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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โยนาห์

โยนาห์เกิดที่เมืองกัทเฮเฟอร์แคว้นกาลิลี ตระกูลเศบูลุน
ในอาณาจักรเหนื อ เขารับใช้ในสมัยกษั ตริย์เยโรโบอัมที่ 2 (2
พกษ 14:23-25) โยนาห์เป็นบุตรอามิททัย (1:1; 2 พกษ 14:2325)
หนังสือโยนาห์ได้รับการดูถูกจากผู้สงสัยและคนที่ไม่เชื่อ
ในพระเจ้ามากกว่าเล่มอ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ แต่เล่มนี้ได้รับกา
รพิสูจน์ว่า เป็นความจริงมากกว่าเล่มอ่น
ื ๆในพระคัมภีรเดิ
์ ม
และประวัติศาสตร์รับรองว่าโยนาห์คนนี้ มีจริง
พระเยซูได้อ้างถึงเรือ
่ งของโยนาห์วา่ เป็นความจริงในเมื่อ
พระองค์ ทรงเปรียบเทียบเรือ
่ งนี้ กับ การถูก ฝัง ไว้ และการ
เป็น ขึ้น มา จาก ความ ตาย ของ พระองค์เอง (มธ 12:39-41)
เพราะเหตุวา่ พระเยซูได้เชื่อว่าเรือ
่ งนี้ เป็นความจริง คนใดๆ
ที่ ปฏิเสธ เรือ
่ ง นี้ ก็เป็น คน ชัว่ พระเจ้า แห่ง พระ คัมภีรนี
์ ้ ทรง
สามารถ ช่วย โย นาห์ให้พ้น จาก ปลาวาฬ และ ทรง สามารถ
ช่วยพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายได้เช่นกัน
พระเจ้าทรงเรียกโยนาห์
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง โยนาห์บุตรชายของ
อามิททัย ว่า 2 “จงลุก ขึ้น ไปยัง นี นะเวห์ นครใหญ่ และร้อง
กล่าวโทษชาวเมืองนั ้น เหตุความชัว่ ของเขาทัง้ หลายได้ ข้น
ึ
มาเบื้องหน้าเราแล้ว”
1

โยนาห์ได้กบฏและขึ้นเรือหนี ไป แล้วเกิดพายุใหญ่
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3 แต่โยนาห์ได้ลุกขึ้นหนี ไปยังเมืองทารชิชจากพระพักตร์

พระ เย โฮ วาห์ ท่าน ได้ ลง ไป ยัง เมือง ยัฟฟา และ พบ กําปั่ น
ลําหนึ่ งกําลังไปเมืองทารชิช ดังนั ้นท่านจึงชําระค่าโดยสาร
และขึ้น เรือ เดิน ทางร่วมกับ เขาทัง้ หลายไปยัง เมืองทารชิช
ให้ พ้น จากพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 4 แต่พระเยโฮวาห์ ทรง
ขับ กระแสลมใหญ่ ข้น
ึ เหนื อ ทะเล จึง เกิด พายุใหญ่ในทะเล
นั ้น จนน่า กลัว กําปั่ นจะอับปาง 5 แล้ว บรรดาลูก เรือก็กลัว
ต่าง ก็ ร้องขอ ต่อ พระ ของ ตน และ เขา โยน สินค้า ใน กําปั่ น
ลงในทะเลเพื่อ ให้ กําปั่ นเบาขึ้น แต่โยนาห์เข้า ไปข้างในเรือ
นอนลงและหลับ สนิ ท 6 นายเรือจึงมาหาท่านและกล่าวแก่
ท่านว่า “โอ เจ้าคนขี้เซาเอ๋ย อย่างไรกันนี่ ลุกขึ้นซิ จงร้องขอ
ต่อ พระเจ้า ของเจ้า ชะรอยพระเจ้า นั ้น จะทรงระลึก ถึง พวก
เราบ้าง เราจะได้ไม่พินาศ ” 7 เขาทัง้ หลายก็ ชัก ชวนกันว่า
“มาเถอะ ให้เราจับสลากกัน เพื่อเราจะทราบว่า ใครเป็นต้น
เหตุแห่งภัย ซึ่ง เกิด ขึ้น แก่ เรานี้ ” ดัง นั ้น เขาก็จับ สลาก สลา
กนั ้นก็ ตกแก่ โยนาห์ 8 เขาจึง พูดกับท่า นว่า “จงบอกเรามา
เถิดว่า ภัยซึ่งเกิดขึ้นแก่เรานี้ ใครเป็นต้นเหตุ เจ้าหากินทาง
ไหน และเจ้า มาจากไหน ประเทศของเจ้า ชื่อ อะไร เจ้าเป็น
คนชาติไหน” 9 และท่านจึงตอบเขาว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนฮีบรู
และ ข้าพเจ้า ยํา เก รง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์
ผู้ทรงสร้างทะเลและแผ่น ดิน แห้ง” 10 คนทัง้ ปวงก็กลัว ยิง่
นั ก จึงถามท่านว่า “ท่านกระทําอะไรเช่นนี้ หนอ” เพราะคน
เหล่านั ้นทราบแล้วว่า ท่านหลบหนี จากพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ เพราะท่านบอกแก่ เขาเช่นนั ้น 11 เขาทัง้ หลายจึงกล่าว
แก่ ท่านว่า “เราควรจะทํา อย่างไรแก่ท่าน เพื่อ ทะเลจะได้
สงบลงเพื่อเรา” เพราะทะเลยิง่ กําเริบมากขึ้นทุกที
ปลามหึมาตัวหนึ่ งได้กลืนโยนาห์เข้าไป
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ท่าน จึง ตอบ เขา ทัง้ หลาย ว่า “จง จับ ตัว ข้าพเจ้า
โยน ลง ไป ใน ทะเล ก็แล้ว กัน ทะเล ก็ จะ สงบ ลง เพื่อ ท่าน
เพราะ ข้าพเจ้า ทราบ อยูว่
่ า ที่พายุใหญ่เกิด ขึ้น แก่ ท่าน เช่น
นี้ ก็เนื่ องจากตัวข้าพเจ้าเอง” 13 ถึงกระนั ้นก็ดีพวกลูกเรือก็
ช่วยกัน ตี กรรเชียงอย่างแข็ง แรงเพื่อ จะนํา เรือกลับ เข้า ฝั่ ง
แต่ไม่ได้ เพราะว่าทะเลยิง่ กําเริบมากขึ้นต้านเขาไว้ 14 เพราะ
ฉะนั ้น เขาจึง ร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายขอวิงวอนต่อ พระองค์ ขออย่า
ให้ พวก ข้า พระองค์ พินาศ เพราะ ชีวต
ิ ของ ชาย ผู้นี้ เลย ขอ
อย่า ให้ โทษของการทําให้ โลหิต ที่ไร้ความผิด ตกมาเหนื อ ข้า
พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะว่า พระองค์ได้ทรง
กระทํา สิง่ ที่พระองค์ทรง พอ พระทัย” 15 เขา จึง จับ โย นาห์
ทิง้ ลงไปในทะเล ความปั่ นป่วนในทะเลก็ สงบลง 16 คนเห
ล่านั ้นกย
็ าํ เกรงพระเยโฮวาห์ยิง่ นั ก เขาทัง้ หลายก็ถวายสัตว
บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ และปฏิญาณตัว ไว้ 17 และพระเยโฮ
วาห์ ทรงกําหนดให้ ปลามหึมาตัว หนึ่ ง กลืน โยนาห์เข้าไป โย
นาห์ก็อยูในท้
่
องปลานั ้นสามวันสามคืน
12

2

โยนาห์อธิษฐานและได้รอดพ้นไป

1 แล้วโยนาห์ก็อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

จากภายในท้องปลานั ้น 2 ว่า “ในคราวที่ข้าพระองค์ตกทุกข์
ได้ ยาก ข้า พระองค์ร้องทุกข์ต่อ พระเยโฮวาห์ และพระองค์
ทรงสดับ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล จากท้องของนรก
และพระองค์ ทรงฟังเสียงข้าพระองค์ 3 เพราะพระองค์ ทรง
เหวีย
่ งข้า พระองค์ ลงไปในที่ ลึก ในท้องทะเล และนํ้า ก็ ท่วม
ล้อมรอบข้าพระองค์ไว้ บรรดาคลื่นและระลอกของพระองค์
ท่วมข้า พระองค์แล้ว 4 ข้า พระองค์ จึง ทูล ว่า ‘ข้า พระองค์ถูก
เหวีย
่ งให้พ้นจากสายพระเนตรของพระองค์ แต่ข้าพระองค์
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จะ เงย หน้า ดู พระ วิ หา รบ ริสุทธิ์ ของ พระองค์ได้อีก ’ 5 นํ้า ก็
ท่วมมิด ข้า พระองค์ คือ ถึง จิตใจข้า พระองค์ ที่ลึกก็อยูรอบ
่
ตัวข้าพระองค์ สาหร่ายทะเลก็พันศีรษะข้าพระองค์อยู่ 6 ข้า
พระองค์ ลงไปยัง ที่ รากแห่ง ภูเขาทัง้ หลาย แผ่นดินกับ ดาล
ประตูปิดกัน
้ ข้าพระองค์ไว้เป็นนิ ตย์ แต่กระนั ้นก็ดี โอ ข้าแต่
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ พระองค์ยัง ทรง นํา
ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ข้น
ึ มาจากความเปื่ อยเน่า 7 เมื่อ จิตใจ
อ่อนเพลียไปในตัวของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ระลึกถึงพระ
เย โฮ วาห์ และ คํา อธิษฐาน ของ ข้า พระองค์ มา ถึง พระองค์
เข้าสู่พระวิหารบริสุทธิข
์ องพระองค์ 8 บรรดาผู้ที่แสดงความ
นั บถือต่อพระเทียมเท็จ ย่อมสละทิง้ พระเมตตาเสีย 9 แต่ข้า
พระองค์ จะ ถวาย สัตว บูชา แด่พระองค์ พร้ อม ด้วย เสียง
โมทนาพระคุณ ข้า พระองค์ ปฏิญาณไว้อย่างไร ข้า พระองค์
จะทํา ตามคํา ปฏิญาณอย่างนั ้น การที่ ช่วยให้ รอดนั ้น เป็น
ของพระเยโฮวาห์” 10 และพระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ ปลานั ้น มันก็
สํารอกโยนาห์ออกไว้บนแผ่นดินแห้ง

3

พระเจ้าทรงเรียกโยนาห์อีก โยนาห์ประกาศและคนนี นะ
เวห์กลับใจ
1 แล้ว พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มา ถึง โย นาห์ เป็ น
คํารบ สอง ว่า 2 “จง ลุก ขึ้น ไป ยัง นี นะ เวห์ นคร ใหญ่ และ
ประกาศ ข่าว แก่ เมือง นั ้น ตาม ที่ เรา บอก เจ้า” 3 ดัง นั ้น โย
นาห์ จึง ลุก ขึ้น ไปยัง นี นะเวห์ ตามพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ ฝ่าย นี นะ เวห์ เป็น นคร ใหญ่ โต มาก ทีเดียว ถ้า จะ เดิน
ข้าม เมือง ก็ กิน เวลา สาม วัน 4 โย นาห์ ตัง้ ต้น เดิน เข้าไป ใน
เมือง ได้ ระ ยะ ทาง เดินวัน หนึ่ ง และ ท่าน ก็ ร้อง ประกาศ ว่า
“อีกสี่สิบวัน นี นะเวห์ จะถูก ควํา่ ” 5 ฝ่ายประชาชนนครนี นะ
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เวห์ได้เชื่อ พระเจ้า เขา ประกาศ ให้อด อาหาร และ สวม ผ้า
กระสอบ ตัง้ แต่ผู้ใหญ่ที่สุด ถึง ผู้น้ อย ที่สุด 6 กิตติศัพท์นี้ ลือ
ไปถึงกษั ตริย์นครนี นะเวห์ พระองค์ทรงลุกขึ้นจากพระที่นั ่ง
ทรง เปลื้อง ฉลอง พระองค์ ออก เสีย ทรง สวม ผ้า กระสอบ
แทน และประทับ บนกองขี้เถ้า 7 พระองค์ทรงออกพระราช
กฤษฎีกา ประกาศไปทัว่ นครนี นะเวห์ โดยอํา นาจกษั ตริย์
และ บรรดา ขุนนาง ทัง้ หลาย ว่า “คน หรือ สัตว์ ไม่ว่า ฝูง
สัตว์ใหญ่หรือ ฝูง สัตว์เล็ก ห้าม ลิม
้ รส สิง่ ใดๆ อย่า ให้ กิน
8
อาหาร อย่า ให้ด่ืมน้าํ ให้ทัง้ คนและสัตว์น่ งุ ห่ม ผ้า กระสอบ
ให้ตัง้ จิต ตัง้ ใจร้องทูล ต่อ พระเจ้า เออ ให้ทุกคนหัน กลับ เสีย
จาก การ ประพฤติชัว่ และ เลิก การ ทา รุ ณซึ่งมือ เขา กระทํา
9 ใคร จะ รู ได้
้ พระเจ้า อาจ จะ ทรง กลับ และ เปลี่ยน พระทัย
คลาย จาก พระ พิโรธ อันรุน แรง เพื่อ ว่า เรา จะ มิได้พินาศ ”
10 เมื่อ พระเจ้า ทอด พระเนตร การก ระ ทํา ของ เขา แล้วว่า
เขา กลับ ไม่ประพฤติชัว่ ต่อ ไป พระเจ้า ก็ ทรง กลับ พระทัย
ไม่ ลงโทษ ตาม ที่พระองค์ตรัส ไว้ และ พระองค์ก็มิได้ทรง
ลงโทษเขา

4

โยนาห์โกรธ
เหตุการณ์ นี้ ไม่เป็นที่ พอใจ โย นาห์อย่าง ยิง่ และ ท่าน
โกรธ 2 ท่านจึง อธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ เมื่อ ข้า พระองค์ ยงั อยู่ ในประเทศของข้า พระองค์
ข้า พระองค์พูดแล้วว่า จะเป็น ไปเช่น นี้ มิใช่หรือ นี่ แหละเป็น
เหตุให้ข้า พระองค์ได้รีบ หนี ไป ยัง เมือง ทาร ชิช เพราะ ข้า
พระองค์ทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกอปรด้วย
พระคุณ และทรงพระกรุ ณา ทรงกริว้ ช้า และบริบูรณ์ ด้วย
1
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ความเมตตา และทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษ 3 โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอพระองค์ทรงเอาชีวต
ิ ของข้า
พระองค์ไปเสีย เพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู”่
พระเจ้าทรงสอนและว่ากล่าวโยนาห์

4 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “การที่เจ้าโกรธเช่นนี้ ดีอยูหรื
่ อ

” 5 แล้ว โยนาห์ก็ออกไปนอกนคร นั ่ง อยู่ ทางทิศ ตะวัน ออก
ของ เมือง นั ้น และ ท่าน ทํา เพิง ไว้ เป็นที่ ท่าน อาศัย ท่าน
นั ่ง อยูใต้
่ ร่ม เพิง คอย ดูเหตุการณ์ อัน จะ เกิด ขึ้นกับ นคร นั ้น
6 และพระเยโฮวาห์พระเจ้า ทรงกําหนดให้ต้น ละหุง
่ ต้นหนึ่ ง
งอกขึ้น มาเหนื อ โยนาห์ ให้เป็นที่ กําบัง ศีรษะของท่าน เพื่อ
ให้บรรเทา ความ ร้อน รุ ม
่ กลุ้ม ใจ ใน เรือ
่ ง นี้ เพราะ เหตุ ต้น
ละหุง่ ต้น นี้ โย นาห์จึงมีความ ยินดียิง่ นั ก 7 แต่ใน เวลา เช้า
วันรุ่ง ขึ้น พระเจ้า ทรงกําหนดให้หนอนตัว หนึ่ ง มากัดกิน ต้น
ละหุง่ ต้น นั ้น จนมัน เหีย
่ วไป 8 ต่อ มาเมื่อ ดวงอาทิตย์ข้น
ึ แล้ว
พระเจ้า ทรงกําหนดให้ลมตะวัน ออกที่ รอ
้ นผากพัด มา และ
แสงแดดก็ แผดลงบนศีรษะของโยนาห์ จนท่านอ่อนเพลีย
ไป และ ท่าน นึ ก ปรารถนา ใน ใจ ที่ จะ ตาย เสีย จึง ทูล ขอ ว่า
“ให้ข้า พระองค์ ตายเสียก็ดีกว่า อยู”่ 9 แต่พระเจ้า ตรัส กับ โย
นาห์ว่า “ที่เจ้าโกรธเพราะต้น ละหุง่ นั ้น ดีอยูแล
่ ้ว หรือ” ท่าน
ทูลว่า “ที่ข้าพระองค์โกรธถึงอยากตายนี้ ดีแล้ว พระเจ้าข้า”
10 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้าสงสารต้นละหุง
่ นั ้น ซึ่งเจ้า
มิได้ลงแรงปลูก หรือมิได้กระทํา ให้ มัน เจริญ มัน งอกเจริญ
ขึ้นในคืนเดียว แล้วก็ตายไปในคืนเดียวดุจกัน 11 ไม่สมควร
หรือที่เราจะไว้ชีวิตเมืองนี นะเวห์นครใหญ่นั ้น ซึ่งมีพลเมือง
มากกว่าหนึ่ งแสนสองหมื่นคน ผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวา
ข้างไหนมือซ้าย และมีสัตว์เลี้ยงเป็นอันมากด้วย”
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