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1 โยนาห ๑:๑๑

โยนาห
คํานํา

หนังสือโย นาหแตก ตางจากหนังสือผู
พูดแทนพระเจาเลมอื่นๆตรงที่เป็นเรื่อง
เลาเกือบทัง้ เลมไมใชคํา เทศนา พระ
ยาหเวหเรียกใหโยนาหไปบอกชาวเมือง
นีนะ เวหวา พระองคจะทําลายพวกเขา
เพราะสิ่งชัว่ที่พวกเขาทําอยู (นีนะเวห
เป็นเมือง หลวงของอาณาจักรอัส ซีเรีย
ประเทศมหาอํานาจและเป็นศัตรูที่โหด
รายของอิสราเอลในยุคนัน้) ในตอนแรก
โย นาหชาว อิสราเอลผู รัก ชาติไม ยอม
ไป เพราะกลัววา ชาว นีนะ เวหจะกลับ
ใจ โยนาหอาจจะกลัวดวยวาถาพระเจา
ไม ลงโทษนี นะ เวหตามที่เขาพยากรณ
ไว เขาจะไดชื่อวาเป็นผูพูดแทนพระเจา
จอมปลอม พระยาหเวหตองใชวิธีตางๆ
ของพระองคเพื่อใหบท เรียนกับโย นาห
ผูพูดแทนพระองค เพื่อเขาจะไดเชื่อฟัง
และเขาใจถึงความ รักของพระองคที่ มี
ตอชนทุกชาติ รวมไปถึงสัตวดวย

พระยาหเวหเรียกแตโยนาหวิ่งหนี

๑ ๑พระ ยาหเวหพูด กับโย นาห *ซึ่งเป็น
ลูกชายของอามิททัยวา ๒ “ลุกขึ้น ไปยัง

เมืองนีนะเวห †ที่ยิ่งใหญนัน้ ไปประณามมัน
เพราะเรารูถึงสิ่งชัว่รายที่คนของมันกําลังทํา
อยู”

๓แตโยนาหลุก ขึ้นหนี ไปทิศตรงขาม คือ
หนีไปเมืองทาร ชิช เพื่อไปให พนหน าพระ
ยาหเวห โยนาหมุงหน าลงไปทางเมืองยัฟฟา
‡และเขาก็เจอกับเรือสินคาลําหน่ึง ที่กําลังจะ
ไปเมือง ทาร ชิช โย นาหจึงจายคา เดิน ทาง
แลวลงไปในเรือ เพื่อเดินทางไปเมืองทารชิช

กับพวก เขา เพื่อไปให ไกลจากหน าของพระ
ยาหเวห

พระยาหเวหสงพายุใหญมา
๔แตพระ ยาหเวหโยนลม แรงลงไปบน

ทะเล จึงเกิดพายุ ใหญโหม กระหน่ําขึ้นใน
ทะเล และเรือเกือบจะแตกเป็นชิน้ๆ ๕พวก
ลูก เรือตกใจกลัวมาก ตาง คนตางก็รองขอ
ความ ชวย เหลือจากเทพเจาของ ตน พวก
เขาโยนสินคาทิง้ ทะเล เพื่อทําใหเรือเบา ขึ้น
กอนหน านัน้โยนาหไดลงไปอยูที่ทองเรือและ
ลมตัวลงนอนหลับสนิท ๖หัวหน าลูกเรือเขา
ไปหาโยนาหและพูดกับ เขาวา “ทําไมเจามา
นอนอยู อยาง น้ี ลุก ขึ้น รอง ใหเทพเจาของ
เจาชวยสิ บางทีเทพเจาองคนัน้อาจจะสงสาร
เรา พวกเราจะไดไมตองตาย”

๗พวก ลูก เรือก็พูดกัน วา “พวก เรามาจับ
สลากกันเถอะ ดูซิวา เป็นความผิดของใคร
ที่ทําใหเกิดเรื่อง เลว รายน้ี” พวก เขาจึงจับ
สลากกัน และสลากนัน้ก็ชีไ้ปที่โยนาห

๘พวกเขาก็เลยพูดกับโยนาหวา ชวยบอก
หนอยสิวาเป็นความผิดของใคร ที่ทําใหเกิด
เรื่องเลวรายน้ีขึ้น เจามาทําอะไรบนเรือลําน้ี
เจามาจากไหน มาจากประเทศอะไร เจาเป็น
คนชาติไหน

๙ โยนาหตอบพวกเขาวา “ผมเป็นคนฮีบรู
และผมก็นมัสการพระ ยาหเวห พระเจาแหง
ฟ า สวรรค พระองคเป็นพระเจาที่สรางทัง้
ทะเลและแผนดิน”

๑๐แลวโย นาหเลาใหพวก เขาฟังวา เขา
กําลัง หนีพระ ยาหเวหมา พวก เขาก็พา กัน
หวาด กลัวมาก จึงพูดกับโย นาหวา “เจาทํา
อะไรลงไปน่ี”

๑๑พวกเขาพูดกับโยนาหวา “พวกเราควร
จะทําอะไรกับเจาหรือ ทะเลถึงจะสงบลงได”
ในเวลานัน้พายุในทะเลก็ยิ่งโหมกระหน่ําแรง
ขึ้นๆ

*๑:๑ โยนาห โยนาหคนน้ีนาจะเป็นผูพูดแทนพระเจา คนเดียวกับที่พูดถึงในหนังสือ ๒ พงศ
กษตัริย ๑๔:๒๕
†๑:๒ นีนะเวห เป็นเมืองหลวงของอัสซีเรีย และหลังจากเหตุการณในหนังสือเลมน้ีผานไป
หลายสิบปีพวกอัสซีเรียก็ไดมาทําลายอิสราเอลฝายเหนือ ในปี ๗๒๒-๗๒๑ กอนพระเยซูมาเกิด

‡๑:๓ ยัฟฟา เป็นเมืองทาเล็กๆในทะเลเมดิเตอรเรเนียน ไมไดเป็นสวนหน่ึงของอิสราเอล อยู
ใตการปกครองของประเทศโฟนีเซีย
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๑๒ โย นาหตอบไป วา “โยนผมลงไปใน
ทะเลเลย แลวทะเลก็จะสงบ ลง เพราะผม
เป็นคน ผิด เอง ที่ทําใหพายุราย แรงน้ีเกิด
ขึ้นกับพวก คุณ” ๑๓แตพวก ลูก เรือก็ยัง คง
พยายามพายเรือกลับเขาฝ่ัง แตพวกเขาก็ทํา
ไม ได เพราะน้ํา ทะเลยิ่งโหม กระหน่ําซัดใส
พวกเขา

๑๔พวก เขารองออนวอนตอพระ ยาหเวห
และพูด วา “ขา แตพระ ยาหเวห อยาใหเรา
ตองตาย เพราะทําใหชายคนน้ีตองตาย อยา
ไดลงโทษเราเหมือนกับวาเราเป็นฆาตกร
เพราะพระองคเป็นผูทําใหเรื่องทัง้หมดน้ีเกิด
ขึ้นตามที่พระองคตองการ”

๑๕แลวพวก เขาก็เอาโย นาหโยนลงไปใน
ทะเล แลวทะเลก็สงบ น่ิงทันที ๑๖พวก เขา
พากันเกรงกลัวพระยาหเวหยิ่ง นัก พวกเขา
จึงฆา สัตวเป็นเครื่องบูชาใหกับพระ ยาหเวห
และพวกเขาก็ไดสาบานกับพระองค

๑๗แลวพระ ยาหเวหสัง่ใหปลาใหญ มากตัว
หน่ึงมากลืนโยนาห โยนาหอยูในทองปลาถึง
สามวันสามคืน

คําอธิษฐานของโยนาห

๒ ๑ โย นาหอธิษฐานตอพระ ยาหเวห
พระเจาของเขาจากในทองปลา

๒ เขาพูดวา “ในยามที่ขาพเจาตกทุกขไดยาก
ขาพเจารองขอความ ชวย เหลือจากพระ

ยาหเวห
พระองคก็ตอบขาพเจาจากแดนคนตาย
ขาพเจารองขอความชวยเหลือ
แลวพระองคก็ไดยินเสียงของขาพเจา
๓พระองคโยนขาพเจาลงไปในทะเลลึกลงไป

ใจกลางทะเล
และน้ํานัน้ทวมขาพเจาจนมืดมิด
คลื่นหนัก หนวงของพระองคทวมทนตัว

ขาพเจา
๔แลวขาพเจาก็พูด วา ขาพเจาถูกขับ ไลออก

ไปใหพนหน าพระองค
แตขาพเจาจะได เห็นวิหารอัน ศักดิส์ิทธิข์อง

พระองคอีก
๕ตอนนัน้ น้ําอยูรอบตัวขาพเจาสูงถึงคอ
น้ําทะเลลึกหอมลอมขาพเจาไว
สาหรายทะเลพันรอบหัวขาพเจา
๖ขาพเจาจมลึกลงไปถึงรากของภูเขา
ขาพเจาไปถึงโลกของคนตาย
กลอนประตูนัน้ปิดขังขาพเจาไวตลอดกาล

ขาแตพระยาหเวหพระเจาของขาพเจา
พระองคยกขาพเจาขึ้นมาจากหลุม
๗ เมื่อขาพเจาเกือบจะตาย
ขาพเจายังคิดถึงพระยาหเวห
และคําอธิษฐานของขาพเจา
ก็ไปถึงพระองคในวิหารอันศักดิส์ิทธิข์อง

พระองค
๘คนพวก นัน้ที่นมัสการพวกรูป เคารพอันไร

คา
ตางพากันทอด ทิง้ความเมตตากรุณาของ

พระเจาที่มีตอเขา
๙แตขาพเจาจะรองสรรเสริญและขอบ

พระคุณพระองค
ขาพเจาจะถวายเครื่องบูชาใหกับพระองค
ขาพเจาจะทําตามสิ่งที่ขาพเจาสาบานไว
ความรอดมาจากพระยาหเวห”

๑๐แลวพระยาหเวหก็พูดกับปลา และมันก็
คายโยนาหออกมาไวบนบก

พระยาหเวหเรียกโยนาหอีกครัง้

๓ ๑แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับโย นาหเป็น
ครัง้ที่ สองวา ๒ “ลุกขึ้นไปยังเมืองนี นะ

เวหที่ยิ่ง ใหญนัน้ ไปปาว ประกาศเรื่องที่เรา
บอกกับเจาใหกับคนที่ นัน่” ๓แลวโย นาหก็
ลุก ขึ้นไปเมืองนี นะ เวห ตามที่พระยาหเวห
บอก นี นะ เวหเป็นเมืองที่ใหญ โตมโหฬาร
ตองใชเวลาเดินถึงสามวันถึงจะทัว่เมือง ๔ โย
นาหเริ่มตนเดินเขาไปในเมือง หลัง จากเดิน
ไปไดหน่ึง วันแลว เขาก็เริ่มปาว ประกาศวา
“อีกสี่สิบวัน เมืองนีนะเวหจะถูกทําลาย”

๕และชาวเมืองนีนะเวหก็เชื่อพระเจา พวก
เขาประกาศวาจะอดอาหารและสวมใสเสื้อผา
กระสอบ เพื่อแสดงความ เสียใจตอ บาปที่
พวก เขาทํา พวก เขาทําอยาง น้ีกัน หมดทุก
คน ไม วาจะเป็นผู ยิ่ง ใหญหรือคน ตํ่าตอย
ก็ตาม

๖ เมื่อขาว น้ีไปถึงหูของกษตัริยเมืองนี นะ
เวห พระองคลุกขึ้นจากบัลลังก ถอดเสื้อคลุม
สวมใสผากระสอบแทน และนัง่บนกองขีเ้ถา

๗ จาก นัน้พระองคออกคํา สัง่ไปทัว่เมืองนี
นะเวหวา
กษตัริยและเหลาขุนนางทัง้ หลายของ
พระองคออกคําสัง่วา
“ทัง้คน ทัง้สัตว ทัง้วัว ทัง้แกะ หาม

ชิม หามกิน และหามดื่ม ๘แตใหทุกคน
รวมทัง้สัตว ใสเสื้อผากระสอบ ใหทุกคน
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อธิษฐานตอพระเจาสุด กําลัง แตละคน
จะตองเลิกทํา ชัว่ และเลิกทําทารุณโหด
ราย ๙ถาทําอยางน้ี ไมแน บางทีพระเจา
อาจจะเปลี่ยนใจ และหันจากความโกรธ
ของพระองคที่กําลังเผา ผลาญอยูตอ เรา
ก็ได เพื่อพวกเราจะไดไมตองตาย”
๑๐พระเจาเห็นสิ่งที่พวก เขาทํา พระองค

เห็น วาพวก เขาไดหันไปจากทาง ชัว่ของ เขา
พระเจาจึงเปลี่ยนใจ ไมลงโทษพวกเขาอยาง
ที่พระองคบอกไววาจะทํา

โยนาหโกรธที่พระเจาใจดี

๔ ๑แตสิ่ง น้ีทําใหโย นาหไม พอใจมาก
เขาโกรธ มาก ๒ เขาจึงอธิษฐานตอพระ

ยาหเวหและพูดวา “ขาแตพระยาหเวห นึก
แลววามันจะ ตองเป็นอยาง น้ีแนๆตัง้แต
อยูที่ บานแลว นัน่เป็น เหตุที่ขาพเจาถึง
พยายามหนีไปเมืองทาร ชิช เพราะขาพเจารู
วา พระองคมีเมตตา ปรานี พระองคอดทน
นาน พระองคมีความรักที่ยิ่งใหญ และพรอม
เสมอที่จะเปลี่ยนใจไมลงโทษ

๓ดังนัน้ พระยาหเวหเจาขา ฆาขาพเจาเลย
เพราะขาพเจาตายซะดีกวา”

๔แลวพระยาหเวหพูดวา
“ที่เจา โกรธอยาง น้ีคิด วาถูก แลว หรือ”

๕แลวโยนาหก็ออกไปนอกเมือง เขาไปนัง่อยู
ทางทิศตะวันออกของเมือง ทําเพิงที่พักขึ้น
มาหลังหน่ึงและนัง่หลบแดดอยูในนัน้ เฝ าดู
วาจะเกิดอะไรขึ้นกับเมือง

๖แลวพระยาหเวหก็สัง่ใหตนละหุงตนหน่ึง
งอกขึ้นมาอยูเหนือโยนาห เพื่อเป็นรมเงาบัง
หัวใหกับโยนาห และชวยดับรอนคลายทุกข
*ใหกับเขา โยนาหดีใจมากที่มีตนละหุงน้ี

๗ เชาวัน ตอ มา พระเจาก็สัง่ใหหนอน
ตัว หน่ึงมากัด กินตน ละหุงนัน้ ทําใหมัน
เหี่ยวแหงตายไป

๘ตอ มา เมื่อดวงอาทิตยลอยสูง ขึ้นบน
ทองฟ า พระเจาก็สัง่ใหลมรอนพัดมาจากทาง
ทิศตะวันออก และแสงอาทิตยก็แผดกลาลง
บน หัวของโย นาห ทําใหเขาออนเพลียหมด
แรงไป เขารํ่ารองอยากตาย เขาพูดวา “ให
ขาพเจาตายซะดีกวา”

๙แลวพระเจาก็พูดกับโย นาหวา “ที่เจา
โกรธเรื่องตนละหุงนัน้ คิดวาถูกแลวหรือ”
โยนาหตอบวา “โกรธสิ โกรธแทบตายอยู

แลว”
๑๐พระเจาจึงพูด วา “ดู เจาเป็น หวงเป็น

ใยตนไมนัน้เสียเหลือ เกินนะ ทัง้ๆ ที่เจาไม
ไดลงแรงปลูกและไม ไดทําใหมันโต ขึ้นดวย
ตนไมนัน้งอกออก มาในคืน เดียว อยูไดวัน
เดียวแลวก็ตาย

๑๑แลวอยาง น้ี จะไม ใหเราเป็นหวงนี นะ
เวยเมือง ใหญนัน้ได ยัง ไง เป็นเมืองที่ มีคน
อยูมากกวาหน่ึง แสนสอง หมื่นคน เขาเป็น
เหมือนเด็กที่ไมรูวาขาง ไหนมือขวาขาง ไหน
มือ ซาย †แถมยังมีสัตวตางๆอีกมากมายใน
เมืองนัน้ดวย”

*๔:๖ ชวยดับรอนคลายทุกข คําน้ีอาจมีความหมายรวมถึง “ชวยสงบทัศนคติที่ชัว่ชาของ
เขา”
†๔:๑๑ ขางไหนมือขวาขางไหนมือซาย อาจหมายถึง “เด็กไรเดียงสา”
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