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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจาํหนาย



เมื่อหลายปกอน มีชายคนหนึ่งอาศัยอยูที่อิสราเอล 

อยูมาวันหนึ่งพระเจาบอกใหโยนาหไปที่เมือง 

นีนะเวห ซึ่งเปนเมืองที่ยิ่งใหญ

และแข็งแกรงที่สุดในโลก



โยนาหถูกใชใหไปที่เมืองนั้นเพื่อบอกกับประชาชน
 วาพระเจาเห็นบาปที่เลวรายของพวกเขาแลว



โยนาหขัดคําสั่งพระเจา แทนที่จะไปที่เมือง 

นีนะเวห เขากลับลงเรือเพื่อหลบหนีไปยัง
 เมืองที่มีชื่อวา ทารชิช



พระเจาจึงทําใหเกิดพายุใหญขึ้นกลางทะเลและก็มีพายุลูกใหญ

ซัดกระหน่ําเรือ บรรดาลูกเรือตางก็ตกใจกลัว 

พวกเขากลัววาเรือจะแตกเปนเสี่ยงๆ



พายุกลับเลวรายขึ้นกวาเดิม พวกเขารูสึกตกตะลึง!ลูกเรือก็อธิษฐานตอ

พระเจาของพวกเขา และไดโยนสิ่งของที่มีอยูออกจากเรือเพื่อชวยทําให

เรือเบาขึ้น แตก็ไมไดชวยอะไร



มีคนเดียวบนเรือที่ไมอธิษฐาน เขากําลังหลับอยูที่ทองเรือ เมื่อกับตันเรือ

มาพบโยนาห เขาก็ปลุกโยนาห “ตื่น!ตื่นไดแลว รีบอธิษฐานขอความชวย

เรือ ตอพระเจาของทานเผื่อวาพระองคจะชวยเหลือเราได เพื่อวาจะไม

จมน้ําตาย”



บรรดาลูกเรือไดตัดสินวาปญหาที่พวกเขาเผชิญเกิดจากโยนาห 

ฝายโยนาหก็เลาใหบรรดาลูกเรือฟงวาเขาไดวิ่งหนีคําสั่งของพระเจา พวก
 เขาจึงถามโยนาหวา”เจาจะใหเราทํายังไงแกเจา พายุจึงจะสงบ?” โยนาห

 


ตอบวา “จับฉันโยนลงไปในทะเลก็แลวกัน พายุจะไดสงบ เพราะวาฉัน
 เปนสาเหตุทําใหเกิดพายุรายขึ้น”



บรรดาลูกเรือก็ไมยอมโยน
 โยนาหออกจากเรือ พวก

 เขาตางพยายามพายเรือ
 กลับเขาฝงอยางสุดกําลัง
 แตไมสําเร็จ มีทางเลือก

 เดียวเทานั้น!



หลังจากอธิษฐานขอการยกโทษบรรดาลูกเรือก็จับโยนาหยก

ขึ้นแลวก็โยนเขา

ลงในทะเล 



ทันใดนั้นทะเลก็สงบลง

และลมก็หยุดพัด 

การเปลี่ยนแปลงทันทีของ

อากาศก็ทําใหบรรดาลูกเรือ

รูสึกกลัวมากกวาพายุเสียอีก 

พวกเขารูวามีเพียงพระเจาเทา

นั้นที่สามารถทําไดในความสงสัย

และความกลัวพวกเขา

ไดสรรเสริญพระเจา



ขณะที่เขาไมเชื่อฟงขอความของ

พระเจาก็เกิดเหตุการณไมคาดฝน

เกิดขึ้นโยนาหจมลงไป

อยูสวนที่ลึกที่สุดของทะเล 

เขารูวาไมมีอะไรที่ชวยเขาจาก

การจมน้ําตายครั้งนี้ได แต

พระเจาก็ไดจัดเตรียมอีกแผนการ

หนึ่งไวสําหรับเขา



พระเจาจัดเตรียมใหปลาตัวใหญมหึมาตัวหนึ่งกลืนโยนาหเขาไป 

ปลาใหญก็วายน้ํามาทันเวลาพอดีเพียงอาปากโยนาหก็เขาไปอยูในทอง

ปลานั้นแลว โยนาหอยูในทองปลาเปนเวลา สามวัน 

ในทองปลาเขามีเวลาคิดทบทวนและ

อธิษฐานแสวงหาพระเจา



หลังจากสามวัน โยนาก็สัญญาตอพระเจาวาเขาจะกลับใจมาเชื่อฟง

พระเจา ทันใดนั้นพระเจาก็สั่งใหปลานั้นสํารอกโยนาหออกมาบน
 ชายหาด



หลังจากสามวัน โยนาก็สัญญาตอพระเจาวาเขาจะกลับใจมาเชื่อ
 ฟง พระเจา ทันใดนั้นพระเจาก็สั่งใหปลานั้นสํารอกโยนาห

 


ออกมาบนชายหาด



ประชาชนของนครนีนะเวห ไดเชื่อฟงพระเจา เขาอดอาหารและสวม

เสื้อผากระสอบเพื่อเปนการแสดงวาพวกเขาไดกลับใจจากความบาปของ

พวกเขาแลว แมกระทั่งพระราชาแหง นครนีนะเวห ก็ไดถอมตัวตอพระเจา 

เขาลุกขึ้นจากที่นั่ง แลวสวมผากระสอบและนั่งบนกองขี้เถา



พระราชาประกาศไปทั่วเมืองวาใหทุกคนกลับใจจากการประพฤติชั่วและ

เลิกการทารุณซึ่งมือเขากําลังกระทํา 

และใหทุกคนตั้งใจรองทูลตอ

พระเจาเพื่อพระองคจะทรงยกโทษ

ใหเขาทั้งหลาย



พระเจาไมลงโทษเขาทั้งหลาย ผูคนในนครนีนะเวห จะตองดีใจเปนอยาง
 มากแนๆที่พระเจาไมไดลงโทษพวกเขา แตมี

 หนึ่งคนที่ไมพอใจเปนอยางมาก

 คือ โยนาห



ทําไมโยนาหถึงไมพอใจ? โยนาหบอก

กับพระเจาวา”ขาพระองคทราบวา

พระองคทรงเปนพระเจาผูประกอบไป

ดวยพระคุณ และพระเมตตา โกรธชา

และเต็มไปดวความรัก”ถึงเขาจะไม

พอใจที่พระเจายกโทษใหคนนีนะเวห 

แตในทางตรงกันขามเขาก็รูวา

พระเจายกโทษใหแกคนที่กลับใจจาก

ความบาปและกลับใจมาเชื่อฟงพระเจา 

ดูเหมือนวาโยนาหจะไมชอบ



คนนีนะเวหเปนอยางมาก โยนาหไมอยาก

ใหพระเจายกโทษใหแกพวกเขา



โยนาหก็โกรธพระเจาเปนอยางมากและพูดประชดพระเจาวา”ขอพระองค

ทรงเอาชีวิตของขาพระองคไปเสียเพราะวาขาพระองคตายเสียดีกวามี

ชีวิตอยู”



โยนาหก็ออกไปนั่งนอกเมืองเพื่อรอดูวาพระเจาจะทําอะไรตอไป พระเจา
 ก็ใหมีตนไมตนหนึ่งงอกขึ้นมาพรอมกับมีใบใหญ ตนไมก็งอกอยาง

 รวดเร็วและบังแสงแดดใหโยนาหทั้งวัน



ในเวลาเชาวันรุงขึ้นพระเจาใหหนอนตัวหนึ่งมากัดกินตนไมตนนั้นและ
 พระเจาก็ใหลมพัดลมความรอนลงมาบนโยนาหจนเขาคิดวาเขากําลังจะ
 ตาย สิ่งเหลานี้ก็ทําใหโยนาหโกรธมากกวาเดิม 



แลวพระเจาก็ตรัสกับโยนาหวา”เจามีสิทธิอะไรที่

จะโกรธเรา?”เจาหวงตนไมที่เจาไมไดปลูกหรือ

มิไดทําใหมันเจริญเติบโตมันงอก หรือ 

เจริญเติบโตขึ้นในคืนเดียวแลวก็ตาย

ไปในคืนเดียวเชนกัน



ไมสมควรหรือที่เราจะเมตตาเมือง 

นีนะเวหซึ่งเปนนครใหญมีพลเมืองเปนหมื่นๆคน



โยนาหกับปลายักษ

 เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,
 

ถูกพบใน

โยนาห

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



The End

6026



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาที่แสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

 ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา ความบาป ผลของความบาป

 คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา 

พระเยซู เพื่อมาตายบนไมกางเขน เพื่อมารับผลบาปแทนเราทกุคน หลงัจากที่พระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

 เพื่อขอการยกโทษบาปที่ไดทํามาทั้งหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

 อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูที่รัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพื่อมมาตาย

 แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

 ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ ผม/ดิฉัน เพื่อพี่วาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวนั

 หนึ่ง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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