หนังสือโฮเชยา
(เขียนถึงอิสราเอลภาคเหนือ)
โฮเชยาอยู่กอ่ นสมัยทีอสิ ราเอลหรื อยูดาห์เป็ นเชลย เขาอยูใ่ นสมัยเดียวกันกับอาโมส อิสยาห์ และมีคาห์แห่งยูดาห์
เยเรมีย์เป็ นผู้พยากรณ์ ทีร้องไห้ แห่งยูดาห์ฉนั ใด โฮเชยาเป็ นผู้พยากรณ์แห่งการพิพากษาในอิสราเอลฉันนัน0 ดังนันเขา
0
พยากรณ์ กอ่ นสมัยของเยเรมีย์ เอเสเคียล และดาเนียล หนังสือโฮเชยาอยูห่ ลังหนังสือของทัง0 3 คนนี 0เพราะว่าโฮเชยา
เป็ นทีเราเรียกว่าผู้พยากรณ์ น้อย เขาพยากรณ์ในสมัยเดียวกันกับ 2 พงศ์กษัตริ ย์ และ 2 พงศาวดาร
โฮเชยาพยากรณ์ ในสมัย เดียวกันทีอสิ ราเอลถูกนําไปเป็ นเชลยครัง0 แรก (2 พกษ 14-17)
เล่มนี 0มีคําว่ากล่าวตักเตือนเรื องความบาปของชาวอิสราเอล และมีคําพยากรณ์ถึงการกลับมารวบรวมของชน
ชาติของพระเจ้ า
กิจการต่าง ๆ ทีกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี 0ได้ ใช้ เวลาประมาณ 60 ปี
1

2

สามีผ้ เู ศร้ าใจและภรรยาผู้นอกใจของเขา (โฮเชยา กับ โกเมอร์ ) โฮเชยา 1-3
ก
ภรรยาของโฮเชยามีชือเสียงทีไม่ดี โกเมอร์ เป็ นหญิ งเจ้ าชู้กอ่ นทีเขาแต่งงาน และนอกใจสามีเมือแต่งงาน
แล้ ว โฮเชยาพยายามประคับประคองชีวิตคูใ่ ห้ ราบรื นโดย
1
โฮเชยาห้ ามเขาไปทางเก่า (2:5-6) โฮเชยาคิดว่าเขาจะบังคับภรรยาได้ โดยให้ นางอยูท่ ีบ้าน
แล้ วขอความช่วยเหลือกับบุตรหัวปี ของเขาทีจะพูดกับแม่เรื องความผิดของเขา (2:1-5)
แต่วธิ ี นี 0ไม่ได้ ชว่ ยเลย โกเมอร์ก็หนีกลับไปทําอาชีพเดิม
2
โฮเชยาซื 0อนางโกเมอร์ เมือโกเมอร์ หนีออกจากบ้ านแล้ ว อีกไม่นานนางเสียสุขภาพและกลายเป็ น
ทาส แล้ วนางถูกขายตามตลาด พระเจ◌้
าสัง โฮเชยาให้ ไปหานางและซื 0อนางคืนมา (3:1-2)
ข
โฮเชยาได้ ลูก 3 คน และตังชื
0 อตามคําสัง ของพระเจ้ า
1
ลูกคนแรกชือยิสเรเอล (1:4) หมายความว่า กระจัดกระจายไป ชือนี 0ทํานายเหตุการณ์ใน
อนาคต 2 อย่าง (1:3-5)
ก
พระเจ้ าทอดทิ 0งรัชกาลของกษัตริย์เยฮู (1:4)
ข
การบุกรุ กของอัสซีเรีย ทีจะทําให้ อสิ ราเอลภาคเหนือกระจัดกระจายไป (1:5)
2
ลูกคนทีสองเป็ นผู้หญิ งชือโลรุหะมาห์ (1:6) ความหมายชือนี 0คือ เราจะไม่เมตตาวงศ์วานอิสราเอล
อีกต่อไป ชือนี 0แสดงว่าการพิพากษาของพระเจ้ าใกล้ จะถึงแล้ ว แต่พระเจ้ าสัญญาว่า พระองค์จะ
ช่วยยูดาห์ (อิสราเอลภาคใต้ ) ไม่เป็ นทาสของอัสซีเรีย (1:7) สิงนี 0เกิดขึน0 ตามความจริ ง
2 พกษ 19:35
3
ลูกคนทีสามเป็ นผู้ชายชือโลอัมมี (1:9) แปลว่า มิใช่ประชาชนของเรา
สามีผ้ เู ศร้ าใจและภรรยาผู้นอกใจของเขา (พระเจ้ า กับ เอฟราอิม) (4-14)

ก

ข
ค

ง

เอฟราอิมถูกว่ากล่าว
1
เพราะเหตุความโง่เขลาของเขา (4:6)
2
เพราะเหตุการไหว้ รูปเคารพ (4:12-13, 17)
3
เพราะเหตุการผิดศีลธรรมของเขา (5:3)
ถึงแม้ วา่ เอฟราอิมชัว พระเจ้ ายังรักเขาอยู่ (6:3-4)
พระเจ้ าพรรณนาถึงเอฟราอิม
1
เขาดือ0 ดึงเหมือนวัวสาว (4:16)
2
เขาเป็ นคนล่วงประเวณี เหมือนเตาอบทีร้อน (7:4)
3
เขาคลุกคลีกบั คนต่างชาติ จึงไม่มีประโยชน์ในการรับใช้ พระเจ้ า พระเจ้ าเปรี ยบเทียบเขา
เหมือนขนมปิ 0งทีมิได้ พลิกกลับ (7:8)
4
เขาเป็ นเหมือนนกเขาโง่เขลา เขาร้ องเรี ยกอียิปต์แต่วิงไปหาอัสซีเรี ย (7:11)
5
เขาเป็ นเหมือนคันธนูทีหลอกลวง ยิงธนูแต่ไม่เคยถูกเป้าหมาย ซึงเป็ นสง่าราศีของพระเจ้ า
(7:16)
6
เขาเป็ นเหมือนภาชนะทีไร้ ความพึงพอใจ ทีอยูท่ ่ามกลางประเทศต่าง ๆ (8:8)
7
เขาเป็ นเหมือนลาป่ า ทีท่องเทียวอยูต่ ามลํ าพัง (8:9)
8
เขาเป็ นเหมือนรากทีเหียวแห้ งไป (9:16)
9
เขาเป็ นเหมือนเถาองุน่ ทีเปล่าประโยชน์ (10:1)
พระเจ้ าทรงตีสอนเอฟราอิม (8:7; 10:13)
1
เพราะฉะนั 0นพระเจ้ าจะระงับพระเมตตาของพระองค์ต่อเขา (2:4)
2
เขาจะขาดสิงต่าง ๆ ต่อไปนี 0เป็ นเวลานาน คือ (3:4)
ก
กษัตริ ย์ ในปี ก่อน ค.ศ. 721 โฮเชยาเป็ นกษัตริย์คนสุดท้ ายของอิสราเอลภาคเหนือ
และในปี ก่อน ค.ศ. 587 เศเดคียาห์เป็ นกษัตริ ย์คนสุดท้ ายของยูดาห์ และอีกประมาณ 6
ศตวรรษต่อมา อิสราเอลได้ ปฏิเสธกษัตริ ย์แท้ จริงของเขา (ยน 19:15)
เพราะฉะนั 0นสถานการณ์ นา่ เสียใจอย่างนี 0ต้ องอยูเ่ ช่นนี 0จนถึงพระเยซูกลับมา
(วว 19:11-16)
ข
เจ้ านาย อิสราเอลจะไม่มีเจ้ านายอีก จนถึงอาณาจักร 1000 ปี (อสค 44:1-3)
ค
การสักการบูชา ในปี ค.ศ.70 ทหารโรมันได้ ทําลายพระวิหารของอิสราเอลและ
การสักการบูชาได้ หยุด แต่ในยุด 7 ปี การสักการบูชาจะเริ มใหม่ แต่ปฏิปักษ์ ตอ่
พระคร◌ิสต์จะให้ หยุดอีกที (ดนล 9:27)

เสาศักดิPสิทธิP อาจจะหมายความว่า เสาของพระวิหาร เขาจะสร้ างพระวิหารใหม่ในยุค 7
ปี (วว 11:1-2) และพระวิหารนันจะถู
0 กทําลาย (ศคย 14:2) และในอาณาจักร 1000 ปี
พระวิหารจะสร้ างใหม่อกี (อสค 41:1; 43:1-7)
จ
เอโฟด นีม0 ีความหมายถึงพวกปุโรหิต เพราะเอโฟดเป็ นเสื 0อนอกทีพวกปุโรหิตใส่
ปุโรหิตคนสุดท้ ายในประวัติของอิสราเอลเป็ นผู้ตงแผนสํ
ั0
าหรับฆ่าพระเมสสิยาห์ของ
อิสราเอล (ยน 11:49-51; มธ 26:57-68)
ฉ
รู ปพระ รู ปนี 0ส่วนมากเป็ นรูปในลักษณะของมนุษย์ (ปฐก 31:34) เราไม่ร้ ู ความหมาย
ของโฮเชยาในข้ อนี 0
3
เขาจะถูกนําไปเป็ นเชลยในประเทศอัสซีเรี ย (10:6)
4
อิสราเอลจะถูกกลืนไปหมด เขาจะเป็ นคนพเนจรอยูท่ า่ มกลางประชาชาติทงหลาย
ั0
(8:8; 9:17)
พระเจ้ าจะทรงช่วยเอฟราอิมให้ รอดในอนาคต วันหนึง พระเจ้ าจะทรงทําให้ สิงนี 0สําเร็ จ
1
คนอิสราเอลจะกลับมาถ◌ึงพระเจ้ า (2:19-20, 23)
2
คนอิสราเอลจะแสวงหาพระเจ้ าและกษัตริ ย์ดาวิด (3:5)
3
คนอิสราเอลจะหันกลับจากการตามรู ปเคารพ และกลับมาถึงพระเจ้ า (6:1-3)
4
คนอิสราเอลจะเป็ นบุตรของพระเจ้ า (11:1, 4)
5
คนอิสราเอลจะพ้ นจากอํานาจของความบาป (13:10, 14)
6
คนอ◌ิสราเอลจะคืนดีกนั กับพระเจ้ า (14:4-7)
ง

จ

