
หน้า 1791โฮเชยา

1
พระวจนะของพระเยโฮวาห์
ซึ�งมาถึงโฮเชยา บุตรชายเบ-

เออรี ในรัชกาลอุสซียาห์ โยธาม
อาหัสและเฮเซคียาห์ กษัตริย์ทั,ง
หลายแห่งยูดาห์ และในรัชกาล
เยโรโบอัม ราชโอรสของโยอาช
กษัตริย์อิสราเอล

ภรรยาที�เป็น
หญิงเจ้าชู ้

2เมื� อพระเยโฮวาห์ตรัสทางโฮ-
เชยาเป็นครั,งแรกนั,น พระเยโฮ-
วาห์ตรัสกับโฮเชยาว่า "ไปซี ไป
รับหญิงเจ้าชู้มาเป็นภรรยา และ
เกิดลูกชู้กับนาง เพราะว่า
แผ่นดินนี, เล่นชู้อย่างยิ� งโดยการ
ละทิ, งพระเยโฮวาห์เสีย"
3ดังนั, น ท่านจึงไปรับนางโก-
เมอร์บุตรสาวดิบลาอิมมาเป็น
ภรรยา และนางก็มีครรภ์
กับท่ านและคลอดบุตรชายคน
หนึ�ง
4และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่าน
ว่า "จงเรียกชื�อเขาว่า ยิสเรเอล
เพราะว่าอีกไม่ ช้าเราจะลงโทษ
วงศ์วานของเยฮูเหตุ ด้วยเรื� อง
โลหิตของยิสเรเอล เราจะให้
ราชอาณาจักรของวงศ์วานอิส-
ราเอลสิ, นสุดลงเสียที
5 ต่อมาในวันนั, นเราจะหักธนู
ของอิสราเอลในหุบเขายิสเร-
เอล"

โลรุหะมาห ์เปรียบไดก้บั
อิสราเอลที�พระเจ้าไม่เมตตา

6ต่อมา นางก็ตั, งครรภ์ขึ, นอีก
และคลอดบุตรสาวคนหนึ�ง และ
พระเจ้าตรัสกับท่านว่า "จงตั, ง
ชื� อบุตรสาวนั, นว่า โลรุหะมาห์
เพราะเราจะไม่เมตตาวงศ์วาน
อิสราเอลอีกต่อไป แต่เราจะเอา
เขาออกไปอย่างสิ, นเชิง
7แต่เราจะเมตตาวงศ์วานยูดาห์
และเราจะช่วยเขาให้รอดพ้นโดย
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั, ง
หลาย เราจะไม่ช่วยเขาให้รอด
พ้นด้วยคันธนู หรือด้วยดาบ
หรือด้วยสงคราม หรือด้วยเหล่า
ม้า หรือด้วยเหล่าพลม้า"

โลอมัมี คือว่าอิสราเอล
มิใช่ประชาชนของพระเจ้า

8เมื�อนางให้โลรุหะมาห์หย่านม
แล้ว นางก็ตั, งครรภ์คลอดบุตร
ชายคนหนึ�ง
9และพระเจ้าตรัสว่า "จงเรียก
ชื� อบุตรนั, นว่า โลอัมมี เพราะ
เ จ้ าทั, งหลายมิ ใช่ ประชาชน
ของเรา และเราก็มิใช่พระเจ้า
ของเจ้า"

อิสราเอลจะกลบัคืนมา
และรบัพระพร

10 แต่จาํนวนประชาชนอิสรา-
เอลจะมากมายเหมือนเมด็ทราย
ในทะเล ซึ� งจะตวงหรือนับไม่

(C) ยรม C:F; อสค C:H (F) มก C:C; F ปต F:CI; วว CJ:C-F (H) อสย K:C-H
(I) ฮชย C:L; มธ C:FC (M) สดด HJ:CM; ยรม IN:HI-HM (L) ฮชย F:FH; C ปต F:CO
(J) F พกษ CN:HM; อสย HL:C-HJ:HK; ยรม FH:M-L (N) ยรม CM:C (CO) ปฐก CH:CL
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หน้า 1792

ถ้วน และต่อมาในสถานที� ซึ� ง
ทรงกล่าวแก่เขาว่า "เจ้าทั,งหลาย
ไม่ใช่ประชาชนของเรา" ก็จะ
กล่าวแก่เขาว่า "เจ้าทั,งหลายเป็น
บุตรชายของพระเจ้าผู้ทรงพระ
ชนม์อยู่"
11 และวงศ์วานยูดาห์กั บวงศ์
วานอิสราเอลจะรวมเข้าด้วยกัน
และเขาทั, งหลายจะตั, งผู้หนึ� งให้
เป็นประมุข และจะพากันขึ, นไป
จากแผ่นดินนั, น เพราะวันของ
ยิสเรเอลจะสาํคัญมาก

อิสราเอลเปรียบกบั
ภรรยาที�เล่นชู ้และถูกทิ, งเสีย

2
"จงเรียกน้องชายของเจ้าว่า
`อัมมี' จงเรียกน้องสาวของ

เจ้าว่า `รุหะมาห์'
2จงว่ากล่าวมารดาของเจ้า จงว่า
กล่าวเถิด เพราะว่านางไม่ใช่
ภรรยาของเรา และเราไม่ใช่สามี
ของนาง ฉะนั, นให้เธอทิ, งการ
เล่นชู้เสียจากสายตาของเธอและ
ทิ, งการล่ วงประเวณี เสี ยจาก
ระหว่างถันของนาง
3เกรงว่า เราจะต้องเปลื, องผ้า
ของนางจนเปลือยเปล่า กระทาํ
ให้นางเหมือนวันที� นางเกิดมา
กระทาํให้นางเหมือนถิ�นทุรกัน-
ดาร และกระทาํให้นางเหมือน
แผ่นดินที�แห้งแล้ง และสังหาร
นางเสียด้วยความกระหาย
4เราจะไม่มีความสงสารต่อบุตร

ทั, งหลายของนาง เพราะว่าเขา
ทั,งหลายเป็นลูกของการเล่นชู้
5 เพราะว่ามารดาของเขาเล่นชู้
เธอผู้ที�ให้กาํเนิดเขาทั, งหลายได้
ประพฤติความอับอาย เพราะ
นางกล่าวว่า `ฉันจะตามคนรัก
ของฉันไป ผู้ให้อาหารและนํ,าแก่
ฉัน เขาให้ขนแกะและป่านแก่
ฉัน ทั,งนํ,ามันและของดื�ม'
6เพราะเหตุนี,  ดูเถิด เราจะเอา
หนามให้สะทางของนางไว้ เรา
จะสร้างกาํแพงกั, นนางไว้เพื� อมิ
ให้นางหาทางของนางพบ
7 นางจะไปตามบรรดาคนรั ก
ของนาง แต่กจ็ะตามไม่ทัน นาง
จะเที�ยวเสาะหาเขาทั,งหลาย แต่
นางกจ็ะไม่พบเขา แล้วนางจะว่า
`ฉันจะไปหาผัวคนแรกของฉัน
เพราะแต่ก่อนนั, นฐานะฉันยังดี
กว่าเดีUยวนี, '
8แต่นางหาทราบไม่ว่าเราเป็นผู้
ให้ข้าว นํ,าองุ่น และนํ,ามัน และ
ได้ให้ เงินและทองมากมายแก่
นาง ซึ�งเขาใช้สาํหรับพระบาอัล
9 เพราะฉะนั, น เราจะกลับมา
และจะเรียกข้าวคืนตามกาํหนด
ฤดูกาล และเรียกนํ,าองุ่ นคืน
ตามฤดู และเราจะเรียกขนแกะ
และป่านของเรา ซึ� งให้เพื� อใช้
ปกปิดกายเปลือยเปล่าของนาง
นั,นคืนเสีย
10 คราวนี, เราจะเผยความลามก

โฮเชยา C, F

(CC) อสย CC:CF-CH; ฮชย H:M (C) อพย CN:M-L (F) อสย MK:C (H) ยรม CH:FF
(I) อสย FJ:CC; ยรม CH:CI (M) ยรม H:C-N; อสค CL:CM (L) โยบ H:FH; พคค H:J-N
(J) F พศด FK:FO-FF (K) อสย C:H; ฮบก C:CL (N) ดนล CC:CH (CO) ฮชย F:H
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หน้า 1793 โฮเชยา F

ของนางท่ามกลางสายตาของคน
รักของนาง และไม่มีใครช่วยให้
นางพ้นมือเราได้
11 เราจะให้บรรดาความร่าเริง
ของนางสิ, นสุดลง ทั, งเทศกาล
เลี, ยง เทศกาลขึ, นหนึ� งคํ�า วัน
สะบาโตและบรรดาเทศกาลตาม
กาํหนดทั,งสิ, นของนาง
12 เราจะให้เถาองุ่นและต้นมะ-
เดื�อของนางร้างเปล่าที�นางคุยว่า
`นี� แหละเป็นสินจ้างของฉัน ซึ� ง
คนรักของฉันให้ฉัน' เราจะทาํ
ให้กลายเป็นป่าและสัตว์ป่าทุ่ ง
จะกินเสีย
13 เราจะทาํโทษนางเนื� องในวัน
เทศกาลเลี, ยงพระบาอัล เมื� อ
นางเผาเครื� องหอมบู ชาพระ
เหล่านั,น แล้วกแ็ต่งกายของนาง
ด้วยแหวนและเพชรพลอยต่างๆ
และติ ดตามบรรดาคนรั กของ
นางไป และลืมเราเสีย พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี, แหละ

อิสราเอลจะกลบัคืนมา
14 ดูเถิด เหตุนี, เราจะเกลี, ย
กล่อมนาง พานางเข้าไปในถิ�น
ทุรกันดารและปลอบใจนาง
15 เราจะให้นางมีสวนองุ่นที�นั�น
กระทาํ ให้ หุ บเขาอาโคร์ เป็ น
ประตูแห่งความหวัง แล้วนางจะ
ร้องเพลงที� นั� นอย่ างสมัยเมื� อ
นางยังสาวอยู่ ดังในสมัยเมื� อ
นางขึ, นมาจากแผ่นดินอียิปต์

16 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวัน
นั, นเจ้าจะเรียกเราว่า `สามีของ
ฉัน' เจ้าจะไม่เรียกเราว่า `พระ
บาอัลของฉัน' อีกต่อไป
17 เพราะว่ าเราจะเอาชื� อพระ
บาอัลออกเสียจากปากของนาง
นางจะไม่ระลึกถึงชื�อนี, อีกต่อไป
18 ในครั, งนั, นเพื� อเขา เราจะ
กระทาํ พั นธสั ญญากั บบรรดา
สัตว์ป่าทุ่ง บรรดานกในอากาศ
และบรรดาสัตว์ เลื, อยคลานบน
แผ่นดิน เราจะทาํลายคันธนู
ดาบและสงครามเสี ยจากแผ่น
ดิน และเราจะกระทาํให้เขานอน
ลงอย่างปลอดภัย
19 เราจะหมั, นเจ้าไว้สาํหรับเรา
เป็นนิตย์ เออ เราจะหมั,นเจ้าไว้
สาํหรับเราด้วยความชอบธรรม
ความยุติธรรม ความเมตตาและ
ความกรุณา
20 เราจะหมั, นเจ้าไว้สาํหรับเรา
ด้วยความสัตย์ซื� อ และเจ้าจะ
รู้จักพระเยโฮวาห์"
21 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ต่อมา
ในวันนั,นเราจะฟัง คือเราจะฟัง
ฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์จะฟัง
พิภพ
22 และพิภพจะฟังข้าว นํ,าองุ่น
และนํ,ามัน สิ�งเหล่านี, จะฟังยิส-
เรเอล
23 เราจะหว่านเขาไว้ในแผ่นดิน
สาํหรับเรา เราจะเมตตานางผู้ที�

(CC) ฮชย N:C-M (CF) สดด KO:CF; อสย M:M (CH) อพย HF:HI (CI) อสย HO:CK
(CM) ลนต FL:IO-IM (CL) อสย MI:M; ยรม H:CI (CJ) อพย FH:CH (CK) อสย F:CC
(CN) อสย MI:M (FO) ยรม N:FI (FC) อสย LM:FI (FF) ฮชย C:I (FH) สดด JF:CL
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หน้า 1794โฮเชยา F-I

มิได้รับความเมตตา และเราจะ
พูดกับคนเหล่านั, นที� มิ ได้ เป็น
ประชาชนของเราว่า `เจ้าเป็น
ประชาชนของเรา' และเขาจะ
กล่าวว่า `พระองค์ทรงเป็นพระ
เจ้าของข้าพระองค์'"

ความรกัของพระเจ้า
จะทรงช่วยอิสราเอลที�

กําลงัทําบาปอยู่ใหก้ลบัคืนมา

3
และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ข้าพเจ้าว่า "จงไปอีกครั, ง

หนึ� ง ไปสมานรักกับหญิงคน
หนึ� ง ซึ� งเป็นคนรักของชู้และ
เป็นหญิงล่วงประเวณี เหมือน
พระเยโฮวาห์ ทรงรั กวงศ์ วาน
อิสราเอลอย่างนั, นแหละ แม้ว่า
เขาจะหลงใหลไปตามพระอื� น
และนิยมชมชอบกับขนมลูกองุ่น
แห้ง"
2ดังนั,นแหละ ข้าพเจ้าจึงได้ซื, อ
นางมาเป็นเงินสิบห้าเชเขลกับ
ข้าวบาร์เลย์หนึ�งโฮเมอร์ครึ�ง
3ข้าพเจ้าจึงพูดกับนางว่า "เธอ
ต้ องรอฉันให้ หลายวันหน่ อย
อย่าเล่นชู้อีก อย่าไปเป็นของ
ชายอื�นอีก ส่วนฉันกจ็ะไม่เข้าหา
เธอด้วย"
4 เพราะว่าวงศ์วานอิสราเอลจะ
คงอยู่อย่างไม่มีกษัตริย์ และไม่
มีเจ้านายเป็นเวลานาน ทั,งจะไม่
มีการสักการบูชา หรือเสาศักดิY-
สิทธิY  หรือเอโฟด หรือรูปพระ

5ภายหลังวงศ์วานอิสราเอลจะ
กลับมา และแสวงหาพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของเขา และแสวง
ดาวิดกษัตริ ย์ของเขาทั, งหลาย
และในกาลต่อไปเขาจะมีความ
ยาํเกรงต่อพระเยโฮวาห์และต่อ
ความดีของพระองค์

ความบาปทั,งหลาย
ของอิสราเอล

4
วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จง
ฟังพระวจนะของพระเยโฮ-

วาห์ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรง
มีคดีกับชาวแผ่นดินนั,น เพราะ
ว่าในแผ่นดินนั, นไม่มีความจริง
ความเมตตา หรือความรู้ใน
เรื�องพระเจ้า
2มีแต่การปฏิญาณ การมุสา
การฆ่ากัน การโจรกรรมและการ
ล่วงประเวณี เขาหาญหักพันธะ
ทั,งสิ, น มีแต่เลือดซ้อนเลือด
3เพราะฉะนั, น แผ่นดินจึงเป็น
ทุกข์ บรรดาคนที�อยู่ ในแผ่น
ดินนั, นจะอ่อนระอาใจ ทั, งสัตว์
ป่าทุ่งและนกในอากาศด้วย และ
ปลาในทะเลจะถูกนาํเอาไปเสีย
หมด
4แต่อย่าให้ ผู้ ใดใส่ความหรือ
อย่าให้ผู้ ใดฟ้อง เพราะประ-
ชาชนของเจ้าก็เหมือนกับคนทั, ง
หลายที�ต่อสู้ กับปุโรหิต
5 ฉะนั, นเวลากลางวั นเจ้ าจะ
สะดุด และผู้พยากรณ์จะสะดุด

(C) ฮชย C:F; มธ FL:MO (F) ปฐก HC:IC; อพย FF:CJ; C ซมอ CK:FM (H) พบญ FC:CH
(I) ปฐก IN:CO; ยรม CM:I-M (M) อสย FJ:CF-CH; ยรม H:FF (C) C พกษ FF:CN
(F) อสย FI:M (H) ยรม I:FJ; ยอล C:CO-CH (I) อมส M:CH (M) ฮชย N:J-K
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กับเจ้าในเวลากลางคืน และเรา
จะทาํลายมารดาของเจ้า
อิสราเอลปฏิเสธไม่รบัความรู้

6 ประชาชนของเราถู กทาํลาย
เพราะขาดความรู้ เพราะเจ้า
ปฏิเสธไม่รับความรู้ เราก็ปฏิ-
เสธเจ้าไม่ให้รับเป็นปุโรหิตของ
เรา เพราะเจ้าหลงลืมพระราช
บัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้า เรา
กจ็ะลืมวงศ์วานของเจ้าเสียด้วย
7เขาทวีมากขึ, นเท่าใด เขาก็
กระทาํบาปต่อเรามากขึ, นเท่านั,น
ฉะนั, นเราจะให้สง่าราศีของเขา
กลายเป็นความอับอาย
8 เขาเลี, ยงชีพอยู่ ด้วยบาปแห่ง
ประชาชนของเรา เขามุ่งที�จะอิ�ม
ด้วยความชั�วช้าของคนเหล่านั,น
9ปุโรหิตเป็นอย่างไร ประชาชน
กจ็ะเป็นอย่างนั,น เราจะลงทัณฑ์
เขาเนื�องด้วยวิธีการของเขา เรา
จะลงโทษเขาตามการกระทาํของ
เขา
10 เขาจะรับประทาน แต่ไม่รู้จัก
อิ�มหนาํ เขาจะเล่นชู้ แต่ไม่เกิด
ผลดก เพราะว่าเขาได้ทอดทิ, ง
การเอาใจใส่พระเยโฮวาห์
11 การเล่นชู้  เหล้าองุ่ นและ
เหล้าองุ่นใหม่ชิงเอาจิตใจไปเสีย

เอฟราอิมผูกพนัอยู่
กบัรูปเคารพ

12 ประชาชนของเราไปขอความ
เห็นจากสิ� งที�ทาํด้วยไม้ และไม้

ติ, วก็แจ้ งแก่ เขาอย่ างเปิดเผย
เพราะจิตใจที� ชอบเล่นชู้ นาํให้
เขาหลงไป และเขาทั, งหลายได้
ละทิ, งพระเจ้าของเขาเสียเพื�อไป
เล่นชู้
13 เขาถวายสัตวบูชาอยู่ที� ยอด
ภูเขาและทาํสักการบูชาเผาอยู่ที�
เนินเขา ใต้ต้นโอ๊ก ต้นไค้และ
ต้นเอล็ม์ เพราะว่าร่มไม้เหล่านี,
เยน็ดี เพราะฉะนั,นธิดาทั,งหลาย
ของเจ้าจึงจะเล่นชู้ และเจ้าสาว
ทั,งหลายจึงจะล่วงประเวณี
14 เมื�อธิดาทั,งหลายของเจ้าเล่น
ชู้ เราก็ไม่ลงโทษ หรือเมื�อเจ้า
สาวของเจ้าล่วงประเวณี เรากไ็ม่
ลงทัณฑ์ เพราะผู้ชายเองก็หลง
ไปกับหญิงแพศยา และทาํสัก-
การบูชากับหญิงโสเภณี ดังนั, น
ชนชาติที� ไม่มีความเข้าใจจะมา
ถึงความพินาศ
15 อิสราเอลเอ๋ย ถึงเจ้าจะเล่นชู้
ก็อย่าให้ยูดาห์มีความผิด อย่า
เข้าไปในเมืองกิลกาลหรือขึ, นไป
ยังเบธาเวน และอย่าปฏิญาณว่า
"พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
แน่ฉันใด"
16 เพราะว่าอิสราเอลนั, นเสื� อม
ถอยเหมื อนวั วสาวที� เสื� อมลง
บัดนี, พระเยโฮวาห์จะทรงเลี, ยง
เขาดุจเลี, ยงแกะในทุ่งกว้าง
17 เอฟราอิมก็ผูกพันอยู่กับรูป
เคารพแล้ว ปล่อยเขาแต่ลาํพัง

(L) ฮชย I:CF; มธ CM:CI (J) C ซมอ F:HO (K) ลนต L:FL (N) อสย N:CI-CL
(CO) ลนต FL:FL (CC) สภษ L:HF (CF) ยรม F:FJ; อสค FC:FC (CH) โยบ HC:N-CO
(CI) ฮบ CF:K (CM) ยรม H:L-CO; อสค FH:I (CL) C ซมอ CM:CC (CJ) มธ CM:CI
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18 เครื� องดื� มของเขากลายเป็น
นํ,าเปรี, ยว เขากป็ล่อยตัวไปเล่น
ชู้ เสมอ ผู้ครอบครองของเขา
แสดงความรักด้วยความน่าละ-
อาย ดังนั,นจงให้
19 ลมพายุเอาปีกห่อเขาไว้ เขา
จะอดสูเพราะสัตวบูชาทั, งหลาย
ของเขา

อิสราเอลไม่กลบัใจ

5
โอ ปุโรหิตทั, งหลาย จงฟัง
ข้อนี,  วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย

จงสดับ โอ ราชวงศ์กษัตริย์ จง
เงี� ยหูฟัง เพราะเจ้าทั, งหลายจะ
ต้องถูกพิพากษา เพราะเจ้าเป็น
กับอยู่ที� เมืองมิสปาห์ และเป็น
ข่ายกางอยู่ที�เมืองทาโบร์
2พวกกบฏได้ฆ่าฟันให้ลึก แม้
ว่ าเราได้ตี สอนเขาเหล่ านี, ทั, ง
หมด
3เรารู้จักเอฟราอิม และอิสรา-
เอลก็มิได้ปิดบังไว้จากเรา โอ
เอฟราอิมเอ๋ย เจ้าเล่นชู้ อิสรา-
เอลกเ็ป็นมลทิน
4การกระทาํของเขาไม่ยอมให้
เขากลั บไปยั งพระเจ้ าของเขา
เพราะจิตใจที� เล่นชู้อยู่ในตัวเขา
เขาจึงไม่รู้จักพระเยโฮวาห์
5ความเย่อหยิ� งของอิสราเอลก็
ปรากฏเป็นพยานที�หน้าเขาแล้ว
อิ สราเอลและเอฟราอิ มจึ งจะ
สะดุดเพราะความชั� วช้าของตน
ยูดาห์ก็จะพลอยล้มควํ�า ไปกับ

เขาทั,งหลายด้วย
6เขาจะไปแสวงหาพระเยโฮวาห์
ด้วยนาํเอาฝูงแพะแกะฝูงวัวไป
แต่เขาจะหาพระองค์ไม่พบ พระ
องค์ทรงจากเขาไปแล้ว
7 เขาได้ทรยศต่อพระเยโฮวาห์
เพราะเขาเกิดลูกนอกรีต บัดนี,
วันขึ, นคํ�าจะผลาญเขาเสียพร้อม
กับไร่นาของเขา
8จงเป่ าแตรทองเหลื องขนาด
เล็กที� ในกิเบอาห์ จงเป่าแตรที�
ในรามาห์ จงร้องตะโกนที�เบธา-
เวน โอ เบนยามินเอ๋ย มีคนตาม
หาเจ้า
9 ในวันแห่งการห้ ามปรามนั, น
เอฟราอิมจะรกร้าง เราได้ประ-
กาศท่ามกลางตระกูลต่างๆของ
อิสราเอลให้ทราบถึงสิ� งที�จะเกิด
ขึ, นอย่างแน่นอน
10 เจ้านายของยูดาห์ ได้กลาย
เป็นเหมือนคนที� ย้ ายหลักเขต
ดังนั, นเราจะเทพระพิโรธของเรา
เหนือเขาให้เหมือนอย่างเทนํ,า
11 เอฟราอิมถูกบีบบังคับ และ
ถูกขยี, ด้วยการทาํโทษ เพราะ
เขาได้ตั, งจิตตั, งใจติดตามบัญ-
ญัตินั,น
12 เพราะฉะนั, น เราจะเป็น
เหมื อนตั วมอดต่ อเอฟราอิ ม
และเป็นเหมือนสิ� งผุพังต่อวงศ์
วานยูดาห์
13 เมื� อเอฟราอิมเห็นความเจ็บ

(CK) พบญ HF:HF (CN) ยรม I:CC (C) ฮชย I:C (F) ยรม L:FK (H) อมส H:F; ฮบ I:CH
(I) สดด HL:C (M) สภษ HO:CH (L) อพย CO:N (J) ฮชย L:J (K) ยรม I:M; ยอล F:C
(N) โยบ CF:CI (CO) พบญ CN:CI (CC) F พกษ CM:CL (CF) โยบ CH:FK
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ป่วยของตน และยูดาห์เห็นบาด
แผลของตน เอฟราอิมก็ไปหา
คนอัสซีเรีย และส่งคนไปหา
กษัตริย์เยเร็บ แต่ท่านก็ไม่
สามารถจะรักษาเจ้าหรือรักษา
บาดแผลของเจ้าได้
14 เพราะเราจะเป็นเหมือนสิง-
โตต่อเอฟราอิม และเป็นเหมือน
สิงโตหนุ่มต่อวงศ์วานของยูดาห์
เราคือเรานี� แหละ จะฉีกแล้วก็
ไปเสีย เราจะลากเอาไป และ
ใครจะช่วยกไ็ม่ได้
15 เราจะกลับมายังสถานที�ของ
เราอีก จนกว่าเขาจะยอมรับ
ความผิดของเขาและแสวงหา
หน้าของเรา เมื� อเขารับความ
ทุกข์ร้อน เขาจะแสวงหาเรา
อย่างขยันขันแขง็

บางคนในอนาคต
จะแสวงหาพระเจ้า

6
"มาเถิด ให้เรากลับไปหา
พระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระ

องค์ทรงฉีก และจะทรงรักษาเรา
ให้หาย พระองค์ทรงโบยตี และ
จะทรงพันบาดแผลให้แก่เรา
2อีกสองวันพระองค์จะทรงฟื, น
ฟูเราขึ, นใหม่ พอถึงวันที�สามจะ
ทรงยกเราขึ, น เพื� อเราจะดาํรง
ชีวิตอยู่ในสายพระเนตรของพระ
องค์
3แล้วเราก็จะรู้ ถ้าเราพยายามรู้
จักพระเยโฮวาห์ การที�พระองค์

เสด็จออกก็เตรียมไว้ดุจยามเช้า
พระองค์จะเสด็จมาหาเราอย่าง
ห่าฝน ดังฝนชุกปลายฤดูกับต้น
ฤดูที�รดพื, นแผ่นดิน"
ความรกัของพระเจ้าที�อยู่ถาวร
4โอ เอฟราอิมเอ๋ย เราจะทาํ
อะไรกับเจ้าดี โอ ยูดาห์เอ๋ย เรา
จะทาํอะไรกับเจ้าหนอ ความดี
ของเจ้ าเหมือนเมฆในยามเช้ า
เหมื อนอย่ างนํ,า ค้ างที� หายไป
แต่เช้าตรู่
5ฉะนี,  เราจึงให้ผู้พยากรณ์แกะ
สลักเขา เราประหารเขาเสียด้วย
คาํพูดจากปากของเรา การ
พิพากษาต่อเจ้าก็ออกไปอย่าง
แสงสว่าง
6เพราะเราประสงค์ความเมตตา
ไม่ประสงค์เครื� องสัตวบูชา เรา
ประสงค์ความรู้ ในพระเจ้ ายิ� ง
กว่าเครื�องเผาบูชา
7แต่พวกเขาดั� งมนุษย์ได้ละเมิด
พันธสัญญา ที�นั� นเขาทรยศต่อ
เรา
8 กิ เลอาดเป็ นเมื องของคน
กระทาํความชั� วช้า และเปรอะ
เปื, อนไปด้วยโลหิต
9อย่างกองโจรซุ่ มคอยดักคน
ฉันใด พวกปุโรหิตกซ็ุ่มคอยฉัน
นั,น เขายินยอมกระทาํฆาตกรรม
ตามทาง เขาทาํการลามก
10 เราเห็นสิ� งน่ าสยดสยองใน
วงศ์วานอิสราเอล การเล่นชู้ของ

(CI) โยบ CO:CL; ฮชย CH:J-K (CM) อพย FM:FC-FF (C) อสย F:H (F) F พกษ FO:M
(H) อสย MI:CH (I) ยรม H:CN (M) C ซมอ CH:CH (L) สดด MO:K; สภษ FC:H; ปญจ M:C
(J) ปฐก H:L (K) ยชว FC:HK; ฮชย M:C (N) อสร K:HC; โยบ C:CM (CO) ยรม F:CF-CH
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เอฟราอิมก็อยู่ที� นั� น อิสราเอล
เป็นมลทิน
11 โอ ยูดาห์เอ๋ย เจ้ากเ็หมือน
กันด้วยฤดู เกี� ยวก็กาํหนดไว้ให้
เจ้าแล้ว เมื�อเราจะให้ประชาชน
ของเรากลับสู่ สภาพเดิมจากการ
เป็นเชลย

คําพยากรณเ์รื�อง
การทําลายอิสราเอล

7
เมื�อเราจะรักษาอิสราเอลให้
หาย ความชั� วช้าของเอฟ-

ราอิมก็เผยออก ทั, งการกระทาํ
ที� ชั� วร้ายของสะมาเรียก็แดงขึ, น
เพราะว่าเขาทุจริต ขโมยก็หัก
เข้ามาข้างใน และกองโจรก็
ปล้นอยู่ข้างนอก
2แต่ เขามิ ได้ พิจารณาในใจว่า
เราจดจาํการกระทาํที� ชั� วทั, งหมด
ของเขาได้ บัดนี, การกระทาํของ
เขาห้อมล้อมเขาไว้แล้ว การ
เหล่านั,นอยู่ต่อหน้าเรา
3 เขากระทาํให้ กษัตริ ย์ ชื� นชม
ยินดี ด้วยความชั� วร้ ายของเขา
กระทาํให้เจ้านายพอใจด้วยการ
มุสาของเขา
4 เขาเป็นคนล่วงประเวณีทุกคน
เขาเป็นเตาอบที� ร้อน ซึ� งช่างทาํ
ขนมหยุดเร่งให้ร้อนแล้วตั, งแต่
เขาจะต้องนวดแป้ง จนแป้งจะ
ฟูขึ, น
5 ในวั นฉลองกษัตริ ย์ ของเรา
พวกเจ้านายทาํให้พระองค์ป่วย

ด้วยขวดเหล้าองุ่น กษัตริย์ทรง
เหยียดพระหัตถ์ออกพร้อมกับ
คนขี, เยาะเย้ย
6 ใจของเขาก็ร้ อนด้วยการซุ่ ม
ดักทาํร้ายเหมือนเตาอบ ตลอด
คืนช่างทาํขนมของเขาก็หลับอยู่
พอถึงรุ่งเช้าก็พลุ่ งออกมาอย่าง
กับเปลวเพลิง
7 ทุกคนก็ร้อนอย่างกับเตาอบ
และเขมื อบผู้ ครอบครองทั, ง
หลายของเขา กษัตริย์ทั,งสิ, นของ
เขาก็ล้มลง แต่ไม่มีใครท่าม-
กลางพวกเขาที�ร้องถึงเรา
8 เอฟราอิมเอาตัวเข้าปนกับชน
ชาติทั, งหลาย เอฟราอิมเป็น
ขนมปิ, งที�มิได้พลิกกลับ
9คนต่างด้ าวก็กินแรงของเขา
และเขาก็ไม่ รู้ตัว ผมของเขาก็
หงอกประปรายแล้ว และเขาก็
ไม่รู้ตัว
10 ความเย่อหยิ� งของอิสราเอล
เป็นพยานที�หน้าเขาแล้ว เขาก็
ยั งไม่ กลั บไปหาพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขา เขามีเรื� องทั, ง
หมดเช่นนี,  เขาก็มิได้แสวงหา
พระองค์
11 เอฟราอิมเป็นเหมือนนกเขา
โง่เขลาและไร้ความคิด ร้อง
เรียกอียิปต์ วิ�งไปหาอัสซีเรีย
12 เมื�อเขาไป เราจะกางข่ายของ
เราออกคลุมเขา เราจะดึงเขาลง
มาเหมือนดักนกในอากาศ เรา

(CC) ยรม MC:HH; ยอล H:CH (C) มธ FH:HJ (F) พบญ HF:FN (H) ฮชย M:CC
(I) ยก I:I (M) ปฐก IO:FO (L) C ซมอ CN:CC-CM (J) C พกษ CM:FK; อสค FF:HO
(K) อสร N:C (N) F พกษ CH:H-J (CO) ยรม H:H (CC) สภษ L:HF (CF) โยบ CN:L
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จะลงโทษเขาตามที� ชุมนุมชนได้
ยินแล้ว
13 วิบัติแก่เขา เพราะเขาได้หลง
เจิ�นไปจากเรา ความพินาศจงมี
แก่เขา เพราะเขาได้ละเมิดต่อ
เรา แม้ว่าเราได้ไถ่เขาไว้แล้ว
เขากยั็งพูดมุสาเรื�องเรา
14 เขามิได้ร้องทุกข์ต่อเราจาก
ใจจริงของเขาเมื� อเขาครํ�าครวญ
อยู่บนที�นอนของเขา เขาชุมนุม
กั นเพื� อขอข้ าวและขอนํ,า องุ่ น
และเขากบฏต่อเรา
15 แม้ ว่าเราจะได้ ฝึกและเพิ� ม
กาํลังแขนให้เขา เขาก็ยังคิดทาํ
ร้ายต่อเรา
16 เขากลับไป แต่ไม่กลับไปหา
พระองค์ผู้สูงสุด เขาเป็นคันธนู
ที�หลอกลวง เจ้านายของเขาจะ
ล้มลงด้วยดาบเพราะลิ, นที� โทโส
ของเขา เรื� องนี, จะเป็นเรื� อง
ที� ให้เขาเย้ยหยันกันในแผ่นดิน
อียิปต์
รูปลูกววัทองคําของเยโรโบอมั
นาํการพิพากษามาสู่อิสราเอล

8
จงจรดแตรไว้ที�ปากของเจ้า
เพราะว่ าเขาจะมาดั งนก

อินทรีเหนือพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ เพราะเขาได้ละเมิด
พันธสัญญาของเราและละเมิด
ราชบัญญัติของเรา
2อิสราเอลจะร้องทุกข์ต่อเราว่า
"ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์

ข้าพระองค์รู้จักพระองค์"
3อิสราเอลได้ทอดทิ, งสิ� งที�ดีเสีย
แล้ว ศัตรูจะไล่ติดตามเขา
4 เขาทั, งหลายได้แต่งตั, งกษัตริย์
แต่ไม่ใช่โดยเรา เขาทั,งหลายตั, ง
เจ้านาย แต่เราไม่รู้ เรื� องเลย
พวกเขาได้สร้ างรู ปเคารพทั, ง
หลายด้วยเงิ นและทองคาํของ
เขา เพื� อพวกเขาจะถูกตัดขาด
ออกเสีย
5โอ สะมาเรียเอ๋ย รูปลูกวัวของ
เจ้าได้ทิ, งเจ้าเสียแล้ว ความกริ, ว
ของเราพลุ่ งขึ, นต่อเขา อีกนาน
สักเท่าใดหนอเขาจึงจะบริสุทธิY
กันได้
6 เพราะรูปหล่อนั, นได้มาจาก
อิสราเอล ช่างเป็นผู้ทาํขึ, น รูป
นั,นจึงมิได้เป็นพระเจ้า รูปลูกวัว
ของสะมาเรียจะต้องถูกทุบให้
เป็นชิ, นๆ
7เพราะว่าเขาหว่านลม เขาจึง
ต้องเกี� ยวลมหมุน ต้นข้าวไม่มี
รวง จะไม่เกิดข้าวสาํหรับทาํแป้ง
ถึงจะเกิด คนต่างด้าวก็เอาไป
กิน
8อิสราเอลถูกกลืนไปหมดแล้ว
เดีU ยวนี, อยู่ท่ามกลางประชาชาติ
ทั, งหลาย เป็นเหมือนภาชนะไร้
ความพึงพอใจ
9เขาทั, งหลายขึ, นไปหาอัสซีเรีย
ดั งลาป่าที� ท่ องเที� ยวอยู่ ลาํ พัง
เอฟราอิมได้จ้างคนรักมา

(CH) ฮชย N:CF (CI) โยบ HM:N-CO (CM) F พกษ CH:M (CL) สดด JK:HJ; ยรม H:CO
(C) อสย CK:H (F) F พกษ CO:CL (H) สดด HL:H (I) C พกษ CF:CL-FO; มธ FM:CF
(M) อสย IM:FO (L) สดด COL:CN-FO (J) โยบ I:K (K) F พกษ CJ:C (N) โยบ HN:M-K
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10 เออ แม้ว่าเขาจ้างประชาชาติ
อื� นมา ไม่ช้าเราจะต้อนเขาให้
รวมกัน เขาจะเป็นทุกข์เลก็น้อย
เรื� องภาระของกษัตริ ย์จอมเจ้า
นาย
11 เพราะเหตุ เอฟราอิมได้ ก่อ
สร้างแท่นบูชาเพิ� มขึ, นเพื� อบาป
แท่นบูชาเหล่านั, นก็กลับกลาย
เป็นแท่นเพื�อบาปให้เขา
12 ถึงเราได้เขียนราชบัญญัติไว้
ให้สักหมื� นข้อ เขาก็ถือว่าเป็น
เพียงของแปลก
13 ส่วนเครื� องสัตวบูชาที� ถวาย
แก่เรานั, น เขาถวายเนื, อและรับ
ประทานเนื, อนั, น แต่พระเยโฮ-
วาห์มิ ได้พอพระทั ยในตั วเขา
บัดนี, พระองค์จะทรงระลึ กถึ ง
ความชั� วช้าของเขา และจะทรง
ลงโทษเขาเพราะบาปของเขา
เขาจะกลับไปยังอียิปต์
14 เพราะว่าอิสราเอลได้ลืมพระ
ผู้สร้างของตนเสียแล้ว จึงสร้าง
วิหารขึ, นหลายแห่ง และยูดาห์ก็
ทวีจาํนวนเมืองที�มีกาํแพงขึ, นอีก
แต่เราจะส่งไฟมายังเมืองเหล่านี,
ของเขา และไฟจะเผาผลาญ
ปราสาทของเมืองเหล่านี, เสีย
อิสราเอลจะมีมดลูกที�แทง้บุตร

และหวันมที�เหี�ยวแหง้

9
โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่าเปรม
ปรีดิY ไป อย่าเปรมปรีดิYอย่าง

ชนชาติทั, งหลายเลย เพราะเจ้า

ทั, งหลายเล่นชู้ นอกใจพระเจ้า
ของเจ้า เจ้าทั, งหลายรักค่า
สิ นจ้ างของหญิ งแพศยาตาม
บรรดาลานนวดข้าว
2แต่ลานนวดข้าวและบ่อยํ�าองุ่น
จะไม่พอเลี, ยงเขา และนํ,าองุ่ น
ใหม่กจ็ะขาดไป
3เขาทั, งหลายจะไม่ได้อาศัยอยู่
ในแผ่นดินของพระเยโฮวาห์ แต่
เอฟราอิ มจะกลับไปยั งอี ยิปต์
เขาจะรับประทานอาหารไม่สะ-
อาดอยู่ที�ในอัสซีเรีย
4เขาจะไม่ทาํพิธีเทนํ,าองุ่นถวาย
พระเยโฮวาห์ เขาจะไม่กระทาํ
ให้พระองค์พอพระทัย เครื� อง
สัตวบูชาของเขาจะเป็นเหมือน
ขนมปั งสาํหรั บไว้ ทุ กข์แก่ เขา
ผู้ ใดรั บประทานก็จะมี มลทิน
เพราะว่าขนมปังสาํหรับจิตวิญ-
ญาณของเขาจะไม่เข้าไปในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์
5 เจ้าจะทาํอะไรกั นเมื� อถึ งวัน
เทศกาล และในวันเทศกาลของ
พระเยโฮวาห์
6เพราะ ดูเถิด เขาหนีไปหมด
แล้ว เพราะเหตุความพินาศ
อียิปต์จะรวบรวมเขาไว้ เมือง
เมมฟิสจะฝังเขา ต้นตาํแยจะยึด
สิ� งประเสริฐที�ทาํด้วยเงินของเขา
ไว้เสีย ต้นหนามจะงอกขึ, นใน
เตน็ท์ของเขา
7วันลงโทษมาถึงแล้ว และวันที�

(CO) ฮชย CO:CO (CC) อสย CO:CO-CC (CF) พบญ I:L-K (CH) ยรม J:FC-FH
(CI) สดด COL:FC (C) พคค I:FC; อสค FC:CO (F) ยอล C:H-J (H) ลนต CK:FK
(I) ยอล C:CH (M) อสย CO:H; ยรม M:HC (L) พบญ FK:LH-LI (J) อสย CO:H
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จะทดแทนกม็าถึงแล้ว อิสราเอล
จะรู้ เรื� อง ผู้พยากรณ์เป็นคน
เขลาไปแล้ว ผู้ที�อยู่ฝ่ายจิตวิญ-
ญาณก็ บ้ าไปเนื� องด้ วยความ
ชั�วช้าใหญ่ยิ�งของเจ้า และความ
เกลียดชังยิ�งใหญ่ของเจ้า
8ยามแห่งเอฟราอิมอยู่กับพระ
เจ้าของเรา แต่ผู้พยากรณ์เป็น
เหมือนกับของพรานดักนกอยู่
ตามทางของเขาทั�วไปหมด และ
ความเกลียดชังอยู่ในพระนิเวศ
แห่งพระเจ้าของเขา
9 เขาเสื� อมทรามลึ กลงไปใน
ความชั� วอย่างมากมายดั งสมัย
เมืองกิเบอาห์ พระองค์จึงจะ
ทรงระลึกถึงความชั� วช้าของเขา
พระองค์ จะทรงลงโทษเพราะ
บาปของเขา
10 เราพบอิสราเอลเหมือนพบ
ผลองุ่นอยู่ในถิ�นทุรกันดาร เรา
พบบรรพบุรุษของเจ้าทั, งหลาย
เหมือนพบผลมะเดื� อรุ่ นแรกที�
ต้นมะเดื� อเมื� อออกในฤดูแรก
แต่ เขาไปหาพระบาอั ลเปโอร์
และถวายตัวของเขาไว้แก่สิ� งอัน
น่าอดสูนั, น และกลายเป็นสิ� งที�
น่าสะอิดสะเอียนอย่างสิ� งที� เขา
รักนั,น
11 สาํหรับเอฟราอิม สง่าราศี
ของเขาก็จะบินไปเหมือนอย่าง
นก ไม่มีการคลอด ไม่มีการมี
ท้อง ไม่มีการตั, งครรภ์

12 ถึงแม้ว่าเขาจะเลี, ยงลูกไว้ได้
จนโต เราก็จะพรากเขาไปเสีย
จนไม่เหลือสักคนเดียว เออ
วิบัติแก่เขา เมื�อเราพรากจากเขา
ไป
13 เอฟราอิมนั, น ดังที� เราเห็น
เมืองไทระ ก็ปลูกไว้ในสถานที�
ถูกใจ แต่เอฟราอิมต้องนาํลูก
หลานของตนไปมอบให้ฆาตกร
14 โอ พระเยโฮวาห์เจ้าข้า ขอ
ประทานแก่เขา พระองค์จะ
ประทานอะไรแก่เขา ขอประ-
ทานมดลูกที�แท้งบุตรและหัวนม
ที�เหี�ยวแห้งแก่เขาทั,งหลาย
15 ความชั� วของเขาทุกอย่างอยู่
ในกิลกาล เราได้เกลียดชังเขา
ณ ที�นั� น เราจะขับเขาออกไป
จากนิเวศของเรา เพราะความ
ชั� วร้ ายแห่งการกระทาํของเขา
เราจะไม่รักเขาอีกเลย เจ้านาย
ทั,งสิ, นของเขากล้็วนแต่คนกบฏ
16 เอฟราอิมถูกทาํลายเสียแล้ว
รากของเขาก็เหี� ยวแห้งไป เขา
ทั,งหลายจะไม่มีผลอีก เออ แม้
ว่าเขาจะเกิดลูกหลาน เราก็จะ
ฆ่าผู้ บังเกิดจากครรภ์ซึ� งเป็นที�
รักของเขาเสีย
17 พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเหวี�ยง
เขาทิ, งไป เพราะเขาทั, งหลายมิ
ได้เชื� อฟังพระองค์ เขาจะเป็น
คนพเนจรอยู่ ท่ามกลางประชา
ชาติทั,งหลาย

(K) พซม H:H; อสย LF:L (N) อสย FI:M; ฮชย CO:N (CO) อพย CN:I-L; พบญ HF:CO
(CC) ปฐก IC:MF; โยบ CK:M (CF) ยรม CL:H-I; พคค F:FO (CH) อสค FL:C-FK:FL
(CI) มธ FI:CN; มก CH:CJ (CM) ฮชย I:CM (CL) โยบ CK:CL (CJ) F พศด CK:CH
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การลงโทษอิสราเอล

10
อิสราเอลเป็นเถาองุ่ นที�
เปล่าประโยชน์ ซึ� งเกิด

ผลสาํหรับตัวเขาเอง เกิดผล
มากขึ, นเท่าใด ยิ�งสร้างแท่นบูชา
มากขึ, นเท่านั,น เมื�อประเทศของ
เขาเฟื� องฟู ขึ, นเขาก็ ยิ� งให้ เสา
ศักดิYสิทธิYของเขาเจริญขึ, น
2 จิตใจของเขาเทียมเท็จ บัดนี,
เขาจึงต้องทนรับโทษของความ
ผิด พระองค์จะทรงพังแท่นบูชา
ของเขาลง และทาํลายเสาศักดิY-
สิทธิYของเขาเสีย
3 คราวนี, เขาจะพู ดเป็นแน่ ว่ า
"เราไม่มีกษัตริย์ เพราะเราไม่
ยาํเกรงพระเยโฮวาห์ หากเรามี
กษัตริย์ ท่านจะทาํประโยชน์
อะไรให้แก่เราบ้าง"
4 เขาพูดพล่อยๆ เขาทาํพันธ-
สั ญญาด้ วยคาํ ปฏิ ญาณลมๆ
แล้งๆ การพิพากษาจึงงอกงาม
ขึ, นมาเหมื อนดี หมี อยู่ ในร่อง
รอยไถที�ในทุ่งนา
5 ชาวสะมาเ รี ยจะหวาดกลั ว
เพราะเหตุลูกวัวที� เบธาเวน คน
ที�นั�นจะไว้ทุกข์เพราะรูปนั,นและ
ปฏิมากรปุโรหิตของที�นั�นซึ� งเคย
ชื� นชมยินดีกับรูปนั, นก็จะพิลาป
รํ�าไห้ เพราะเหตุสง่าราศีที�หมด
ไปจากรูปนั,น
6เออ รูปเคารพนั,นเองกจ็ะต้อง
ถูกนาํไปยังอัสซีเรีย เป็นบรร-

ณาการแด่กษัตริย์เยเร็บ เอฟ-
ราอิมจะได้รับความอัปยศ และ
อิสราเอลจะรู้สึกอับอายขายหน้า
เหตุแผนการของเขา
7สาํหรับสะมาเรีย กษัตริย์ของ
เขาจะมลายไปเหมื อนฟองที�
ลอยอยู่บนผิวนํ,า
8ปูชนียสถานสูงของเมืองอาเวน
อันเป็นบาปของอิสราเอล จะ
ต้องถูกทาํลาย ต้นไม้ที�มีหนาม
และผักที� มีหนามจะงอกขึ, นบน
แท่นบูชาของเขา เขาจะร้องบอก
กับภูเขาว่า "จงปกคลุมเราไว้"
และร้องบอกเนินเขาว่า "จงล้ม
ทับเราเถิด"
9โอ อิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้กระทาํ
บาปตั, งแต่สมัยกิเบอาห์ เขายัง
หยัดอยู่อย่างนั, น สงครามใน
กิเบอาห์ไม่มาทันลูกหลานแห่ง
ความชั�วช้า
10 เราประสงค์จะลงโทษพวก
เขา ชนชาติทั, งหลายจะประชุม
กันสู้ เขา เมื�อเขามัดตัวเองไว้ใน
รอยไถสองแถวของเขา
11 เอฟราอิมเป็นวัวสาวที�ได้รับ
การสอน มันชอบนวดข้าว เราจึง
หวงคออันงามของมันไว้ แต่เรา
จะเอาเอฟราอิมเข้าเทียมแอก
ยูดาห์กต้็องไถ ยาโคบต้องคราด
สาํหรับตนเอง
12 จงหว่านความชอบธรรมไว้
สาํหรับตัว จงเกี�ยวผลของความ

(C) อสย M:C-J; อสค CM:C-M (F) ฮชย J:K (H) ปฐก IN:CO (I) F พกษ CJ:H-I
(M) C พกษ CF:FK-HF (L) อสย IL:C-F (J) C พกษ FC:C (K) พบญ N:FC; ลก FH:HO
(N) วนฉ CN:FF-HO (CO) พบญ FK:LH; อสย C:FI (CC) ยรม MO:CC (CF) ฮชย K:J
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หน้า 1803 โฮเชยา CO, CC

เมตตา เจ้าจงไถดินที� ร้างอยู่
เพราะเป็นเวลาที�จะแสวงหาพระ
เยโฮวาห์ จนกระทั�งพระองค์จะ
เสด็จมาโปรยความชอบธรรมลง
ให้แก่เจ้า
13 เจ้าทั,งหลายได้ไถความชั� วมา
แล้วเจ้าทั, งหลายได้เกี� ยวความ
ชั�วช้า เจ้าได้รับประทานผลของ
การมุสา ด้วยเหตุว่าเจ้าวางใจใน
ทางของเจ้าและในจาํนวนพลรบ
ของเจ้า
14 เหตุฉะนั,น เสียงสงครามจึง
จะเกิดขึ, นท่ามกลางชนชาติของ
เจ้า ป้อมปราการทั, งสิ, นของเจ้า
จะถู กทาํลายอย่ างกั บกษัตริ ย์
ชัลมันทาํลายเมืองเบธาร์เบลใน
วันสงคราม พวกแม่ถูกฟาดลง
อย่างยับเยินพร้อมกับลู กของ
นาง
15 เมื องเบธเอลจะกระทาํแก่
เจ้าเช่นนี, แหละเพราะความชั� ว
ร้ายใหญ่ยิ�งของเจ้า ในรุ่งเช้าวัน
หนึ� งกษัตริย์อิสราเอลจะถูกตัด
ขาดเสียหมดสิ, น

ความรกัของพระเจ้าสําหรบั
ชนชาติอิสราเอลผูไ้ม่มีบิดา

11
ครั, งเมื� ออิสราเอลยังเด็ก
อยู่ เราก็รักเขา เราได้

เรียกบุตรชายของเราออกมาจาก
ประเทศอียิปต์
2พวกเขายิ�งเรียกเขามากเท่าใด
เขายิ� งออกไปห่างจากพวกเขา

มากเท่านั, น เขาถวายสัตว-
บูชาแก่พระบาอัลและเผาเครื�อง
หอมถวายแก่รูปเคารพสลักอยู่
เรื�อยไป
3แต่เรานี� แหละสอนเอฟราอิม
ให้เดิน เราอุ้ มเขาทั, งหลายไว้
แต่เขาหาทราบไม่ว่า เราเป็น
ผู้รักษาเขาให้หาย
4เราจูงเขาด้วยสายแห่งมนุษย-
ธรรมและด้วยปลอกแห่งความ
รัก เราเป็นผู้ถอดแอกที� ขา
กรรไกรของเขาออก และเราก้ม
ลงเลี, ยงเขา
5 เขาจะไม่ กลั บไปยั งแผ่นดิน
อียิปต์ แต่อัสซีเรียจะเป็น
กษัตริย์ของเขา เพราะเขาปฏิ-
เสธไม่ยอมกลับมา
6ดาบจะรุกรานบรรดาหัวเมือง
ของเขา ทาํลายกิ� งทั, งหลายของ
เขาเสี ยและกลื นกิ นเขาเสี ย
เพราะแผนการของเขา
7 ประชาชนของเราโน้ มไปใน
ทางเหินห่างจากเรา ถึงแม้พวก
เขาเรี ยกเขาทั, งหลายให้มาหา
พระองค์ผู้สูงสุด ไม่มีใครยอม
ยกย่องพระองค์
8เอฟราอิมเอ๋ย เราจะปล่อยเจ้า
ได้อย่างไร อิสราเอลเอ๋ย  เราจะ
โยนเจ้าไปให้ ผู้ อื� นได้อย่ างไร
เราจะปล่อยเจ้าให้เหมือนเมือง
อัดมาห์ได้อย่างไร เรากระทาํ
เจ้าให้ เหมือนเมืองเศโบยิมได้

(CH) โยบ I:K; ฮชย K:J (CI) อสย FF:C-I (CM) อมส J:N-CJ (C) พบญ J:J; ยรม F:F
(F) พบญ FN:F-I (H) อพย CN:I; กดว CC:CC (I) พซม C:I (M) F พกษ CM:CN
(L) ลนต FL:HC; พบญ FK:MF (J) สดด JK:MJ-MK (K) ยรม N:J; พคค H:HH; มธ FH:HJ
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หน้า 1804โฮเชยา CC, CF

อย่างไร จิตใจของเราปั�นป่วนอยู่
ภายใน ความเอ็นดูของเราก็คุ
กรุ่นขึ, น
9 เราจะไม่ลงอาชญาตามที� เรา
กริ, วจัด เราจะไม่กลับไปทาํลาย
เอฟราอิมอีก เพราะเราเป็นพระ
เจ้าไม่ใช่มนุษย์ เราเป็นผู้บริ-
สุทธิYท่ามกลางพวกเจ้า เราจะไม่
เข้าในเมือง
10 เขาทั, งหลายจะติดตามพระ
เยโฮวาห์ไป ผู้ซึ� งมีสิงหนาทดั� ง
ราชสีห์ เออ พระองค์จะทรง
เปล่งพระสิงหนาท และบุตรทั, ง
หลายของพระองค์ จะตั วสั� น
สะท้านมาจากทิศตะวันตก
11 เขาจะตั วสั� นส ะ ท้ านมา
เหมือนวิหคจากอียิปต์ และ
เหมือนนกเขาจากแผ่นดินอัสซี-
เรีย เราจะให้เขากลับไปบ้าน
ของเขา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี,
แหละ
12 เอฟราอิมได้กั, นล้อมเราไว้
ด้วยความมุสา และวงศ์วานอิส-
ราเอลล้อมเราด้วยเล่ห์ลวง แต่
ยูดาห์ยังปกครองอยู่กับพระเจ้า
และสัตย์ซื�ออยู่กับพวกวิสุทธิชน

พระเจ้าทรงประสงคใ์ห้
อิสราเอลกลบัมาหาพระองค์

12
เอฟราอิมเลี, ยงตนด้วย
ลม และตามหาลมตะ-

วันออกอยู่ วันยังคํ�าเขาทวีความ
มุสาและการรกร้าง เขาทาํพันธ-

สัญญากับอั สซี เรี ยและขนเอา
นํ,ามันไปให้อียิปต์
2พระเยโฮวาห์ทรงมีคดีกับยู-
ดาห์และจะลงโทษยาโคบตาม
การประพฤติของเขา และจะทรง
ทดแทนเขาตามการกระทาํของ
เขา
3ในครรภ์ของมารดาเขายึดส้น
เท้าพี�ชายของเขา และโดยกาํลัง
ของเขาเอง เขาจึงมีอาํนาจกับ
พระเจ้า
4 เออ เขามีอาํนาจเหนือทูต
สวรรค์และมีชัย เขาร้องไห้และ
วิงวอนต่อพระองค์ เขาพบพระ
องค์ที�เบธเอล และพระองค์ตรัส
สนทนากับเราที�นั�น
5 คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
พลโยธา พระเยโฮวาห์ทรงเป็น
ที�ระลึกของเขา
6"เหตุฉะนั, น เจ้าจงกลับมาหา
พระเจ้าของเจ้า ยึดความเมตตา
และความยุติธรรมไว้ให้มั�น และ
รอคอยพระเจ้าของเจ้าอยู่เสมอ"
7เขาเป็นพ่อค้า ในมือของเขามี
ตราชูขี, ฉ้อ เขารักที�จะบีบบังคับ
8เอฟราอิมได้กล่าวว่า "แท้จริง
ข้าพเจ้าเป็นคนมั�งมี ข้าพเจ้าหา
ทรัพย์เพื�อตนเอง ในการกระทาํ
ทั, งหลายของข้าพเจ้า เขาจะไม่
พบความชั� วช้าที�นับว่าเป็นความ
บาปได้"
9 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้ า

(N) ฮชย CI:I (CO) อสย F:M (CC) ศคย CO:CO (CF) สดด JK:HL; อสย FN:CH
(C) โยบ CM:F; ยรม FF:FF (F) มคา L:F (H) ปฐก FM:FL; รม N:CC (I) อพย H:F-M
(M) ปฐก FK:CL (L) ฮชย CI:C (J) อสค CL:H (K) โยบ HC:FI (N) F ซมอ J:F
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หน้า 1805 โฮเชยา CF, CH

ของเจ้าตั, งแต่ครั, งแผ่นดินอียิปต์
เราจะกระทาํให้ เจ้าอาศัยอยู่ ใน
เตน็ท์อีก ดังในสมัยที�มีเทศกาล
เลี, ยงตามกาํหนด
10 เราได้พูดทางบรรดาผู้พยา-
กรณ์แล้ว เราให้เกิดนิมิตมาก
ขึ, น เราให้คาํอุปมาโดยทางการ
รับใช้ของผู้พยากรณ์
11 มีความชั� วช้าในกิเลอาดหรือ
แน่นอนเขาทั, งหลายกเ็ป็นอนิจ-
จัง เขาเอาวัวผู้ถวายบูชาในกิล-
กาล เออ แท่นบูชาของเขากจ็ะ
เหมือนกองหินอยู่บนรอยไถใน
ท้องนา
12 และยาโคบหนีไปยังแผ่นดิน
แห่งซีเรีย และอิสราเอลได้ทาํ
งานเพื� อจะได้ภรรยา และท่าน
เลี, ยงแกะเพื�อให้ได้ภรรยา
13 พระเยโฮวาห์ทรงนาํคนอิส-
ราเอลขึ, นมาจากอี ยิ ปต์ โดยผู้
พยากรณ์คนหนึ� ง พระองค์ทรง
รักษาเขาไว้ โดยผู้ พยากรณ์คน
หนึ�ง
14 เอฟราอิมกระทาํให้พระองค์
ทรงพิโรธอย่างขมขื� น ดังนั, น
พระองค์ทรงปล่อยให้เลือดของ
เขาติดอยู่กับเขา และองค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงสนองเขาด้วยความ
อัปยศซึ�งเขาให้ตกกับพระองค์
พระเจ้าทรงลงโทษอิสราเอล

13
เมื�อเอฟราอิมพูดด้วยตัว
สั�น เขาได้ยกย่องตัวเอง

ในอิสราเอล แต่เมื� อเอฟราอิม
ได้กระทาํผิดด้วยพระบาอัล เขา
กต็าย
2 เดีU ยวนี, เขายิ� งทาํบาปมากขึ, น
และสร้างรูปหล่อไว้สาํหรับตัว
เป็นรูปเคารพที� สร้ างด้ วยเงิ น
ตามความคิดของเขาเอง เป็น
งานของช่ างที� สร้ างขึ, นทั, งนั, น
เขากล่าวว่า "สาํหรับคนที�ถวาย
สัตวบูชาแก่สิ�งเหล่านี,  จงให้เขา
จุบรูปลูกวัว"
3 เพราะฉะนั, น เขาจึงเหมือน
หมอกในเวลาเช้า หรือเหมือน
นํ,า ค้ างที� ห ายไปตั, งแต่ เ ช้ า
เหมือนแกลบที� ลมหมุนพัดไป
จากลานนวดข้าว หรือเหมือน
ควันที�ออกมาจากช่องลม
4เราคือพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของเจ้า ตั, งแต่ครั, งแผ่นดิน
อียิปต์ เจ้าทั, งหลายไม่รู้จักพระ
อื� นนอกจากเรา เพราะไม่มี ผู้
ช่วยอื�นใดนอกจากเรา
5 เรานี� แหละที� คุ้ นเคยกับเจ้าที�
ในถิ� นทุรกันดาร ในแผ่นดินที�
กันดารนํ,า
6 เมื� อ เขาได้ รั บประทานเต็ ม
คราบแล้ว เขากอ็ิ�มหนาํ และจิต
ใจของเขากผ็ยองขึ, น เพราะฉะ-
นั,นเขาจึงลืมเราเสีย
7ดังนั, นเราจึงเป็นเหมือนสิงโต
ต่อเขา และเราจะซุ่ มคอยอยู่
ตามทางอย่างเสือดาว

(CO) C พกษ CH:C (CC) ฮชย L:K (CF) ปฐก FJ:IH; พบญ FL:M (CH) อพย CF:MO-MC
(CI) F พกษ CJ:J-CK (C) C ซมอ CM:CJ (F) กดว HF:CI (H) สดด C:I; อสย CJ:CH
(I) ฮชย CF:N (M) อพย F:FM; สดด C:L (L) พบญ K:CF-CI (J) พคค H:CO; อมส C:F
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หน้า 1806โฮเชยา CH, CI

8 เราจะตะครุบเขาอย่างกับแม่
หมีที� ถูกพรากลูก เราจะฉีกอก
ของเขาและจะกินเขาเสียที� นั� น
อย่างสิงโต สัตว์ป่าทุ่งจะฉีกเขา

อิสราเอลไดก้ลบัใจเสียใหม่
9โอ อิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้ทาํลาย
ตัวเอง แต่เราช่วยเจ้าได้
10 เราประสงค์เป็นกษัตริย์ของ
เจ้า กษัตริย์อื�นๆที�สามารถช่วย
เจ้าในเมืองทั, งหลายของเจ้าอยู่
ที�ไหน และผู้ปกครองของเจ้าอยู่
ที�ไหน คือพวกเหล่านั,นที�เจ้าได้
กล่าวเรื�องเขาว่า "ขอตั, งกษัตริย์
และเจ้านายไว้ให้แก่ข้าพเจ้า"
11 เพราะความกริ, วของเรา เรา
จึงให้เจ้ามีกษัตริย์ และเพราะ
ความโกรธของเรา เราจึงเอา
กษัตริย์นั,นไปเสีย
12 ความชั� วช้าของเอฟราอิมก็
ห่อไว้ บาปของเขากเ็กบ็สะสมไว้
13 การเจ็ บท้ องเตื อนให้ เขา
คลอดก็มาถึงเขา แต่เขาเป็น
บุตรชายที� เขลา ด้วยว่าถึงเวลา
แล้วเขากไ็ม่ยอมคลอดออกมา
14 เราจะไถ่ เขาให้ พ้นอาํนาจ
แดนคนตาย เราจะไถ่เขาให้พ้น
ความตาย โอ มัจจุราชเอ๋ย เรา
จะเป็นภัยพิบัติทั, งหลายของเจ้า
โอ แดนคนตายเอ๋ย เราจะเป็น
ความพินาศของเจ้า การกลับใจ
เสียใหม่จะถูกบดบังไว้พ้นสาย
ตาของเรา

15 แม้ ว่ า เขาจะงอกงาม ขึ, น
ท่ามกลางพี� น้อง ลมตะวันออก
คือลมของพระเยโฮวาห์จะพัด
มา ขึ, นมาจากถิ�นทุรกันดาร และ
ตานํ,าของเขาจะแห้งไป และ
นํ,า พุของเขาก็จะแห้งผาก ลม
นั,นจะริบของมีค่าทั, งหมดเอาไป
จากคลังของเขา
16 สะมาเรียจะกลายเป็นที� รก
ร้าง เพราะเธอได้กบฏต่อพระ
เจ้าของเธอ เขาทั, งหลายจะล้ม
ลงด้วยดาบ ทารกของเขาจะถูก
จั บโยนลงให้ แหลกเป็ นชิ, นๆ
และหญิงมีครรภ์จะถูกผ่าท้อง

การสารภาพและ
การกลบัใจนาํพระพรมา

14
โอ อิสราเอลเอ๋ย จง
กลับมาหาพระเยโฮวาห์

พระเจ้าของเจ้า เจ้าสะดุดก็
เพราะความชั�วช้าของเจ้า
2จงนาํถ้อยคาํมาด้วยและกลับ
มาหาพระเยโฮวาห์ จงทูลพระ
องค์ว่า "ขอทรงโปรดยกความ
ชั�วช้าทั,งหมด ขอทรงพระกรุณา
รับข้าพระองค์ทั, งหลาย ข้าพระ
องค์จึงจะนาํลูกวัวแห่งริมฝีปาก
ของข้าพระองค์ทั,งหลายมาถวาย
3อัสซูรจะไม่ช่วยข้าพระองค์ทั, ง
หลาย ข้าพระองค์ทั,งหมดจะไม่
ขี� ม้า ข้าพระองค์ทั, งหลายจะไม่
กล่าวต่อไปว่า `พระของเราทั, ง
หลาย' แก่สิ� งที�มือของข้าพระ

(K) F ซมอ CJ:K; สภษ CJ:CF (N) ฮชย CI:C (CO) F พกษ CJ:I (CC) C ซมอ K:J-N
(CF) พบญ HF:HI-HM (CH) สดด IK:L (CI) โยบ CN:FM-FJ (CM) ปฐก IC:MF
(CL) F พกษ CJ:L (C) ฮชย L:C (F) โยบ HI:HC-HF; ยอล F:CJ (H) F พศด CL:J
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องค์ได้สร้างขึ, น เพราะว่าในพระ
องค์ลูกกาํพร้าพ่อพบพระกรุณา
คุณ"
4เราจะช่วยรักษาเขาให้หายจาก
การกลับสัตย์ของเขา เราจะรัก
เขาทั, งหลายด้วยเต็มใจ เพราะ
ว่าความกริ, วของเราหันไปจาก
เขาแล้ว
5 เราจะเป็นเหมือนนํ,า ค้ างแก่
อิสราเอล เขาจะเบิกบานอย่าง
ดอกบัว เขาจะหยั� งรากเหมือน
เลบานอน
6กิ� งก้ านของเขาจะขยายออก
เขาจะงามเหมือนต้นมะกอกเทศ
และจะมี กลิ� นหอมเหมื อนเล-
บานอน
7เขาทั, งหลายที�อยู่ใต้ร่มเงาของ

เขาก็จะกลับมา เขาจะเจริญขึ, น
เหมือนข้าว จะออกดอกเหมือน
เถาองุ่ น และจะมีกลิ� นเหมือน
นํ,าองุ่นแห่งเลบานอน
8เอฟราอิมจะกล่าวว่า "เราต้อง
เกี� ยวข้องอะไรกับรูปเคารพต่อ
ไป" เราเองได้ยินเขาและคอยดู
เขา เราเป็นเหมือนต้นสนสาม
ใบเขียวสด และผลของเจ้าก็ได้
มาจากเรา
9 ผู้ใดที� ฉลาด ก็ให้เข้าใจสิ� ง
เหล่านี, เถิด ผู้ใดที�ช่างสังเกต ก็
ให้เขารู้ เพราะว่าพระมรรคาของ
พระเยโฮวาห์ก็เที� ยงตรง ผู้
ชอบธรรมทั, งหลายก็เดินในทาง
นี,  แต่ผู้ละเมิดกส็ะดุดอยู่ในทาง
นี,

(I) อพย CM:FL; อสย MJ:CK; ฮชย CC:J (M) พบญ HF:F; F ซมอ FH:I; โยบ FN:CN
(L) สดด KO:N-CC; อสค CJ:M-K; ดนล I:CO (J) สดด NC:C; พซม F:H; อสย HF:C
(K) โยบ HI:HF; กจ CN:CK-FO; C ธส C:N (N) สดด COJ:IH; สภษ C:M-L; ดนล CF:CO
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