
หนา 1832โยนาห
พระเจาทรงเรียกโยนาห

1พระวจนะของพระเยโฮวาห
มาถึงโยนาหบุตรชายของอา-

มิททัยวา
2 "จงลุกข้ึ นไปยังนีนะเวหนคร
ใหญ และรองกลาวโทษชาว
เมืองนั้น เหตุความชั่ วของเขา
ทั้ งหลายได ข้ึนมาเบ้ืองหนาเรา
แลว"
โยนาหไดกบฏและขึ้นเรือ
หนีไป แลวเกิดพายุใหญ

3แต โยนาหไดลุกข้ึ นหนีไปยัง
เมืองทารชิชจากพระพักตรพระ
เยโฮวาห ทานไดลงไปยังเมือง
ยัฟฟา และพบกําป นลําหนึ่ ง
กําลังไปเมืองทารชิช ดังนั้นทาน
จึงชําระคาโดยสาร และข้ึนเรือ
เดินทางรวมกับเขาทั้ งหลายไป
ยังเมืองทารชิชใหพนจากพระ
พักตรพระเยโฮวาห
4แตพระเยโฮวาหทรงขับกระ-
แสลมใหญข้ึนเหนือทะเล จึง
เกิดพายุใหญในทะเลนั้น จน
นากลัวกําปนจะอับปาง
5แลวบรรดาลูกเรือก็กลัว ตางก็
รองขอตอพระของตน และเขา
โยนสินค าในกําป นลงในทะเล
เพ่ือใหกําปนเบาข้ึน แตโยนาห
เขาไปขางในเรือ นอนลงและ
หลับสนิท
6นายเรือจึงมาหาทานและกลาว

แกทานวา "โอ เจาคนข้ีเซาเอย
อยางไรกันนี่ ลุกข้ึนซิ จงรองขอ
ตอพระเจาของเจา ชะรอยพระ
เจานั้ นจะทรงระลึกถึ งพวกเรา
บาง เราจะไดไมพินาศ"
7 เขาทั้ งหลายก็ ชั กชวนกันว า
"มาเถอะ ใหเราจับสลากกัน
เพ่ือเราจะทราบวา ใครเปนตน
เหตุ แห งภั ยซึ่ งเกิ ดข้ึ นแก เรา
นี้" ดังนั้นเขาก็จับสลาก สลาก
นั้นก็ตกแกโยนาห
8 เขาจึงพูดกับทานวา "จงบอก
เรามาเถิดวา ภัยซึ่ งเกิดข้ึนแก
เรานี้ ใครเปนตนเหตุ เจาหากิน
ทางไหน และเจามาจากไหน
ประเทศของเจาชื่ออะไร เจาเปน
คนชาติไหน"
9และทานจึงตอบเขาวา "ขาพ-
เจาเปนคนฮีบรู และขาพเจายํา
เกรงพระเยโฮวาหพระเจาแหง
ฟาสวรรค ผูทรงสรางทะเลและ
แผนดินแหง"
10 คนทั้ งปวงก็กลัวย่ิงนัก จึง
ถามทานวา "ทานกระทําอะไร
เชนนี้หนอ" เพราะคนเหลานั้น
ทราบแลววา ทานหลบหนีจาก
พระพักตรพระเยโฮวาห เพราะ
ทานบอกแกเขาเชนนั้น
11 เขาทั้ งหลายจึงกลาวแกทาน
วา "เราควรจะทําอยางไรแกทาน
เพ่ือทะเลจะไดสงบลงเพ่ือเรา"

(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
เพราะทะเลย่ิงกําเริบมากข้ึนทุก
ที

ปลามหึมาตัวหน่ึง
ไดกลืนโยนาหเขาไป

12 ทานจึงตอบเขาทั้ งหลายวา
"จงจับตั วข าพเจ าโยนลงไปใน
ทะเลก็แลวกัน ทะเลก็จะสงบลง
เพ่ือทาน เพราะขาพเจาทราบ
อยูวา ที่พายุใหญเกิดข้ึนแกทาน
เชนนี้ ก็เนื่ องจากตัวขาพเจา
เอง"
13 ถึงกระนั้ นก็ดีพวกลูกเรือก็
ชวยกันตีกรรเชียงอยางแข็งแรง
เพ่ือจะนําเรือกลับเขาฝ งแตไม
ได เพราะวาทะเลย่ิงกําเริบมาก
ข้ึนตานเขาไว
14 เพราะฉะนั้ นเขาจึ งรองทูล
ตอพระเยโฮวาหวา "โอ ขาแต
พระเยโฮวาห ขาพระองคทั้ ง
หลายขอวิงวอนตอพระองค ขอ
อย าใหพวกข าพระองค พินาศ
เพราะชีวิตของชายผูนี้ เลย ขอ
อยาใหโทษของการทําใหโลหิต
ที่ไรความผิดตกมาเหนือขาพระ
องค โอ ขาแตพระเยโฮวาห
เพราะวาพระองคไดทรงกระทํา
สิ่งที่พระองคทรงพอพระทัย"
15 เขาจึงจับโยนาหทิ้ งลงไปใน
ทะเล ความปนปวนในทะเลก็
สงบลง
16 คนเหล านั้ นก็ ยําเกรงพระ
เยโฮวาหย่ิ งนัก เขาทั้ งหลายก็

ถวายสัตวบูชาแดพระเยโฮวาห
และปฏิญาณตัวไว
17 และพระเยโฮวาห ทรงกํา-
หนดใหปลามหึมาตัวหนึ่ งกลืน
โยนาหเขาไป โยนาหก็อยู ใน
ทองปลานั้นสามวันสามคืน

โยนาหอธิษฐาน
และไดรอดพนไป

2แล วโยนาห ก็ อธิ ษฐานต อ
พระเยโฮวาห พระเจ าของ

ทานจากภายในทองปลานั้น
2วา "ในคราวที่ ขาพระองคตก
ทุกขไดยาก ขาพระองครองทุกข
ตอพระเยโฮวาห และพระองค
ทรงสดับขาพระองค ขาพระองค
รองทูลจากทองของนรก และ
พระองคทรงฟงเสียงขาพระองค
3 เพราะพระองคทรงเหว่ี ยงขา
พระองค ลงไปในที่ ลึ กในท อง
ทะเล และน้ําก็ทวมลอมรอบ
ขาพระองคไว บรรดาคลื่นและ
ระลอกของพระองคทวมขาพระ
องคแลว
4ขาพระองคจึงทูลวา `ขาพระ
องค ถู กเหว่ี ยงใหพ นจากสาย
พระเนตรของพระองค แตขา
พระองคจะเงยหนาดูพระวิหาร
บริสุทธิ์ของพระองคไดอีก'
5น้ําก็ทวมมิดขาพระองค คือ
ถึงจิตใจขาพระองค ที่ลึกก็อยู
รอบตัวขาพระองค สาหราย
ทะเลก็พันศีรษะขาพระองคอยู

โยนาห 1, 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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หนา 1834โยนาห 2, 3
6ขาพระองคลงไปยังที่รากแหง
ภูเขาทั้ งหลาย แผนดินกับดาล
ประตูปดกั้ นขาพระองคไวเปน
นิตย แตกระนั้นก็ดี โอ ขาแต
พระเยโฮวาหพระเจาของขาพระ
องค พระองคยังทรงนําชีวิตของ
ข าพระองค ข้ึ นมาจากความ
เปอยเนา
7 เมื่ อจิตใจออนเพลียไปในตัว
ของขาพระองค ขาพระองค
ระลึกถึงพระเยโฮวาห และคํา
อธิษฐานของข าพระองคมาถึ ง
พระองค เขาสูพระวิหารบริสุทธิ์
ของพระองค
8บรรดาผู ที่ แสดงความนับถือ
ตอพระเทียมเท็จ ยอมสละทิ้ ง
พระเมตตาเสีย
9แตขาพระองคจะถวายสัตว-
บูชาแดพระองค พรอมดวย
เสียงโมทนาพระคุณ ขาพระองค
ปฏิญาณไวอยางไร ขาพระองค
จะทําตามคําปฏิญาณอย างนั้ น
การที่ ช วยให รอดนั้ นเป นของ
พระเยโฮวาห"
10 และพระเยโฮวาหตรัสสั่งปลา
นั้น มันก็สํารอกโยนาหออกไว
บนแผนดินแหง
พระเจาทรงเรียกโยนาหอีก

โยนาหประกาศและ
คนนีนะเวหกลับใจ

3แลวพระวจนะของพระเย-
โฮวาหมาถึ งโยนาห เปนคํา

รบสองวา
2 "จงลุกข้ึ นไปยังนีนะเวหนคร
ใหญ และประกาศขาวแกเมือง
นั้นตามที่เราบอกเจา"
3ดั งนั้ นโยนาห จึงลุกข้ึ นไปยัง
นีนะเวหตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาห ฝายนีนะเวหเปนนคร
ใหญโตมากทีเดียว ถาจะเดิน
ขามเมืองก็กินเวลาสามวัน
4 โยนาห ตั้ งต นเดิ นเข าไปใน
เมื องได ระยะทางเดินวันหนึ่ ง
และทานก็รองประกาศวา "อีก
สี่สิบวัน นีนะเวหจะถูกควํ่า"
5ฝายประชาชนนครนีนะเวหได
เชื่อพระเจา เขาประกาศใหอด
อาหารและสวมผากระสอบ ตั้ ง
แตผูใหญที่สุดถึงผูนอยที่สุด
6กิตติ ศัพทนี้ ลือไปถึงกษัตริย
นครนีนะเวห พระองคทรงลุก
ข้ึนจากพระที่นั่ ง ทรงเปลื้ อง
ฉลองพระองคออกเสีย ทรงสวม
ผากระสอบแทน และประทับบน
กองข้ีเถา
7พระองค ทรงออกพระราช
กฤษฎีกา ประกาศไปทั่ วนคร
นีนะเวห โดยอํานาจกษัตริยและ
บรรดาขุนนางทั้ งหลายวา "คน
หรือสัตว ไมวาฝูงสัตวใหญหรือ
ฝูงสัตวเล็ก หามลิ้มรสสิ่ งใดๆ
อยาใหกินอาหาร อยาใหดื่มน้ํา
8 ใหทั้ งคนและสัตวนุ งหมผ า
กระสอบ ใหตั้งจิตตั้งใจรองทูล

(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
ตอพระเจา เออ ใหทุกคนหัน
กลับเสี ยจากการประพฤติ ชั่ ว
และเลิ กการทารุ ณซึ่ งมื อเขา
กระทํา
9ใครจะรู ไดพระเจาอาจจะทรง
กลับและเปลี่ยนพระทัย คลาย
จากพระพิโรธอันรุนแรงเพ่ือวา
เราจะมิไดพินาศ"
10 เมื่ อพระเจ าทอดพระเนตร
การกระทําของเขาแลววา เขา
กลับไมประพฤติชั่ วตอไป พระ
เจาก็ทรงกลับพระทัยไมลงโทษ
ตามที่พระองคตรัสไว และพระ
องคก็มิไดทรงลงโทษเขา

โยนาหโกรธ

4เหตุการณนี้ ไมเปนที่พอใจ
โยนาหอยางย่ิง และทาน

โกรธ
2ทานจึงอธิษฐานตอพระเยโฮ-
วาหวา "โอ ขาแตพระเยโฮวาห
เมื่อขาพระองคยังอยูในประเทศ
ของขาพระองค ขาพระองคพูด
แลววา จะเปนไปเชนนี้มิใชหรือ
นี่ แหละเปนเหตุใหขาพระองค
ได รี บหนี ไปยั งเมื องทารชิ ช
เพราะขาพระองคทราบวา พระ
องคทรงเปนพระเจาผูทรงกอปร
ดวยพระคุณ และทรงพระกรุณา
ทรงกริ้ วชา และบริบูรณดวย
ความเมตตา และทรงกลับพระ
ทัยไมลงโทษ
3โอ ขาแตพระเยโฮวาห เพราะ

ฉะนั้นบัดนี้ ขอพระองคทรง
เอาชี วิตของขาพระองค ไปเสีย
เพราะวาขาพระองคตายเสียก็ดี
กวาอยู"

พระเจาทรงสอน
และวากลาวโยนาห

4และพระเยโฮวาหตรัสวา "การ
ที่เจาโกรธเชนนี้ดีอยูหรือ"
5แลวโยนาหก็ออกไปนอกนคร
นั่ งอยู ทางทิ ศตะวั นออกของ
เมื องนั้ นและท านทําเพิ งไว
เปนที่ทานอาศัย ทานนั่ งอยู ใต
รมเพิงคอยดู เหตุ การณอั นจะ
เกิดข้ึนกับนครนั้น
6และพระเยโฮวาหพระเจาทรง
กําหนดใหตนละหุงตนหนึ่งงอก
ข้ึนมาเหนือโยนาห ใหเปนที่
กําบังศีรษะของทาน เพ่ือให
บรรเทาความรอนรุ มกลุ มใจใน
เร่ืองนี้ เพราะเหตุตนละหุงตน
นี้โยนาหจึงมีความยินดีย่ิงนัก
7แตในเวลาเชาวันรุ งข้ึน พระ
เจาทรงกําหนดใหหนอนตัวหนึ่ง
มากัดกินตนละหุ งตนนั้นจนมัน
เหี่ยวไป
8ตอมาเมื่อดวงอาทิตย ข้ึนแลว
พระเจ าทรงกําหนดใหลมตะ-
วันออกที่ รอนผากพัดมา และ
แสงแดดก็แผดลงบนศีรษะของ
โยนาห จนท านอ อนเพลี ยไป
และทานนึกปรารถนาในใจที่จะ
ตายเสีย จึงทูลขอวา "ใหขา

(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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หนา 1836โยนาห 4
พระองคตายเสียก็ดีกวาอยู"
9แตพระเจ าตรัสกับโยนาหว า
"ที่ เจาโกรธเพราะตนละหุงนั้นดี
อยูแลวหรือ" ทานทูลวา "ที่ขา
พระองคโกรธถึงอยากตายนี้ ดี
แลว พระเจาขา"
10 และพระเยโฮวาห ตรั สว า
"เจาสงสารตนละหุงนั้น ซึ่งเจามิ
ไดลงแรงปลูก หรือมิไดกระทํา

ใหมันเจริญ มันงอกเจริญข้ึนใน
คืนเดียว แลวก็ตายไปในคืน
เดียวดุจกัน
11 ไม สมควรหรื อที่ เราจะไว
ชี วิตเมืองนีนะเวหนครใหญนั้ น
ซึ่ งมีพลเมืองมากกวาหนึ่ งแสน
สองหมื่นคน ผู ไมทราบวาขาง
ไหนมือขวาขางไหนมือซาย และ
มีสัตวเลี้ยงเปนอันมากดวย"

(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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