หนังสือโยนาห์
(เขียนเพือแสดงความรักของพระเจ้ าต่อชนทุกชาติ)
โยนาห์เกิดทีเมืองกัธเฮเฟอร์ แคว้ นกาลิลี ตระกูลเศบูลนุ ประเทศอิสราเอล เขารับใช้ ในสมัยกษัตริ ย์เยโรโบอัมที 2 (2
พกษ 14:23-25) โยนาห์เป็ นบุตรอามิททัย (ยนา 1:1; 2 พกษ 14:23-25)
หนังสือโยนาห์ได้ รับการดูถูกจากคนทีไม่เชือในพระเจ้ ามากกว่าเล่มอืน ๆ ในพระคัมภีร์ และเล่มนี =ได้ รับการพิสจู น์วา่
เป็ นความจริ งมากกว่าเล่มอืน ๆ ในพระคัมภีร์
พระเยซูได้ อ้างถึงเรื องของโยนาห์วา่ เป็ นความจริ งในเมือพระองค์ทรงเปรี ยบเทียบเรื องนี =กับการถูกฝั งไว้ และ
การเป็ นขึ =นมาจากความตายของพระองค์เอง (มธ 12:39-41) พระเจ้ าแห่งพระคัมภีร์นี =ทรงสามารถช่วยโยนาห์ให้ พ้นจาก
ปลาวาฬ และทรงสามารถช่วยพระเยซูให้ เป็ นขึ =นมาจากความตายได้ เช่นกัน
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โยนาห์ตอ่ ต้ านคําสัง ของพระเจ้ า (พระเจ้ าแสดงความอดกลันพระทั
=
ยของพระองค์) (1)
ก
พระเจ้ าสัง ให้ โยนาห์ไปยังเมืองนีนะเวห์และเทศนา ต่อว่าความชัว ร้ ายอันหนักหนาของเมืองนัน= (1:1-2)
ข
โยนาห์ปฏิเสธและตีตวัE เรื อให้ ไปยังเมืองทารชิช (ประเทศสเปน) (1:3)
ค
พระเจ้ าทําให้ พายุเกิดขึ =นในทะเล (1:4)
ง
บรรดาลูกเรือก็กลัว และอธิษฐานต่อพระต่าง ๆ ของเขา และโยนสินค้ าของเรือนั =นลงทะเล (1:5)
จ
ขณะนี =โยนาห์หลับสบายภายในเรื อ นายเรื อปลุกเขา และขอเขาอธิ ษฐานต่อพระเจ้ าของเขาด้ วย
(1:5-6)
ฉ
ด้ วยความสิ =นหวังของบรรดาลูกเรื อ เขาจับสลาก เพือจะทราบว่า ใครเป็ นต้ นเหตุแห่งภัยอันนี = สลากนัน=
ตกแก่โยนาห์ (1:7)
ช
โยนาห์รบั ผิดและเล่าประวัติส่วนตัว เรื องชาติกําเนิดของเขา และพระเจ้ าทีเขานับถือ โยนาห์แนะนําว่า
จงโยนเขาลงไปในทะเล (1:8-12)
ซ
บรรดาลูกเรือปฏิเสธคําแนะนําของโยนาห์และสู้กบั พายุตอ่ เมือเห็นว่าไม่มีประโยชน์ เขาโยนโยนาห์ลง
ในทะเล (1:13-15)
ฌ
ทันใดนันทะเลและพายุ
=
ก็เงียบสงบ บรรดาลูกเรือประหลาดใจ และขอบคุณพระเยโฮวาห์ (1:15-16)
ญ
พระเจ้ าทรงกําหนดปลาตัวใหญ่ไว้ ปลาตัวใหญ่น ั =นกลืนโยนาห์เข้ าไป (1:17)
การอธิ ษฐานของโยนาห์ (พระเจ้ าสําแดงการอภัยโทษ) (2)
ก
คําอ้อนวอน (2:1-8)
1
ทันใดนันโยนาห์
=
เริ มอธิ ษฐานเอาจริ งเอาจัง (2:1-5)
2
บางคนเชือว่าคําพูดของโยนาห์แสดงว่าเขาตายจริ ง และหลังจากนันถู
= กฟื น= คืนชีพ (2:6-7)
3
โยนาห์ละทิง= บาปของเขา และถวายตัวอีกทีแด่พระเจ้ า (2:8-9)
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การอภัยโทษ (2:9-10)
1
เขาจบคําอธิ ษฐานของเขาด้ วยคําสรุ ปทีจะสรุ ปทังพระคั
=
มภีร์ได้ และเป็ นแผนการและ
พระประสงค์ของพระเจ้ า คือ "ความรอดมาจากพระเยโฮวาห์" (2:9)
2
เขาถูกสํารอกออกไว้ บนแผ่นดินแห้ ง (2:10)
คําเทศนาของโยนาห์ (แสดงฤทธิS อํานาจของพระเจ้ า) (3)
ก
การเตือนจากพระเจ้ า (3:1-4)
ข
การเปลียนสภาพของชาวนีนะเวห์ (3:5-9)
ค
การกลับพระทัยของพระเจ้ า (3:10)
"พระเจ้ ากลับพระทัย นันคื
= อพระเจ้ าเปลียนความตังใจ"
= (ปฐก 6:6; อพย 32:14; 2 ซมอ 24:16)
โยนาห์หน้ าบึ =งต่อพระพักตร์ พระเจ้ า (แสดงความสงสารของพระเจ้ า) (4)
ก
โยนาห์โกรธเรื องการกลับใจของชาวนีนะเวห์ (4:1-2)
1
บทนีพ= ร้ อมด้ วย 2 ซามูเอล 11 และ 1 พงศาวดาร 19 และ ปฐมกาล 9 และ 13 แสดงว่า พระคัมภีร์
มิได้ เป็ นเล่มทีมนุษย์สามารถเขียนขึ =นเองได้ ในบทนี =เราเห็นผู้รับใช้ ในลักษณะหน้ าบึ =ง เขานัง บน
เนินข้ างนอกนีนะเวห์ และหวังว่าเมืองนั =นจะปฏิเสธพระเมตตาของพระเจ้ า และถูกทําลายไป
2
เขายอมรับโดยไม่เต็มใจเรื องพระคุณ พระเมตตา และคุณงามความดีของพระเจ้ า หลังจากนัน=
โยนาห์กล้ าอธิ ษฐานต่อพระเจ้ าด้ วยความผิดหวัง (4:3)
ข
การเรี ยนอยูใ่ ต้ ต้นละหุง่ (4:4-11)
1
โยนาห์ทําเพิงและนัง อยู่ใต้ ร่มของเพิงนันด้
= วยความเคืองใจ (4:4-5)
2
โยนาห์ดีใจมากเมือเห็นต้ นละหุ่งทีพระเจ้ าทรงกําหนดให้ งอกขึ =นและบังแดด (4:6)
3
แต่พระเจ้ าทรงกําหนดให้ หนอนกินต้ นนัน= และต้ นนัน= ตาย (4:7)
4
ในทีสดุ พระเจ้ าทรงกําหนดลมจากทิศตะวันออกทีร้อนผากพัดมา และโยนาห์ร้องเรี ยกพระเจ้ า
ให้ ฆ่าตัวเองเสีย (4:8)
5
พระเจ้ าถามโยนาห์วา่ เขาโกรธไหม ทีต้นละหุ่งตาย เขาตอบว่าโกรธจริ งๆ (4:9)
6
พระเจ้ าทรงต้ องการให้ โยนาห์เข้ าใจถึงพระเมตตาของพระองค์สําหรับมนุษย์ทกุ คน (4:10-11)

