หนนังสสือโฮเชยา
(เขขียนถถึงออิสราเอลภาคเหนสือ)
โฮเชยาอยยกย ยอนสมนัยทขีที่ออิสราเอลหรสือยยดาหห์เปป็นเชลย เขาอยยใย นสมนัยเดขียวกนันกนับอาโมส ออิสยาหห์ และมขีคาหห์
แหยงยยดาหห์ เยเรมขียห์เปป็นผยผู้พยากรณห์ทรขีที่ ผู้องไหผู้แหยงยยดาหห์ฉนันใด โฮเชยาเปป็นผยผู้พยากรณห์แหยงการพอิพากษาในออิสราเอล
ฉนันนนันน ดนังนนันนเขา พยากรณห์กยอนสมนัยของเยเรมขียห์ เอเสเคขียล และดาเนขียล หนนังสสือโฮเชยาอยยหย ลนังหนนังสสือของทนันง 3
คนนขีนเพราะวยาโฮเชยา เปป็นทขีที่เราเรขียกวยาผยผู้พยากรณห์นผู้อย เขาพยากรณห์ในสมนัยเดขียวกนันกนับ 2 พงศห์กษนัตรอิยห์ และ 2
พงศาวดาร โฮเชยาพยากรณห์ในสมนัย เดขียวกนันทขีอที่ อิสราเอลถยกนนาไปเปป็นเชลยครนันงแรก (2 พกษ 14-17)
เลยมนขีนมขีคนาวยากลยาวตนักเตสือนเรสืที่องความบาปของชาวออิสราเอล และมขีคนาพยากรณห์ถงถึ การกลนับมารวบรวมของ
ชนชาตอิของพระเจผู้า
กอิจการตยาง ๆ ทขีกที่ ลยาวถถึงในหนนังสสือเลยมนขีนไดผู้ใชผู้เวลาประมาณ 60 ปขี
1

สามขีผยผู้เศรผู้าใจและภรรยาผยผู้นอกใจของเขา (โฮเชยา กนับ โกเมอรห์) โฮเชยา 1-3
ก
ภรรยาของโฮเชยามขีชสืที่อเสขียงทขีไที่ มยดขี โกเมอรห์เปป็นหญอิงเจผู้าชยผู้กยอนทขีเที่ ขาแตยงงาน และนอกใจสามขีเมสืที่อ
แตยงงานแลผู้ว โฮเชยาพยายามประคนับประคองชขีวอิตคยยใหผู้ราบรสืนที่ โดย
1
โฮเชยาหผู้ามเขาไปทางเกยา (2:5-6) โฮเชยาคอิดวยาเขาจะบนังคนับภรรยาไดผู้โดยใหผู้นางอยยทย ขีที่
บผู้าน แลผู้วขอความชยวยเหลสือกนับบบุตรหนัวปขีของเขาทขีจที่ ะพยดกนับแมยเรสือที่ งความผอิดของเขา
(2:1-5) แตยวอิธขีนน ขีไมยไดผู้ชยวยเลย โกเมอรห์กหป็ นขีกลนับไปทนาอาชขีพเดอิม
2
โฮเชยาซสืนอนางโกเมอรห์ เมสือที่ โกเมอรห์หนขีออกจากบผู้านแลผู้ว อขีกไมยนานนางเสขียสบุขภาพและ
กลายเปป็นทาส แลผู้วนางถยกขายตามตลาด พระเจผู้าสนัที่งโฮเชยาใหผู้ไปหานางและซสืนอนาง
คสืนมา (3:1-2)
ข
โฮเชยาไดผู้ลยก 3 คน และตนันงชสืที่อตามคนาสนัที่งของพระเจผู้า
1
ลยกคนแรกชสืที่อยอิสเรเอล (1:4) หมายความวยา กระจนัดกระจายไป ชสืที่อนขีนทนานายเหตบุการณห์ใน
อนาคต 2 อยยาง (1:3-5)
ก
พระเจผู้าทอดทอินงรนัชกาลของกษนัตรอิยห์เยฮย (1:4)
ข
การบบุกรบุกของอนัสซขีเรขีย ทขีจที่ ะทนาใหผู้ออิสราเอลภาคเหนสือกระจนัดกระจายไป (1:5)

2

2

ลยกคนทขีสที่ องเปป็นผยผู้หญอิงชสืที่อโลรบุหะมาหห์ (1:6) ความหมายชสืที่อนขีนคสือ เราจะไมยเมตตาวงศห์วาน
ออิสราเอลอขีกตยอไป ชสืที่อนขีนแสดงวยาการพอิพากษาของพระเจผู้าใกลผู้จะถถึงแลผู้ว แตยพระเจผู้า
สนัญญาวยา พระองคห์จะชยวยยยดาหห์ (ออิสราเอลภาคใตผู้) ไมยเปป็นทาสของอนัสซขีเรขีย (1:7) สอิที่งนขีน
เกอิดขถึนนตามความจรอิง 2 พกษ 19:35
3
ลยกคนทขีสที่ ามเปป็นผยผู้ชายชสืที่อโลอนัมมขี (1:9) แปลวยา มอิใชยประชาชนของเรา
สามขีผยผู้เศรผู้าใจและภรรยาผยผู้นอกใจของเขา (พระเจผู้า กนับ เอฟราออิม) (4-14)
ก
เอฟราออิมถยกวยากลยาว
1
เพราะเหตบุความโงยเขลาของเขา (4:6)
2
เพราะเหตบุการไหวผู้รปย เคารพ (4:12-13, 17)
3
เพราะเหตบุการผอิดศขีลธรรมของเขา (5:3)
ข
ถถึงแมผู้วาย เอฟราออิมชนัวที่ พระเจผู้ายนังรนักเขาอยยย (6:3-4)
ค
พระเจผู้าพรรณนาถถึงเอฟราออิม
1
เขาดสืนอดถึงเหมสือนวนัวสาว (4:16)
2
เขาเปป็นคนลยวงประเวณขี เหมสือนเตาอบทขีรที่ ผู้อน (7:4)
3
เขาคลบุกคลขีกบนั คนตยางชาตอิ จถึงไมยมขีประโยชนห์ในการรนับใชผู้พระเจผู้า พระเจผู้าเปรขียบเทขียบเขา
เหมสือนขนมปอินงทขีมที่ อิไดผู้พลอิกกลนับ (7:8)
4
เขาเปป็นเหมสือนนกเขาโงยเขลา เขารผู้องเรขียกอขียอิปตห์แตยวอิที่งไปหาอนัสซขีเรขีย (7:11)
5
เขาเปป็นเหมสือนคนันธนยทขีที่หลอกลวง ยอิงธนยแตยไมยเคยถยกเปผู้าหมาย ซถึงที่ เปป็นสงยาราศขีของ
พระเจผู้า (7:16)
6
เขาเปป็นเหมสือนภาชนะทขีที่ไรผู้ความพถึงพอใจ ทขีที่อยยทย ยามกลางประเทศตยาง ๆ (8:8)
7
เขาเปป็นเหมสือนลาปยา ทขีทที่ ยองเทขียที่ วอยยตย ามลนาพนัง (8:9)
8
เขาเปป็นเหมสือนรากทขีเที่ หขีที่ยวแหผู้งไป (9:16)
9
เขาเปป็นเหมสือนเถาองบุยนทขีที่เปลยาประโยชนห์ (10:1)
ง
พระเจผู้าทรงตขีสอนเอฟราออิม (8:7; 10:13)
1
เพราะฉะนนันนพระเจผู้าจะระงนับพระเมตตาของพระองคห์ตยอเขา (2:4)
2
เขาจะขาดสอิที่งตยาง ๆ ตยอไปนขีนเปป็นเวลานาน คสือ (3:4)

กษนัตรอิยห์ ในปขีกยอน ค.ศ. 721 โฮเชยาเปป็นกษนัตรอิยคห์ นสบุดทผู้ายของออิสราเอลภาคเหนสือ
และในปขีกยอน ค.ศ. 587 เศเดคขียาหห์เปป็นกษนัตรอิยคห์ นสบุดทผู้ายของยยดาหห์ และอขีก
ประมาณ 6 ศตวรรษตยอมา ออิสราเอลไดผู้ปฏอิเสธกษนัตรอิยห์แทผู้จรอิงของเขา (ยน 19:15)
เพราะฉะนนันนสถานการณห์นยาเสขียใจอยยางนขีนตผู้องอยยเย ชยนนขีนจนถถึงพระเยซยกลนับมา
(วว 19:11-16)
ข
เจผู้านาย ออิสราเอลจะไมยมขีเจผู้านายอขีก จนถถึงอาณาจนักร 1,000 ปขี (อสค 44:1-3)
ค
การสนักการบยชา ในปขี ค.ศ.70 ทหารโรมนันไดผู้ทนาลายพระวอิหารของออิสราเอลและ
การสนักการบยชาไดผู้หยบุด แตยในยบุด 7 ปขี การสนักการบยชาจะเรอิที่มใหมย แตยปฏอิปนักษห์ตยอ
พระครอิสตห์จะใหผู้หยบุดอขีกทขี (ดนล 9:27)
ง
เสาศนักดอิดสอิทธอิด อาจจะหมายความวยา เสาของพระวอิหาร เขาจะสรผู้างพระวอิหารใหมย
ในยบุค 7 ปขี (วว 11:1-2) และพระวอิหารนนันนจะถยกทนาลาย (ศคย 14:2) และใน
อาณาจนักร 1000 ปขี พระวอิหารจะสรผู้างใหมยอขีก (อสค 41:1; 43:1-7)
จ
เอโฟด นขีนมขีความหมายถถึงพวกปบุโรหอิต เพราะเอโฟดเปป็นเสสืนอนอกทขีที่พวกปบุโรหอิตใสย
ปบุโรหอิตคนสบุดทผู้ายในประวนัตอิของออิสราเอลเปป็นผยผู้ตนนังแผนสนาหรนับฆยาพระเมสสอิยาหห์
ของ ออิสราเอล (ยน 11:49-51; มธ 26:57-68)
ฉ
รยปพระ รยปนขีนสยวนมากเปป็นรยปในลนักษณะของมนบุษยห์ (ปฐก 31:34) เราไมยรยผู้
ความหมายของโฮเชยาในขผู้อนขีน
3
เขาจะถยกนนาไปเปป็นเชลยในประเทศอนัสซขีเรขีย (10:6)
4
ออิสราเอลจะถยกกลสืนไปหมด เขาจะเปป็นคนพเนจรอยยทย ยามกลางประชาชาตอิทนนังหลาย
(8:8; 9:17)
พระเจผู้าจะทรงชยวยเอฟราออิมใหผู้รอดในอนาคต วนันหนถึงที่ พระเจผู้าจะทรงทนาใหผู้สที่อิงนขีนสนาเรป็จ
1
คนออิสราเอลจะกลนับมาถถึงพระเจผู้า (2:19-20, 23)
2
คนออิสราเอลจะแสวงหาพระเจผู้าและกษนัตรอิยห์ดาวอิด (3:5)
3
คนออิสราเอลจะหนันกลนับจากการตามรยปเคารพ และกลนับมาถถึงพระเจผู้า (6:1-3)
4
คนออิสราเอลจะเปป็นบบุตรของพระเจผู้า (11:1, 4)
5
คนออิสราเอลจะพผู้นจากอนานาจของความบาป (13:10, 14)
6
คนออิสราเอลจะคสืนดขีกนนั กนับพระเจผู้า (14:4-7)
ก

จ

