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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
โยนาห์

โยนาห ์เก ิดท่ีเมืองกัทเฮเฟอร ์แคว ้นกาลิลี ตระกูลเศบู ลุ น
ในอาณาจักรเหนือ เขารบัใช้ในสมัยกษั ตร ิยเ์ยโรโบอ ัมท ่ี2
(2 พกษ 14:23-25) โยนาหเ์ป็นบุตรอามิททัย (1:1; 2 พกษ
14:23-25)

 หน ังสือโยนาห ์ได้ รบัการดู ถู กจากผู้สงสัยและคนท่ี ไม่ เชื่อ
ในพระเจ้ามากกวา่เล่ มอ ื่นๆในพระคัมภีร์  แต่ เล่ มน ้ี ได้ รบักา
รพสูิ จน ์ วา่ เป็นความจรงิมากกวา่เล่ มอ ื่นๆในพระคัมภีร ์เดิม 
และประว ัติ  ศาสตร ์รบัรองวา่โยนาหค์นน้ี มี  จรงิ 

 พระเยซู  ได้ อา้งถึงเรือ่งของโยนาหว์า่เป็นความจรงิในเม่ือ
พระองค์ทรงเปรยีบเทียบเรือ่งน้ีกับการถูกฝังไว้ และการ
เป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ เอง (มธ 12:39-41)
เพราะเหตุวา่พระเยซู ได้ เชื่อวา่เรือ่งน้ีเป็นความจรงิ คนใดๆ
ท่ีปฏิเสธเรือ่งน้ี ก็ เป็นคนชัว่ พระเจ้าแหง่พระคัมภีร ์น้ี ทรง
สามารถชว่ยโยนาห ์ให ้พ้นจากปลาวาฬ และทรงสามารถ
ชว่ยพระเยซู ให ้เป็นขึ้นมาจากความตายได้ เชน่กัน 

พระเจ้าทรงเรยีกโยนาห์
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงโยนาห ์บุ ตรชายของ

อามิททัยวา่ 2 �จงลุกขึ้นไปยงันีนะเวห์นครใหญ่ และรอ้ง
กล่าวโทษชาวเมืองน้ัน  เหตุ ความชัว่ของเขาทัง้หลายได้ขึ้น
มาเบื้องหน้าเราแล้ว�

โยนาห ์ได้ กบฏและขึ้นเรอืหนี ไป  แล ้วเกิดพายุ ใหญ่ 
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3  แต่ โยนาห ์ได้  ลุ กขึ้นหนีไปยงัเมืองทารชชิจากพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ท่านได้ลงไปยงัเมืองยฟัฟา และพบกําป่ัน
ลําหน่ึงกําลังไปเมืองทารชชิ ดังน้ันท่านจึงชาํระค่าโดยสาร
และขึ้นเรอืเดินทางรว่มกับเขาทัง้หลายไปยงัเมืองทารชชิ
ให้พ้นจากพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 4  แต่ พระเยโฮวาห์ทรง
ขับกระแสลมใหญ่ขึ้นเหนือทะเล จึงเกิดพายุ ใหญ่ ในทะเล
น้ัน จนน่ากลัวกําป่ันจะอบัปาง 5  แล ้วบรรดาลูกเร ือก ็ กลัว 
ต่างก็รอ้งขอต่อพระของตน และเขาโยนสินค้าในกําป่ันลง
ในทะเลเพื่อ ให้ กําป่ันเบาขึ้น  แต่ โยนาห ์เข ้าไปข้างในเรอื
นอนลงและหลับสนิท 6 นายเรอืจึงมาหาท่านและกล่าวแก่
ท่านวา่ � โอ  เจ้ าคนขี้เซาเอย๋ อยา่งไรกันน่ี  ลุ กขึ้นซิ จงรอ้งขอ
ต่อพระเจ้าของเจ้า ชะรอยพระเจ้าน้ันจะทรงระลึกถึงพวก
เราบ้าง เราจะได้ ไม่  พินาศ � 7 เขาทัง้หลายก็ชกัชวนกั นว ่า
�มาเถอะ  ให ้เราจับสลากกัน เพื่อเราจะทราบวา่ ใครเป็นต้น
เหตุ แห ่งภัยซ่ึงเกิดขึ้นแก่เราน้ี� ดังน้ันเขาก็ จับสลาก สลา
กน้ั นก ็ตกแก่โยนาห์ 8 เขาจึงพู ดก ั บท ่านวา่ �จงบอกเรา
มาเถิดวา่ ภัยซ่ึงเกิดขึ้นแก่เราน้ี ใครเป็นต้นเหตุ  เจ้ าหากิน
ทางไหน และเจ้ามาจากไหน ประเทศของเจ้าชื่ออะไร  เจ้ า
เป็นคนชาติ ไหน � 9 และท่านจึงตอบเขาวา่ �ข้าพเจ้าเป็น
คนฮบีรู และข้าพเจ้ายาํเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่ฟ้า
สวรรค์  ผู้ ทรงสรา้งทะเลและแผ่นดินแหง้� 10 คนทัง้ปวง
ก็ กล ัวยิง่นัก จึงถามท่านวา่ �ท่านกระทําอะไรเชน่น้ี หนอ �
เพราะคนเหล่าน้ันทราบแล้ วว ่า ท่านหลบหนีจากพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ เพราะท่านบอกแก่เขาเชน่น้ัน 11 เขาทัง้หลาย
จึงกล่าวแก่ท่านวา่ �เราควรจะทําอยา่งไรแก่ ท่าน เพื่อทะเล
จะได้สงบลงเพื่อเรา� เพราะทะเลยิง่กําเรบิมากขึ้นทุกที

ปลามหมึาตัวหน่ึงได้ กล ืนโยนาห ์เข้าไป 
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12 ท่านจึงตอบเขาทัง้หลายวา่ �จงจับตัวข้าพเจ้าโยน
ลงไปในทะเลก็ แล้วกัน ทะเลก็จะสงบลงเพื่อท่าน เพราะ
ข้าพเจ้าทราบอยู ่วา่  ท่ี  พายุ  ใหญ่  เก ิดขึ้นแก่ ท่านเชน่ น้ี  ก็ 
เน่ืองจากตัวข้าพเจ้าเอง� 13 ถึงกระน้ั นก ็ ดี พวกลูกเร ือก ช็ว่ย
กันตีกรรเชยีงอยา่งแข็งแรงเพื่อจะนําเรอืกลับเข้า ฝ่ังแต่ 
ไม่ได้ เพราะวา่ทะเลยิง่กําเรบิมากขึ้นต้านเขาไว้ 14 เพราะ
ฉะน้ันเขาจึงรอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ข้าพระองค์ทัง้หลายขอวงิวอนต่อพระองค์ ขออยา่
ให้พวกข้าพระองค์พินาศเพราะชวีติของชาย ผู้ น้ี  เลย ขอ
อยา่ให้โทษของการทําให้โลหติท่ี ไร ้ความผิดตกมาเหนือข้า
พระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะวา่พระองค์ ได้ ทรง
กระทําสิง่ท่ี พระองค์ ทรงพอพระทัย� 15 เขาจึงจับโยนาหทิ์ง้
ลงไปในทะเล ความป่ันป่วนในทะเลก็สงบลง 16 คนเหล่าน้ั 
นก ย็าํเกรงพระเยโฮวาห ์ยิง่นัก เขาทัง้หลายก็ถวายสัตวบูชา
แด่พระเยโฮวาห์และปฏิญาณตัวไว้ 17 และพระเยโฮวาห์
ทรงกําหนดใหป้ลามหมึาตัวหน่ึงกลืนโยนาห ์เข้าไป โยนาห ์ก็  
อยู ่ในท้องปลาน้ันสามวนัสามคืน

2
โยนาหอ์ธษิฐานและได้รอดพ้นไป

1  แล ้วโยนาห ์ก็ อธษิฐานต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน
จากภายในท้องปลาน้ัน 2  วา่ �ในคราวท่ีข้าพระองค์ ตกทุกข์
ได้ยาก ข้าพระองค์ รอ้งทุกข์ ต่อพระเยโฮวาห์ และพระองค์
ทรงสดับข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอ้งทูลจากท้องของนรก
และพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์ 3 เพราะพระองค์ทรง
เหวีย่งข้าพระองค์ลงไปในท่ีลึกในท้องทะเล และน้ําก็ท่วม
ล้อมรอบข้าพระองค์ ไว ้บรรดาคล่ืนและระลอกของพระองค์
ท่วมข้าพระองค์ แล้ว 4 ข้าพระองค์จึงทูลวา่ �ข้าพระองค์ ถู ก
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เหวีย่งใหพ้้นจากสายพระเนตรของพระองค์  แต่ ข้าพระองค์
จะเงยหน้าดูพระวิหารบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ ได้  อกี � 5 น้ําก็
ท่วมมิดข้าพระองค์ คือถึงจิตใจข้าพระองค์  ท่ี ลึ กก ็ อยู ่รอบ
ตัวข้าพระองค์ สาหรา่ยทะเลก็พันศีรษะข้าพระองค์ อยู ่6 ข้า
พระองค์ลงไปยงัท่ีรากแหง่ภู เขาทัง้หลาย  แผ่ นดิ นก ับดาล
ประตูปิ ดก ้ันข้าพระองค์ ไว ้ เป็นนิตย ์  แต่ กระน้ั นก ็ ดี  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของข้าพระองค์  พระองค์ ยงัทรงนํา
ชวีติของข้าพระองค์ขึ้นมาจากความเป่ือยเน่า 7 เม่ือจิตใจ
ออ่นเพลียไปในตัวของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ระลึกถึงพระ
เยโฮวาห์ และคําอธษิฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์  
เข้าสู่ พระวหิารบร ิสุทธ ิข์องพระองค์ 8บรรดาผู้ ท่ี แสดงความ
นับถือต่อพระเทียมเท็จ ยอ่มสละทิง้พระเมตตาเสีย 9  แต่ 
ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่ พระองค์  พร ้อมด้วยเสียง
โมทนาพระคุ ณ ข้าพระองค์ปฏิญาณไว ้อยา่งไร ข้าพระองค์
จะทําตามคําปฏิญาณอยา่งน้ัน การท่ีชว่ยให้รอดน้ันเป็น
ของพระเยโฮวาห�์ 10 และพระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังปลาน้ัน มั 
นก ็สํารอกโยนาหอ์อกไวบ้นแผ่นดินแหง้

3
พระเจ้าทรงเรยีกโยนาห ์อกี โยนาหป์ระกาศและคนนีนะ

เวห ์กลับใจ 
1  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงโยนาห์เป็นคํารบ

สองวา่ 2 �จงลุกขึ้นไปยงันีนะเวห์นครใหญ่ และประกาศ
ข่าวแก่เมืองน้ันตามท่ีเราบอกเจ้า� 3 ดังน้ันโยนาห์จึงลุก
ขึ้นไปยงันีนะเวห์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ฝ่ายนี
นะเวหเ์ป็นนครใหญ่โตมากที เดียว ถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กิน
เวลาสามวนั 4 โยนาห์ตัง้ต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทาง
เดิ นว ันหน่ึง และท่านก็รอ้งประกาศวา่ � อ ีกส่ี สิ บวนั นีนะ
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เวหจ์ะถูกควํา่� 5 ฝ่ายประชาชนนครนีนะเวห ์ได้ เชื่อพระเจ้า
เขาประกาศให ้อดอาหาร และสวมผ้ากระสอบ  ตัง้แต่  ผู้ใหญ่  
ท่ี สุดถึงผู้ น้อยท่ีสุด 6  กิตติศัพท์  น้ี ลือไปถึงกษั ตร ิย์นครนี
นะเวห์  พระองค์ ทรงลุกขึ้นจากพระท่ี น่ัง ทรงเปล้ืองฉลอง
พระองค์ออกเสีย ทรงสวมผ้ากระสอบแทน และประทับบน
กองขี้ เถ้า 7  พระองค์ ทรงออกพระราชกฤษฎี กา ประกาศไป
ทัว่นครนีนะเวห์ โดยอาํนาจกษั ตร ิย์และบรรดาขุนนางทัง้
หลายวา่ �คนหรอืสัตว์  ไม่ วา่ฝูงสัตว ์ใหญ่ หรอืฝูงสัตว ์เล็ก 
หา้มลิม้รสสิง่ใดๆ อยา่ใหกิ้นอาหาร อยา่ใหด่ื้ มน ํ้า 8  ให ้ทัง้คน
และสัตวน์ุ่งหม่ผ้ากระสอบ  ให ้ตัง้จิตตัง้ใจรอ้งทูลต่อพระเจ้า
 เออ  ให ้ ทุ กคนหนักลับเสียจากการประพฤติ ชัว่ และเลิกการ
ทารุณซ่ึ งม ือเขากระทํา 9 ใครจะรู ้ได้ พระเจ้าอาจจะทรงกลับ
และเปล่ียนพระทัย คลายจากพระพิโรธอ ันร ุนแรงเพื่อวา่
เราจะมิ ได้  พินาศ � 10 เม่ือพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทํา
ของเขาแล้ วว ่า เขากลับไม่ ประพฤติ ชัว่ต่อไป พระเจ้าก็ทรง
กลับพระทัยไม่ลงโทษตามท่ี พระองค์ ตรสัไว้ และพระองค์ ก็  
มิได้ ทรงลงโทษเขา

4
โยนาห ์โกรธ 

1  เหตุการณ์  น้ี  ไม่ เป็ นที ่พอใจโยนาห ์อยา่งยิง่ และท่าน
โกรธ 2 ท่านจึงอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ เม่ือข้าพระองค์ยงัอยู่ในประเทศของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ พู ดแล้ วว ่า จะเป็นไปเชน่ น้ี มิใช ่ หรอื  น่ี แหละ
เป็นเหตุ ให ้ข้าพระองค์ ได้  ร ีบหนีไปยงัเมืองทารชชิ เพราะข้า
พระองค์ทราบวา่  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกอปรด้วย
พระคุ ณ และทรงพระกรุณา ทรงกริว้ชา้ และบรบูิ รณ ์ด้วย
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ความเมตตา และทรงกลับพระทัยไม่ ลงโทษ 3  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ เพราะฉะน้ันบัดน้ี ขอพระองค์ทรงเอาชวีติของข้า
พระองค์ไปเสีย เพราะวา่ข้าพระองค์ตายเสี ยก ็ ดี กวา่อยู�่

พระเจ้าทรงสอนและวา่กล่าวโยนาห์
4 และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �การท่ี เจ้ าโกรธเชน่น้ี ดี  อยู ่ 

หรอื � 5  แล ้วโยนาห ์ก็ ออกไปนอกนคร น่ังอยู่ทางทิศตะวนั
ออกของเมืองน้ัน และท่านทําเพิงไว้เป็ นที ่ท่านอาศัย ท่าน
น่ังอยู ่ใต้ รม่เพิงคอยดู เหตุการณ์ อนัจะเกิดขึ้ นก ับนครน้ัน
6 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงกําหนดให้ต้นละหุง่ต้นหน่ึง
งอกขึ้นมาเหนือโยนาห์  ให ้เป็ นที กํ่าบังศีรษะของท่าน  เพื่อให ้
บรรเทาความรอ้นรุม่กลุ้มใจในเรือ่งน้ี เพราะเหตุต้นละหุง่
ต้นน้ีโยนาหจึ์ งม ี ความยนิดี  ยิง่นัก 7  แต่ ในเวลาเชา้ว ันร ุ่งขึ้น
พระเจ้าทรงกําหนดให้หนอนตัวหน่ึงมากั ดก ินต้นละหุง่ต้น
น้ันจนมันเหีย่วไป 8 ต่อมาเม่ือดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว พระเจ้า
ทรงกําหนดใหล้มตะวนัออกท่ีรอ้นผากพัดมา และแสงแดด
ก็แผดลงบนศีรษะของโยนาห์จนท่านออ่นเพลียไป และ
ท่านนึกปรารถนาในใจท่ีจะตายเสีย จึงทูลขอวา่ � ให ้ข้า
พระองค์ตายเสี ยก ็ ดี กวา่อยู�่ 9  แต่ พระเจ้าตรสักับโยนาห ์
วา่ � ท่ี  เจ้ าโกรธเพราะต้นละหุง่น้ันดี อยู ่ แล ้วหรอื� ท่านทูล
วา่ � ท่ี ข้าพระองค์โกรธถึงอยากตายน้ี ดี  แล้ว พระเจ้าข้า�
10 และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � เจ้ าสงสารต้นละหุง่น้ัน ซ่ึงเจ้า
มิ ได้ ลงแรงปลูก หร ือม ิ ได้ กระทําให้มันเจรญิ มันงอกเจรญิ
ขึ้นในคืนเดียว  แล้วก็ ตายไปในคืนเดี ยวด ุจกัน 11  ไม่ สมควร
หรอืท่ีเราจะไว ้ช ีวติเมืองนีนะเวหน์ครใหญ่ น้ัน ซ่ึ งม ีพลเมือง
มากกวา่หน่ึงแสนสองหม่ืนคน  ผู้  ไม่ ทราบวา่ข้างไหนมือขวา
ข้างไหนมือซ้าย และมี สัตว ์เล้ียงเป็ นอ ันมากด้วย�
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