มนันเปป็นเรสือนึ่ งราวของผมผู้พยากรณห์ทมีนึ่ไมมู่เตป็มใจคนหนนงนึ่ ทมีนึ่ถมกเรมียกใหผู้ไปประกาศขมู่าวประเสรพิฐ
แกมู่ประชาชาตพิหนนนึ่งทมีนึ่เปป็นคนตมู่างชาตพิ เรสืนึ่องราวเปรมียบเทมียบนมีทั้สะทผู้อนถนงสารของขมู่าวประเสรพิฐทมีนึ่ตมู่อมาถมกนทา
ไปถนงประชาชาตพิตมู่างๆทมีนึ่เปป็นคนตมู่างชาตพิผมู่านทางพระมหาบนัญชาของพระเยซมครพิสตห์ โยนาหห์เปป็นคนฮมีบรมคน
หนนนึ่งทมีนึ่ไมมู่เตป็มใจประกาศแกมู่คนตมู่างชาตพิ กระนนัทั้น เพราะการประกาศในทผู้ายทมีนึ่สยุดของเขา คนจทานวนมากใน
กรยุงนมีนะเวหห์กป็กลนับใจจากความบาปของตน เราไดผู้เหป็นชนัดเจนถนงความคพิดของคนฮมีบรมในสมนัยนนันทั้ มมีความ
เกลมียดชนังและความรนังเกมียจตมู่อคนตมู่างชาตพิอยมู่างชนัดเจน แนมู่นอนวมู่าความคพิดเชมู่นนนัทั้นกป็มอมี ยมมู่ในสมนัยของพระ
เยซม มมีภาพเปรมียบทมีนึ่ชนัดเจนดผู้วยของการทรงเรมียกของพระเจผู้าทมีนึ่มาถนงมนยุษยห์และผลทมีนึ่ตามมาของการตมู่อสมผู้กนับ
การทรงเรมียกของพระเจผู้า
2 พงศห์กษนัตรพิยห์ 14:25 กลมู่าวถนงคทาพยากรณห์หนนงนึ่ ทมีนึ่สทาเรป็จจรพิงของโยนาหห์ ชมู่วงเวลาแหมู่งคทาพยากรณห์
ของเขาอาจอยมมู่ประมาณ 825 กมู่อน ค.ศ. การรนับใชผู้ของเขาอยมมู่ในสมนัยของเยโรโบอนัมทมีนึ่ 2 กษนัตรพิยห์แหมู่ง
อพิสราเอล เขาอาจอยมมู่ในสมนัยเดมียวกนับผมผู้พยากรณห์โยเอล องคห์พระผมผู้เปป็นเจผู้าของเราทรงรนับรองการมมีอยมมู่จรพิงและ
ความแทผู้จรพิงของโยนาหห์ในมนัทธพิว 12:39-41
*****
ภาพรวมของโยนาหห 1: บทแรกของโยนาหห์เลมู่าเรสืนึ่องเกมีนึ่ยวกนับการทมีนึ่โยนาหห์หนมีการทรงเรมียกของ
พระเจผู้า พายยุทมีนึ่พระเจผู้าทรงใชผู้มาและการเผชพิญหนผู้าของเขากนับ 'ปลามหนมา' ตนัวนนันทั้
ยนา 1:1-2

พระวจนะของพระเยโฮวาหห์มาถถึงโยนาหห์บบตรชายของอามมิทททัยวว่า 2 “จงลบก

ขถึขึ้นไปยทังนนีนะเวหห์นครใหญว่ และรร้องกลว่าวโทษชาวเมมืองนทัขึ้น เหตบความชทัชั่วของเขาททัขึ้งหลายไดร้ขถึขึ้นมาเบมืขึ้อง
หนร้าเราแลร้ว” การทรงเรภียกและการมอบหมายงานของพระเจข้าทภีที่มมภี าถถึงโยนาหหนรนันปรากฏชนัดเจน เขาไดข้รนับ
การทรงเรภียกจากพระเจข้าใหข้ไปประกาศแกตนภีนะเวหห จะวตาไปแลข้วโยนาหหกคก สือมธิชชนันนารภีสมนัยพระคนัมภภีรหเดธิม
คนหนถึงที่ ซถึที่งถถูกพระเจข้าใชข้ไปยนังประชาชาตธิหนถึที่งทภีที่บาปหนา ความเหมสือนกนันระหวตางการรนับใชข้ของเขากนับงาน
รนับใชข้ในดข้านการประกาศในตตางแดนในปนัจจรุบนันกกปรากฏชนัดเจนทภีเดภียว
เปข้าหมายของการรนับใชข้ของเขาคสือ นครนภีนะเวหหซถึที่งเปกนนครหลวงแหตงจนักรวรรดธิอนัสซภีเรภีย ตนัรงอยถูทต าง
ฝนัที่งตะวนันออกของแมตนร ทาไทกรธิส และอยถูหต ตางไป 250 ไมลหทางทธิศตะวนันตกเฉภียงเหนสือของบาบธิโลน เวลาขณะ
นนัรนคสือประมาณหนถึที่งรข้อยปภีกตอนการรรุกรานของอนัสซภีเรภียและการกวาดตข้อนอาณาจนักรฝตายเหนสือแหตง
อธิสราเอลไปเปกนเชลย ในยรุคสมนัยนนัรนแหตงประวนัตธิศาสตรห อนัสซภีเรภียเปกนมหาอทานาจทภีที่กาท ลนังเจรธิญรรุตงเรสืองของ
โลกสมนัยนนัรน ไมตเปกนทภีที่ทราบชนัดเจนวตาเพราะเหตรุใดพระเจข้าถถึงทรงเลสือกนภีนะเวหหสทาหรนับการประกาศเรสืที่อง
การกลนับใจใหมต แนตนอนวตาประชาชาตธิอสืที่นๆทภีที่เปกนคนตตางชาตธิตตางกกเปกนคนชนัวที่ ตตอพระพนักตรหพระเจข้าเชตนกนัน
กระนนัรน ในพระประสงคหอนนั เปกนสธิทธธิธขาดของพระเจข้า พระองคหประทานโอกาสแกตนภีนะเวหหสทาหรนับการกลนับ
ใจใหมต นอกจากนภีร พระเมตตาและพระครุณของพระเจข้ากกปรากฏชนัดเจนดข้วย ในพระครุณของพระองคห
พระเจข้าทรงใชข้ผถูข้พยากรณหคนหนถึที่งใหข้ไปประกาศการกลนับใจใหมต โดยเสนอการผตอนผนันแกตนภีนะเวหหจากการ
พธิพากษาทภีที่จะมานนัรน นภีเที่ ปกนภาพประกอบหนถึที่งทภีที่ชนัดเจนของพระครุณของพระเจข้า
เราทราบนข้อยมากเกภีที่ยวกนับโยนาหหนอกจากชสืที่อบธิดาของเขา – อามธิททนัย – และทภีที่วาต เมสืองเกธิดของเขาคสือ
กนัธเฮเฟอรห (2 พงศหกษนัตรธิยห 14:25) งานรนับใชข้ของเขากกคสือการไป "รข้องกลตาวโทษ" ความบาปของนภีนะเวหห
ซถึที่งเปกนนครหนถึงที่ ทภีที่อยถูหต ตางจากอธิสราเอลไปหลายรข้อยไมลห
ยนา 1:3

แตว่โยนาหห์ไดร้ลบกขถึขึ้นหนนีไปยทังเมมืองทารชมิชจากพระพทักตรห์พระเยโฮวาหห์ ทว่าน

ไดร้ลงไปยทังเมมืองยทัฟฟา และพบกกาปทัชั่นลกาหนถึชั่งกกาลทังไปเมมืองทารชมิช ดทังนทัขึ้นทว่านจถึงชการะคว่าโดยสาร และลงเรมือ
เดมินทางรว่วมกทับเขาททัขึ้งหลายไปยทังเมมืองทารชมิชใหร้พร้นจากพระพทักตรห์พระเยโฮวาหห์ เหกนไดข้ชดนั วตาโยนาหหไมต
อยากเขข้าไปในการรนับใชข้นร ภี มนันอาจเปกนความรนังเกภียจทภีมที่ ภีตตอการประกาศแกตพวกคนตตางชาตธิทภีที่นบนั ถสือพระ
ตตางดข้าวในดธินแดนทภีที่หตางไกล มนันอาจเปกนไดข้วาต เขามภีแผนการอสืที่นๆสทาหรนับชภีวธิตของตนและไมตเตกมใจ

ประกาศ ไมตวาต กรณภีใด โยนาหหกหก าทางหนภีไปจากการทรงเรภียกของพระเจข้าทภีที่มภีตตอชภีวธิตของเขา คนเรายตอม
ททาเรสืที่องแปลกๆในการตตอสถูข้กบนั พระประสงคหของพระเจข้า อาจเปกนไดข้วาต โยนาหหคธิดวตาเมสืที่อหนภีไปยนังทธิศทางทภีที่
ตรงกนันขข้ามแลข้วตนจะสามารถหนภีการทรงเรภียกของพระเจข้าทภีที่มภีตตอชภีวธิตของเขาไดข้
เขาจถึงลงไปยนังทตาเรสือเดธินทะเลทภีที่เมสืองยนัฟฟา ซถึงที่ อยถูบต นชายฝนัที่งทะเลเมดธิเตอรหเรเนภียนและชทาระคตา
โดยสารเพสือที่ ขถึรนกทาปนัที่นลทาหนถึที่งซถึที่งมรุตงหนข้าไปยนังเมสืองทารชธิช ททาเลทภีที่ตรนังของเมสืองทารชธิชไมตปรากฏชนัดเจน แตตดถู
เหมสือนวตาจะเปกนเมสืองหนถึงที่ ของชาวฟภีนธิเซภียซถึงที่ ตนัรงอยถูบต นเกาะๆหนถึที่งในทะเลเมดธิเตอรหเรเนภียนหรสือเปกนนครตธิด
ชายฝนัที่งนครหนถึที่งทภีที่นนันที่ โดยอยถูไต ปทางทธิศตะวนันตก คนกกคธิดกนันหลากหลายไลตตร งนั แตตเกาะไซปรนัส ไปจนถถึง
เมสืองทารหซนัสแหตงแควข้นซธิลธิเซภียซถึที่งเปกนทภีๆที่ เปาโลจะเกธิดในเวลาตตอมา ไปจนถถึงประเทศสเปน ไมตวาต กรณภีใด
เมสืองทารชธิชกกอยถูไต กลจากอธิสราเอลและไกลจากนภีนะเวหหมากขถึรนไปอภีก นอกจากนภีร ทธิศทางไปยนังเมสืองทารชธิ
ชกกตรงขข้ามกนับทธิศทางไปยนังนภีนะเวหหดข้วย โยนาหหกาท ลนังวธิที่งหนภีจากการทรงเรภียกของพระเจข้าทภีที่มภีตตอชภีวธิตของ
เขา เขากทาลนังวธิที่งหนภีจากพระประสงคหของพระเจข้า
ยนา 1:4-6

แตว่พระเยโฮวาหห์ทรงขทับกระแสลมใหญว่ขถึขึ้นเหนมือทะเล จถึงเกมิดพายบใหญว่ใน

ทะเลนทัขึ้น จนนว่ากลทัวกกาปทันชั่ จะอทับปาง การวธิที่งหนภีจากพระเจข้าคสือ การไปอยถูใต นตทาแหนตงทภีที่เปกนอนันตราย พระเจข้า
ทรงใชข้พายรุใหญตลถูกหนถึที่งมาและกทาปนัที่นของโยนาหหกกก าท ลนังจะจมลงในไมตชข้าเพราะตกอยถูใต นอนันตรายของการ
อนัปปาง
5 แลร้วบรรดาลลกเรมือกก็กลทัว ตว่างกก็รร้องขอตว่อพระของตน และเขาโยนสมินคร้าในกกาปทัชั่นลงในทะเลเพมืชั่อใหร้
กกาปทัชั่นเบาขถึนขึ้ แตว่โยนาหห์เขร้าไปขร้างในเรมือ นอนลงและหลทับสนมิท ขณะทภีที่พายรุลถูกนนัรนทวภีความรรุนแรงขถึรนเรสืที่อยๆ
พวกลถูกเรสือกกหวาดกลนัวและเรธิที่มอธธิษฐานตตอพระตตางดข้าวทนัรงหลายของตน ยธิงที่ กวตานนัรน พวกเขาเรธิที่มโยนสธินคข้าทภีที่
บรรทรุกมาลงทะเลเพสืที่อททาใหข้กาท ปนัที่นเบาขถึรนและเพสืที่อเพธิที่มระยะพข้นนทราของกทาปนัที่นในการตข้านทานตตอทะเลทภีที่
เกรภีรยวกราด อยตางไรกกตาม โยนาหหไดข้ลงไปในหข้องโดยสารของเรสือและหลนับสนธิท
6 นายเรมือจถึงมาหาทว่านและกลว่าวแกว่ทว่านวว่า “โอ เจร้าคนขนีเขึ้ ซาเออ๋ย อยว่างไรกทันนนีชั่ ลบกขถึนขึ้ ซมิ จงรร้องขอตว่อ
พระเจร้าของเจร้า บางทนีพระเจร้านทัขึ้นจะทรงระลถึกถถึงพวกเราบร้าง เราจะไดร้ไมว่พมินาศ” นายเรสือจถึงปลรุกโยนาหห

และบอกเขาใหข้เรธิที่มอธธิษฐานตตอพระเจข้าของเขา เขาหารถูข้ไมตวาต พระเยโฮวาหหทรงเปกนผถูข้ทภีที่ไดข้สตงพายรุลถูกนภีรมา
ตนัรงแตตแรก
ยนา 1:7-8

เขาททัขึ้งหลายกก็ชทักชวนกทันวว่า “มาเถอะ ใหร้เราจทับฉลากกทัน เพมืชั่อเราจะทราบวว่า

ใครเปก็นตร้นเหตบแหว่งภทัยซถึชั่งเกมิดขถึขึ้นแกว่เรานนีขึ้” ดทังนทัขึ้นเขากก็จทับฉลาก ฉลากนทันขึ้ กก็ตกแกว่โยนาหห์ เหลตากะลาสภีทภีที่
นนับถสือพระตตางดข้าวจถึงตนัดสธินใจวตาพายรุทภีที่รนรุ แรงนภีรถถูกสต งมาเพสือที่ เลตนงานใครสนักคนทภีที่อยถูบต นเรสือ พวกเขาหารถูข้ไมต
วตาพวกเขาถถูกเผงขนาดไหน พวกเขาจถึง "จนับฉลาก" ซถึที่งหมายถถึงการโยนกข้อนกรวดในสมนัยโบราณ หรสือ
เหมสือนกนับการทอดลถูกเตต๋า ในรถูปแบบทภีไที่ มตกลตาวไวข้ชดนั เจน ฉลากนนัรนตกแกตโยนาหหวาต เปกนตข้นเหตรุของความ
ลทาบากของพวกเขา
8 เขาจถึงพลดกทับทว่านวว่า “จงบอกเรามาเถมิดวว่า ภทัยซถึงชั่ เกมิดขถึขึ้นแกว่เรานนีขึ้ ใครเปก็นตร้นเหตบ เจร้าหากมินทาง
ไหน และเจร้ามาจากไหน ประเทศของเจร้าชมืชั่ออะไร เจร้าเปก็นคนชาตมิไหน” พวกเขาจถึงเรธิที่มซนักไซข้ไลตเลภียงโยนาหห
ทนันทภี พวกเขาอยากรถูข้วาต เขาเปกนใครและททาไมเหตรุรข้ายนภีรถงถึ กทาลนังเกธิดแกตพวกเขา พวกเขาอยากรถูข้วาต เขาททามา
หากธินอะไร เขามาจากทภีที่ไหนและเขาเปกนคนชาตธิไหน พวกเขาลงความเหกนอยตางถถูกตข้องแลข้ววตาโยนาหห
เปกนตข้นเหตรุแหตงวธิกฤตธิของพวกเขาและพวกเขาอยากรถูข้วาต ททาไม!
ยนา 1:9-11

และทว่านจถึงตอบเขาวว่า “ขร้าพเจร้าเปก็นคนฮนีบรล และขร้าพเจร้ายกาเกรงพระเยโฮ

วาหห์พระเจร้าแหว่งฟร้าสวรรคห์ ผลร้ทรงสรร้างทะเลและแผว่นดมินแหร้ง ” โยนาหหรนับสารภาพวตาเขาเปกนคนฮภีบรถู - เชสืรอ
สายของอธิสราเอล เขาใหข้การเพธิที่มเตธิมอภีกวตาเขายทาเกรงพระเยโฮวาหหพระเจข้า – พระเจข้าแหตงฟข้าสวรรคห
พระองคหทรงเปกนผถูข้ทภีที่ไดข้สรข้างทนัรงแผตนดธินและทะเลลถึก ดถูเหมสือนวตาโยนาหหกาท ลนังเรธิที่มตระหนนักแลข้ววตาพระเจข้า
กทาลนังจนัดการกนับเขาอยถูต เขาจถึงใหข้คทาพยานทภีชที่ นัดเจนเกภีที่ยวกนับพระเยโฮวาหหพระเจข้าของเขา
10 คนททัขึ้งปวงกก็กลทัวยมิชั่งนทัก จถึงถามทว่านวว่า “ทว่านกระทกาอะไรเชว่นนนีขึ้หนอ” เพราะคนเหลว่านทัขึ้นทราบ
แลร้ววว่า ทว่านหลบหนนีจากพระพทักตรห์พระเยโฮวาหห์ เพราะทว่านบอกแกว่เขาเชว่นนทัขึ้น ในระหวตางทภีที่สนทนากนันอยถูต
นนัรน โยนาหหยงนั เอตยดข้วยวตาเขากทาลนังหนภีจากพระเจข้า แมข้แตตคนทภียที่ นังไมตรอดในหมถูตชาวโลกกกตระหนนักถถึงความ
หมายโดยนนัยของการททาเชตนนนัรน เหกนไดข้ชนัดในสายตาพวกเขาวตาพายรุทภีที่กาท ลนังเกธิดขถึรนนภีรเปกนฝภีมสือของพระเจข้า

พวกเขาจถึงไดข้ลธิรมลองความยทาเกรงองคหพระผถูข้เปกนเจข้าอยตางฉนับพลนัน ฤทธธิธเดชของพระเยโฮวาหหในพายรุทโภีที่ หม
กระหนทที่าตอนนนัรนปรากฏชนัดเจน พวกเขาจถึงตข้องการทราบใหข้ไดข้วาต เพราะเหตรุใดโยนาหหถถึงททาใหข้พวกเขาตก
อยถูใต นอนันตรายเชตนนนัรน ชาวโลกมนักมองเหกนการกระททากธิจของพระเจข้าขณะทภีที่เหลตาครธิสเตภียนทภีมที่ นักกบฏมอง
ไมตเหกน
11 เขาททัขึ้งหลายจถึงกลว่าวแกว่ทว่านวว่า “เราควรจะทกาอยว่างไรแกว่ทว่าน เพมืชั่อทะเลจะไดร้สงบลงเพมืชั่อเรา”
เพราะทะเลยมิชั่งกกาเรมิบมากขถึขึ้นทบกทนี มภีไมตกภีที่สที่ งธิ ทภีที่นตาสะพรถึงกลนัวมากไปกวตาการอยถูบต นเรสือลทาหนถึที่งทภีที่กาท ลนังจะจม
ในทะเลทภีที่บข้าคลนังที่ นายเรสือและบรรดาลถูกเรสือของกทาปนัที่นลทานนัรนจถึงถามวตาพวกเขาควรททาอยตางไรเพสืที่อททาใหข้
พระเจข้าทรงหายพธิโรธ
ยนา 1:12-14

ทว่านจถึงตอบเขาททัขึ้งหลายวว่า “จงจทับตทัวขร้าพเจร้าโยนลงไปในทะเลกก็แลร้วกทัน

ทะเลกก็จะสงบลงเพมืชั่อทว่าน เพราะขร้าพเจร้าทราบอยลว่วว่า ทนีชั่พายบใหญว่เกมิดขถึขึ้นแกว่ทว่านเชว่นนนีขึ้ กก็เนมืชั่องจากตทัวขร้าพเจร้า
เอง” โยนาหหรถูข้สถึกฟข้องใจ เขารถูข้วาต กทาลนังเกธิดอะไรขถึรน เขาไดข้พยายามทภีที่จะหนภีจากพระเจข้าและพบวตาเขาหนภีไมต
พข้น เขารถูวข้ าต พายรุลถูกนภีรถถูกสต งมาจากพระเจข้าเพสืที่อเลตนงานเขา การหนภีจากพระเจข้าเปกนทภีที่ๆอนันตรายและโยนาหห
กกไดข้รนับบทเรภียนอนันเจกบปวดแลข้ว เขาจถึงบอกพวกกะลาสภีบนกทาปนัที่นลทานนัรนใหข้แคตโยนเขาลงทะเลไป เขา
สนันนธิษฐานไดข้อยตางถถูกตข้องวตาพายรุลถูกนนัรนจะสงบทนันทภีทๆภีที่ พวกเขาไดข้ททาเชตนนนัรนแลข้ว
13 ถถึงกระนทันขึ้ กก็ดนีพวกลลกเรมือกก็ชวว่ ยกทันตนีกรรเชนียงอยว่างแขก็งแรงเพมืชั่อจะนกาเรมือกลทับเขร้าฝทัชั่งแตว่ไมว่ไดร้
เพราะวว่าทะเลยมิชั่งกกาเรมิบมากขถึขึ้นตร้านเขาไวร้ ตข้องยกความดภีความชอบใหข้พวกเขาทภีพที่ วกลถูกเรสือของกทาปนัที่นลทา
นนัรนพยายามกลนับเขข้าฝนัที่งเพสืที่อพาโยนาหหกลนับขถึรนฝนัที่ง เรสือเดธินทะเลสมนัยนนัรนมนักมภีไมข้พายหลายชรุดซถึที่งพวกลถูกเรสือใชข้
พายไดข้เชตนกนัน พวกเขาพยายามพายเรสือกลนับเขข้าฝนัที่งแตตกไก มตสทาเรกจ ทะเลกทาลนังกทาเรธิบตข้านพวกเขาไวข้
14 เพราะฉะนทัขึ้นเขาจถึงรร้องทลลตว่อพระเยโฮวาหห์วว่า “โอ ขร้าแตว่พระเยโฮวาหห์ ขร้าพระองคห์ททัขึ้งหลายขอ
วมิงวอนตว่อพระองคห์ ขออยว่าใหร้พวกขร้าพระองคห์พมินาศเพราะชนีวตมิ ของชายผลร้นนีขึ้เลย ขออยว่าใหร้โทษของการ
ทกาใหร้โลหมิตทนีชั่ไรร้ความผมิดตกมาเหนมือขร้าพระองคห์ โอ ขร้าแตว่พระเยโฮวาหห์ เพราะวว่าพระองคห์ไดร้ทรงกระทกาสมิชั่ง
ทนีชั่พระองคห์ทรงพอพระททัย” ดข้วยสภาพจนตรอก พวกลถูกเรสือทภีที่ไมตนนับถสือพระเจข้าเรธิที่มอธธิษฐานตตอพระเยโฮ

วาหหใหข้ทรงไวข้ชภีวธิตพวกเขา ยธิงที่ กวตานนัรน เพราะเลกงเหกนถถึงสธิที่งทภีพที่ วกเขากทาลนังจะททา พวกเขาจถึงอข้อนวอนพระเย
โฮวาหหมธิใหข้ถสือโทษพวกเขาทภีที่เอาชภีวธิตคนหนถึงที่ ทภีที่ไรข้ความผธิด พวกเขาไดข้พยายามอยตางสรุดกทาลนังแลข้วทภีที่จะพาโย
นาหหกลนับเขข้าฝนัที่ง พวกเขาจถึงขอรข้องพระเจข้าใหข้ทรงไวข้ชวภี ธิตพวกเขาและททาสธิที่งทภีที่พระองคหทรงเหกนสมควรกนับโย
นาหห
ยนา 1:15-16

เขาจถึงจทับโยนาหห์ทมิขึ้งลงไปในทะเล ความปทัชั่นปว่วนในทะเลกก็สงบลง ดข้วยความ

จนตรอก กะลาสภีเหลตานนัรนจถึงโยนโยนาหหลงทะเล ในทนันใดนนัรนทะเลกกหายกทาเรธิบและพายรุกสก งบลงทนันทภี
16 คนเหลว่านทัขึ้นกก็ยกาเกรงพระเยโฮวาหห์ยมิชั่งนทัก เขาททัขึ้งหลายกก็ถวายสทัตวบลชาแดว่พระเยโฮวาหห์และ
ปฏมิญาณตทัวไวร้ พวกลถูกเรสือของกทาปนัที่นลทานนัรนทภีที่ไมตนบนั ถสือพระเจข้าไดข้เหกนกนับตาถถึงความรรุนแรงของพายรุนร นันทภีที่
พระเจข้าทรงใชข้มาและบนัดนภีรกเก หกนวตามนันสงบลงอยตางนตาอนัศจรรยห (ในทะเล แมข้แตตหลนังจากทภีที่พายรุลถูกหนถึที่งผตาน
พข้นไปแลข้ว คลสืนที่ กกไมตหายปนัที่นปตวนในทนันทภี ระลอกคลสืนที่ ยนังกระเพสืที่อมอยถูตต ตอไปกระทนังที่ หลนังจากทภีที่พายรุลถูกนนัรน
สงบลงแลข้ว) กะลาสภีเหลตานนัรนไดข้ประจนักษหถถึงการอนัศจรรยหหนถึงที่ ของพระเจข้าและมนันนทามาซถึที่งการฟข้องใจอยตาง
ลถึกซถึรงและความยทาเกรงองคหพระผถูข้เปกนเจข้า พวกเขาจถึงถวายสนัตวบถูชาแดตพระเยโฮวาหหพระเจข้าบนกทาปนัที่นของ
ตนและททาสนัญญาตตางๆตตอพระเจข้า – อาจเปกนสนัญญาวตาจะปรนนธิบนัตธิพระองคห เชสืที่อในพระองคหและนมนัสการ
พระองคห
ยนา 1:17

และพระเยโฮวาหห์ทรงจทัดเตรนียมปลามหถึมาตทัวหนถึชั่งไวร้ใหร้กลมืนโยนาหห์เขร้าไป และโย

นาหห์กก็อยลใว่ นทร้องปลานทัขึ้นสามวทันสามคมืน ขณะเดภียวกนัน พระเจข้าทรงมภีแผนการอสืที่นๆอภีกสทาหรนับโยนาหห
พระองคหไดข้ทรงจนัดเตรภียม "ปลามหถึมา" ตนัวหนถึที่งไวข้แลข้ว พวกนนักวธิจารณหอข้างวตาปลาวาฬทนัรงหลายไมตสามารถ
กลสืนอะไรบางอยตางทภีที่ใหญตขนาดคนๆหนถึงที่ ไดข้ ลทาคอของพวกมนันถถูกออกแบบมาสทาหรนับสธิที่งมภีชภีวธิตขนาดเลกก
ในทะเล อยตางไรกกตาม พระคนัมภภีรหกลตาววตามนันคสือ "ปลามหถึมา" ตนัวหนถึที่ง ในมนัทธธิว 12:40 คทาวตา ปลาวาฬ ถถูก
ใชข้ อยตางไรกกตามในภาษากรภีก คทานภีรหมายถถึงปลามหนมาตนัวหนถึที่งเหมสือนเดธิม บางทภีมนนั อาจเปกนปลาวาฬตนัว
หนถึที่งทภีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงดนัดแปลงเปกนพธิเศษเพสืที่อรองรนับโยนาหหกไก ดข้ ไมตวาต กรณภีใด เหกนไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรง
กระททากธิจอยตางนตาอนัศจรรยห

ในสายตาของมนรุษยห โยนาหหเผชธิญกนับความนตาสะพรถึงกลนัวอภีกอยตางหนถึที่ง หากพายรุลถูกนนัรนและการถถูก
โยนลงทะเลยนังไมตพอ คราวนภีรสนัตวหขนาดมหถึมาตนัวหนถึที่งแหตงทะเลลถึกเรธิที่มกลสืนเขาเขข้าไปทนัรงตนัวแลข้ว เราคงไดข้แตต
จธินตนาการวตาขณะนนัรนเกธิดอะไรขถึรนบข้างในความคธิดของโยนาหห พระเจข้ายนังลงมสือกนับเขาไมตเสรกจ พระเจข้าทรง
มภีหลายวธิธภีทภีที่จะเปลภีที่ยนแปลงความตนัรงใจของคนๆหนถึงที่ คราวนภีรโยนาหหพบวตาตนัวเองอยถูใต นทข้องของปลามหถึมา
ตนัวหนถึที่ง – ซถึที่งอาจเปกนปลาวาฬ
เหกนไดข้ชดนั เจนมากๆวตาโยนาหหอยถูใต นทข้องปลาวาฬตนัวนภีร "สามวนันสามคสืน" พระเยซถูทรงยสืนยนันเรสือที่ งนภีร
ในมนัทธธิว 12:40 นอกจากนภีร องคหพระผถูข้เปกนเจข้าของเรายนังตรนัสชนัดเจนดข้วยวตาการอยถูใต นทข้องปลาวาฬตนัวนนัรนของ
โยนาหหเปกนภาพประกอบอยตางหนถึงที่ ของการถถูกฝนังไวข้ของพระองคหในใจกลางแผตนดธินโลกเปกนเวลาสามวนัน
สามคสืน ดถูความเหกนตตางๆเกภีที่ยวกนับมนัทธธิว 12:40 สทาหรนับรายละเอภียดเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับการถถูกตรถึงกางเขนของ
พระครธิสตห โยนาหหจะวตาไปแลข้วกกเปกนแบบหนถึงที่ ทภีที่เลกงถถึงพระครธิสตหในการสธิรนพระชนมห การถถูกฝนังไวข้และการ
ฟสืร นคสืนพระชนมหของพระองคห
*****
ภาพรวมของโยนาหห 2: บทนมีทั้บนันทนกคทาอธพิษฐานของโยนาหห์ตมู่อพระเจผู้าจากภายในทผู้องปลานนัทั้น มนัน
เปป็นคทาอธพิษฐานทมีนึ่แสดงถนงความชอกชททั้า การกลนับใจใหมมู่ การตนัดสพินใจและคทาสรรเสรพิญแดมู่พระเจผู้า
ยนา 2:1

แลร้วโยนาหห์กอก็ ธมิษฐานตว่อพระเยโฮวาหห์พระเจร้าของทว่านจากภายในทร้องปลา

นทัขึ้น คงไมตมหภี ข้องอธธิษฐานใดทภีที่แปลกไปกวตาทภีที่ๆโยนาหหอธธิษฐานแลข้ว พระเจข้าตข้องพาเขาไปอยถูใต นวธิกฤตธิขรนัน
รรุนแรงกตอนทภีโที่ ยนาหหจะเงยหนข้าขถึรนอธธิษฐาน แตตพระเจข้ากกทรงมภีวธธิ ภีตตางๆอนันเปภีที่ยมดข้วยฤทธธิธเพสืที่อทภีที่จะดถึงความ
สนใจของคนๆหนถึที่ง นอกจากนภีร เหกนไดข้ชนัดวตาไมตมสภี ถานทภีที่ใดทภีที่คนเราอธธิษฐานไมตไดข้ บตอยครนัรงมนันมนักเปกนใน
โมงยามทภีมที่ สืดมธิดทภีที่สรุดทภีที่คนเราอธธิษฐานอยตางรข้อนรนทภีที่สรุด
ยนา 2:2-3

วว่า "ในคราวทนีชั่ขร้าพระองคห์ตกทบกขห์ไดร้ยาก ขร้าพระองคห์รอร้ งทบกขห์ตว่อพระเยโฮ

วาหห์ และพระองคห์ทรงสดทับขร้าพระองคห์ ขร้าพระองคห์รอร้ งทลลจากทร้องของนรก และพระองคห์ทรงฟทังเสนียงขร้า
พระองคห์ คทาอธธิษฐานของโยนาหหถถูกบนันทถึกไวข้เชตนนภีร ในโมงยามวธิกฤตธิของเขา เขาอธธิษฐาน – อยตางเกธิดผล

และอยตางรข้อนรน – และพระเจข้าทรงสดนับฟนังเขา ชตางเปกนพระสนัญญาหนถึที่งทภีแที่ สนวธิเศษของพระเจข้า 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 บรรดาคลมืนชั่ และระลอกของพระองคห์ทว่วมขร้าพระองคห์แลร้ว โยนาหหเลตายข้อนถถึงประสบการณหทภีที่นตา
สะพรถึงกลนัวของการทภีที่ตนถถูกโยนลงไปในทะเลทภีที่เกรภีรยวกราด เขาถถูกหข้อมลข้อมดข้วยทะเลทภีที่เกรภีรยวกราดทนันทภี
และคลสืที่นกกโถมทนับตนัวเขา
ยนา 2:4

ขร้าพระองคห์จถึงทลลวว่า `ขร้าพระองคห์ถลกเหวนียชั่ งใหร้พร้นจากสายพระเนตรของ

พระองคห์ แตว่ขาร้ พระองคห์จะเงยหนร้าดลพระวมิหารบรมิสบทธมิธิ์ของพระองคห์ไดร้อนีก' รต องรอยแรกของการกลนับใจ
ใหมตปรากฏตรงนภีร เทตาทภีที่โยนาหหทราบ พระเจข้าไดข้ทรงเหวภีที่ยงเขาพข้นจากสายพระเนตรของพระองคหแลข้ว
กระนนัรนในความสธิรนหวนังของเขา โยนาหหกตก ร งนั ใจทภีที่จะอธธิษฐานตรงตตอพระวธิหารของพระเจข้าทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกม
ณ จรุดนภีรโยนาหหอาจยนังมธิไดข้ถถูกปลาวาฬ (นนันที่ คสือ ปลามหถึมา) ตนัวนนัรนกลสืนเขข้าไป เมสืที่อพายรุนร นันสงบลงอยตางฉนับ
พลนัน เขากกเรธิที่มทรงตนัวไดข้ขณะอยถูใต นนทราและหนันไปทางทธิศตะวนันออกและตรงไปยนังกรรุงเยรถูซาเลกม ชายฝนัที่ง
อธิสราเอลอาจยนังพอมองเหกนไดข้ไกลลธิบๆ โยนาหหจถึงอธธิษฐานตรงตตอพระวธิหารนนัรนตามทภีที่ซาโลมอนไดข้สนังที่ ไวข้
ใน 1 พงศหกษนัตรธิยห 8:29 ทภีพที่ ระวธิหารนนัรนทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมการสถธิตของพระเจข้าบนโลกกกมภีอยถูบต นพระทภีที่นนังที่
กรรุณานนัรน และโยนาหหอธธิษฐานขอพระเมตตาของพระเจข้า
ยนา 2:5-6

นกขึ้ากก็ทว่วมมมิดขร้าพระองคห์ คมือถถึงจมิตใจขร้าพระองคห์ ทนีชั่ลถึกกก็อยลรว่ อบตทัวขร้า

พระองคห์ สาหรว่ายทะเลกก็พทันศนีรษะขร้าพระองคห์อยลว่ ขณะเดภียวกนันโยนาหหกเก รธิที่มจมลงในนทราหรสือถถูกปลาวาฬตนัว
นนัรนกลสืนเขข้าไป อาจเปกนไดข้วาต ในทข้องปลาวาฬตนัวนนัรน มภีนร ทาอยถูเต ยอะ ตอนนภีรโยนาหหอาจถถูกสาหรต ายทะเลเกภีที่ยว
ตธิดและมนันอาจพนันรอบศภีรษะเขาดข้วย นทรายตอยปกตธิแลข้วมภีสภาพเปกนกรด เหกนไดข้ชนัดวตาพระเจข้ามธิไดข้ทรง

อนรุญาตใหข้โยนาหหถถูกยตอย แตตนร ทายตอยในทข้องปลานนัรนอาจฟอกขาวตนัวเขาจนเมสืที่อเขาถถูกสทารอกออกมาในทภีที่สรุด
เขาจถึงขาวไปทนัรงตนัว – ซถึที่งเปกนรถูปลนักษณหแบบผภี
6 ขร้าพระองคห์ลงไปยทังทนีชั่รากแหว่งภลเขาททัขึ้งหลาย แผว่นดมินกทับดาลประตลปมิดกทันขึ้ ขร้าพระองคห์ไวร้เปก็นนมิตยห์
แตว่กระนทัขึ้นกก็ดนี โอ ขร้าแตว่พระเยโฮวาหห์พระเจร้าของขร้าพระองคห์ พระองคห์ยทังทรงนกาชนีวมิตของขร้าพระองคห์ขถึขึ้นมา
จากความเปมืชั่อยเนว่า โยนาหหพรรณนาวตาปลาวาฬตนัวนนัรนไดข้ดทาดธิที่งลงไปจนถถึงกข้นทะเล (โดยมภีโยนาหหอยถูใต นทข้อง
มนันดข้วย) บรรดาโขดหธินใหญตๆแหตงทข้องทะเลกกอยถูทต ภีที่กนข้ ทะเล โยนาหหอาจรถูข้สถึกวตาเจข้าปลาวาฬตนัวนภีรเอาตนัวไป
ไถโขดหธินเหลตานภีรดรุจดาลประตถูครุกใหญต กระนนัรน เมสือที่ เขาใครต ครวญในเวลาตตอมา พระเจข้ากกทรงชตวยโยนาหห
ใหข้พข้นอยตางนตาอนัศจรรยหจากทภีที่ลถึกแหตงครุกใตข้นร ทา
ยนา 2:7-9

เมมืชั่อจมิตใจอว่อนเพลนียไปในตทัวของขร้าพระองคห์ ขร้าพระองคห์ระลถึกถถึงพระเยโฮ

วาหห์ และคกาอธมิษฐานของขร้าพระองคห์มาถถึงพระองคห์ เขร้าสลว่พระวมิหารบรมิส บ ทธมิธิ์ของพระองคห์ เมสืที่อความหวนังทนัรง
มวลดถูเหมสือนมลายหายไปและเขาหมดหวนังในชภีวธิต โยนาหหกรก ะลถึกถถึงพระกรรุณาอนันอตอนโยนของพระเจข้า
และความรนักมนันที่ คงของพระองคห เขาจดจทาพระสนัญญาตตางๆของพระเจข้าและอธธิษฐานตตอพระองคห จรุดสนใจ
ของเขามรุตงตรงไปทภีพที่ ระวธิหารทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมซถึที่งเปกนทภีที่ๆสงตาราศภีเชคธินาหหของพระเจข้าสถธิตอยถูต โยนาหหจถึง
อธธิษฐานตตอพระเจข้าเพสืที่อขอความชตวยเหลสือ ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในขข้อ 2 พระเจข้าทรงสดนับฟนังคทาอธธิษฐานของ
เขา
8 บรรดาผลร้ทนีชั่แสดงความนทับถมือตว่อพระเทนียมเทก็จ ยว่อมสละทมิขึ้งพระเมตตาเสนีย โยนาหหดถูเหมสือนจะ
หมายถถึงโลกของคนนนับถสือรถูปเคารพในสมนัยของเขา พวกเขาแสดงความนนับถสือตตอพระเทภียมเทกจในบรรดา
รถูปเคารพของตน และในการททาเชตนนนัรน พวกเขาจถึงทอดทธิรงบตอนทราพรุแหตงพระเมตตาในพระเยโฮวาหหพระเจข้า
9 แตว่ขร้าพระองคห์จะถวายสทัตวบลชาแดว่พระองคห์ พรร้อมดร้วยเสนียงโมทนาพระคบณ ขร้าพระองคห์ปฏมิญาณ
ไวร้อยว่างไร ขร้าพระองคห์จะทกาตามคกาปฏมิญาณอยว่างนทัขึ้น การทนีชั่ชว่วยใหร้รอดนทันขึ้ เปก็นของพระเยโฮวาหห์ " โยนาหห
จถึงตนัรงใจทภีที่จะถวายสนัตวบถูชาเดภียวทภีที่เขาททาไดข้ในขณะนนัรนและนนันที่ กกคสือสนัตวบถูชาแหตงการขอบพระครุณ เขาตนัรงใจ
ทภีที่จะขอบพระครุณพระเจข้าสทาหรนับความประเสรธิฐของพระองคห เขาจถึงปฏธิญาณวตาจะขอบพระครุณพระเจข้า

สทาหรนับการชตวยใหข้พนข้ ใดๆกกตามทภีพที่ ระองคหทรงจนัดใหข้ เขาจถึงปธิดทข้ายคทาอธธิษฐานของตนโดยการประกาศวตา
ความรอดเปกนขององคหพระผถูข้เปกนเจข้า นนันที่ เปกนความจรธิงในตอนนนัรน มนันยนังเปกนจรธิงอยถูเต หมสือนเดธิมจนทรุกวนันนภีร
นตาสนใจทภีที่วาต คทาทภีที่แปลวตา ความรอด (เยชมวาหห์) เปกนคทาฮภีบรถูทภีที่เทตากนับ เยซม คทานภีรมภีความหมายตรงตนัววตา ‘ผถูข้ชตวย
ใหข้รอด’ หรสือ ‘ความรอด’ วลภีนร ภีจรธิงๆแลข้วกลตาววตา ‘พระเยซถูทรงเปกนองคหพระผถูข้เปกนเจข้า’ และวตาพระองคหทรง
เปกนพระผถูข้ชตวยใหข้รอด พระองคหจถึงทรงเปกนความรอดทภีที่แสดงออกเปกนบรุคคล
ยนา 2:10

และพระเยโฮวาหห์ตรทัสสทังชั่ ปลานทัขึ้น มทันกก็สการอกโยนาหห์ออกไวร้บนแผว่นดมินแหร้ง

พระเจข้าทรงททาใหข้เจข้าปลาวาฬ (นนันที่ คสือ ปลา) ตนัวนนัรนเกธิดอาการอาหารไมตยอต ย พระองคหผถูข้ทรงสรข้างเจข้าสนัตวหนร นัน
จถึงออกคทาสนังที่ ใหข้สที่ ธิงทภีที่อยถูใต นทข้องปลานนัรนไหลยข้อนออกมา นอกจากนภีร พระเจข้าทรงจนัดการใหข้เจข้าปลาวาฬนนัรนททา
เชตนนนัรนบนชายหาดดข้วย โยนาหหจงถึ ออกมาไดข้ เขาคงอยถูใต นสภาพทภีพที่ ธิลถึกนตาดถู นนันที่ คสือ ขาวไปทนัรงตนัวเพราะนทรา
ยตอยของปลาวาฬนนัรนและถถูกพนันรอบตนัวดข้วยสาหรต ายทะเล เขาคงเหมกนไปทนัรงตนัวดข้วย เขาจถึงอยถูบต นชายหาด
ของปาเลสไตนห โดยไมตกบฏตตอการทรงเรภียกของพระเจข้าทภีที่มภีมาถถึงเขาอภีกตตอไป พระเจข้าทรงมภีวธิธภีตตางๆทภีที่ไดข้
ผลของการดถึงความสนใจของคนๆหนถึที่ง โยนาหหไดข้เรภียนรถูข้เรสือที่ งนนัรนอยตางเจกบปวด
*****
ภาพรวมของโยนาหห 3: เนสืทั้อหาสมู่วนทมีนึ่สองของหนนังสสือโยนาหห์ปรากฏตรงนมีทั้ พระเจผู้าทรงเรมียกผมผู้
พยากรณห์ทมู่านนมีเทั้ ปป็นครนังทั้ ทมีนึ่สองใหผู้ไปยนังนมีนะเวหห์ เขาททาตามนนัทั้นและคนทนังทั้ นครนนัทั้นกลนับใจใหมมู่เพราะการ
ประกาศของเขา
ยนา 3:1-2

แลร้วพระวจนะของพระเยโฮวาหห์มาถถึงโยนาหห์เปก็นคการบสองวว่า พระเจข้าไดข้

ทรงเรภียกโยนาหหไปแลข้วครนัรงหนถึงที่ ตามทภีที่หมายเหตรุไวข้ใน 1:1 โยนาหหไดข้วธิที่งหนภีไปจากการทรงเรภียกของ
พระเจข้าและบนัดนภีรพระเจข้าทรงดถึงความสนใจของเขาไดข้แลข้ว ไมตมภีทแภีที่ หตงใดทภีที่คนๆหนถึงที่ จะหนภีไปจากการทรง
เรภียกของพระเจข้าไดข้ บนัดนภีรพระเจข้าจถึงตรนัสกนับเขาอภีกครนัรง
2 "จงลบกขถึขึ้นไปยทังนนีนะเวหห์นครใหญว่ และประกาศขว่าวแกว่เมมืองนทัขึ้นตามทนีชั่เราบอกเจร้า " การทรงเรภียก
ของพระเจข้าเปกนครนัรงทภีที่สองทภีที่มมภี าถถึงโยนาหหกแก ทบจะเปกนแบบเดภียวกนับการทรงเรภียกครนัรงแรกของพระองคห โย

นาหหไดข้เรภียนรถูข้อยตางเจกบปวดวตาจะตข้องฟนังการทรงนทาของพระเจข้าสทาหรนับชภีวธิตของเขา โยนาหหไมตมภีเหตรุตข้อง
กนังวลเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีจที่ ะตข้องประกาศ พระเจข้าตรนัสชนัดเจนวตาพระองคหจะทรงกลตาวแกตโยนาหหในเรสืที่องนนัรน คทาทภีที่
แปลวตา บอก (ดาบารห์) มภีความหมายขนัรนพสืรนฐานทภีที่สรุดวตา ‘พถูด’ พระเจข้าทรงสนัญญาโยนาหหวาต พระองคหจะทรง
บอกเขาวตาจะตข้องประกาศเรสืที่องอะไร ใน 1:2 พระเจข้ายนังตรนัสชนัดเจนดข้วยวตาความชนัวที่ ชข้าของนภีนะเวหหเปกน
ประเดกนทภีที่พระองคหทรงสนพระทนัย
ยนา 3:3

ดทังนทัขึ้นโยนาหห์จถึงลบกขถึขึ้นไปยทังนนีนะเวหห์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหห์ ฝว่าย

นนีนะเวหห์เปก็นนครใหญว่โตมากทนีเดนียว ถร้าจะเดมินขร้ามเมมืองกก็กมินเวลาสามวทัน โยนาหหไดข้เรภียนรถูข้เรสือที่ งความเชสืที่อฟนัง
อยตางเจกบปวด เขาจถึงลรุกขถึรนและไปตามทภีที่พระวจนะขององคหพระผถูข้เปกนเจข้าบอก การทรงเรภียกของเขาคลข้ายกนับ
การทรงเรภียกและคทาบนัญชาของครธิสเตภียนสมนัยพระคนัมภภีรหใหมตทรุกคนทภีที่ใหข้ออกไปและประกาศขตาวประเสรธิฐ
นภีนะเวหหเปกนนครใหญตโตเหมสือนอยตางทภีชที่ าวโลกเรภียกมหานครตตางๆในปนัจจรุบนนั
วลภีทภีที่กลตาวถถึงการเดธินทาง “สามวนัน” ถถูกเชสืที่อโดยบางคนวตาเปกนระยะทางแบบตนัดขวางนครนนัรนจาก
ดข้านหนถึที่งไปยนังอภีกดข้านหนถึที่ง หากผถูข้ใดเดธินยภีที่สธิบไมลหไดข้ในหนถึงที่ วนัน (ซถึที่งสมเหตรุสมผลอยตางแนตนอน) ความ
กวข้างของนครนนัรนกกจะเทตากนับหกสธิบไมลห คนอสืนที่ ๆกกเสนอแนะวตานภีที่หมายถถึงเสข้นรอบวงของนครนนัรนหรสือ
ระยะทางรอบๆปรธิมณฑลของมนัน หรสือเพราะเหตรุทภีที่นภีนะเวหหตรนังอยถูตต ามแนวฝนัที่งแมตนร ทาไทกรธิส มนันจถึงเปกนไป
ไดข้ทภีที่วาต นครนภีรทอดตนัวยาวออกไปในแนวแคบๆเปกนระยะทางหลายไมลหตลอดแนวฝนัที่งแมตนร ทานนัรน อยตางหลนังนภีร
นตาจะใชตมากทภีที่สรุด
ยนา 3:4

โยนาหห์ตทัขึ้งตร้นเดมินเขร้าไปในเมมืองไดร้ระยะทางเดมินวทันหนถึชั่ง และทว่านกก็รร้อง

ประกาศวว่า "อนีกสนีสชั่ บมิ วทัน นนีนะเวหห์จะถลกควกชั่า" ผถูข้พยากรณหทตานนภีรเดธินทางไปยนังใจกลางของนครนนัรนและเรธิที่ม
ประกาศวตาการพธิพากษาจะตกลงบนนครนนัรนในสภีที่สธิบวนันหากพวกเขาไมตกลนับใจใหมต การฟสืร นฟถูครนัรงใหญตทภีที่กธิน
บรธิเวณไปทนัวที่ นครนนัรนกทาลนังเรธิที่มขถึรนแลข้ว สภีที่สธิบมนักเปกนตนัวเลขหนถึงที่ ทภีที่เชสืที่อมโยงกนับการพธิพากษาในพระคนัมภภีรห
การควทที่านครนภีนะเวหหไมตไดข้ถถูกเจาะจงไวข้ แตตเหกนไดข้ชนัดวตาพระเยโฮวาหหพระเจข้าจะทรงพธิพากษานครนนัรนเชตน
นนัรน มนันอาจเปกนมาโดยกองทนัพของประชาชาตธิหนถึที่งทภีที่เปกนศนัตรถู หรสือทภีที่เปกนไปไดข้มากกวตากกคสือพระเจข้าทรง
จนัดการพวกเขาโดยตรงดข้วยไฟจากสวรรคหเหมสือนทภีที่พระองคหทรงททากนับเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห ไมต

วตากรณภีใด ผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรกเก ตสือนวตาหากนครนนัรนไมตกลนับใจใหมตจากความบาปของตน พระเจข้าจะทรง
พธิพากษานครนนัรนในไมตชข้าดข้วยการพธิพากษาครนัรงใหญต
ยนา 3:5

ฝว่ายประชาชนนครนนีนะเวหห์ไดร้เชมืชั่อพระเจร้า เขาประกาศใหร้อดอาหาร และ

สวมผร้ากระสอบ ตทัขึ้งแตว่ผร้ใล หญว่ทนีชั่สบ ดถถึงผลร้นอร้ ยทนีชั่สบ ด การฟสืร นฟถูอนันนตาทถึที่งเรธิที่มแพรต กระจายทนัวที่ มหานครนภีนะเวหห
พวกเขา (1) เชสืที่อพระเจข้าและ (2) กลนับใจใหมตจากความบาปของตนซถึที่งเหกนไดข้ชนัดจากการอดอาหารและการ
ถตอมจธิตถตอมใจลงของพวกเขา การสวมผข้ากระสอบเปกนธรรมเนภียมหนถึงที่ ในตะวนันออกกลางของการไวข้ทรุกขห
และการถตอมใจ มนันเปกนสนัญลนักษณหทภีที่แสดงออกภายนอกอยตางหนถึที่งของการกลนับใจใหมตทภีที่อยถูภต ายใน นอกจาก
นภีร คนทนัทั้งนครนนัรนกกกลนับใจใหมตไลตตร งนั แตตระดนับสถูงทภีสที่ รุดของสนังคมไปจนถถึงตทที่าทภีที่สรุด สธิที่งทภีที่นตาทถึที่งกกคอสื วตานภีที่อาจ
เปกนนครตมู่างชาตพินครแรกทภีที่ถถูกบนันทถึกไวข้ในพระคนัมภภีรหทภีที่กลนับใจใหมตเพราะการประกาศพระวจนะของ
พระเจข้า สธิที่งทภีที่นตาทถึที่งยธิงที่ กวตากกคสือวตา การกลนับใจใหมตนร นันเกธิดขถึรนกนับคนทนัรงนครนนัรน
ยนา 3:6

กมิตตมิศทัพทห์นนีขึ้ลมือไปถถึงกษทัตรมิยนห์ ครนนีนะเวหห์ พระองคห์ทรงลบกขถึขึ้นจากพระทนีชั่นทัชั่ง

ทรงเปลมืขึ้องฉลองพระองคห์ออกเสนีย ทรงสวมผร้ากระสอบแทน และประททับบนกองขนีขึ้เถร้า แมข้แตตกษนัตรธิยหแหตงนภี
นะเวหหเมสืที่อไดข้ยนธิ ขข้อความของโยนาหหกกก ลนับใจใหมตและแสดงมนันออกมาเปกนความถตอมใจทภีที่เหกนไดข้ภายนอก
การฟสืร นฟถูทภีที่เกธิดขถึรนทนัวที่ นภีนะเวหหเพราะการประกาศของโยนาหหกยก ธิงที่ ใหญตจรธิงๆ บางคนไดข้เสนอวตากษนัตรธิยหทไภีที่ มต
ระบรุนามผถูข้นร ภีมชภี สืที่อวตา พถูล (Pul) กษนัตรธิยหผถูข้มชภี สืที่อเสภียงองคหหนถึที่งในอนัสซภีเรภีย
ยนา 3:7-9

พระองคห์ทรงออกพระราชกฤษฎนีกา ประกาศไปททัชั่วนครนนีนะเวหห์ โดยอกานาจ

กษทัตรมิยแห์ ละบรรดาขบนนางททัขึ้งหลายวว่า "คนหรมือสทัตวห์ ไมว่วว่าฝลงสทัตวห์ใหญว่หรมือฝลงสทัตวห์เลก็ก หร้ามลมิขึ้มรสสมิชั่งใดๆ
อยว่าใหร้กมินอาหาร อยว่าใหร้ดมืชั่มนกขึ้า นอกจากนภีร กษนัตรธิยหองคหนร ภียงนั ออกพระราชกฤษฎภีกา โดยประกาศไปทนัวที่ นคร
นนัรนดข้วยวตา อยตาใหข้ผถูข้ใด (และหข้ามมธิใหข้สนัตวหใชข้ใดๆ) รนับประทานหรสือดสืที่มแมข้แตตนร ทา การอดอาหารอยตางสธิรนเชธิง
จถึงถถูกสนังที่ โดยกษนัตรธิยหองคหนร นันเพสือที่ แสดงออกถถึงความชอกชทรา การกลนับใจใหมตและการถตอมจธิตถตอมใจของ
ประชาชนทนัรงปวงตตอพระพนักตรหพระเจข้า การอดอาหารครนัรงนภีรจะกธินเวลานานเทตาใดไมตถถูกหมายเหตรุไวข้
แนตนอนวตามนันกธินเวลานานหนถึที่งวนัน เนสืที่องจากระยะทางขข้ามนครนภีนะเวหหเปกนการเดธินทางยาวสามวนัน การอด
อาหารครนัรงนภีรจงถึ อาจยาวนานขนาดนนัรน เหกนไดข้ชนัดวตากษนัตรธิยหแหตงนภีนะเวหหองคหนร ภีแสดงความจรธิงใจและจรธิงจนัง

ในการกลนับใจใหมตของตน
8 ใหร้ททัขึ้งคนและสทัตวห์นงว่ บ หว่มผร้ากระสอบ ใหร้ตทัขึ้งจมิตตทัขึ้งใจรร้องทลลตว่อพระเจร้า เออ ใหร้ทบกคนหทันกลทับเสนีย
จากการประพฤตมิชวทัชั่ และเลมิกการทารบณซถึงชั่ มมือเขากระทกา กษนัตรธิยหแหตงนภีนะเวหหยนังสนังที่ ใหข้ทวนั ที่ ทนัรงราชอาณาจนักร
ของเขาแสดงการกลนับใจใหมตโดยการสวมผข้ากระสอบดข้วย ตามทภีที่ชสืที่อของมนันบอกเปกนนนัย ผข้ากระสอบคสือ
วนัสดรุเนสืรอหยาบทภีที่ใชข้ททาถรุงใสต ขาข้ ว มนันไมตสวยและสวมใสต ไมตสบาย แมข้แตตสนัตวหใชข้งานตตางๆของนภีนะเวหหกจก ะ
ตข้องสวมผข้ากระสอบดข้วย นอกจากนภีรกษนัตรธิยหยนังสนังที่ ใหข้คนทนัวที่ อาณาจนักรของเขาอธธิษฐานตตอพระเจข้าในการ
ยอมรนับสารภาพความบาปตตางๆของพวกเขาและขอความเมตตา เขายนังสนังที่ ใหข้ทนัวที่ ทนัรงอาณาจนักรของเขาหนันเสภีย
จากความบาปของพวกเขาดข้วย เหกนไดข้ชนัดอภีกวตาความรรุนแรงและอาชญากรรมตตางๆทภีรที่ รุนแรงเปกนเรสือที่ งปกตธิ
ในนภีนะเวหห กษนัตรธิยจห ถึงสนังที่ ใหข้เลธิกสธิที่งเหลตานภีรเสภีย แนตทภีเดภียวมภีการฟสืร นฟถูในนครนภีรตรงนั แตตระดนับบนสรุดลงมาจนถถึง
ระดนับลตางสรุด การกลนับใจใหมตในทรุกความหมายของคทาๆนภีรจงถึ ถถูกสนังที่ ใหข้กระททาไลตตร งนั แตตกษนัตรธิยหลงมา
9 ใครจะรลร้ไดร้พระเจร้าอาจจะทรงกลทับและเปลนีชั่ยนพระททัย คลายจากพระพมิโรธอทันรบนแรงเพมืชั่อวว่าเราจะ
มมิไดร้พมินาศ" แมข้เปกนคนตตางชาตธิทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าว กษนัตรธิยแห หตงนภีนะเวหหกหก วนังวตาพระเจข้าจะทรงเหกนการก
ลนับใจใหมตอยตางเปธิดเผยของพวกเขาและจะทรงหนันเสภียจากพระพธิโรธอนันรรุนแรงของพระองคหทภีที่มตภี ตอพวกเขา
เขาตระหนนักอยตางเตกมทภีที่ถงถึ ฤทธานรุภาพของพระเยโฮวาหหพระเจข้าและความสามารถของพระองคหทภีที่จะจนัดการ
กนับพวกเขา
สธิที่งทภีที่นตาทถึที่งกกคสือวตา (1) กษนัตรธิยหตตางชาตธิทภีที่นบนั ถสือพระตตางดข้าวผถูข้นร ภีและอาณาจนักรของเขาเชสืนึ่อการ
ประกาศพระวจนะของพระเจข้าโดยชายคนหนถึงที่ ของพระเจข้า (2) พวกเขากลนับใจใหมตทนันทภีในแบบทภีดที่ ภีทภีที่สรุดทภีที่
พวกเขารถูวข้ าต ควรททาอยตางไร (3) แมข้เปกนประชาชาตธิหนถึที่งทภีที่บาปหนา พวกเขากกรแถูข้ ละเขข้าใจความยทาเกรงองคห
พระผถูข้เปกนเจข้า ดนังนนัรนการฟสืร นฟถูจงถึ แพรต กระจายไปทนัวที่ นภีนะเวหห
ยนา 3:10

เมมืชั่อพระเจร้าทอดพระเนตรการกระทกาของเขาแลร้ววว่า เขากลทับไมว่ประพฤตมิชทัชั่ว

ตว่อไป พระเจร้ากก็ทรงกลทับพระททัยไมว่ลงโทษตามทนีชั่พระองคห์ตรทัสไวร้ และพระองคห์กก็มมิไดร้ทรงลงโทษเขา เหกนไดข้
ชนัดวตาการกลนับใจใหมตของนภีนะเวหหไมตใชตการกระททาแบบผธิวเผธิน พระเจข้าทรงทราบใจและพระองคหทรงเหกน

ความเปลภีที่ยนแปลงทภีที่เกธิดขถึรนกนับใจและการดทาเนธินชภีวธิตของพวกเขา ในแบบทภีที่เปกนนนัยสทาคนัญ เราอตานวตา
พระเจข้าทรงกลนับพระทนัย คทาทภีที่แปลวตา กลทับพระททัย (นาคนัม) ในบรธิบทนภีรมคภี วามหมายวตา ‘เสภียใจ’ คทาทภีที่แปลวตา
ลงโทษ (รา) ในบรธิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘ความยากลทาบาก’ หรสือ ‘ความทรุกขหใจ’ ความหมายตรงนภีร กคก อสื วตา
พระเจข้าทรงกลนับพระทนัยจากการพธิพากษานนัรนทภีพที่ ระองคหไดข้ทรงวางแผนไวข้วาต จะกระททาตตอนภีนะเวหหและทรง
ระงนับมนันไวข้กตอน ในมรุมมองทภีที่ใหญตกวตา เหกนไดข้ชนัดวตาการกระททาตตางๆของมนรุษยหสามารถเปลภีที่ยนใจของ
พระเจข้าไดข้ พระเจข้าทรงหมายพระทนัยไวข้แลข้ววตาจะพธิพากษานภีนะเวหห กระนนัรนเมสืที่อพวกเขากลนับใจใหมต
อธธิษฐานและแสวงหาความเมตตาของพระองคห พระเจข้ากกทรงเปลภีที่ยนพระทนัยของพระองคหและทรงยนับยนัรง
การพธิพากษานนัรนทภีพที่ ระองคหไดข้ทรงวางแผนไวข้
*****
ภาพรวมของโยนาหห 4: บทนมีทั้เปป็นบทสมู่งทผู้ายของเรสือนึ่ งราวของโยนาหห์ ตรงนมีทั้ผมผู้พยากรณห์ชาวฮมีบรมทมู่าน
นมีทั้โมโหทมีพนึ่ ระเจผู้าทรงระงนับการพพิพากษาทมีนึ่มมีตมู่อนครตมู่างชาตพินครหนนงนึ่ เขาจนงออกไปและอารมณห์ขนยุมู่ มนัว
เพราะเหตยุนนัทั้น กระนนัทั้นพระเจผู้าทรงใชผู้บทเรมียนหนนงนึ่ ทมีนึ่ใชผู้วนัตถยุประกอบ นนันึ่นคสือ ตผู้นละหยุมู่ง เพสือนึ่ สอนผมผู้พยากรณห์
ทมู่านนมีทั้บทเรมียนหนนนึ่งวมู่าเขาตผู้องมมีความเหป็นอกเหป็นใจตมู่อคนเหลมู่านนัทั้นทมีนึ่หลงหายและกทาลนังมยุมู่งหนผู้าสมมู่นรก
ยนา 4:1-3

เหตบการณห์นนีขึ้ไมว่เปก็นทนีชั่พอใจโยนาหห์อยว่างยมิชั่ง และทว่านโกรธ เมสือที่ มนันเรธิที่มเหกนไดข้

ชนัดตตอโยนาหหวาต พระเจข้าไดข้ทรงยนับยนัรงการพธิพากษาของพระองคหทภีที่มภีตตอนภีนะเวหหแลข้ว เขาจถึงไมตพอใจและเรธิที่ม
โกรธมากๆ ในฐานะผถูข้พยากรณหชาวฮภีบรถูคนหนถึงที่ โยนาหหยอต มมภีอคตธิและความเปกนปฏธิปนักษหตตอประชาชาตธิ
เพสืที่อนบข้านตตางๆทภีที่เปกนคนตตางชาตธิ พวกยธิวตลอดหลายศตวรรษดถูถถูกคนตตางชาตธิวาต เปกนสรุนนัขทภีที่ไมตสะอาด เหกน
ไดข้ชนัดวตาโยนาหหหวนังจรธิงๆวตาพระเจข้าจะทรงพธิพากษานภีนะเวหห การเทศนาของเขาทภีที่มภีตตอคนเหลตานนัรน ซถึงที่
แนตนอนวตาเตกมไปดข้วยความรข้อนรนอาจเกธิดจากอคตธิและความขมขสืที่นทภีมที่ ภีตตอนครตตางชาตธินร ภี เหกนไดข้ชดนั วตาเขา
แอบหวนังอยถูลต ถึกๆวตาพระเจข้าจะทรงพธิพากษานครนภีร ดข้วยเหตรุนร ภีเขาจถึงรถูข้สถึกขมขสืนที่ และโมโหเมสืที่อเขาทราบวตา
พระเจข้าจะไมตทรงพธิพากษาพวกเขา
2 ทว่านจถึงอธมิษฐานตว่อพระเยโฮวาหห์วว่า "โอ ขร้าแตว่พระเยโฮวาหห์ เมมืชั่อขร้าพระองคห์ยทังอยลใว่ นประเทศของ

ขร้าพระองคห์ ขร้าพระองคห์พลดแลร้ววว่า จะเปก็นไปเชว่นนนีขึ้มมิใชว่หรมือ นนีแชั่ หละเปก็นเหตบใหร้ขร้าพระองคห์ไดร้รนีบหนนีไปยทัง
เมมืองทารชมิช เพราะขร้าพระองคห์ทราบวว่า พระองคห์ทรงเปก็นพระเจร้าผลร้ทรงกอปรดร้วยพระคบณ และทรงพระ
กรบณา ทรงกรมิขึ้วชร้า และบรมิบลรณห์ดร้วยความเมตตา และทรงกลทับพระททัยไมว่ลงโทษ
โยนาหหจถึงอธธิษฐานตตอพระเจข้าดข้วยความขมขสืที่นแหตงจธิตใจและความโกรธ ซถึที่งเปกนวธิธภีอธธิษฐานทภีที่แยต
จรธิงๆ เหกนไดข้ชนัดวตาเมสือที่ พระเจข้าไดข้ทรงเรภียกโยนาหหครนัรงแรก ตอนทภีที่เขายนังอยถูใต นอธิสราเอลประเทศของเขา โย
นาหหไดข้บอกพระเจข้าวตาสธิที่งนภีรจะเกธิดขถึรน เขากลนัววตาถข้าเขาไปยนังนภีนะเวหหและเทศนา คนเหลตานนัรนจะกลนับใจใหมต
และพระเจข้าจะทรงหนันเสภียจากพระพธิโรธของพระองคหจรธิงๆ โยนาหหจถึงอาจคธิดวตาเขาจะถถูกมองวตาเปกนผถูข้
พยากรณหเทกจทภีที่ประกาศเรสืที่องการพธิพากษาของพระเจข้าแลข้วมนันไมตเกธิดขถึรนจรธิงๆ เขารถูข้วาต พระเจข้าทรงเปกน
“พระเจข้าผถูข้ทรงกอปรดข้วยพระครุณ และทรงพระกรรุณา ทรงกรธิรวชข้า และบรธิบถูรณหดข้วยความเมตตา”
ชตางเปกนคทาพรรณนาอนันแสนวธิเศษเกภีที่ยวกนับพระเจข้าผถูข้ยธิงที่ ใหญตของเรา แนตทภีเดภียว พระองคหทรง “กอปร
ดข้วยพระครุณ และทรงพระกรรุณา ทรงกรธิรวชข้า” ดนังนนัรนโยนาหหจถึงกลนัววตาพระเจข้าจะไมตทรงสตงการพธิพากษามา
ตตอสถูข้นภีนะเวหห รถูปการณหกลนับกลายเปกนเชตนนนัรนจรธิงๆและบนัดนภีรโยนาหหกโก กรธเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีรทร นังหมด
3 โอ ขร้าแตว่พระเยโฮวาหห์ เพราะฉะนทัขึ้นบทัดนนีขึ้ ขอพระองคห์ทรงเอาชนีวมิตของขร้าพระองคห์ไปเสนีย เพราะ
วว่าขร้าพระองคห์ตายเสนียกก็ดนีกวว่าอยลว่" ความไมตเปกนผถูข้ใหญตและความเหกนแกตตนัวของผถูข้พยากรณหทตานนภีรจถึงปรากฏ
ชนัดเจน สธิที่งเดภียวทภีที่เขาสนใจคสือโลกเลกกๆของตนัวเอง เขาจถึงงอนและอารมณหขรุตนมนัวและบอกพระเจข้าใหข้ทรงฆตา
เขาเสภีย เขาไมตอยากมภีชภีวตธิ อยถูอต ภีกตตอไปแลข้ว เขาไมตไดข้ตามใจอยาก เขาจถึงเดสือดดาลและโอดครวญและรถูข้สถึก
สมเพชตนัวเอง เรสือที่ งราวทนัรงหมดของโยนาหหเปกนภาพประกอบหนถึที่งของคนๆหนถึที่งทภีไที่ มตรจถูข้ นักโต สนใจแตตตนัวเอง
และไมตมคภี วามสรุข เขาวธิงที่ หนภีจากการทรงเรภียกของพระเจข้า จากนนัรนเมสือที่ การรนับใชข้ไมตไดข้ออกมาตามแบบทภีที่เขา
คธิดวตาควรจะเปกน เขากกอยากลข้มเลธิกเสภีย
ยนา 4:4

และพระเยโฮวาหห์ตรทัสวว่า "การทนีชั่เจร้าโกรธเชว่นนนีขึ้ดนีอยลว่หรมือ " พระเจข้าจถึงทรง

ตตอวตาผถูข้พยากรณหทตานนภีรเรสือที่ งความไมตเปกนผถูข้ใหญตอนันเหกนแกตตนัวของเขา โยนาหหจถึงเดสือดดาลและพระเจข้าทรง
ตตอวตาความโงตเขลาของเขา

ยนา 4:5

แลร้วโยนาหห์กอก็ อกไปนอกนคร นทัชั่งอยลว่ทางทมิศตะวทันออกของเมมืองนทัขึ้น และ

ทว่านทกาเพมิงไวร้เปก็นทนีชั่ทว่านอาศทัย ทว่านนทัชั่งอยลใว่ ตร้รว่มเพมิงคอยดลเหตบการณห์อทันจะเกมิดขถึขึ้นกทับนครนทัขึ้น ดข้วยอารมณห
เดสือดดาลโยนาหหจงถึ เดธินยทที่าเทข้าออกไปจากนครนภีนะเวหหและปภีนขถึรนไปบนตลธิที่งชนันของแมตนร ทาไทกรธิสบนฝนัที่ง
ตะวนันออกของนภีนะเวหห เขาจถึงททาเพธิง (เหกนไดข้ชนัดวตาดข้วยกธิที่งไมข้ทภีที่อยถูแต ถวนนัรน) ทภีที่นนนัที่ เพสืที่อหลบแสงแดด เขาจถึง
นนังที่ ลงในเพธิงนนัรนเพสืที่อดถูวาต พระเจข้าจะทรงเทพระพธิโรธของพระองคหลงบนนภีนะเวหหหรสือไมต เหกนไดข้ชนัดวตาเขา
แอบหวนังอยถูลต ถึกๆวตาพระเจข้าจะยนังทรงพธิพากษานครนนัรนอยถูต
ยนา 4:6-7

และพระเยโฮวาหห์พระเจร้าทรงกกาหนดใหร้ตร้นละหบว่งตร้นหนถึชั่งงอกขถึขึ้นมาเหนมือโย

นาหห์ ใหร้เปก็นทนีชั่กกาบทังศนีรษะของทว่าน เพมืชั่อใหร้บรรเทาความรร้อนรบว่มกลบร้มใจในเรมืชั่องนนีขึ้ เพราะเหตบตร้นละหบว่งตร้นนนีขึ้
โยนาหห์จถึงมนีความยมินดนียงมิชั่ นทัก วนันนนัรน พระเจข้าทรงททาใหข้พสืชเถาวนัลยหชนธิดหนถึที่งงอกขถึรนบนเพธิงนนัรนทภีที่โยนาหหไดข้
ททาขถึรนเพสือที่ ใหข้รตมเงาแกตเขาเพธิมที่ เตธิม คทาทภีที่แปลวตา ความรร้อนรบมว่ กลบร้มใจ (รา) ในบรธิบทนภีรมคภี วามหมายวตา ‘ความ
ยากลทาบาก’ หรสือ ‘ความทรุกขหใจ’ โยนาหหดภีใจทภีที่ไดข้รตมเงาเพธิที่มเตธิมจากเถาของตข้นละหรุตงนนัรน
7 แตว่ในเวลาเชร้าวทันรบว่งขถึขึ้น พระเจร้าทรงกกาหนดใหร้หนอนตทัวหนถึชั่งมากทัดกมินตร้นละหบว่งตร้นนทัขึ้นจนมทัน
เหนีชั่ยวไป กระนนัรน เชข้าวนันถนัดมา พระเจข้ากกทรงททาใหข้เถาตข้นละหรุตงนนัรนตายและมนันกกเหภีที่ยวไป
ยนา 4:8-9

ตว่อมาเมมืชั่อดวงอาทมิตยห์ขถึขึ้นแลร้ว พระเจร้าทรงกกาหนดใหร้ลมตะวทันออกทนีชั่รร้อน

ผากพทัดมา และแสงแดดกก็แผดลงบนศนีรษะของโยนาหห์จนทว่านอว่อนเพลนียไป และทว่านนถึกปรารถนาในใจทนีชั่จะ
ตายเสนีย จถึงทลลขอวว่า "ใหร้ขร้าพระองคห์ตายเสนียกก็ดนีกวว่าอยลว่" ยธิงที่ กวตานนัรนพระเจข้าทรงใชข้ลมตะวนันออกมาจากทะเล
ทรายขณะทภีที่ดวงอาทธิตยหแผดแสงจข้ายามเชข้า เมสืที่อแสงแดดในดธินแดนตะวนันออกกลางแผดเผาลงบนโยนาหหใน
วนันนนัรน เขากกอตอนเพลภียและปรารถนาทภีที่จะตาย เขาจถึงบตนวตาใหข้เขาตายเสภียกกดภีกวตามภีชวภี ธิตอยถูต นภีเที่ ปกนภาพ
ประกอบหนถึที่งทภีที่ชนัดเจนของ ‘ครธิสเตภียน’ ทภีที่สนใจแตตตนัวเอง ไมตเปกนผถูข้ใหญตและททาตามเนสืรอหนนัง ความสนใจ
ทนัรงหมดของโยนาหหอยถูทต ภีที่ตนัวเขาเองและโลกเลกกๆของเขา เขาไมตคธิดเลยวตาพระเจข้าทรงใชข้เขาไปประกาศการ
ฟสืร นฟถูครนัรงใหญตและคนทนัรงนครนนัรนไดข้กลนับใจใหมตแลข้ว เขากลนับนนังที่ สมเพชตนัวเองและโอดครวญเพราะความ
ปรารถนาของเขาไมตไดข้รนับการเตธิมเตกม เขาเปกนภาพประกอบทภีที่ชนัดเจนของจรุดจบของผถูข้คนทภีที่สนใจแตตตนัวเอง
และไมตรจถูข้ นักโต สรุดทข้ายแลข้วพวกเขาเปกนคนทภีที่สมเพชตนัวเอง ซถึมเศรข้า และถถึงขนาดคธิดฆตาตนัวตายดข้วยซทรา

9 แตว่พระเจร้าตรทัสกทับโยนาหห์วว่า "ทนีชั่เจร้าโกรธเพราะตร้นละหบว่งนทัขึ้นดนีอยลแว่ ลร้วหรมือ " ทว่านทลลวว่า "ทนีชั่ขร้า
พระองคห์โกรธถถึงอยากตายนนีขึ้ดนีแลร้ว พระเจร้าขร้า" พระเจข้าจถึงทรงตตอวตาผถูข้พยากรณหทภีที่เหกนแกตตนัวทตานนภีรเกภีที่ยวกนับ
ความไมตรจถูข้ นักโตของเขา พระเจข้าทรงถามโยนาหหตรงๆวตาเขามภีเหตรุอนันชอบธรรมจรธิงๆทภีจที่ ะโกรธเพราะเถาตข้น
ละหรุตงนนัรนหรสือไมต ในความเสภียใจอนันเหกนแกตตนัวของเขา โยนาหหอข้างวตาตนเปกนฝตายถถูกแลข้วในความโกรธอนัน
ไมตเปกนเรสือที่ งของตน
ยนา 4:10-11

และพระเยโฮวาหห์ตรทัสวว่า "เจร้าสงสารตร้นละหบว่งนทัขึ้น ซถึงชั่ เจร้ามมิไดร้ลงแรงปลลก

หรมือมมิไดร้กระทกาใหร้มทันเจรมิญ มทันงอกเจรมิญขถึขึ้นในคมืนเดนียว แลร้วกก็ตายไปในคมืนเดนียวดบจกทัน พระเจข้าจถึงทรง
ตตอวตาผถูข้พยากรณหทตานนภีรเพราะความโงตเขลาอนันเหกนแกตตนัวของเขา เขามภีความสงสารใหข้กบนั พสืชเถาชนธิดหนถึที่งทภีที่
เขามธิไดข้ลงแรงในการเพาะปลถูกมนันเลย มนันงอกขถึรนในคสืนเดภียวและมนันกกเหภีที่ยวแหข้งไปในคสืนถนัดมา นนันที่ กกเปกน
เรสืที่องทภีที่โงตเขลาในตนัวมนันเองอยถูแต ลข้ว – ไมตพอใจเพราะพสืชเถาปตาชนธิดหนถึที่ง
11 ไมว่สมควรหรมือทนีชั่เราจะไวร้ชนีวมิตเมมืองนนีนะเวหห์นครใหญว่นทัขึ้น ซถึงชั่ มนีพลเมมืองมากกวว่าหนถึชั่งแสนสอง
หมมืชั่นคน ผลไร้ มว่ทราบวว่าขร้างไหนมมือขวาขร้างไหนมมือซร้าย และมนีสตทั วห์เลนีขึ้ยงเปก็นอทันมากดร้วย" พระเจข้าจถึงทรงถาม
คทาถามทภีที่แทงใจดทา นครหนถึที่งซถึงที่ มภีประชากรจทานวนนนับไมตถข้วนกกสทาคนัญกวตาพสืชเถาธรรมดาๆชนธิดหนถึที่งมาก
เทตาใด ในนภีนะเวหหมเภี ดกกเลกกๆมากกวตา 120,000 คนทภีที่ไมตรถูข้จนักซข้ายขวา พวกเขาไมตมคภี วามผธิดแมข้แตตนธิดเดภียว
พระเจข้าไมตควรไวข้ชวภี ธิตเดกกเหลตานภีรพรข้อมกนับผถูข้ใหญตอภีกจทานวนมหาศาลทภีที่กลนับใจใหมตแลข้วและขอพระเมตตา
จากพระเจข้าหรสือ
ความหมายโดยนนัยทภีที่ชนัดเจนกกคอสื วตา โยนาหหคธิดเลกกคธิดนข้อย ไมตรจถูข้ นักโตและโงตเขลาทภีที่สนใจแตตตนัวเอง
แบบนนัรน เขาโมโหดข้วยเรสืที่องพสืชเถาชนธิดหนถึที่งในเมสืที่อเขาควรสนใจเกภีที่ยวกนับมวลชนมหาศาลในนครนนัรนทภีที่ไดข้
รนับการไวข้ชภีวธิตจากการพธิพากษาของพระเจข้ามากกวตา พระเจข้าทรงใชข้ผถูข้พยากรณหทภีที่ไมตรจถูข้ นักโตทตานนภีรใหข้ททางาน
หนถึที่งทภีที่ยงธิที่ ใหญต พระองคหยนังทรงใชข้ภาพประกอบหนถึที่งของพระเมตตาและความกรรุณาของพระองคหทภีที่มภีต ตอ
แมข้แตตคนตตางชาตธิทภีที่ยอมหนันมาหาพระองคหดข้วยการกลนับใจใหมตดข้วย มภีบทเรภียนหนถึที่งทภีที่ชนัดเจนของการทภีที่
ประชาชนของพระเจข้าควรมภีความเหกนอกเหกนใจตตอคนเหลตานนัรนทภีที่หลงหายและกทาลนังพธินาศ สรุดทข้ายแลข้ว มภี
บทเรภียนหนถึงที่ ของความโงตเขลาของคนเหลตานนัรนทภีที่มตงรุ สนใจแตตตนัวเอง พวกเขาเปกนคนทภีที่นตาสมเพชเหมสือนกนัน

หมด โยนาหหตข้องเรภียนรถูอข้ ยตางเจกบปวดเพสืที่อททาตามพระประสงคหของพระเจข้า เขายนังเรภียนรถูข้อยตางเจกบปวดดข้วยวตา
เขาควรสนใจคนอสืที่นแทนทภีที่จะสนใจตนัวเอง

