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บทที่ 33
โยนาห

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือโยนาห
-  บอกวาหนังสือโยนาหเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของหนังสือโยนาห
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือโยนาหจากความทรงจํ า
-  บอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือโยนาห

คํ านํ า

ผูเขียน โยนาห
เขียนถึงใคร ถึงชนชาตินีนะเวห  เพ่ือเตือนใหรูถึงผลของการไมเชื่อฟงพระเจา
จุดประสงค จุดประสงคไมใชเพ่ือประกาศแกชาวนนีะเวหเทานั้น  แตยังเปนการบอกกลาวแกอิสรา

เอล ใหรูวาความรอดไมใชเพ่ือคนยิวเทานั้น
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“แลวพระวจนะของพระเจามาถึงโยนาหเปนคํ ารบสองวา  “จงลุกข้ึนไป
ยงัเมืองนีนะเวหนครใหญ  และประกาศแกเมืองน้ันตามที่เราบอกเจา””

 โยนาห  3:1-2

หลกัการของชีวิตและการรับใช ความรอดไมไดจํ ากัดอยูเฉพาะเชื้อชาติ  วัฒนธรรมหรือขอบเขตใดๆ
“ใครก็ตามที่รองออกพระนามองคพระผูเปนเจาจะรอด”  โรม 10:13

บุคคลสํ าคัญ โยนาห
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โครงราง
I. พันธกิจประการแรก  1:1-2:10

A. การทรงเรียกจากพระเจา  จงลุกขึ้นไป,  รอง 1:1-2
B. โยนาหไมเชื่อฟง เขาลุกขึ้นแลวหนีไป  1:3
C. ผลของความไมเชื่อฟง  1:4-17

1. ติดอยูในพายุ  1:4-6
2. รูสึกผิด  1:7
3. ถกูจับโยนทิ้งทะเล  1:8-16
4. ถกูปลาใหญกลืนลงไป  1:17

D. คํ าอธิษฐานของโยนาห  2:1-9
1. ระลกึถึงความทุกขยากของชีวิต  2:3, 5-6
2. รูสึกถึงการทรงนํ าพาของพระหัตถของพระเจา  2:3
3. รูวาเปนพระประสงคของพระเจาที่จะตอบคํ าอธิษฐาน  2:2, 7
4. ตองการมอบถวายตัวใหมและกลับใจสํ านึกผิด  2:9
5. ทํ าใหไดรับการปลดปลอยเปนอิสระ  2:10

II. พันธกิจประการที่สอง  จงลุกขึ้น  ไป  ประกาศ  3:1-10
A. การเชื่อฟง  เขาลุกขึ้น  ออกไป  รองประกาศ  3:1-4
B. ผลของการไมเชื่อฟง  3:5-10

1. มีคนเชื่อ  3:5
2. มีคนกลับใจ  อดอาหารทั้งคนและสัตว  ใสผากระสอบและนั่งบนกองขี้เถา  3:5-9
3. เมืองไดรับการรักษาไว  3:10

ชื่อ                             

บททดสอบตนเอง  บทที่ 33



การสํ ารวจพระคัมภีรข้ันพื้นฐานภาคที่ 1  บทที่ 33                - 207 -

1. ใครคือผูเขียนหนังสือโยนาห
                                                                                                                         

2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือโยนาห
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือโยนาหเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงบอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือโยนาห
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ 33

1. โยนาห
2. จุดประสงคไมใชเพ่ือประกาศแกนีนะเวหเทานั้น  แตยังบอกกลาวแกอิสราเอลวาความรอดไมใช
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สํ าหรับชาวยวิเทานั้น
3. นีนะเวห
4. ความรอดไมไดจํ ากัดอยูเฉพาะเชื้อชาติ วัฒนธรรมหรือขอบเขตใดๆ  ดูโรม  10:13
5. “แลวพระวจนะของพระเจามาถึงโยนาหเปนคํ ารบสองวา  “จงลุกขึ้นไปยงัเมืองนีนะเวหนครใหญ

และประกาศแกเมืองนั้นตามที่เราบอกเจา””  โยนาห  3:1-2

เพื่อศึกษาตอไป

1. เม่ือพระเจา “กลับใจ”  ไมไดหมายความอยางเดียวกับการกลับใจจากการกระทํ าผิด
(3:10) ดวยพระเมตตา พระเจาทรงตัดสินพระทัยที่จะไมสงการพิพากษาตามที่ไดวางแผนไว
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กอนแลวน้ัน เพราะวาประชาชนนีนะเวหเชื่อและปฏิบัติตามขอความที่โยนาหประกาศ  ดูอาโมส
7:3,   ลูกา 11:30, มัทธิว 12:39

2. โยนาหเปนแบบของชนชาติอิสราเอล ดังน้ี
-  ไดรับการเลือกจากพระเจาใหเปนพยาน  เฉลยธรรมบัญญัติ 14:2, เอเสเคียล 20:5
-  ไดรับมอบหมายหนาที่จากพระเจา  อิสยาห 43:10-12 และ 44:8
-  ไมเชื่อฟงตอพระประสงคของพระเจา  อพยพ 32:1-4, ผูวินิจฉัย 2:11-19, เอเสเคียล

              6:1-5, มาระโก 7:6-9
-  อยูทามกลางคนเชื้อชาติตางๆ   เฉลยธรรมบัญญัติ  4:27, เอเสเคียล 12:15
-  เม่ืออยูทามกลางคนนอกศาสนา  เขาก็ไดมารูจักพระเจา  โรม 11:11
-  ไดรับการสงวนรักษาไวอยางอัศจรรย  โฮเชยา 3:3,  เยเรมีย 30:11, 31:35-37

3. บอกถึงสาเหตุที่โยนาหไมพอใจพระเจา เปนเพราะวาพระองคทรงพระคุณ มีเมตตา
โกรธชา มีความกรุณาที่ยิ่งใหญและกลับใจจากการพิพากษา

4. โยนาถูกควบคุมโดยอารมณของเขา ตัวอยางเชน ในบทที่ 4  เขาโกรธในตอนแรก ตอ
มาก็ดีใจ ตอมาก็โกรธอีก เขามีความตั้งใจของตนเอง (บทที่ 1) และมีความเยอหยิ่ง (4:2) เขาสน
ใจแตความสุขและความสบายของเขาเอง (บทที่ 4)  มากกวาวิญญาณที่หลงหาย

5. เม่ือเขาวิ่งหนีจากพระเจา เขาก็มี
-  ความเพิกเฉยตอพระบัญชาของพระองค  1:2-3
-  ไมสามารถที่จะซอนตัวจากพระองค  1:4, 17
-  ไมม่ันใจในอนาคต  1:15
-  ไมสามารถชวยตัวเองได  1:4-6

6. โยนาหเปนแบบของพระคริสต ทั้งสองคนมีขอความพิเศษ
โยนาหกลาวถึงการพิพากษา พระเยซูกลาวถึงความรอด ทั้งคูอยูในพายุ โยนาหถูกโยนลงในนํ้ า
พระเยซูทรงทํ าใหพายุสงบ โยนาหรองออกมาจากทองปลา  พระเยซูรองจากไมกางเขน  ทั้งคู
ลกุขึ้นมาในวันที่สาม  (โยนาหออกจากปลา และพระเยซูออกจากอุโมงค) และทั้งคูเทศนาหลัง
จากเขาฟนขึ้นมาจากความตาย)


