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1 ໂຢນາບໍເ່ຊືອ່ຟງັພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 
Jonah Tries to Run Away from God 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂຢນາວ່າ,  
2 ìຈ່ົງຕຽມຕົວໄປຍັງມະຫານະຄອນນິເນເວ ເພືອ່ຕັກເຕືອນໃຫ້ຊາວນະຄອນນ້ັນຮູ້ວ່າ ເຮົາຮູ້ເຫັນຄວາມປະພຶດ  

ຊ  ່ົວຂອງເຂົາແລ້ວî 
3 ແຕ່ແທນທ່ີໂຢນາຈະປະຕິບັດຕາມພຣະດ ໍາຣັດນ້ັນ ທາ່ນກັບຫນີໄປຍັງເມືອງຕາຊິດ ເພ່ືອຈະໃຫ້ພົ້ົ້ນຈາກພຣະ

ພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືທ່ານໄດ້ລົງໄປຍັງເມືອງໂຢບປາ ທີນ້ັ່ນທ່ານໄດ້ພົບເຮືອລໍານ່ຶງທ່ີຈະແລ່ນໄປຍັງເມືອງຕາ
ຊິດ ທ່ານຈ່ຶງໄດ້ເສັຽຄ່າໂດຍສານແລະລົງໄປໃນເຮືອເດີນທາງໄປຍັງເມືອງຕາຊິດກັບພວກລູກເຮືອ 

4 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ເກີດລົມພະຍຸໃຫຍ່ພັດຜ່ານທະເລ ຈົນເຮືອລໍານ້ັນເກືອບແຕກຈົມລົງ 
5 ບັນດາພວກລູກເຮືອເກີດຄວາມຕົກໃຈ ຕ່າງຄົນຈ່ຶງຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄຸນພຣະຄຸນເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາມາຊ່ອຍເຫລືອ 

ແລະຕ່າງຄົນກໍຂົນສິນຄ້າທ່ີບັນທຸກມານ້ັນຖ້ິມລົງທະເລ ເພ່ືອໃຫ້ເຮືອເບ າົລົງ ສ່ວນໂຢນາໄດ້ລົງໄປນອນຫລັບຢູ່
ໃນທ້ອງເຮືອ 

6 ນາຍເຮືອຈ່ຶງລົງໄປຫາທ່ານ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຍັງນອນຫລັບຢູ່? ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນມາຮ້ອງຫາຄຸນພຣະ
ຄຸນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາໃຫ້ຊ່ອຍ ບາງເທ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະຊົງພຣະກະຣຸນາ ແລະພວກເຮົາກໍຈະບ່ໍຕາຍî 

7 ຕ່ໍມາ ພວກລູກເຮືອໄດ້ຊັກຊວນກັນຈົກສລາກ ເພ່ືອຢາກຈະຮູ້ວ່າໃຜເປັນຕ້ົນເຫດໃຫ້ເກີດພັຍອັນຕະລາຍນ້ິ ທຸກ
ຄົນຈ່ຶງເຫັນດີ ເມ່ືອຈົກສລາກຂ້ຶນມາກໍຖືກຊ່ືໂຢນາ  

8 ພວກເຂົາຈ່ຶງຖາມໂຢນາວ່າ, ìບັດນ້ິ ຂໍຈ່ົງບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ແມ່ນໃຜເປັນຕ້ົນເຫດໃນການນ້ິ? ເຈ້ົາມາ
ຈາກໃສ? ເປັນຄົນຊາດໃດ? ປະເທດຂອງເຈ້ົາຊ່ືຫຍັງ? ແລະເຈ້ົາມານ້ິເພ່ືອມີກິດທຸຣະຫຍັງ?   

9 ທ່ານໄດ້ຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນຊາດເຮັບເຣິ ທ່ີນັບຖືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ສະຖິດຢູ່ຟ້າສວັນ ຜູ້ຊົງສ້າງທະເລ
ແລະແຜ່ນດິນî 

10 ພໂໍຢນາເວ້ົາດ່ັງນ້ັນ ພວກລູກເຮືອກໍຕົກໃຈຢ່າງໃຫຍ່ ຈ່ຶງເວ້ົາໃສ່ທ່ານວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງເຮັດຜິດຢ່າງໃຫຍ່
ຫລວງປານນ້ິ?î (ການທ່ີເວ້ົາຢ່າງນ້ີກໍເພາະເຂົາຮູ້ແລ້ວ ເຣ່ືອງທ່ີເຂົາໄດ້ຫນີຈາກພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ) 

11 ເມ່ືອລົມພະຍຸພັດແຮງຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ ພວກລູກເຮືອກໍຖາມໂຢນາວ່າ, ìເຮົາຈະເຮັດແນວໃດກັບເຈ້ົາ ລົມພະຍຸຈ່ຶງ
ຈະສງົບລົງ?î 

12 ໂຢນາຕອບວ່າ, ìໃຫຈັ້ບຂ້າພະເຈ້ົາຖ້ີມລົງທະເລເສັຽ ແລ້ວລົມພະຍຸກໍຈະສງົບລົງເພາະຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ 
ແມ່ນຂ້າພະເຈ້ົາເອງເປັນຕ້ົນເຫດທ່ີພາໃຫ້ເກີດລົມຮ້າຍî 

13 ພວກລູກເຮືອໄດ້ພ້ອມກັນພາຍເຮືອເຂ້ົາມາຝ່ັງຢ່າງເຕັມກໍາລັງແຕ່ບ່ໍສໍາເຣັດ ເພາະລົມພະຍຸຍ່ິງພັດແຮງຂ້ຶນ
ເລ້ືອຍໆ 



14 ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນ ພວກລູກເຮືອກໍຮ້ອງໄຫວ້ວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃນການທ່ີຈະຂ້າ
ຄົນຜ  ູ້ນ້ີ ຂໍ   ພຣະອົງຢ່າລົງໂທດພວກຂ້າພຣະອົງເຖິງຕາຍທ້ອນ ດ້ວຍເຫດວ່າພຣະອົງເອງທ່ີສໍາແດງໃຫ້ພວກ
ຂ້າພຣະອົງເຮັດແນວນ້ິî 

15 ແລ້ວພວກເຂົາກໍຈັບໂຢນາຖ້ິມລົງນ້ໍາທະເລ ຄວາມປ  ່ັນປ່ວນໃນນ້ໍາທະເລກໍສງົບທັນທີ 
16 ເມ່ືອເຫັນດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາກໍຢ້ານກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫລາຍທ່ີສຸດ ຈ່ຶງພ້ອມກັນນ້ອມຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ ແລະ

ກ່າວວຄໍາປະຕິຍານຕົນຕ່ໍພຣະອົງ 
17 ຝ່າຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງສ່ັງປາໃຫຍ່ໃຫກື້ນກິນໂຢນາ ເຂົາຈ່ຶງຢູ່ໃນທ້ອງປານ້ັນເປັນເວລາສາມວັນສາມຄືນ 
 

2 ໂຢນາອອ້ນວອນຂອບພຣະຄ ຸນພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 
A Psalm of Thanksgiving 

1 ໃນຂນະທ່ີໂຢນາຢູ່ໃນທ້ອງປານ້ັນ ທ່ານໄດ້ກ່າວຂອບພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານວ່າ,  
2 ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃນຄາວຂ້າພຣະອົງຖືກທໍຣະມານ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ ພ້ຣະອົງຊ່ອຍ ແລະພຣະ

ອົງກໍຊົງຕອບຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກບ່ອນເລິກໃນພິພົບຄົນຕາຍ ພຣະອົງຊົງໄດ້ຍິນ
ສຽງຂອງຂ້າພຣະອົງ 

3 ພຣະອົງຊົງໂຍນຂ້າພຣະອົງລົງໄປ ເຖິງພ້ືນທະເລເລິກ ຢູ່ທ່ີນ້ັນນ້ໍາໄດ້ຖ້ວມຂ້າພຣະອົງ ຄ້ືນອັນຮ້າຍແຮງທັງ
ປວງຂອງພຣະອົງໄດ້ຕີກະທົບຂ້າພຣະອົງແລ້ວ 

4 ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງທູນວ່າ ຂ້າພຣະອົງຖືກປັດເຂ່ັຽອອກຈາກພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍເຫັນພຣະ
ວິຫານສັກສິດຂອງພຣະອົງອີກ 

5 ນ້ໍາໄດ້ຖ້ວມຂ້າພຣະອົງແລະຂ້າພຣະອົງຫາຍໃຈບ່ໍໄດ້ ນ້ໍາທະເລໄດ້ໂອບຕົວຂ້າພຣະອົງຫມົດສ້ິນແລະເທົາກໍ
ພັນຫົວຂ້າພຣະອົງຢູ່ 

6 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ລົງເຖິງຕີນພູ ລົງໄປເຖິງດິນບ່ອນມີປະຕູອັດໄວ້ຕລອດໄປ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະ
ອົງ ແຕ່ພຣະອົງຊົງນໍາຂ້າພຣະອົງຂ້ຶນມາຈາກບ່ອນເລິກນ້ັນໂດຍຍັງມີຊີວິດຢູ່ 

7 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງສລົບໄປ ຂ້າພຣະອົງກໍລະນຶກເຖິງພຣະອົງ ແລະຄໍາ
ອ້ອນວອນຂອງຂ້າ   ພຣະອົງກໍມາເຖິງພຣະອົງເຂ້ົາສູ່ພຣະວິຫານສັກສິດຂອງພຣະອົງ 

8 ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຂາບໄຫວ້ຮູບພຣະອັນບ່ໍມີປໂຍດ ໄດ້ປະຖ້ີມຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີທ່ີມີຕ່ໍພຣະອ ງົເສັຽ 
9 ແຕ່ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍສັດບູຊາແດ່ພຣະອົງ ຈະກະທໍາຕາມສ່ິງທ່ີຂ້າ

ພຣະອົງໄດ້ສັນຍາໄວ້ ຄວາມລອດພ້ົ້ົນມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
10 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ປາໃຫຍ່ໂຕນ້ັນຂ້ຶນມາຄາຍໂຢນາໄວ້ແຄມຫາດຊາຍ 
 

3 ໂຢນາໃນນະຄອນນເິນເວ  
Conversion of Nineveh 

1 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂຢນາອ ກີວ່າ,  
2 ìຈ່ົງຕຽມຕົວໄປຍັງມະຫານະຄອນນິເນເວ ເພ່ືອປະກາດໃຫ້ຊາວນະຄອນນ້ັນຮູ້ຖ້ອຍຄໍາທ່ີເຮົາໄດ້ບອກເຈ້ົາî 
3 ໃນເທ່ືອນ້ິໂຢນາໄດ້ທໍາຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງ ຄືໄດ້ຕຽມຕົວອອກເດີນທາງໄປຍັງມະຫານະຄອນນິເນເວ

ທັນທີ ນະຄອນນ້ິເປັນເມືອງໃຫຍ່ຫລາຍ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຍ່າງເຖິງສາມວັນຈ່ຶງຈະພ້ົ້ົນຕົວເມືອງ 
4 ໂຢນາໄດ້ຕ້ັງຕ້ົນຍ່າງເຂ້ົາໄປໃນນະຄອນນ້ັນເປັນລະຍະທາງນ່ຶງວັນ ແລ້ວໄດ້ຮ້ອງປະກາດວ່າ, ìອີກສ່ີສິບວັນ 

ນະຄອນນິເນເວກໍຈະຖືກທໍາລາຍî 



5 ປະຊາຊົນຊາວນະຄອນນິເນເວກໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາໄດ້ປະກາດໃຫ້ທຸກໆຄົນທັງຄົນຊ້ັນສູງແລະຄົນຊ້ັນ
ຕ່ໍາ ອົດອາຫານແລະນຸ່ງຫ່ົມເຄ່ືອງໄວ້ທຸກ ເພືອ່ເປັນການສະແດງວ່າ ເຂົາທັງຫມົດໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ 

6 ເມ່ືອກະສັດນະຄອນນິເນເວຊ ງົຊາບເຫດການນ້ິ ກໍຊົງລຸກຂ້ຶນຈາກບັນລັງ ຊງົແກ້ເຄ່ືອງນຸ່ງອອກ ຊົງໃສ່ເຄ່ືອງນຸ່ງ
ໄວທຸ້ກແທນ ແລະຊົງນ່ັງເທິງຂ້ີເຖົ່າໄຟ 

7 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ມີພຣະຣາຊດໍາຣັດປະກາດໃຫ້ຊາວນະຄອນນິເນເວຊາບທ່ົວເຖິງກັນວ່າ, ìໃນນາມກະສັດ
ແລະຄະນະຣາຊມົນຕຣີ ເຮົາຂໍປະກາດຫ້າມບ່ໍໃຫ້ປະຊາຊນົແລະສັດກິນ ຫລືດ່ືມສ່ິງໃດໆທັງຫມດົ 

8 ທັງຄ ນົແລະສັດຈະຕ້ອງໄວ້ທຸກ ໃຫ້ທຸກຄົນຕ້ັງຈິດຕ້ັງໃຈອ້ອນວອນພຣະເຈ້ົາ ໃຫ້ເລີກປະພຶດຊ່ົວແລະອາດຈະຊງົ
ເຊົາພຣະພໂິຣດອັນຮ້າຍແຮງ ແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະບ່ໍຕາຍ 

9 ໃຜຈະຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາອາດຈະປ່ຽນພຣະທັຍ ລົດຜ່ອນພຣະພິໂຣດອັນຮຸນແຮງ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະບ່ໍພິນາດî 
10 ຕ່ໍມາ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຫັນຊາວນະຄອນນິເນເວເລີກປະພຶດຊ່ົວ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງປ່ຽນພຣະທັຍ ແລະບ່ໍຊົງລົງໂທດ

ເຂົາຕາມທ່ີໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ 
 

4 ໂຢນາຮາ້ຍ ແຕພ່ຣະເຈົາ້ຊງົເມດຕາ  
Jonahís Anger 

1 ໂຢນາຄຽດ ແລະບ່ໍພໍໃຈທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປ່ຽນພຣະທັຍ  
2 ທ່ານໄດ້ອ ອ້ນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ຂ້າພຣະອົງຂໍທູນພຣະອົງວ່າ ເມ່ືອຄາວຍັງຢູ່

ໃນບ້ານເມືອງຕົນເອງ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາແລ້ວແມ່ນບ່ໍວ່າພຣະອົງຈະປ່ຽນພຣະທັຍ? ສະນ້ັນຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງ
ຢາກຫນີໄປຍັງເມືອງຕາຊິດເສັຽ ເພາະຂ້າພຣະອົງຮູ້ດີວ່າ ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ປະກອບໄປດ້ວຍພຣະມະ
ຫາກະຣຸນາທຄຸິນ ແລະເມດຕາປານີ ບ່ໍຄ່ອຍຊົງພໂິຣດຊົງພ້ອມຢ ູ ່ສເມທ່ີີຈະປ່ຽນພຣະທັຍແລະບ່ໍລົງໂທດຜູ້ໃດ 

3 ຂ າ້ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບັດນ້ິຂໍພຣະອົງຊົງເອົາຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງໄປເສັຽເທີນ ເພາະຂ້າພຣະອົງຢາກຈະ
ຕາຍເສັຽດີກວ່າຈະມີຊີວິດຢູ່ຕ່ໍໄປî 

4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບໂຢນາວ່າ, ìການທີເ່ຈ້ົາຄຽດນ້ັນ ມນັຖືກຕ້ອງແລ້ວຫລື?î 
5 ຄັນແລ້ວ ໂຢນາໄດ້ອອກໄປນ່ັງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນ ຢູ່ທ່ີນ້ັນ ທ່ານໄດ້ປຸກຕູບຂ້ືນຫລັງນ່ຶງ ເພືອ່

ຢູ່ຄອຍເບ່ິງວ່າຈະມີເຫດການອັນໃດເກີດຂ້ຶນແກ່ມະຫານະຄອນນ້ິ 
6 ຝ່າຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ກົກຫມາກຫຸ່ງເທດເກີດຂ້ຶນໃກ້ໆຕູບໂຢນາ ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ອາສັຍຮ່ົມ ແລະເພ່ືອ

ບັນເທົາທຸກບ່ໍໃຫ້ອຸກໃຈ ທ່ານດີໃຈຫລາຍທ່ີສຸດນໍາກົກຫມາກຫຸ່ງນ້ິ 
7 ແຕ່ໃນຕອນເຊ້ົາວັນຕ່ໍມາ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງໃຫ້ດ້ວງມາກັດກົກຫມາກຫຸ່ງນ້ັນ ແລະມັນໄດ້ຫ່ຽວແຫ້ງຕາຍໄປ 
8 ພຕໍາເວັນຂ້ຶນ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງສ່ັງໃຫລົ້ມຮ້ອນພັດມາແຕ່ທາງຕາເວັນອອກ ຄວາມຮ້ອນຂອງແສງແດດໄດ້ແຜດ

ເຜົາໂຢນາຈົນສລົບໄປ ທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງຢາກຈະຕາຍເສັຽດີກວ່າຈະມີຊີວິດຢູ່î 
Jonahís Reproved 

9 ພຣະເຈ້ົາຊົງຖາມໂຢນາວ່າ, ìການທ່ີເຈ້ົາຄຽດຮ້າຍກົກຫມາກຫຸ່ງນ້ັນ ມັນຖືກຕ້ອງແລ້ວຫລື?î ໂຢນາໄດ້ທູນ
ຕອບວ່າ, ìການທ່ີຂ້າພຣະອົງຄຽດຈົນກັບຢາກຕາຍນ້ັນກໍຖືກຕ້ອງແລ້ວî 

10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìກົກຫມາກຫຸ່ງນ້ິ ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ລົງແຮງປູກ ມັນເກີດຂ້ຶນເອງໃນຄ ນືດຽວ ແລ້ວກໍຫ່ຽວ
ແຫ້ງຕາຍໄປໃນຄືນດຽວ ເຈ້ົາກໍຍັງຄຶດຮອດມັນຢູ່ 

11 ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ີ ເຮົາຈະບ່ໍສົງສານມະຫານະຄອນນິເນເວຫລື ຊ່ຶງມີເດັກນ້ອຍທ່ີບ່ໍຮູ້ດຽງສາກວ່າແສນສອງຫມ່ືນ
ຄົນ ແລະມີສັດລ້ຽງເປັນຈໍານວນຫລາຍອີກດ້ວຍî 
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