
พระธรรมเลมนี้เขียนขึ้นในศตวรรษที่ ๘  กอนค.ศ . 
เปนเรื่องราวเกี่ยวกับโยนาหเองซึ่งเปนผูเผยพระวจนะเกิดในอิสราเ
อ ล  (๒  พงศกษัตริย ๑ ๔ :๒ ๕ ) 
พระเจาทรงเรียกทานใหไปเทศนาแกชนชาติอัสซีเรีย 
ซ่ึงมีกรุงนีนะเวหเปนเมืองหลวง อีกไมนานชนชาติ 
นี้จะมาทําลายลางอิสราเอลในป ๗ ๒ ๒  กอน ค.ศ . 
เม่ือพระเจาตรัสเรียกโยนาหซ่ึงชาตินิยมจัดไมอยากใหชนตางชาติ
ไดรับความรอด โยนาหจึงพยายามหนีจากพระเจา 
แตกลับถูกโยนลงในทะเล ถูกปลาใหญกลืนเขาไป 
และสํารอกออกมาที่ชายฝงทะเล ในที่สุด 
โยนาหก็ปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจาไปเทศนาแกชาวกรุงนีนะเวห 
คําเทศนาของทานประสบความสําเร็จ 
แตทานกลับโกรธขึ้งไมพอใจ 
พระเจาจึงทรงใชตนไมเปนบทเรียนสอนใจโยนาห 
พระคัมภีรพันธสัญญาใหมใชประสบการณของโยนาหในทองปลาเ
ปนแบบอยางเล็งถึงการที่พระเยซูตองถูกฝงไวในอุโมงค (มัทธิว 
๑ ๒ :๓ ๘ -๔ ๑ ) 
แกนสําคัญของพระธรรมโยนาหอยูใน ๔ :๑ ๑  
ซ่ึงพระเจาประกาศความรักของพระองคท่ีมีตอมวลมนุษยไมวาจะเ
ปนยิวหรือไม โยนาหไมสามารถรักชาวอัสซีเรียอยางท่ีถูกท่ีควร 
แตพระเจาทรงปรารถนาสิ่งท่ีดีงามและความรอดสําหรับพวกเขา 
จึงทรงใชผูเผยพระวจนะไปเพื่อนําพวกเขาใหกลับใจหันจากบาป 
พระธรรมเลมนี้ยังแสดงถึงฤทธิ์อํานาจและการควบคุมของพระเจาเ
หนือพลังธรรมชาติ 
 
โครงเรื่อง 
๑ . โยนาหไมเชื่อฟงและหนีจากพระเจา (๑ :๑ -๑ ๗ ) 
๒ . โยนาหอธิษฐานในทองปลา (๒ :๑ -๑ ๐ ) 



๓ . โยนาหยอมปฏิบัติหนาท่ีและประสบความสําเร็จ (๓ :๑ -๑ ๐ ) 
๔ . ปฏิกิริยาของโยนาห และความหวงใยของพระเจา ( ๔ :๑ -
๑ ๑ ) 
 
โยนาห 
 
โยนาหหนีจากพระเจา 
1พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงโยนาหบุตรอามิททัยวา 
2"จงไปยังนีนะเวห นครใหญ 
เทศนาตักเตือนกรุงนั้นเพราะความชั่วชาของเขากระฉอนขึ้นมาถึงเ
บ้ืองหนาเรา" 
3แตโยนาหหนีจากองคพระผูเปนเจา+มุงหนาจะไปยังเมืองทารชิช 
เขาเดินทางไปที่ยัฟฟา พบเรือที่จะไปเมืองนั้น 
จึงจายคาโดยสารแลวขึ้นเรือจะไปทารชิชเพื่อหนีจากองคพระผูเป
นเจา+ 
4และแลวองคพระผูเปนเจา+ทรงบันดาลพายุใหญเหนือทะเล 
ลมพัดจัดจนเรือแทบจะอับปางอยูรอมรอ 5ลูกเรือท้ังหมดกลัวมาก 
ตางก็รองเรียกใหเทพเจาของตนชวย 
แ ล ะ โยนของที่บรรทุกเรือท้ิงไปเพื่อใหเรือเบาลง 
สวนโยนาหเขาไปขางในเรือ เอนกายลงและหลับสนิท 
6นายเรือมาพบเขาก็พูดวา "หลับอยูไดอยางไร 
จงลุกขึ้นมาออนวอนใหพระเจาของเจาชวย 
เผื่อพระองคจะทรงกรุณา เราจะไดรอดตาย" 
7แลวลูกเรือท้ังหลายพูดกันวา "ใหเรามาจับสลากดูวา 
ใครเปนตัวการทําใหเกิดภัยพิบัติครั้งนี้" 
เขาจึงจับสลากกันและสลากนั้นตกแกโยนาห 



8เขาก็ถามโยนาหวา 
"บอกเรามาเถิดวาใครเปนตนเหตุสรางความเดือดรอนใหเราในครั้
งนี้ ทานทําอะไร มาจากที่ไหน อยูประเทศอะไร เปนคนชาติไหน" 
9โยนาหตอบวา "ขาพเจาเปนชาวฮีบรู 
นับถือองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงฟาสวรรคผูทรงสรางทะเลและ
แผนดิน"10เขาทั้งหลายฟง แลวตกใจมาก ถามวา 
"ทานทําอะไรลงไป" 
(เขารูวาโยนาหหลบหนีองคพระผูเปนเจา+มาเพราะโยนาหเลาใหฟ
งกอนหนานี้แลว) 11ทะเลยิ่งปนปวนขึ้นทุกทีๆ  
เขาทั้งหลายจึงถามโยนาหวา "เราควรทําอยางไรกับทานดี 
ทะเลจึงจะสงบ" 
12โยนาหตอบวา "จบัขาพเจาโยนลงทะเลเถิด แลวทะเลก็จะสงบ 
ขาพเจารูวาที่เกิดพายุรายแรงครั้งนี้ก็เพราะขาพเจาผิดเอง" 
13คนเหลานั้นพยายามกรรเชียงพาเรือเขา ฝง แตทําไมได 
เพราะทะเลยิ่งปนปวนมากขึ้นไปอีก 
14เขาทั้งหลายจึงรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+วา 
"โอองคพระผูเปนเจา+ 
ขออยาใหพวกเราตองตายเพราะเอาชีวิตชายผูนี้เลย 
อยาใหเราตองโทษฐานฆาคนที่ไมผิดเลย 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+เพราะพระองคเองทรงทําไปตามที่ทรงเห็น
ช อ บ " 
15แลวพวกเขาก็จับโยนาหโยนลงจากเรือ 
ทะเลปนปวนก็สงบราบเรียบ 
16คนทั้งหลายจึงยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ยิ่งนัก 
เขาถวายเครื่องบูชาและปฏิญาณตอพระองค 
17แตองคพระผูเปนเจา+ทรงใชปลาใหญมากลืนโยนาหเขาไป 
และโยนาหอยูในทองปลา 3 วัน 3 คืน 
 



โยนาหอธิษฐาน 
2ขณะอยูในทองปลานั้น 
โยนาหอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทาน 
2ทานกลาววา"ในยามทุกขลําเค็ญ ขาพเจา 
รองทูลตอองคพระผูเปนเจา+และพระองคทรงตอบขาพเจา 
จากหวงลึกของแดนมรณา ขาพระองควิงวอนขอความชวยเหลือ 
และพระองคทรงสดับฟงเสียงรองของขาพระองค 
3ทรงเหวี่ยงขาพระองคลงมาในหวงลึก สูใจกลางสมุทร 
กระแสน้ําถาโถมเขาใสขา   พระองค และระลอกคลื่นของพระองค 
ทวมมิดขาพระองค   
4ขาพระองคกลาววาขาพระองคถูกเนรเทศ 
พนจากสายพระเนตรพระองคแลว 
ถึงกระนั้นขาพระองคจะมุงมองไปยังวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองคอี
ก  
5น้ําทวมมิดขาพระองค ท่ีลึกลอมรอบขา พระองค 
สาหรายทะเลพันรอบศีรษะขา พระองค 
6ขาพระองคจมลงมายังรากภูเขา 
แผนดินเบื้องลางขังขาพระองคไวเปนนิตย 
แตพระองคทรงชวยชีวิตขาพระองคขึ้นมาจากเหว 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองค 
7เม่ือชีวิตขาพระองคกําลังจะหลุดลอยไป 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขาพระองคระลึกถึงพระองค 
คําอธิษฐานของขาพระองคขึ้นถึงพระองค 
ไปถึงวิหารบริสุทธิ์ของพระองค 8บรรดาผูยึดติดกับเทวรูปอันไรคา 
สูญเสียพระคุณซ่ึงเขาควรจะได  
9สวนขาพระองค จะถวายเครื่องบูชาแดพระองค 
ดวยบทเพลงโมทนาพระคุณ ขาพระองคปฏิญาณไวอยางไร 
จะกระทําใหดี การชวยใหรอดอยูท่ีองคพระผูเปนเจา+" 



10แลวพระเจาตรัสสั่งปลานั้น มันก็สํารอกโยนาหออกมาไวท่ีริมฝง 
 
โยนาหไปยังนีนะเวห 
3มีพระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+มาถึงโยนาหเปนหนที่สองวา 
2"จงไปยังนีนะเวห นครใหญ 
ป ร ะ ก า ศแกชาวกรุงนั้นตามที่เราสั่งเจา" 
3โยนาหก็เชื่อฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+และไปยังนีนะเว
ห นครนั้นสําคัญ มาก ตองใชเวลา 3 วันจึงเดินทางทั่ว 4โยนาห 
ตั้งตนเดินเขาไปในกรุง ไปไดเปนระยะทางเดินวันหนึ่ง 
และเริ่มประกาศวา "อีกสี่สิบวัน นีนะเวหจะถูกทําลา ย " 
5ชาวนีนะเวหก็เช่ือพระเจา 
พวกเขาประกาศใหมีการอดอาหารแลวชาวกรุงทุกคนตั้งแตผูใหญ
ที่สุดจนถึงผูนอยที่สุดลวนสวมเสื้อผากระสอบ  
6เม่ือกษัตริยแหงนีนะเวหทรงทราบเรื่องนี้ ก็ทรงลุกขึ้นจากบัลลังก 
ถอดฉลองพระองคออก เอาเสื้อผากระสอบคลุมองคและประทับ 
ใ นกองขี้เถา 
7แลวทรงออกประกาศในกรุงนีนะเวหวา 
"โดยพระบัญชาจากกษัตริย และคําสั่งจากขุนนางท้ังหลาย 
หามมิใหผูใดหรือสัตวใด กินหรือดื่มอะไร 
8แตใหท้ังคนและสัตวหมตัวดวยผากระสอบ 
ใหทุกคนทูลออนวอนพระเจาอยางเรงดวน และใหเลิกทําช่ัว 
เลิกการทารุณ 9ใ ค ร จ ะ รูได พระเจาอาจทรงเวทนาสงสาร 
และอดกลั้นพระทัยไวหันจากพระพิโรธเกรี้ยวกราด 
เพื่อเราจะไมตองพินาศ" 
10เม่ือพระเจาทอดพระเนตรการกระทําของเขาทั้งหลายและเห็นเข
าเลิกทําช่ัว ก็ทรงเอ็นดูสงสาร มิไดลงโทษเขาตามที่ตรัสไว 
 
โยนาหโกรธและพระเจาทรงชี้แจง 



4แตโยนาหไมพอใจมากและโกรธจัด   2เขาอธิษฐานวา 
"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขาพระองคก็บอกแลวต้ังแตยังอยูท่ีบานมิใชหรือวามันจะเปนอยาง
นี้ เพราะเหตุนี้แหละขาพระองค ถึงไดรีบหนีจะไปเมืองทารชิช 
ขาพระองครูอยูวา พระองคทรงเปนพระเจา 
ผูเปยมดวยพระคุณและความเอ็นดูสงสาร ทรงเปนพระเจาผูกริ้วชา 
และเปยมดวยความรัก ทรงอดพระทัยไวไมลงโทษ 
3ขาแตองคพระผูเปนเจา+ บัดนี้ขอทรงเอาชีวิตขาพระองคไปเถิด 
ขาพระองคตายเสียดีกวาอยู" 
4แตองคพระผูเปนเจา+ตรัสตอบวา "เจามีสิทธ์ิอะไรที่จะโกรธ" 
5โยนาหก็ออกไปอยูนอกเมืองทางตะวันออก 
แลวสรางเพิงขึ้นหลังหนึ่ง และนั่งอยูใตรมเพิง 
คอยดูเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นกับกรุงนีนะเวห 
6และแลวองคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงบันดาลเถาไมเลื้อยงอกขึ้น
เหนือโยนาห ชวยบังแดดใหศีรษะทาน 
เพื่อบรรเทาความกลัดกลุมของทาน 
โยนาหมีความสุขมากเก่ียวกับเถาไมเลื้อยนี้ 
7แตครั้นฟาสางวันรุงขึ้น พระเจาทรงใหมีหนอนกัดกินเถาไมเลื้อย 
จนมันเหี่ยวเฉาไป 
8เม่ือดวงอาทิตยขึ้น พระเจาทรงใหมีลม ตะวันออกอันรอนระอุ 
แสงอาทิตยก็แผดเปรี้ยงเหนือศีรษะโยนาห จนเขาแทบเปนลม 
โยนาหอยากตายและตัดพอวา "เราตายเสียก็ดีกวาอยูไป" 
9พระเจาตรัสกับโยนาหวา "เจามีสิทธ์ิจะ 
โกรธขึ้งเรื่องเถาไมเลื้อยนี้หรือ" โยนาหทูลวา "ใช 
สมแลวท่ีขาพระองคโกรธจนอยากตาย" 
10แตองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เจาเสีย ดายเถาไมเลื้อยนี้ ท้ังๆ 
ที่เจาไมไดปลูกหรือดูแลใหมันโต 
มันงอกขึ้นในชั่วขามคืนและตายไปในชั่วขามคืน 



11ก็แลวนีนะเวหซ่ึงมีคนกวา 120,000 คน 
ซ่ึงไมรูประสาวาไหนมือซายไหนมือขวา 
ทั้งยังมีสัตวเลี้ยงอีกมากมาย 
ไมควรหรอกหรือท่ีเราจะเสียดายนครใหญนี้" 


