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บทที่ 29
โฮเชยา

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือโฮเชยา
-  บอกวาใครเปนผูเขียนหนังสือโฮเชยา
-  บอกจุดประสงคของหนังสือโฮเชยา
-  เขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
-  บอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือโฮเชยา

คํ านํ า
ผูเขียน โฮเชยา
เขียนถึงใคร ถึงอาณาจักรอิสราเอลทางเหนือ
จุดประสงค เพ่ือเตือนอิสราเอลใหรูถึงสภาวะที่บาปของเขาและนํ าเขากลับมาหาพระเจา
ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ

“โอ  พงศพนัธอิสราเอล จงฟงพระวจนะของพระเจา  เพราะวาพระเจา
ทรงมคีดีกับชาวแผนดินน้ัน  ในแผนดินน้ันไมมีความซื่อสัตยสุจริต  ความรัก
เมตตาหรือความรูในเร่ืองพระเจา”  โฮเชยา 4:1

หลกัการของชีวิตและการรับใช ประสบการณสวนตัวทํ าใหเกิดความเขาใจและความรักเมตตาอยางแท
จริง

บุคคลสํ าคัญ โฮเชยา  โกเมอร  ยิสเรเอล  โลรุหามาร  โลอัมมี
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โครงราง

I. คํ านํ า  1:1
II. ตวัอยางที่เปนสัญลักษณ  1:1-2:23

A. อิสราเอลถูกทอดทิ้ง การสมรสของโฮเชยาและการเกิดยสิเรเอล โลรุหะมาห โลอัมมี  1:1-9
1. ทรงบัญชาใหไปรับภรรยาที่เปนหญิงแพศยา  1:2-3
2. ยิสเรเอลเปนสัญลักษณของการที่พงศพันธเยฮูถูกควํ่ าลง  1:4-5
3. โลรุหะมาห  พระเจาจะไมทรงพระเมตตาตออิสราเอลอีก  1:6-7
4. โลอัมมีแสดงถึงการทอดทิ้งอิสราเอล  1:8-9

B. อิสราเอลไดรับการปลอบโยน  1:10-11
C. อิสราเอลถูกตีสอน  2:1-13

1. การลงโทษความประพฤติที่บาป  2:1-7
D. อิสราเอลกลับคืนดี  2:14-23

1. คํ าสัญญาแหงการกลับใจ  2:14-17
2. ฟนฟูพันธสัญญา  2:18-23

III. การไถภรรยาที่ลวงประเวณี  3:1-5
A. ประสบการณของโฮเชยา  3:1-3
B. ประสบการณเปรียบเทียบของอิสราเอล  3:4-5

IV. ชัยชนะของความรักจากสวรรคในการนํ าชาติที่กลับใจมาสูสภาพดี  4:1-14:9
A. ความผิดพลาดของอิสราเอล  4:1-19

1. ขอกลาวหาทั่วๆ ไป  4:1-5
2. เต็มใจที่จะโงเขลา   4:6-11
3. การไหวรูปเคารพ  4:12-19

B. ความไมพอใจจากสวรรค  5:1-15
1. ความผิดของปุโรหิต  ประชาชน  เจานาย  5:1-7
2. การพิพากษาจะตามมา  5:8-15

C. คนที่เหลือกลับมาสํ านึกผิด  6:1-3
1. กลับมาแตไมไดสํ านึกผิดจากใจ  6:1-3

D. การตอบสนองของพระเจา  6:4-13:8
1. พระเจาไมถูกลอลวง  6:3-11

E. ความเสื่อมโทรมของรัฐบาลแหงชาติ  7:1-7
F. ความเสื่อมโทรมของนโยบายตางประเทศ
G. ผลที่ไดจากความเสื่อมโทรมของชาติ  8:1-14
H. การสูญเสียความเชื่อและการลงโทษ  9:1-9
I. พระเจาพบอิสราเอลตามที่เขาเปนและตามที่เขากลายเปนอีกอยางหนึ่ง  9:10-17
J. พระเจาอ่ืนๆ และกษัตริยตางๆ ที่เปนตัวหุนกระบอก  10:1-3
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K. ความชอบธรรมกลายเปนยาพิษ  10:4-5
L. ทรงใชอัสซีเรียมาลงโทษอิสราเอล  10:6-7
M. ความนากลัวของการพิพากษา  10:8
N. ยังคงกบฏตอเน่ืองมาไมหยุด  10:9-15
O. ไมกตัญูตอความรักของพระเจา  11:1-7
P. วธิกีารแบบคนคานาอันของอิสราเอล  11:1-7
Q. การไหวรูปเคารพเปนรากฐานของการถูกทํ าลาย  13:1-8

V. การกลับสูสภาพดีครั้งสุดทาย  13:9-14:9
A. ความไมไววางใจในพระเจา  13:9-16
B. เรียกรองใหกลับใจ  14:1-3
C. ทรงสัญญาจะรักษาใหหาย  14:4-9
D. บทสงทาย  -  อิสราเอลสํ านึกผิด  พระเจาทรงฟง  14:9

ชื่อ                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 29

1. ใครคือผูเขียนหนังสือโฮเชยา
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2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือโฮเชยา

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือโฮเชยาเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงบอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือโฮเชยา
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 29

1. โฮเชยา
2. เพ่ือเตือนอิสราเอลใหรูถึงสภาวะที่บาปและนํ าเขากลับมาหาพระเจา
3. ถึงอาณาจักรอิสราเอลตอนเหนือ
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4. ประสบการณสวนตัวทํ าใหเกดิความเขาใจและความรักเมตตาที่แทจริง
5. “โอ  พงศพันธอิสราเอล จงฟงพระวจนะของพระเจา  เพราะวาพระเจาทรงมีคดีกับชาวแผนดิน

น้ัน  ในแผนดินน้ันไมมีความซื่อสัตยสุจริต  ความรักเมตตาหรือความรูในเรื่องพระเจา”  โฮเชยา
4:1

เพื่อศึกษาตอไป

1. จงอาน 2 พงศกษัตริย  14:23-17:41  ขอความนี้อธิบายถึงเวลาที่โฮเชยาพยากรณ
2. พระเจาทรงใชตัวอยางของความบาปตอไปน้ี ในหนังสือโฮเชยา
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-  ภรรยาที่ลวงประเวณี  3:1
-  คนเมาเหลา  4:11
-  วัวที่ด้ือร้ัน  4:16
-  โจรกลุมหน่ึง  6:9
-  คนลวงประเวณี  7:4
-  เตาอบที่รอน  7:7
-  ขนมปงปงที่มิไดกลับ  7:8
-  นกพิราบโงเขลา  7:11
-  คนัธนูที่หลอกลวง  7:16
-  ถูกกินหมดแลว  8:8
-  เปนภาชนะ  8:8
-  ลาปา  8:9

3. เหตุใดพระเจาจึงบอกผูชายคนหนึ่งใหไปแตงงานกับโสเภณี มีเหตุผลหลายประการ
ประการแรก โดยการแตงงานกับภรรยาที่ไมซ่ือสัตย  โฮเชยาจะเขาใจโดยทาง

ประสบการณถึงความเจ็บปวดที่อยูในพระทัยของพระเจา  ประชากรของพระเจาทํ าบาปโดยการ
ลวงประเวณีฝายวิญญาณ

ประการที่สอง การแตงงานของโฮเชยาจะเปนการแสดงใหเห็นดวยชีวิตถึงขอความ
ของพระเจาตออิสราเอล

ประการที่สาม พระเจาทรงบัญชาโฮเชยาใหตั้งชื่อบุตรของเขาโดยใชชื่อเปนหัวขอที่จะ
อธบิายถึงการลงโทษอิสราเอลในอนาคตและการที่อิสราเอลจะกลับสูสภาพดี

4. รายการความบาปของอิสราเอลที่ไดบันทึกในโฮเชยา
-  ความไมสุจริต
-  ขาดความเขาใจ  (ไมเคารพกฏหมายหรือจริยธรรม)  4:11
-  เปนฆาตกร
-  เปนโจร
- บีบบังคับ

5. โฮเชยาใชภาษารุนแรงเพื่อสงขอความที่พระเจาประทานแกเขา  เขาใชคํ าวา “การเปนโสเภณี”
14 ครั้ง “ชูรัก”  6 ครั้ง  “หญิงคนชั่ว”  4 ครั้ง  รูปแบบตางๆ ของคํ าวา “ลวงประเวณี” 6 ครั้ง

6. โฮเชยาใชบุคคล 3 ประเภท เพ่ือเนนถึงความสัมพันธของพระเจากับประชากรของพระองค คือ
ตวัอยางของพอกับลูก (1:1)  สามีกับภรรยา  (2:16)  และกษัตริยกับประชาชน  (13:10)


