หน้ า 1791
โฮเชยา

1

พระวจนะของพระเยโฮวาห์
ซึ งมาถึงโฮเชยา บุตรชายเบเออรี ในรัชกาลอุสซียาห์ โยธาม
อาหั สและเฮเซคียาห์ กษัตริย์ท, ัง
หลายแห่ งยูดาห์ และในรั ชกาล
เยโรโบอั ม ราชโอรสของโยอาช
กษัตริย์อิสราเอล
ภรรยาทีเป็ น
หญิงเจ้าชู ้
2เมื อพระเยโฮวาห์ ตรั สทางโฮเชยาเป็ นครั, งแรกนั, น พระเยโฮวาห์ ตรัสกับโฮเชยาว่ า "ไปซี ไป
รับหญิงเจ้ าชู้ มาเป็ นภรรยา และ
เกิ ดลู กชู้ กั บนาง
เพราะว่ า
แผ่ นดิ นนี, เล่ นชู้ อย่ างยิ งโดยการ
ละทิ,งพระเยโฮวาห์ เสีย"
3ดั งนั, น ท่ านจึ งไปรั บนางโกเมอร์ บุ ต รสาวดิ บลาอิ ม มาเป็ น
ภรรยา
และนางก็มี ครรภ์
กั บท่ า นและคลอดบุ ต รชายคน
หนึ ง
4และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บท่ าน
ว่ า "จงเรียกชื อเขาว่ า ยิสเรเอล
เพราะว่ าอี ก ไม่ ช้ าเราจะลงโทษ
วงศ์ วานของเยฮู เ หตุ ด้ วยเรื อง
โลหิ ตของยิ สเรเอล เราจะให้
ราชอาณาจั ก รของวงศ์ วานอิ สราเอลสิ, นสุดลงเสียที
5 ต่ อมาในวั น นั, นเราจะหั ก ธนู
ของอิ ส ราเอลในหุ บเขายิ ส เรเอล"

โลรุ หะมาห์ เปรี ยบได้กบั
อิ สราเอลทีพระเจ้าไม่ เมตตา
6ต่ อมา นางก็ต, ั งครรภ์ ข, ึ นอี ก
และคลอดบุตรสาวคนหนึ ง และ
พระเจ้ าตรั สกั บท่ านว่ า "จงตั, ง
ชื อบุ ตรสาวนั, นว่ า โลรุ หะมาห์
เพราะเราจะไม่ เ มตตาวงศ์ วาน
อิสราเอลอีกต่ อไป แต่ เราจะเอา
เขาออกไปอย่ างสิ, นเชิ ง
7แต่ เราจะเมตตาวงศ์ วานยู ดาห์
และเราจะช่ วยเขาให้ รอดพ้ นโดย
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขาทั, ง
หลาย เราจะไม่ ช่ วยเขาให้ รอด
พ้ นด้ วยคั นธนู หรื อด้ วยดาบ
หรือด้ วยสงคราม หรือด้ วยเหล่ า
ม้ า หรือด้ วยเหล่ าพลม้ า"
โลอัมมี คือว่ าอิ สราเอล
มิใช่ ประชาชนของพระเจ้า
8เมื อนางให้ โลรุ หะมาห์ หย่ านม
แล้ ว นางก็ต, ั งครรภ์ คลอดบุ ตร
ชายคนหนึ ง
9และพระเจ้ าตรั สว่ า "จงเรี ยก
ชื อบุ ตรนั, นว่ า โลอั มมี เพราะ
เจ้ าทั, งหลายมิ ใช่ ประชาชน
ของเรา และเราก็มิ ใช่ พระเจ้ า
ของเจ้ า"
อิ สราเอลจะกลับคืนมา
และรับพระพร
10 แต่ จาํ นวนประชาชนอิ ส ราเอลจะมากมายเหมือนเม็ดทราย
ในทะเล ซึ งจะตวงหรื อนั บไม่

(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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โฮเชยา C, F
หน้ า 1792
ถ้ วน และต่ อมาในสถานที ซึ ง ทั, งหลายของนาง เพราะว่ าเขา
ทรงกล่ าวแก่ เขาว่ า "เจ้ าทั,งหลาย ทั,งหลายเป็ นลูกของการเล่ นชู้
ไม่ ใช่ ประชาชนของเรา" ก็จะ 5เพราะว่ ามารดาของเขาเล่ นชู้
กล่ าวแก่ เขาว่ า "เจ้ าทั,งหลายเป็ น เธอผู้ ที ให้ กาํ เนิ ดเขาทั, งหลายได้
บุ ตรชายของพระเจ้ า ผู้ ทรงพระ ประพฤติ ความอั บอาย เพราะ
ชนม์อยู่ "
นางกล่ าวว่ า `ฉั นจะตามคนรั ก
11 และวงศ์ ว านยู ด าห์ กั บวงศ์ ของฉันไป ผู้ ให้ อาหารและนํา, แก่
วานอิ สราเอลจะรวมเข้ าด้ วยกั น ฉั น เขาให้ ขนแกะและป่ านแก่
และเขาทั, งหลายจะตั, งผู้ หนึ งให้ ฉัน ทั,งนํา, มันและของดื ม'
เป็ นประมุ ข และจะพากั นขึ, นไป 6เพราะเหตุน, ี ดูเถิด เราจะเอา
จากแผ่ นดิ นนั, น เพราะวั นของ หนามให้ สะทางของนางไว้ เรา
ยิสเรเอลจะสําคัญมาก
จะสร้ างกํา แพงกั, นนางไว้ เพื อมิ
อิ สราเอลเปรี ยบกับ
ให้ นางหาทางของนางพบ
7 นางจะไปตามบรรดาคนรั ก
ภรรยาทีเล่ นชู ้และถู กทิ, งเสีย
"จงเรี ยกน้ องชายของเจ้ าว่ า ของนาง แต่ กจ็ ะตามไม่ ทัน นาง
`อัมมี' จงเรียกน้ องสาวของ จะเทียวเสาะหาเขาทั,งหลาย แต่
นางก็จะไม่ พบเขา แล้ วนางจะว่ า
เจ้ าว่ า `รุหะมาห์ '
2จงว่ ากล่ าวมารดาของเจ้ า จงว่ า `ฉั น จะไปหาผั วคนแรกของฉั น
กล่ าวเถิ ด เพราะว่ านางไม่ ใช่ เพราะแต่ ก่ อนนั, นฐานะฉั นยั งดี
ภรรยาของเรา และเราไม่ ใช่ สามี กว่ าเดีU ยวนี, '
ของนาง ฉะนั, นให้ เธอทิ, งการ 8แต่ นางหาทราบไม่ ว่าเราเป็ นผู้
เล่ นชู้ เสียจากสายตาของเธอและ ให้ ข้าว นํา, องุ่ น และนํา, มัน และ
ทิ, งการล่ วงประเวณี เสี ยจาก ได้ ให้ เงิ น และทองมากมายแก่
นาง ซึ งเขาใช้ สาํ หรับพระบาอัล
ระหว่ างถันของนาง
3เกรงว่ า เราจะต้ องเปลื, องผ้ า 9เพราะฉะนั, น เราจะกลั บมา
ของนางจนเปลื อยเปล่ า กระทํา และจะเรี ยกข้ าวคื นตามกํา หนด
ให้ นางเหมื อนวั น ที นางเกิ ดมา ฤดู กาล และเรี ยกนํา, องุ่ นคื น
กระทําให้ นางเหมือนถิ นทุ รกัน- ตามฤดู และเราจะเรี ยกขนแกะ
ดาร และกระทํา ให้ นางเหมื อน และป่ านของเรา ซึ งให้ เพื อใช้
แผ่ นดิ นที แห้ งแล้ ง และสั งหาร ปกปิ ดกายเปลื อยเปล่ าของนาง
นั, นคืนเสีย
นางเสียด้ วยความกระหาย
4เราจะไม่ มี ความสงสารต่ อบุ ตร 10 คราวนี, เราจะเผยความลามก

2

(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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หน้ า 1793
โฮเชยา F
ของนางท่ามกลางสายตาของคน 16 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า ในวั น
รักของนาง และไม่ มีใครช่ วยให้ นั, นเจ้ าจะเรี ยกเราว่ า `สามี ของ
นางพ้ นมือเราได้
ฉัน' เจ้ าจะไม่ เรียกเราว่ า `พระ
11 เราจะให้ บรรดาความร่ าเริ ง บาอัลของฉัน' อีกต่ อไป
ของนางสิ, นสุ ดลง ทั, งเทศกาล 17 เพราะว่ าเราจะเอาชื อพระ
เลี, ยง เทศกาลขึ, นหนึ งคํา วั น บาอั ลออกเสี ยจากปากของนาง
สะบาโตและบรรดาเทศกาลตาม นางจะไม่ ระลึกถึงชื อนี, อีกต่ อไป
กําหนดทั,งสิ, นของนาง
18 ในครั, งนั, นเพื อเขา เราจะ
12 เราจะให้ เถาองุ่ นและต้ นมะ- กระทํา พั นธสั ญญากั บบรรดา
เดื อของนางร้ างเปล่ าทีนางคุยว่ า สั ตว์ ป่าทุ่ ง บรรดานกในอากาศ
`นี แหละเป็ นสิ นจ้ างของฉั น ซึ ง และบรรดาสั ตว์ เลื, อยคลานบน
คนรั กของฉั นให้ ฉั น' เราจะทํา แผ่ นดิ น เราจะทํา ลายคั นธนู
ให้ กลายเป็ นป่ าและสั ตว์ ป่ าทุ่ ง ดาบและสงครามเสี ยจากแผ่ น
จะกินเสีย
ดิน และเราจะกระทําให้ เขานอน
13 เราจะทําโทษนางเนื องในวั น ลงอย่ างปลอดภัย
เทศกาลเลี, ยงพระบาอั ล เมื อ 19 เราจะหมั, นเจ้ าไว้ สาํ หรั บเรา
นางเผาเครื องหอมบู ชาพระ เป็ นนิตย์ เออ เราจะหมั, นเจ้ าไว้
เหล่ านั, น แล้ วก็แต่ งกายของนาง สํา หรั บเราด้ วยความชอบธรรม
ด้ วยแหวนและเพชรพลอยต่ างๆ ความยุติธรรม ความเมตตาและ
และติ ดตามบรรดาคนรั กของ ความกรุณา
นางไป และลืมเราเสีย พระเย- 20 เราจะหมั, นเจ้ าไว้ สาํ หรั บเรา
โฮวาห์ ตรัสดังนี, แหละ
ด้ วยความสั ตย์ ซื อ และเจ้ าจะ
อิ สราเอลจะกลับคืนมา
รู้ จักพระเยโฮวาห์ "
14 ดู เถิ ด เหตุ น, ี เราจะเกลี, ย 21 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "ต่ อมา
กล่ อมนาง พานางเข้ าไปในถิ น ในวั นนั, นเราจะฟั ง คือเราจะฟั ง
ฟ้ าสวรรค์ และฟ้ าสวรรค์ จ ะฟั ง
ทุ รกันดารและปลอบใจนาง
15 เราจะให้ นางมีสวนองุ่ นทีนั น พิภพ
กระทํา ให้ หุ บเขาอาโคร์ เป็ น 22 และพิ ภพจะฟั งข้ าว นํา, องุ่ น
ประตูแห่ งความหวัง แล้ วนางจะ และนํา, มั น สิ งเหล่ านี, จะฟั งยิสร้ องเพลงที นั นอย่ างสมั ยเมื อ เรเอล
นางยั งสาวอยู่ ดั งในสมั ยเมื อ 23 เราจะหว่ านเขาไว้ ในแผ่ นดิ น
สําหรับเรา เราจะเมตตานางผู้ ที
นางขึ, นมาจากแผ่ นดินอียิปต์
(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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โฮเชยา F-I
หน้ า 1794
มิ ได้ รั บความเมตตา และเราจะ 5ภายหลั ง วงศ์ วานอิ สราเอลจะ
พู ด กั บคนเหล่ า นั, นที มิ ไ ด้ เป็ น กลับมา และแสวงหาพระเยโฮประชาชนของเราว่ า `เจ้ าเป็ น วาห์ พระเจ้ าของเขา และแสวง
ประชาชนของเรา' และเขาจะ ดาวิ ด กษั ต ริ ย์ ของเขาทั, งหลาย
กล่ าวว่ า `พระองค์ทรงเป็ นพระ และในกาลต่ อ ไปเขาจะมี ค วาม
เจ้ าของข้ าพระองค์'"
ยํา เกรงต่ อพระเยโฮวาห์ และต่ อ
ความรักของพระเจ้า
ความดีของพระองค์
ความบาปทั,งหลาย
จะทรงช่ วยอิ สราเอลที
ของอิ สราเอล
กําลังทําบาปอยู่ ให้กลับคืนมา
วงศ์ วานอิ สราเอลเอ๋ ย จง
และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ฟั งพระวจนะของพระเยโฮข้ าพเจ้ าว่ า "จงไปอี กครั, ง
หนึ ง ไปสมานรั กกั บหญิ งคน วาห์ เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ ทรง
หนึ ง ซึ งเป็ นคนรั กของชู้ และ มี คดี กั บชาวแผ่ นดิ นนั, น เพราะ
เป็ นหญิ งล่ วงประเวณี เหมื อน ว่ าในแผ่ นดิ นนั, นไม่ มี ความจริ ง
พระเยโฮวาห์ ทรงรั กวงศ์ วาน ความเมตตา หรื อความรู้ ใน
อิ สราเอลอย่ างนั, นแหละ แม้ ว่า เรื องพระเจ้ า
เขาจะหลงใหลไปตามพระอื น 2มี แต่ การปฏิญาณ การมุ สา
และนิยมชมชอบกับขนมลู กองุ่ น การฆ่ ากัน การโจรกรรมและการ
ล่ วงประเวณี เขาหาญหั กพั นธะ
แห้ ง"
2ดังนั, นแหละ ข้ าพเจ้ าจึงได้ ซ, ื อ ทั,งสิ, น มีแต่ เลือดซ้ อนเลือด
นางมาเป็ นเงิ น สิ บห้ าเชเขลกั บ 3เพราะฉะนั, น แผ่ นดิ นจึ งเป็ น
ทุ กข์ บรรดาคนที อยู่ ในแผ่ น
ข้ าวบาร์เลย์หนึ งโฮเมอร์ครึ ง
3ข้ าพเจ้ าจึงพูดกับนางว่ า "เธอ ดิ นนั, นจะอ่ อนระอาใจ ทั, งสั ตว์
ต้ องรอฉั นให้ หลายวั น หน่ อย ป่ าทุ่ งและนกในอากาศด้ วย และ
อย่ าเล่ นชู้ อี ก อย่ าไปเป็ นของ ปลาในทะเลจะถู กนํา เอาไปเสี ย
ชายอื นอีก ส่ วนฉันก็จะไม่ เข้ าหา หมด
4 แต่ อ ย่ า ให้ ผู้ ใดใส่ ค วามหรื อ
เธอด้ วย"
4เพราะว่ าวงศ์ วานอิ ส ราเอลจะ อย่ าให้ ผู้ ใดฟ้ อง เพราะประคงอยู่ อย่ างไม่ มีกษัตริ ย์ และไม่ ชาชนของเจ้ าก็เหมื อนกั บคนทั, ง
มีเจ้ านายเป็ นเวลานาน ทั,งจะไม่ หลายทีต่อสู้ กับปุโรหิ ต
มีการสักการบูชา หรือเสาศักดิY - 5 ฉะนั, นเวลากลางวั นเจ้ าจะ
สะดุ ด และผู้ พยากรณ์จะสะดุ ด
สิทธิY หรือเอโฟด หรือรูปพระ

3

4

(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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หน้ า 1795
โฮเชยา I
กั บเจ้ าในเวลากลางคื น และเรา ติ, วก็ แจ้ งแก่ เขาอย่ างเปิ ดเผย
จะทําลายมารดาของเจ้ า
เพราะจิ ต ใจที ชอบเล่ น ชู้ นํา ให้
อิ สราเอลปฏิ เสธไม่ รบั ความรู ้
เขาหลงไป และเขาทั, งหลายได้
6 ประชาชนของเราถู กทํา ลาย ละทิ, งพระเจ้ าของเขาเสี ยเพื อไป
เพราะขาดความรู้ เพราะเจ้ า เล่ นชู้
ปฏิเสธไม่ รั บความรู้ เราก็ปฏิ- 13 เขาถวายสั ตวบู ชาอยู่ ที ยอด
เสธเจ้ าไม่ ให้ รั บเป็ นปุ โรหิ ตของ ภูเขาและทําสั กการบู ชาเผาอยู่ ที
เรา เพราะเจ้ าหลงลื มพระราช เนิ นเขา ใต้ ต้ นโอ๊ก ต้ นไค้ และ
บัญญั ติแห่ งพระเจ้ าของเจ้ า เรา ต้ นเอ็ลม์ เพราะว่ าร่ มไม้ เหล่ านี,
เย็นดี เพราะฉะนั, นธิดาทั,งหลาย
ก็จะลืมวงศ์วานของเจ้ าเสียด้ วย
7เขาทวี มากขึ, นเท่ าใด เขาก็ ของเจ้ าจึ ง จะเล่ น ชู้ และเจ้ าสาว
กระทําบาปต่ อเรามากขึ, นเท่านั, น ทั,งหลายจึงจะล่ วงประเวณี
ฉะนั, นเราจะให้ สง่ า ราศี ของเขา 14 เมื อธิดาทั,งหลายของเจ้ าเล่ น
ชู้ เราก็ไม่ ลงโทษ หรื อเมื อเจ้ า
กลายเป็ นความอับอาย
8 เขาเลี, ยงชี พอยู่ ด้ วยบาปแห่ ง สาวของเจ้ าล่ วงประเวณี เราก็ไม่
ประชาชนของเรา เขามุ่ งทีจะอิ ม ลงทัณฑ์ เพราะผู้ ชายเองก็หลง
ไปกั บหญิ งแพศยา และทําสั กด้ วยความชั วช้ าของคนเหล่ านั, น
9ปุโรหิ ตเป็ นอย่ างไร ประชาชน การบู ชากั บหญิ งโสเภณี ดั งนั, น
ก็จะเป็ นอย่ างนั, น เราจะลงทัณฑ์ ชนชาติ ที ไม่ มี ความเข้ าใจจะมา
เขาเนื องด้ วยวิธี การของเขา เรา ถึงความพินาศ
จะลงโทษเขาตามการกระทําของ 15 อิสราเอลเอ๋ย ถึงเจ้ าจะเล่ นชู้
ก็อย่ าให้ ยู ดาห์ มี ความผิ ด อย่ า
เขา
10 เขาจะรับประทาน แต่ ไม่ ร้ ู จัก เข้ าไปในเมื องกิลกาลหรื อขึ, นไป
อิ มหนํา เขาจะเล่ นชู้ แต่ ไม่ เกิด ยังเบธาเวน และอย่ าปฏิญาณว่ า
ผลดก เพราะว่ าเขาได้ ทอดทิ, ง "พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่
แน่ ฉันใด"
การเอาใจใส่ พระเยโฮวาห์
11 การเล่ นชู้ เหล้ าองุ่ นและ 16 เพราะว่ าอิ สราเอลนั, นเสื อม
เหล้ าองุ่ นใหม่ ชิงเอาจิตใจไปเสีย ถอยเหมื อ นวั ว สาวที เสื อมลง
บั ดนี, พระเยโฮวาห์ จ ะทรงเลี, ยง
เอฟราอิ มผู กพันอยู่
เขาดุจเลี, ยงแกะในทุ่ งกว้ าง
กับรู ปเคารพ
12 ประชาชนของเราไปขอความ 17 เอฟราอิ มก็ผู กพั นอยู่ กั บรู ป
เห็นจากสิ งที ทาํ ด้ วยไม้ และไม้ เคารพแล้ ว ปล่ อยเขาแต่ ลาํ พัง
(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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โฮเชยา I, M
หน้ า 1796
18 เครื องดื มของเขากลายเป็ น เขาทั,งหลายด้ วย
นํา, เปรี, ยว เขาก็ปล่ อยตั วไปเล่ น 6เขาจะไปแสวงหาพระเยโฮวาห์
ชู้ เสมอ ผู้ ครอบครองของเขา ด้ วยนํา เอาฝู งแพะแกะฝู ง วั วไป
แสดงความรั กด้ วยความน่ าละ- แต่ เขาจะหาพระองค์ไม่ พบ พระ
อาย ดังนั, นจงให้
องค์ทรงจากเขาไปแล้ ว
19 ลมพายุเอาปี กห่ อเขาไว้ เขา 7 เขาได้ ทรยศต่ อพระเยโฮวาห์
จะอดสู เพราะสั ตวบู ชาทั, งหลาย เพราะเขาเกิ ดลู กนอกรี ต บั ดนี,
ของเขา
วั นขึ, นคํา จะผลาญเขาเสี ยพร้ อม
อิ สราเอลไม่ กลับใจ
กับไร่ นาของเขา
โอ ปุ โรหิ ตทั, งหลาย จงฟั ง 8 จงเป่ าแตรทองเหลื อ งขนาด
ข้ อนี, วงศ์ วานอิ สราเอลเอ๋ ย เล็กที ในกิ เบอาห์ จงเป่ าแตรที
จงสดับ โอ ราชวงศ์กษัตริย์ จง ในรามาห์ จงร้ องตะโกนทีเบธาเงี ยหู ฟัง เพราะเจ้ าทั, งหลายจะ เวน โอ เบนยามินเอ๋ย มีคนตาม
ต้ องถู กพิพากษา เพราะเจ้ าเป็ น หาเจ้ า
กั บอยู่ ที เมื องมิ สปาห์ และเป็ น 9 ในวั น แห่ งการห้ ามปรามนั, น
เอฟราอิมจะรกร้ าง เราได้ ประข่ ายกางอยู่ ทีเมืองทาโบร์
2พวกกบฏได้ ฆ่ าฟั นให้ ลึ ก แม้ กาศท่ ามกลางตระกู ลต่ างๆของ
ว่ าเราได้ ตี ส อนเขาเหล่ านี, ทั, ง อิ สราเอลให้ ทราบถึงสิ งที จะเกิ ด
ขึ, นอย่ างแน่ นอน
หมด
3เรารู้ จักเอฟราอิม และอิ สรา- 10 เจ้ านายของยู ด าห์ ไ ด้ กลาย
เอลก็มิ ได้ ปิ ดบั งไว้ จากเรา โอ เป็ นเหมื อ นคนที ย้ ายหลั ก เขต
เอฟราอิมเอ๋ย เจ้ าเล่ นชู้ อิสรา- ดั งนั, นเราจะเทพระพิโรธของเรา
เหนือเขาให้ เหมือนอย่ างเทนํา,
เอลก็เป็ นมลทิน
4 การกระทํา ของเขาไม่ ยอมให้ 11 เอฟราอิมถู กบีบบั งคับ และ
เขากลั บ ไปยั ง พระเจ้ าของเขา ถู กขยี, ด้ วยการทํา โทษ เพราะ
เพราะจิ ตใจที เล่ นชู้ อยู่ ในตั วเขา เขาได้ ตั, งจิ ตตั, งใจติ ดตามบั ญญัติน, ั น
เขาจึงไม่ ร้ ู จักพระเยโฮวาห์
5ความเย่ อหยิ งของอิ ส ราเอลก็ 12 เพราะฉะนั, น เราจะเป็ น
ปรากฏเป็ นพยานที หน้ าเขาแล้ ว เหมื อนตั วมอดต่ อเอฟราอิ ม
อิ สราเอลและเอฟราอิ ม จึ ง จะ และเป็ นเหมื อนสิ งผุ พั งต่ อวงศ์
สะดุ ดเพราะความชั วช้ าของตน วานยูดาห์
ยู ดาห์ ก ็ จ ะพลอยล้ มควํา ไปกั บ 13 เมื อเอฟราอิ มเห็ นความเจ็บ

5

(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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ป่ วยของตน และยูดาห์ เห็นบาด เสด็จออกก็เตรี ยมไว้ ดุ จยามเช้ า
แผลของตน เอฟราอิ มก็ไปหา พระองค์ จะเสด็ จมาหาเราอย่ าง
คนอั สซี เรี ย และส่ งคนไปหา ห่ าฝน ดังฝนชุ กปลายฤดูกับต้ น
กษั ตริ ย์ เยเร็บ แต่ ท่ านก็ไม่ ฤดูทีรดพื, นแผ่ นดิน"
สามารถจะรั ก ษาเจ้ าหรื อ รั กษา ความรักของพระเจ้าทีอยู่ ถาวร
บาดแผลของเจ้ าได้
4โอ เอฟราอิ มเอ๋ ย เราจะทํา
14 เพราะเราจะเป็ นเหมื อนสิ ง- อะไรกับเจ้ าดี โอ ยูดาห์ เอ๋ย เรา
โตต่ อเอฟราอิม และเป็ นเหมือน จะทําอะไรกั บเจ้ าหนอ ความดี
สิ งโตหนุ่ มต่ อวงศ์วานของยู ดาห์ ของเจ้ าเหมื อ นเมฆในยามเช้ า
เราคื อเรานี แหละ จะฉี กแล้ วก็ เหมื อนอย่ างนํา, ค้ างที หายไป
ไปเสี ย เราจะลากเอาไป และ แต่ เช้ าตรู่
ใครจะช่ วยก็ไม่ ได้
5ฉะนี, เราจึ งให้ ผ้ ู พยากรณ์แกะ
15 เราจะกลั บมายั งสถานที ของ สลักเขา เราประหารเขาเสียด้ วย
เราอี ก จนกว่ าเขาจะยอมรั บ คํา พู ดจากปากของเรา การ
ความผิ ด ของเขาและแสวงหา พิ พากษาต่ อ เจ้ าก็ อ อกไปอย่ า ง
หน้ าของเรา เมื อเขารั บความ แสงสว่ าง
ทุ กข์ ร้ อน เขาจะแสวงหาเรา 6เพราะเราประสงค์ความเมตตา
อย่ างขยันขันแข็ง
ไม่ ประสงค์ เครื องสั ตวบู ชา เรา
บางคนในอนาคต
ประสงค์ ค วามรู้ ในพระเจ้ ายิ ง
จะแสวงหาพระเจ้า
กว่ าเครื องเผาบูชา
"มาเถิ ด ให้ เรากลั บไปหา 7แต่ พวกเขาดั งมนุ ษย์ ได้ ละเมิ ด
พระเยโฮวาห์ เพราะว่ าพระ พั นธสั ญญา ที นั นเขาทรยศต่ อ
องค์ทรงฉีก และจะทรงรักษาเรา เรา
ให้ หาย พระองค์ทรงโบยตี และ 8 กิ เลอาดเป็ นเมื องของคน
กระทํา ความชั วช้ า และเปรอะ
จะทรงพันบาดแผลให้ แก่ เรา
2อี กสองวั นพระองค์ จะทรงฟื, น เปื, อนไปด้ วยโลหิ ต
ฟูเราขึ, นใหม่ พอถึงวันทีสามจะ 9 อย่ า งกองโจรซุ่ มคอยดั ก คน
ทรงยกเราขึ, น เพื อเราจะดํา รง ฉันใด พวกปุโรหิ ตก็ซุ่ มคอยฉัน
ชี วิตอยู่ ในสายพระเนตรของพระ นั, น เขายินยอมกระทําฆาตกรรม
ตามทาง เขาทําการลามก
องค์
3แล้ วเราก็จะรู้ ถ้ าเราพยายามรู้ 10 เราเห็ น สิ งน่ า สยดสยองใน
จักพระเยโฮวาห์ การทีพระองค์ วงศ์วานอิสราเอล การเล่ นชู้ ของ

6

(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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เอฟราอิ มก็อยู่ ที นั น อิ สราเอล ด้ วยขวดเหล้ าองุ่ น กษั ตริ ย์ทรง
เป็ นมลทิน
เหยี ยดพระหั ตถ์ ออกพร้ อมกั บ
11 โอ ยู ดาห์ เอ๋ ย เจ้ าก็เหมือน คนขี, เยาะเย้ ย
กั น ด้ วยฤดู เกี ยวก็กาํ หนดไว้ ให้ 6 ใจของเขาก็ ร้ อนด้ วยการซุ่ ม
เจ้ าแล้ ว เมื อเราจะให้ ประชาชน ดักทําร้ ายเหมือนเตาอบ ตลอด
ของเรากลั บสู่ สภาพเดิ มจากการ คื นช่ างทําขนมของเขาก็หลั บอยู่
เป็ นเชลย
พอถึ งรุ่ งเช้ าก็พลุ่ งออกมาอย่ าง
คําพยากรณ์เรื อง
กับเปลวเพลิง
7 ทุ กคนก็ ร้ อนอย่ างกั บเตาอบ
การทําลายอิ สราเอล
เมื อเราจะรักษาอิสราเอลให้ และเขมื อบผู้ ครอบครองทั, ง
หาย ความชั วช้ าของเอฟ- หลายของเขา กษัตริย์ท, ังสิ, นของ
ราอิ มก็เผยออก ทั, งการกระทํา เขาก็ล้ มลง แต่ ไม่ มี ใครท่ ามที ชั วร้ ายของสะมาเรี ยก็แดงขึ, น กลางพวกเขาทีร้องถึงเรา
เพราะว่ าเขาทุ จริ ต ขโมยก็หั ก 8เอฟราอิ มเอาตั วเข้ าปนกั บชน
เข้ ามาข้ างใน และกองโจรก็ ชาติ ท, ั งหลาย เอฟราอิ มเป็ น
ขนมปิ, งทีมิได้ พลิกกลับ
ปล้ นอยู่ ข้างนอก
2 แต่ เขามิ ไ ด้ พิ จ ารณาในใจว่ า 9 คนต่ า งด้ าวก็ กิ น แรงของเขา
เราจดจําการกระทําที ชั วทั, งหมด และเขาก็ไม่ ร้ ู ตั ว ผมของเขาก็
ของเขาได้ บั ดนี, การกระทําของ หงอกประปรายแล้ ว และเขาก็
เขาห้ อมล้ อมเขาไว้ แล้ ว การ ไม่ ร้ ู ตัว
10 ความเย่ อหยิ งของอิ สราเอล
เหล่ านั, นอยู่ ต่อหน้ าเรา
3 เขากระทํา ให้ กษั ต ริ ย์ ชื นชม เป็ นพยานที หน้ าเขาแล้ ว เขาก็
ยิ น ดี ด้ วยความชั วร้ ายของเขา ยั ง ไม่ กลั บไปหาพระเยโฮวาห์
กระทํา ให้ เจ้ านายพอใจด้ วยการ พระเจ้ าของเขา เขามี เรื องทั, ง
หมดเช่ นนี, เขาก็มิ ได้ แสวงหา
มุ สาของเขา
4เขาเป็ นคนล่ วงประเวณีทุ กคน พระองค์
เขาเป็ นเตาอบที ร้ อน ซึ งช่ างทํา 11 เอฟราอิ มเป็ นเหมื อนนกเขา
ขนมหยุ ดเร่ ง ให้ ร้ อนแล้ วตั, งแต่ โง่ เขลาและไร้ ความคิ ด ร้ อง
เขาจะต้ องนวดแป้ ง จนแป้ งจะ เรียกอียิปต์ วิ งไปหาอัสซีเรีย
12 เมื อเขาไป เราจะกางข่ ายของ
ฟูข, ึ น
5 ในวั นฉลองกษั ตริ ย์ ของเรา เราออกคลุมเขา เราจะดึงเขาลง
พวกเจ้ านายทํา ให้ พระองค์ ป่ วย มาเหมื อนดั กนกในอากาศ เรา

7

(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

28_hos.pub
page 8

Saturday, February 27, 2016 22:34

หน้ า 1799
โฮเชยา J, K
จะลงโทษเขาตามที ชุ มนุ มชนได้ ข้ าพระองค์ร้ ู จักพระองค์"
ยินแล้ ว
3อิ สราเอลได้ ทอดทิ, งสิ งที ดี เสี ย
13 วิบัติแก่ เขา เพราะเขาได้ หลง แล้ ว ศัตรูจะไล่ ติดตามเขา
เจิ นไปจากเรา ความพิ นาศจงมี 4เขาทั, งหลายได้ แต่ งตั, งกษั ตริ ย์
แก่ เขา เพราะเขาได้ ละเมิ ดต่ อ แต่ ไม่ ใช่ โดยเรา เขาทั,งหลายตั, ง
เรา แม้ ว่ าเราได้ ไถ่ เขาไว้ แล้ ว เจ้ านาย แต่ เราไม่ ร้ ู เรื องเลย
เขาก็ยังพูดมุ สาเรื องเรา
พวกเขาได้ สร้ างรู ปเคารพทั, ง
14 เขามิ ไ ด้ ร้ องทุ ก ข์ ต่ อเราจาก หลายด้ วยเงิ น และทองคํา ของ
ใจจริ งของเขาเมื อเขาครํา ครวญ เขา เพื อพวกเขาจะถู กตั ดขาด
อยู่ บนทีนอนของเขา เขาชุ มนุ ม ออกเสีย
กั น เพื อขอข้ าวและขอนํา, องุ่ น 5โอ สะมาเรียเอ๋ย รูปลูกวัวของ
และเขากบฏต่ อเรา
เจ้ าได้ ท, ิงเจ้ าเสียแล้ ว ความกริ, ว
15 แม้ ว่ า เราจะได้ ฝึ กและเพิ ม ของเราพลุ่ งขึ, นต่ อเขา อี กนาน
กําลั งแขนให้ เขา เขาก็ยังคิ ดทํา สั กเท่ าใดหนอเขาจึ งจะบริ สุ ทธิY
ร้ ายต่ อเรา
กันได้
16 เขากลับไป แต่ ไม่ กลับไปหา 6 เพราะรู ป หล่ อนั, นได้ มาจาก
พระองค์ผ้ ู สู งสุด เขาเป็ นคั นธนู อิ สราเอล ช่ างเป็ นผู้ ทาํ ขึ, น รู ป
ที หลอกลวง เจ้ านายของเขาจะ นั, นจึงมิได้ เป็ นพระเจ้ า รูปลูกวัว
ล้ มลงด้ วยดาบเพราะลิ, นที โทโส ของสะมาเรี ยจะต้ องถู ก ทุ บให้
ของเขา เรื องนี, จะเป็ นเรื อง เป็ นชิ, นๆ
ที ให้ เขาเย้ ยหยั นกั นในแผ่ นดิ น 7เพราะว่ าเขาหว่ านลม เขาจึ ง
อียิปต์
ต้ องเกี ยวลมหมุ น ต้ นข้ าวไม่ มี
รู ปลู กวัวทองคําของเยโรโบอัม รวง จะไม่ เกิดข้ าวสําหรับทําแป้ ง
ถึ งจะเกิ ด คนต่ างด้ าวก็เอาไป
นําการพิพากษามาสู่ อิสราเอล
จงจรดแตรไว้ ที ปากของเจ้ า กิน
เพราะว่ าเขาจะมาดั งนก 8อิ สราเอลถู กกลื นไปหมดแล้ ว
อิ น ทรี เ หนื อ พระนิ เวศของพระ เดีU ยวนี, อยู่ ท่ ามกลางประชาชาติ
เยโฮวาห์ เพราะเขาได้ ละเมิ ด ทั, งหลาย เป็ นเหมื อนภาชนะไร้
พั น ธสั ญญาของเราและละเมิ ด ความพึงพอใจ
9เขาทั, งหลายขึ, นไปหาอั สซี เรี ย
ราชบัญญัติของเรา
2อิ สราเอลจะร้ องทุ กข์ ต่ อเราว่ า ดั ง ลาป่ าที ท่ อ งเที ยวอยู่ ลํา พั ง
"ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระองค์ เอฟราอิมได้ จ้างคนรักมา

8

(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 แม้ ว่าเขาจ้ างประชาชาติ ทั, งหลายเล่ น ชู้ นอกใจพระเจ้ า
อื นมา ไม่ ช้ าเราจะต้ อนเขาให้ ของเจ้ า
เจ้ าทั, งหลายรั กค่ า
รวมกัน เขาจะเป็ นทุ กข์เล็กน้ อย สิ นจ้ างของหญิ งแพศยาตาม
เรื องภาระของกษั ตริ ย์ จอมเจ้ า บรรดาลานนวดข้ าว
นาย
2แต่ ลานนวดข้ าวและบ่ อยําองุ่ น
11 เพราะเหตุ เ อฟราอิ มได้ ก่ อ จะไม่ พอเลี, ยงเขา และนํา, องุ่ น
สร้ างแท่ นบู ชาเพิ มขึ, นเพื อบาป ใหม่ กจ็ ะขาดไป
แท่ น บู ช าเหล่ า นั, นก็ ก ลั บกลาย 3เขาทั, งหลายจะไม่ ได้ อาศั ยอยู่
เป็ นแท่นเพื อบาปให้ เขา
ในแผ่ นดินของพระเยโฮวาห์ แต่
12 ถึ งเราได้ เขี ยนราชบั ญญั ติ ไว้ เอฟราอิ ม จะกลั บไปยั ง อี ยิ ป ต์
ให้ สั กหมื นข้ อ เขาก็ถื อว่ าเป็ น เขาจะรั บประทานอาหารไม่ สะเพียงของแปลก
อาดอยู่ ทีในอัสซีเรีย
13 ส่ วนเครื องสั ตวบู ช าที ถวาย 4เขาจะไม่ ทาํ พิ ธีเทนํา, องุ่ นถวาย
แก่ เรานั, น เขาถวายเนื, อและรั บ พระเยโฮวาห์ เขาจะไม่ กระทํา
ประทานเนื, อนั, น แต่ พระเยโฮ- ให้ พระองค์ พอพระทั ย เครื อง
วาห์ มิ ได้ พอพระทั ยในตั วเขา สั ตวบู ช าของเขาจะเป็ นเหมื อน
บั ด นี, พระองค์ จ ะทรงระลึ ก ถึ ง ขนมปั งสํา หรั บไว้ ทุ กข์ แ ก่ เขา
ความชั วช้ าของเขา และจะทรง ผู้ ใดรั บประทานก็ จ ะมี มลทิ น
ลงโทษเขาเพราะบาปของเขา เพราะว่ าขนมปั งสําหรั บจิ ตวิ ญเขาจะกลับไปยังอียิปต์
ญาณของเขาจะไม่ เข้ าไปในพระ
14 เพราะว่ าอิ สราเอลได้ ลื มพระ นิเวศของพระเยโฮวาห์
ผู้ สร้ างของตนเสียแล้ ว จึงสร้ าง 5 เจ้ าจะทํา อะไรกั น เมื อถึ ง วั น
วิหารขึ, นหลายแห่ ง และยูดาห์ ก ็ เทศกาล และในวันเทศกาลของ
ทวีจาํ นวนเมืองทีมีกาํ แพงขึ, นอีก พระเยโฮวาห์
แต่ เราจะส่ งไฟมายังเมืองเหล่ านี, 6เพราะ ดู เถิ ด เขาหนีไปหมด
ของเขา และไฟจะเผาผลาญ แล้ ว เพราะเหตุ ความพิ นาศ
ปราสาทของเมืองเหล่ านี, เสีย
อี ยิ ปต์ จะรวบรวมเขาไว้ เมื อง
อิ สราเอลจะมีมดลู กทีแท้งบุ ตร เมมฟิ สจะฝังเขา ต้ นตําแยจะยึด
สิ งประเสริ ฐที ทาํ ด้ วยเงิ นของเขา
และหัวนมทีเหี ยวแห้ง
โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่ าเปรม ไว้ เสี ย ต้ นหนามจะงอกขึ, นใน
ปรีดY ิ ไป อย่ าเปรมปรีดY ิ อย่ าง เต็นท์ของเขา
ชนชาติ ท, ั งหลายเลย เพราะเจ้ า 7วันลงโทษมาถึงแล้ ว และวันที

9

(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

28_hos.pub
page 10

Saturday, February 27, 2016 22:34

หน้ า 1801
โฮเชยา N
จะทดแทนก็มาถึงแล้ ว อิสราเอล 12 ถึ งแม้ ว่ าเขาจะเลี, ยงลู กไว้ ได้
จะรู้ เรื อง ผู้ พยากรณ์ เป็ นคน จนโต เราก็จะพรากเขาไปเสี ย
เขลาไปแล้ ว ผู้ ที อยู่ ฝ่ายจิตวิญ- จนไม่ เหลื อสั กคนเดี ยว เออ
ญาณก็ บ้ าไปเนื องด้ วยความ วิบัติแก่ เขา เมื อเราพรากจากเขา
ชั วช้ าใหญ่ ยิ งของเจ้ า และความ ไป
เกลียดชั งยิ งใหญ่ ของเจ้ า
13 เอฟราอิ มนั, น ดั งที เราเห็ น
8ยามแห่ งเอฟราอิ มอยู่ กั บพระ เมื องไทระ ก็ปลู กไว้ ในสถานที
เจ้ าของเรา แต่ ผ้ ู พยากรณ์ เป็ น ถู กใจ แต่ เอฟราอิ มต้ องนํา ลู ก
เหมื อ นกั บของพรานดั กนกอยู่ หลานของตนไปมอบให้ ฆาตกร
ตามทางของเขาทัวไปหมด และ 14 โอ พระเยโฮวาห์ เจ้ าข้ า ขอ
ความเกลี ยดชั ง อยู่ ในพระนิ เวศ ประทานแก่ เขา พระองค์ จะ
แห่ งพระเจ้ าของเขา
ประทานอะไรแก่ เขา ขอประ9 เขาเสื อมทรามลึ กลงไปใน ทานมดลูกทีแท้ งบุตรและหั วนม
ความชั วอย่ า งมากมายดั ง สมั ย ทีเหี ยวแห้ งแก่ เขาทั,งหลาย
เมื องกิ เบอาห์ พระองค์ จึ งจะ 15 ความชั วของเขาทุ กอย่ างอยู่
ทรงระลึ กถึ งความชั วช้ าของเขา ในกิ ลกาล เราได้ เกลี ยดชั งเขา
พระองค์ จะทรงลงโทษเพราะ ณ ที นั น เราจะขั บเขาออกไป
บาปของเขา
จากนิ เวศของเรา เพราะความ
10 เราพบอิ สราเอลเหมื อนพบ ชั วร้ ายแห่ งการกระทํา ของเขา
ผลองุ่ นอยู่ ในถิ นทุ รกั นดาร เรา เราจะไม่ รั กเขาอี กเลย เจ้ านาย
พบบรรพบุ รุ ษของเจ้ าทั, งหลาย ทั,งสิ, นของเขาก็ล้วนแต่ คนกบฏ
เหมื อนพบผลมะเดื อรุ่ นแรกที 16 เอฟราอิ มถู กทําลายเสี ยแล้ ว
ต้ นมะเดื อเมื อออกในฤดู แรก รากของเขาก็เหี ยวแห้ งไป เขา
แต่ เขาไปหาพระบาอั ลเปโอร์ ทั,งหลายจะไม่ มีผลอีก เออ แม้
และถวายตั วของเขาไว้ แก่ สิ งอั น ว่ าเขาจะเกิ ดลู กหลาน เราก็จะ
น่ าอดสู น, ั น และกลายเป็ นสิ งที ฆ่ าผู้ บั งเกิ ดจากครรภ์ ซึ งเป็ นที
น่ า สะอิ ดสะเอี ยนอย่ า งสิ งที เขา รักของเขาเสีย
รักนั, น
17 พระเจ้ าของข้ าพเจ้ าจะเหวี ยง
11 สํา หรั บเอฟราอิ ม สง่ าราศี เขาทิ, งไป เพราะเขาทั, งหลายมิ
ของเขาก็ จะบิ นไปเหมื อนอย่ าง ได้ เชื อฟั งพระองค์ เขาจะเป็ น
นก ไม่ มี การคลอด ไม่ มี การมี คนพเนจรอยู่ ท่ า มกลางประชา
ท้ อง ไม่ มีการตั, งครรภ์
ชาติท, ั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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โฮเชยา CO
หน้ า 1802
การลงโทษอิ สราเอล
ณาการแด่ กษั ตริ ย์เยเร็บ เอฟอิ สราเอลเป็ นเถาองุ่ นที ราอิมจะได้ รั บความอั ปยศ และ
เปล่ าประโยชน์ ซึ งเกิ ด อิสราเอลจะรู้ สึ กอับอายขายหน้ า
ผลสํา หรั บตั วเขาเอง เกิ ดผล เหตุแผนการของเขา
มากขึ, นเท่าใด ยิ งสร้ างแท่นบูชา 7สําหรั บสะมาเรี ย กษั ตริย์ของ
มากขึ, นเท่านั, น เมื อประเทศของ เขาจะมลายไปเหมื อนฟองที
เขาเฟื องฟู ข, ึ นเขาก็ ยิ งให้ เสา ลอยอยู่ บนผิวนํา,
8ปูชนียสถานสูงของเมืองอาเวน
ศักดิY สิทธิY ของเขาเจริญขึ, น
2จิ ตใจของเขาเที ยมเท็จ บั ดนี, อั นเป็ นบาปของอิ สราเอล จะ
เขาจึ ง ต้ องทนรั บโทษของความ ต้ องถู กทําลาย ต้ นไม้ ที มีหนาม
ผิด พระองค์จะทรงพังแท่นบูชา และผั กที มี หนามจะงอกขึ, นบน
ของเขาลง และทําลายเสาศักดิY - แท่นบูชาของเขา เขาจะร้ องบอก
กั บภู เขาว่ า "จงปกคลุ มเราไว้ "
สิทธิY ของเขาเสีย
3 คราวนี, เขาจะพู ดเป็ นแน่ ว่ า และร้ องบอกเนิ นเขาว่ า "จงล้ ม
"เราไม่ มี กษั ตริ ย์ เพราะเราไม่ ทับเราเถิด"
ยําเกรงพระเยโฮวาห์ หากเรามี 9โอ อิสราเอลเอ๋ย เจ้ าได้ กระทํา
กษั ตริ ย์ ท่ านจะทํา ประโยชน์ บาปตั, งแต่ สมั ยกิ เบอาห์ เขายั ง
หยั ดอยู่ อย่ างนั, น สงครามใน
อะไรให้ แก่ เราบ้ าง"
4เขาพู ดพล่ อยๆ เขาทําพั นธ- กิ เบอาห์ ไม่ มาทันลู กหลานแห่ ง
สั ญญาด้ วยคํา ปฏิ ญาณลมๆ ความชั วช้ า
แล้ งๆ การพิ พากษาจึ งงอกงาม 10 เราประสงค์ จ ะลงโทษพวก
ขึ, นมาเหมื อ นดี หมี อ ยู่ ในร่ อง เขา ชนชาติ ท, ั งหลายจะประชุ ม
กันสู้ เขา เมื อเขามัดตัวเองไว้ ใน
รอยไถทีในทุ่ งนา
5 ชาวสะมาเรี ยจะหวาดกลั ว รอยไถสองแถวของเขา
เพราะเหตุ ลูกวั วที เบธาเวน คน 11 เอฟราอิ มเป็ นวั วสาวที ได้ รั บ
ที นั นจะไว้ ทุ กข์เพราะรู ปนั, นและ การสอน มันชอบนวดข้ าว เราจึง
ปฏิมากรปุโรหิ ตของทีนั นซึ งเคย หวงคออันงามของมันไว้ แต่ เรา
ชื นชมยิ นดี กั บรู ปนั, นก็จะพิ ลาป จะเอาเอฟราอิ ม เข้ าเที ยมแอก
รําไห้ เพราะเหตุ สง่ าราศีทีหมด ยูดาห์ กต็ ้ องไถ ยาโคบต้ องคราด
สําหรับตนเอง
ไปจากรูปนั, น
6เออ รูปเคารพนั, นเองก็จะต้ อง 12 จงหว่ า นความชอบธรรมไว้
ถู กนํา ไปยั งอั สซี เรี ย เป็ นบรร- สําหรับตัว จงเกี ยวผลของความ

10

(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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หน้ า 1803
โฮเชยา CO, CC
เมตตา เจ้ าจงไถดิ นที ร้ างอยู่ มากเท่ านั, น เขาถวายสั ตวเพราะเป็ นเวลาทีจะแสวงหาพระ บู ชาแก่ พระบาอั ลและเผาเครื อง
เยโฮวาห์ จนกระทังพระองค์ จะ หอมถวายแก่ รู ปเคารพสลั กอยู่
เสด็จมาโปรยความชอบธรรมลง เรื อยไป
ให้ แก่ เจ้ า
3แต่ เรานี แหละสอนเอฟราอิ ม
13 เจ้ าทั,งหลายได้ ไถความชั วมา ให้ เดิ น เราอุ้ มเขาทั, งหลายไว้
แล้ วเจ้ าทั, งหลายได้ เกี ยวความ แต่ เขาหาทราบไม่ ว่ า เราเป็ น
ชั วช้ า เจ้ าได้ รับประทานผลของ ผู้ รักษาเขาให้ หาย
การมุ สา ด้ วยเหตุว่าเจ้ าวางใจใน 4เราจู งเขาด้ วยสายแห่ งมนุ ษยทางของเจ้ าและในจํานวนพลรบ ธรรมและด้ วยปลอกแห่ งความ
ของเจ้ า
รั ก
เราเป็ นผู้ ถอดแอกที ขา
14 เหตุ ฉะนั, น เสี ยงสงครามจึ ง กรรไกรของเขาออก และเราก้ ม
จะเกิ ดขึ, นท่ ามกลางชนชาติ ของ ลงเลี, ยงเขา
เจ้ า ป้ อมปราการทั, งสิ, นของเจ้ า 5 เขาจะไม่ กลั บไปยั ง แผ่ นดิ น
จะถู กทํา ลายอย่ างกั บกษั ต ริ ย์ อี ยิ ปต์
แต่ อั สซี เรี ยจะเป็ น
ชั ลมั นทําลายเมื องเบธาร์ เบลใน กษั ตริ ย์ของเขา เพราะเขาปฏิวั นสงคราม พวกแม่ ถู กฟาดลง เสธไม่ ยอมกลับมา
อย่ า งยั บเยิ น พร้ อมกั บลู ก ของ 6ดาบจะรุ กรานบรรดาหั วเมื อง
นาง
ของเขา ทําลายกิ งทั, งหลายของ
15 เมื องเบธเอลจะกระทํา แก่ เขาเสี ยและกลื นกิ นเขาเสี ย
เจ้ าเช่ น นี, แหละเพราะความชั ว เพราะแผนการของเขา
ร้ ายใหญ่ ยิ งของเจ้ า ในรุ่ งเช้ าวัน 7 ประชาชนของเราโน้ มไปใน
หนึ งกษั ตริ ย์ อิ สราเอลจะถู กตั ด ทางเหิ นห่ างจากเรา ถึ งแม้ พวก
ขาดเสียหมดสิ, น
เขาเรี ยกเขาทั, งหลายให้ มาหา
ความรักของพระเจ้าสําหรับ
พระองค์ ผ้ ู สู งสุ ด ไม่ มี ใครยอม
ยกย่ องพระองค์
ชนชาติ อิสราเอลผู ไ้ ม่ มีบิดา
ครั, งเมื ออิ สราเอลยั งเด็ก 8เอฟราอิมเอ๋ย เราจะปล่ อยเจ้ า
อยู่ เราก็รั กเขา เราได้ ได้ อย่ างไร อิสราเอลเอ๋ย เราจะ
เรียกบุตรชายของเราออกมาจาก โยนเจ้ าไปให้ ผู้ อื นได้ อย่ างไร
เราจะปล่ อยเจ้ าให้ เหมื อนเมื อง
ประเทศอียิปต์
2พวกเขายิ งเรี ยกเขามากเท่ าใด อั ดมาห์ ได้ อย่ างไร เรากระทํา
เขายิ งออกไปห่ างจากพวกเขา เจ้ าให้ เหมื อ นเมื องเศโบยิ ม ได้

11

(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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โฮเชยา CC, CF
หน้ า 1804
อย่ างไร จิตใจของเราปั นป่ วนอยู่ สั ญญากั บ อั ส ซี เ รี ย และขนเอา
ภายใน ความเอ็นดู ของเราก็คุ นํา, มันไปให้ อียิปต์
กรุ่ นขึ, น
2พระเยโฮวาห์ ท รงมี ค ดี กั บยู 9 เราจะไม่ ล งอาชญาตามที เรา ดาห์ และจะลงโทษยาโคบตาม
กริ, วจั ด เราจะไม่ กลั บไปทําลาย การประพฤติของเขา และจะทรง
เอฟราอิมอีก เพราะเราเป็ นพระ ทดแทนเขาตามการกระทํา ของ
เจ้ าไม่ ใช่ มนุ ษย์ เราเป็ นผู้ บริ - เขา
สุทธิY ท่ามกลางพวกเจ้ า เราจะไม่ 3ในครรภ์ ของมารดาเขายึ ดส้ น
เข้ าในเมือง
เท้ าพี ชายของเขา และโดยกําลัง
10 เขาทั, งหลายจะติ ด ตามพระ ของเขาเอง เขาจึ งมี อาํ นาจกั บ
เยโฮวาห์ ไป ผู้ ซึ งมี สิ งหนาทดั ง พระเจ้ า
ราชสี ห์ เออ พระองค์ จะทรง 4เออ เขามี อาํ นาจเหนื อทู ต
เปล่ งพระสิงหนาท และบุตรทั, ง สวรรค์และมี ชัย เขาร้ องไห้ และ
หลายของพระองค์ จะตั วสั น วิ งวอนต่ อพระองค์ เขาพบพระ
สะท้ านมาจากทิศตะวันตก
องค์ทีเบธเอล และพระองค์ตรัส
11 เขาจะ ตั วสั นสะ ท้ านม า สนทนากับเราทีนั น
เหมื อนวิ หคจากอี ยิ ปต์ และ 5คื อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า แห่ ง
เหมือนนกเขาจากแผ่ นดิ นอัสซี- พลโยธา พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ น
เรี ย เราจะให้ เขากลั บไปบ้ าน ทีระลึกของเขา
ของเขา พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี, 6"เหตุ ฉะนั, น เจ้ าจงกลั บมาหา
แหละ
พระเจ้ าของเจ้ า ยึดความเมตตา
12 เอฟราอิ ม ได้ กั, นล้ อมเราไว้ และความยุติธรรมไว้ ให้ มั น และ
ด้ วยความมุ สา และวงศ์วานอิส- รอคอยพระเจ้ าของเจ้ าอยู่ เสมอ"
ราเอลล้ อมเราด้ วยเล่ ห์ ลวง แต่ 7เขาเป็ นพ่ อค้ า ในมือของเขามี
ยู ดาห์ ยังปกครองอยู่ กั บพระเจ้ า ตราชู ข, ี ฉ้อ เขารักทีจะบีบบังคับ
และสัตย์ซื ออยู่ กับพวกวิสุทธิชน 8เอฟราอิมได้ กล่ าวว่ า "แท้ จริง
พระเจ้าทรงประสงค์ให้
ข้ าพเจ้ าเป็ นคนมั งมี ข้ าพเจ้ าหา
ทรัพย์เพื อตนเอง ในการกระทํา
อิ สราเอลกลับมาหาพระองค์
เอฟราอิ มเลี, ยงตนด้ วย ทั, งหลายของข้ าพเจ้ า เขาจะไม่
ลม และตามหาลมตะ- พบความชั วช้ าที นับว่ าเป็ นความ
วันออกอยู่ วันยังคําเขาทวีความ บาปได้ "
มุ สาและการรกร้ าง เขาทําพันธ- 9 เราคื อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า

12

(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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หน้ า 1805
โฮเชยา CF, CH
ของเจ้ าตั, งแต่ ครั, งแผ่ นดินอี ยิปต์ ในอิ สราเอล แต่ เมื อเอฟราอิ ม
เราจะกระทํา ให้ เจ้ าอาศั ยอยู่ ใน ได้ กระทําผิดด้ วยพระบาอัล เขา
เต็นท์อีก ดังในสมัยทีมีเทศกาล ก็ตาย
เลี, ยงตามกําหนด
2 เดีU ยวนี, เขายิ งทํา บาปมากขึ, น
10 เราได้ พูดทางบรรดาผู้ พยา- และสร้ างรู ปหล่ อ ไว้ สํา หรั บตั ว
กรณ์ แล้ ว เราให้ เกิ ดนิ มิ ตมาก เป็ นรู ปเคารพที สร้ างด้ วยเงิ น
ขึ, น เราให้ คาํ อุ ปมาโดยทางการ ตามความคิ ดของเขาเอง เป็ น
รับใช้ ของผู้ พยากรณ์
งานของช่ างที สร้ างขึ, นทั, งนั, น
11 มี ความชั วช้ าในกิ เลอาดหรื อ เขากล่ าวว่ า "สําหรั บคนที ถวาย
แน่ นอนเขาทั, งหลายก็เป็ นอนิ จ- สัตวบูชาแก่ สิ งเหล่ านี, จงให้ เขา
จัง เขาเอาวัวผู้ ถวายบูชาในกิล- จุ บรูปลูกวัว"
กาล เออ แท่นบูชาของเขาก็จะ 3เพราะฉะนั, น เขาจึ งเหมื อน
เหมื อนกองหิ นอยู่ บนรอยไถใน หมอกในเวลาเช้ า หรื อเหมื อน
ท้ องนา
นํา, ค้ างที หายไปตั, งแต่ เช้ า
12 และยาโคบหนี ไปยั งแผ่ นดิ น เหมื อ นแกลบที ลมหมุ น พั ด ไป
แห่ งซี เรี ย และอิ สราเอลได้ ทาํ
จากลานนวดข้ าว หรื อเหมื อน
งานเพื อจะได้ ภรรยา และท่ าน ควันทีออกมาจากช่ องลม
เลี, ยงแกะเพื อให้ ได้ ภรรยา
4เราคื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
13 พระเยโฮวาห์ ทรงนําคนอิ ส- ของเจ้ า ตั, งแต่ ครั, งแผ่ นดิ น
ราเอลขึ, นมาจากอี ยิ ปต์ โดยผู้ อี ยิปต์ เจ้ าทั, งหลายไม่ ร้ ู จั กพระ
พยากรณ์คนหนึ ง พระองค์ทรง อื นนอกจากเรา เพราะไม่ มี ผ้ ู
รั ก ษาเขาไว้ โดยผู้ พยากรณ์ ค น ช่ วยอื นใดนอกจากเรา
หนึ ง
5เรานี แหละที ค้ ุ นเคยกั บเจ้ าที
14 เอฟราอิมกระทําให้ พระองค์ ในถิ นทุ รกั นดาร ในแผ่ นดิ นที
ทรงพิ โรธอย่ างขมขื น ดั งนั, น กันดารนํา,
พระองค์ ทรงปล่ อยให้ เลื อดของ 6 เมื อเขาได้ รั บประทานเต็ ม
เขาติดอยู่ กับเขา และองค์พระผู้ คราบแล้ ว เขาก็อิ มหนํา และจิต
เป็ นเจ้ าทรงสนองเขาด้ วยความ ใจของเขาก็ผยองขึ, น เพราะฉะอัปยศซึ งเขาให้ ตกกับพระองค์
นั, นเขาจึงลืมเราเสีย
พระเจ้าทรงลงโทษอิ สราเอล
7ดั งนั, นเราจึ งเป็ นเหมื อนสิ งโต
เมื อเอฟราอิมพูดด้ วยตัว ต่ อเขา และเราจะซุ่ มคอยอยู่
สั น เขาได้ ยกย่ องตัวเอง ตามทางอย่ างเสือดาว

13

(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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โฮเชยา CH, CI
หน้ า 1806
8 เราจะตะครุ บเขาอย่ า งกั บแม่ 15 แม้ ว่ าเขาจะงอกงามขึ, น
หมี ที ถู กพรากลู ก เราจะฉี กอก ท่ ามกลางพี น้ อง ลมตะวั นออก
ของเขาและจะกิ นเขาเสี ยที นั น คื อ ลมของพระเยโฮวาห์ จ ะพั ด
อย่ างสิงโต สัตว์ป่าทุ่ งจะฉีกเขา
มา ขึ, นมาจากถิ นทุ รกันดาร และ
อิ สราเอลได้กลับใจเสียใหม่
ตานํา, ของเขาจะแห้ งไป และ
9โอ อิสราเอลเอ๋ย เจ้ าได้ ทาํ ลาย นํา, พุ ของเขาก็จะแห้ งผาก ลม
นั, นจะริ บของมี ค่ าทั, งหมดเอาไป
ตัวเอง แต่ เราช่ วยเจ้ าได้
10 เราประสงค์ เป็ นกษั ตริ ย์ของ จากคลังของเขา
เจ้ า กษัตริย์อื นๆทีสามารถช่ วย 16 สะมาเรี ยจะกลายเป็ นที รก
เจ้ าในเมื องทั, งหลายของเจ้ าอยู่ ร้ าง เพราะเธอได้ กบฏต่ อพระ
ทีไหน และผู้ ปกครองของเจ้ าอยู่ เจ้ าของเธอ เขาทั, งหลายจะล้ ม
ทีไหน คือพวกเหล่ านั, นทีเจ้ าได้ ลงด้ วยดาบ ทารกของเขาจะถู ก
กล่ าวเรื องเขาว่ า "ขอตั, งกษัตริย์ จั บโยนลงให้ แหลกเป็ นชิ, นๆ
และหญิงมีครรภ์จะถู กผ่ าท้ อง
และเจ้ านายไว้ ให้ แก่ ข้าพเจ้ า"
การสารภาพและ
11 เพราะความกริ, วของเรา เรา
จึ งให้ เจ้ ามี กษั ตริ ย์ และเพราะ
การกลับใจนําพระพรมา
ความโกรธของเรา เราจึ งเอา
โอ อิ สราเอลเอ๋ ย จง
กษัตริย์น, ั นไปเสีย
กลั บมาหาพระเยโฮวาห์
12 ความชั วช้ าของเอฟราอิ มก็ พระเจ้ าของเจ้ า เจ้ าสะดุ ดก็
ห่ อไว้ บาปของเขาก็เก็บสะสมไว้ เพราะความชั วช้ าของเจ้ า
13 การเจ็ บ ท้ องเตื อนให้ เขา 2จงนํา ถ้ อยคํา มาด้ วยและกลั บ
คลอดก็มาถึ งเขา แต่ เขาเป็ น มาหาพระเยโฮวาห์ จงทู ลพระ
บุ ตรชายที เขลา ด้ วยว่ าถึ งเวลา องค์ ว่ า "ขอทรงโปรดยกความ
แล้ วเขาก็ไม่ ยอมคลอดออกมา
ชั วช้ าทั,งหมด ขอทรงพระกรุณา
14 เราจะไถ่ เขาให้ พ้ นอํา นาจ รั บข้ าพระองค์ ท, ั งหลาย ข้ าพระ
แดนคนตาย เราจะไถ่ เขาให้ พ้น องค์ จึ งจะนําลู กวั วแห่ งริ มฝี ปาก
ความตาย โอ มัจจุ ราชเอ๋ย เรา ของข้ าพระองค์ท, ังหลายมาถวาย
จะเป็ นภั ยพิ บัติ ท, ั งหลายของเจ้ า 3อั สซู รจะไม่ ช่ วยข้ าพระองค์ ท, ั ง
โอ แดนคนตายเอ๋ย เราจะเป็ น หลาย ข้ าพระองค์ท, ังหมดจะไม่
ความพินาศของเจ้ า การกลับใจ ขี ม้ า ข้ าพระองค์ ท, ั งหลายจะไม่
เสี ยใหม่ จ ะถู ก บดบั ง ไว้ พ้ นสาย กล่ าวต่ อไปว่ า `พระของเราทั, ง
ตาของเรา
หลาย' แก่ สิ งที มื อของข้ าพระ

14

(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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หน้ า 1807
โฮเชยา CI
องค์ได้ สร้ างขึ, น เพราะว่ าในพระ เขาก็จะกลั บมา เขาจะเจริ ญขึ, น
องค์ ลู กกําพร้ าพ่ อพบพระกรุ ณา เหมือนข้ าว จะออกดอกเหมือน
คุณ"
เถาองุ่ น และจะมี กลิ นเหมื อน
4เราจะช่ วยรั กษาเขาให้ หายจาก นํา, องุ่ นแห่ งเลบานอน
การกลั บสั ตย์ ของเขา เราจะรั ก 8เอฟราอิมจะกล่ าวว่ า "เราต้ อง
เขาทั, งหลายด้ วยเต็มใจ เพราะ เกี ยวข้ อ งอะไรกั บรู ปเคารพต่ อ
ว่ าความกริ, วของเราหั น ไปจาก ไป" เราเองได้ ยินเขาและคอยดู
เขาแล้ ว
เขา เราเป็ นเหมื อนต้ นสนสาม
5 เราจะเป็ นเหมื อ นนํา, ค้ างแก่ ใบเขี ยวสด และผลของเจ้ าก็ได้
อิ สราเอล เขาจะเบิ กบานอย่ าง มาจากเรา
ดอกบั ว เขาจะหยั งรากเหมื อน 9ผู้ ใดที ฉลาด ก็ให้ เข้ าใจสิ ง
เลบานอน
เหล่ านี, เถิด ผู้ ใดทีช่างสังเกต ก็
6 กิ งก้ านของเขาจะขยายออก ให้ เขารู้ เพราะว่ าพระมรรคาของ
เขาจะงามเหมื อนต้ นมะกอกเทศ พระเยโฮวาห์ ก ็เที ยงตรง ผู้
และจะมี ก ลิ นหอมเหมื อ นเล- ชอบธรรมทั, งหลายก็เดิ นในทาง
บานอน
นี, แต่ ผ้ ู ละเมิดก็สะดุดอยู่ ในทาง
7เขาทั, งหลายที อยู่ ใต้ ร่มเงาของ 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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