หนา 1791
โฮเชยา

1

พระวจนะของพระเยโฮวาห
ซึ่ งมาถึงโฮเชยา บุตรชายเบเออรี ในรัชกาลอุสซียาห โยธาม
อาหัสและเฮเซคียาห กษัตริยทั้ ง
หลายแหงยูดาห และในรั ชกาล
เยโรโบอั ม ราชโอรสของโยอาช
กษัตริยอิสราเอล
ภรรยาที่ เปน
หญิงเจาชู
2เมื่ อพระเยโฮวาห ตรั สทางโฮเชยาเปนครั้ งแรกนั้ น พระเยโฮวาหตรัสกับโฮเชยาวา "ไปซี ไป
รับหญิงเจาชู มาเปนภรรยา และ
เกิ ดลู กชู กั บนาง
เพราะว า
แผ นดิ นนี้ เล นชู อย างยิ่ งโดยการ
ละทิ้ งพระเยโฮวาหเสีย"
3ดั งนั้ น ท านจึ งไปรั บนางโกเมอร บุ ตรสาวดิ บลาอิ ม มาเป น
ภรรยา
และนางก็ มี ครรภ
กั บท า นและคลอดบุ ต รชายคน
หนึ่ ง
4และพระเยโฮวาห ตรั สกั บท าน
วา "จงเรียกชื่ อเขาวา ยิสเรเอล
เพราะว าอี ก ไม ช าเราจะลงโทษ
วงศ วานของเยฮู เ หตุ ด วยเรื่ อง
โลหิ ตของยิ สเรเอล เราจะให
ราชอาณาจั ก รของวงศ วานอิ สราเอลสิ้ นสุดลงเสียที
5 ต อ มาในวั น นั้ นเราจะหั ก ธนู
ของอิ ส ราเอลในหุ บเขายิ ส เรเอล"

โลรุหะมาห เปรียบไดกับ
อิสราเอลที่ พระเจาไมเมตตา
6ต อมา นางก็ ตั้ งครรภ ขึ้ นอี ก
และคลอดบุตรสาวคนหนึ่ ง และ
พระเจ าตรั สกั บท านว า "จงตั้ ง
ชื่ อบุ ตรสาวนั้ นว า โลรุ หะมาห
เพราะเราจะไม เ มตตาวงศ วาน
อิสราเอลอีกตอไป แตเราจะเอา
เขาออกไปอยางสิ้ นเชิง
7แต เราจะเมตตาวงศ วานยู ดาห
และเราจะชวยเขาใหรอดพนโดย
พระเยโฮวาห พระเจ าของเขาทั้ ง
หลาย เราจะไม ช วยเขาให รอด
พ นด วยคั นธนู หรื อด วยดาบ
หรือดวยสงคราม หรือดวยเหลา
มา หรือดวยเหลาพลมา"
โลอัมมี คือวาอิสราเอล
มิใชประชาชนของพระเจา
8เมื่ อนางให โลรุ หะมาห หย านม
แล ว นางก็ ตั้ งครรภ คลอดบุ ตร
ชายคนหนึ่ ง
9และพระเจ าตรั สว า "จงเรี ยก
ชื่ อบุ ตรนั้ นว า โลอั มมี เพราะ
เจ าทั้ งหลายมิ ใช ประชาชน
ของเรา และเราก็ มิ ใช พระเจ า
ของเจา"
อิสราเอลจะกลับคืนมา
และรับพระพร
10 แต จํา นวนประชาชนอิ ส ราเอลจะมากมายเหมือนเม็ดทราย
ในทะเล ซึ่ งจะตวงหรื อนั บไม

(1) ยรม 1:2; อสค 1:3 (2) มก 1:1; 2 ปต 2:14; วว 17:1-2 (3) อสย 8:1-3
(4) ฮชย 1:6; มธ 1:21 (5) สดด 37:15; ยรม 49:34-35 (6) ฮชย 2:23; 1 ปต 2:10
(7) 2 พกษ 19:35; อสย 36:1-37:38; ยรม 23:5-6 (9) ยรม 15:1 (10) ปฐก 13:16
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โฮเชยา 1, 2
หนา 1792
ถ วน และต อมาในสถานที่ ซึ่ ง ทั้ งหลายของนาง เพราะว าเขา
ทรงกลาวแกเขาวา "เจาทั้ งหลาย ทั้ งหลายเปนลูกของการเลนชู
ไม ใช ประชาชนของเรา" ก็ จะ 5เพราะว ามารดาของเขาเล นชู
กลาวแกเขาวา "เจาทั้ งหลายเปน เธอผู ที่ ให กําเนิ ดเขาทั้ งหลายได
บุ ตรชายของพระเจ า ผู ทรงพระ ประพฤติ ความอั บอาย เพราะ
ชนมอยู "
นางกล าวว า `ฉั นจะตามคนรั ก
11 และวงศ ว านยู ด าห กั บวงศ ของฉันไป ผู ใหอาหารและน้ําแก
วานอิ สราเอลจะรวมเข าด วยกั น ฉั น เขาให ขนแกะและป านแก
และเขาทั้ งหลายจะตั้ งผู หนึ่ งให ฉัน ทั้ งน้ํามันและของดื่ ม'
เปนประมุข และจะพากั นขึ้ นไป 6เพราะเหตุนี้ ดูเถิด เราจะเอา
จากแผ นดิ นนั้ น เพราะวั นของ หนามให สะทางของนางไว เรา
ยิสเรเอลจะสําคัญมาก
จะสร างกําแพงกั้ นนางไว เพื่ อมิ
อิสราเอลเปรียบกับ
ใหนางหาทางของนางพบ
7 นางจะไปตามบรรดาคนรั ก
ภรรยาที่ เลนชู และถูกทิ้ งเสีย
"จงเรี ยกน องชายของเจ าว า ของนาง แตก็จะตามไมทัน นาง
`อัมมี' จงเรียกนองสาวของ จะเที่ ยวเสาะหาเขาทั้ งหลาย แต
นางก็จะไมพบเขา แลวนางจะวา
เจาวา `รุหะมาห'
2จงวากลาวมารดาของเจา จงวา `ฉั น จะไปหาผั วคนแรกของฉั น
กล าวเถิ ด เพราะว านางไม ใช เพราะแต ก อนนั้ นฐานะฉั นยั งดี
ภรรยาของเรา และเราไมใชสามี กวาเดี๋ ยวนี้ '
ของนาง ฉะนั้ นให เธอทิ้ งการ 8แตนางหาทราบไม วาเราเป นผู
เลนชู เสียจากสายตาของเธอและ ใหขาว น้ําองุ น และน้ํามัน และ
ทิ้ งการล วงประเวณี เสี ยจากระ- ได ใ ห เ งิ น และทองมากมายแก
นาง ซึ่ งเขาใชสําหรับพระบาอัล
หวางถันของนาง
3เกรงว า เราจะต องเปลื้ องผ า 9เพราะฉะนั้ น เราจะกลั บมา
ของนางจนเปลื อยเปล า กระทํา และจะเรี ยกข าวคื นตามกําหนด
ให น างเหมื อนวั น ที่ นางเกิ ดมา ฤดู กาล และเรี ยกน้ํ า องุ นคื น
กระทําใหนางเหมือนถิ่ นทุรกัน- ตามฤดู และเราจะเรี ยกขนแกะ
ดาร และกระทําให นางเหมื อน และป านของเรา ซึ่ งให เพื่ อใช
แผ นดิ นที่ แห งแล ง และสั งหาร ปกป ดกายเปลื อยเปล าของนาง
นั้ นคืนเสีย
นางเสียดวยความกระหาย
4เราจะไมมี ความสงสารตอบุ ตร 10 คราวนี้ เราจะเผยความลามก

2

(11) อสย 11:12-13; ฮชย 3:5 (1) อพย 19:5-6 (2) อสย 58:1 (3) ยรม 13:22
(4) อสย 27:11; ยรม 13:14 (5) ยรม 3:1-9; อสค 16:15 (6) โยบ 3:23; พคค 3:7-9
(7) 2 พศด 28:20-22 (8) อสย 1:3; ฮบก 1:16 (9) ดนล 11:13 (10) ฮชย 2:3
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หนา 1793
โฮเชยา 2
ของนางทามกลางสายตาของคน 16 พระเยโฮวาห ตรั สว า ในวั น
รักของนาง และไมมีใครชวยให นั้ นเจ าจะเรี ยกเราว า `สามี ของ
นางพนมือเราได
ฉัน' เจาจะไมเรียกเราวา `พระ
11 เราจะให บรรดาความร าเริ ง บาอัลของฉัน' อีกตอไป
ของนางสิ้ นสุ ดลง ทั้ งเทศกาล 17 เพราะว า เราจะเอาชื่ อพระ
เลี้ ยง เทศกาลขึ้ นหนึ่ งค่ํา วั น บาอั ลออกเสี ยจากปากของนาง
สะบาโตและบรรดาเทศกาลตาม นางจะไมระลึกถึงชื่ อนี้ อีกตอไป
กําหนดทั้ งสิ้ นของนาง
18 ในครั้ งนั้ นเพื่ อเขา เราจะ
12 เราจะใหเถาองุ นและต นมะ- กระทํ า พั นธสั ญญากั บบรรดา
เดื่ อของนางรางเปลาที่ นางคุยวา สั ตว ปาทุ ง บรรดานกในอากาศ
`นี่ แหละเปนสิ นจ างของฉั น ซึ่ ง และบรรดาสั ตว เลื้ อยคลานบน
คนรั กของฉั นให ฉั น' เราจะทํา แผ นดิ น เราจะทําลายคั นธนู
ให ก ลายเป นป า และสั ตว ป า ทุ ง ดาบและสงครามเสี ยจากแผ น
จะกินเสีย
ดิน และเราจะกระทําใหเขานอน
13 เราจะทําโทษนางเนื่ องในวั น ลงอยางปลอดภัย
เทศกาลเลี้ ยงพระบาอั ล เมื่ อ 19 เราจะหมั้ นเจ าไว สําหรั บเรา
นางเผาเครื่ องหอมบู ชาพระ เปนนิตย เออ เราจะหมั้ นเจาไว
เหลานั้ น แลวก็แตงกายของนาง สํา หรั บเราด วยความชอบธรรม
ดวยแหวนและเพชรพลอยต างๆ ความยุติธรรม ความเมตตาและ
และติ ดตามบรรดาคนรั กของ ความกรุณา
นางไป และลืมเราเสีย พระเย- 20 เราจะหมั้ นเจ าไว สําหรั บเรา
โฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
ด วยความสั ตย ซื่ อ และเจ าจะ
อิสราเอลจะกลับคืนมา
รู จักพระเยโฮวาห"
14 ดู เถิ ด เหตุ นี้ เราจะเกลี้ ย 21 พระเยโฮวาหตรัสวา "ตอมา
กล อมนาง พานางเข าไปในถิ่ น ในวั นนั้ นเราจะฟ ง คือเราจะฟง
ฟ าสวรรค และฟ า สวรรค จะฟ ง
ทุรกันดารและปลอบใจนาง
15 เราจะใหนางมีสวนองุ นที่ นั่ น พิภพ
กระทํ า ให หุ บเขาอาโคร เป น 22 และพิ ภพจะฟ งขาว น้ําองุ น
ประตูแหงความหวัง แลวนางจะ และน้ํามั น สิ่ งเหลานี้ จะฟงยิสร อ งเพลงที่ นั่ นอย า งสมั ยเมื่ อ เรเอล
นางยั งสาวอยู ดั งในสมั ยเมื่ อ 23 เราจะหว านเขาไวในแผ นดิ น
สําหรับเรา เราจะเมตตานางผู ที่
นางขึ้ นมาจากแผนดินอียิปต
(11) ฮชย 9:1-5 (12) สดด 80:12; อสย 5:5 (13) อพย 32:34 (14) อสย 30:18
(15) ลนต 26:40-45 (16) อสย 54:5; ยรม 3:14 (17) อพย 23:13 (18) อสย 2:11
(19) อสย 54:5 (20) ยรม 9:24 (21) อสย 65:24 (22) ฮชย 1:4 (23) สดด 72:16
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โฮเชยา 2-4
หนา 1794
มิ ได รั บความเมตตา และเราจะ 5ภายหลั ง วงศ วานอิ สราเอลจะ
พู ด กั บคนเหล า นั้ นที่ มิ ไ ด เ ป น กลับมา และแสวงหาพระเยโฮประชาชนของเราว า `เจ าเป น วาห พระเจ าของเขา และแสวง
ประชาชนของเรา' และเขาจะ ดาวิ ด กษั ต ริ ย ของเขาทั้ งหลาย
กล าวว า `พระองคทรงเปนพระ และในกาลต อ ไปเขาจะมี ค วาม
เจาของขาพระองค'"
ยําเกรงต อพระเยโฮวาห และต อ
ความรักของพระเจา
ความดีของพระองค
ความบาปทั้ งหลาย
จะทรงชวยอิสราเอลที่
ของอิสราเอล
กําลังทําบาปอยู ใหกลับคืนมา
วงศ วานอิ สราเอลเอ ย จง
และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ฟงพระวจนะของพระเยโฮข าพเจ าว า "จงไปอี กครั้ ง
หนึ่ ง ไปสมานรั กกั บหญิ งคน วาห เพราะว าพระเยโฮวาห ทรง
หนึ่ ง ซึ่ งเป นคนรั กของชู และ มี คดี กั บชาวแผ นดิ นนั้ น เพราะ
เป นหญิ งล วงประเวณี เหมื อน ว าในแผ นดิ นนั้ นไม มี ความจริ ง
พระเยโฮวาห ทรงรั กวงศ วาน ความเมตตา หรื อความรู ใน
อิ สราเอลอย างนั้ นแหละ แม วา เรื่ องพระเจา
เขาจะหลงใหลไปตามพระอื่ น 2มี แต การปฏิ ญาณ การมุ สา
และนิยมชมชอบกับขนมลู กองุ น การฆากัน การโจรกรรมและการ
ล วงประเวณี เขาหาญหั กพั นธะ
แหง"
2ดังนั้ นแหละ ขาพเจ าจึงได ซื้ อ ทั้ งสิ้ น มีแตเลือดซอนเลือด
นางมาเป น เงิ น สิ บห าเชเขลกั บ 3เพราะฉะนั้ น แผ นดิ นจึ งเป น
ทุ กข บรรดาคนที่ อยู ในแผ น
ขาวบารเลยหนึ่ งโฮเมอรครึ่ ง
3ข าพเจาจึงพูดกับนางว า "เธอ ดิ นนั้ นจะอ อนระอาใจ ทั้ งสั ตว
ต องรอฉั นให หลายวั น หน อย ปาทุ งและนกในอากาศดวย และ
อย าเล นชู อี ก อย าไปเป นของ ปลาในทะเลจะถู กนําเอาไปเสี ย
ชายอื่ นอีก สวนฉันก็จะไมเขาหา หมด
4 แต อ ย า ให ผู ใดใส ความหรื อ
เธอดวย"
4เพราะว าวงศ วานอิ ส ราเอลจะ อย าให ผู ใดฟ อง เพราะประคงอยู อยางไมมีกษัตริ ย และไม ชาชนของเจาก็ เหมื อนกั บคนทั้ ง
มีเจานายเปนเวลานาน ทั้ งจะไม หลายที่ ตอสู กับปุโรหิต
มีการสักการบูชา หรือเสาศักดิ์ - 5ฉะนั้ นเวลากลางวั นเจ าจะสะดุด และผู พยากรณจะสะดุ ดกับ
สิทธิ์ หรือเอโฟด หรือรูปพระ

3

4

(1) ฮชย 1:2; มธ 26:50 (2) ปฐก 31:41; อพย 22:17; 1 ซมอ 18:25 (3) พบญ 21:13
(4) ปฐก 49:10; ยรม 15:4-5 (5) อสย 27:12-13; ยรม 3:22 (1) 1 พกษ 22:19
(2) อสย 24:5 (3) ยรม 4:27; ยอล 1:10-13 (4) อมส 5:13 (5) ฮชย 9:7-8
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เจ าในเวลากลางคื น และเราจะ ติ้ วก็ แจ ง แก เ ขาอย า งเป ด เผย
ทําลายมารดาของเจา
เพราะจิ ต ใจที่ ชอบเล น ชู นํ า ให
อิสราเอลปฏิเสธไมรับความรู
เขาหลงไป และเขาทั้ งหลายได
6 ประชาชนของเราถู กทํ า ลาย ละทิ้ งพระเจ าของเขาเสี ยเพื่ อไป
เพราะขาดความรู เพราะเจ า เลนชู
ปฏิ เสธไม รั บความรู เราก็ ปฏิ - 13 เขาถวายสั ตวบู ชาอยู ที่ ยอด
เสธเจ าไม ให รั บเป นปุ โรหิ ตของ ภู เขาและทําสั กการบู ชาเผาอยู ที่
เรา เพราะเจ าหลงลื มพระราช เนิ นเขา ใต ต นโอ ก ตนไค และ
บัญญั ติแหงพระเจาของเจา เรา ตนเอ็ลม เพราะว ารมไมเหลานี้
เย็นดี เพราะฉะนั้ นธิดาทั้ งหลาย
ก็จะลืมวงศวานของเจาเสียดวย
7เขาทวี มากขึ้ นเท าใด เขาก็ ของเจ าจึ ง จะเล น ชู และเจ า สาว
กระทําบาปตอเรามากขึ้ นเทานั้ น ทั้ งหลายจึงจะลวงประเวณี
ฉะนั้ นเราจะให ส ง า ราศี ของเขา 14 เมื่ อธิดาทั้ งหลายของเจาเลน
ชู เราก็ ไมลงโทษ หรื อเมื่ อเจา
กลายเปนความอับอาย
8 เขาเลี้ ยงชี พอยู ด วยบาปแห ง สาวของเจาลวงประเวณี เราก็ไม
ประชาชนของเรา เขามุ งที่ จะอิ่ ม ลงทั ณฑ เพราะผู ชายเองก็ หลง
ไปกั บหญิ งแพศยา และทําสั กดวยความชั่ วชาของคนเหลานั้ น
9ปุโรหิตเปนอยางไร ประชาชน การบู ชากั บหญิ งโสเภณี ดั งนั้ น
ก็จะเปนอยางนั้ น เราจะลงทัณฑ ชนชาติ ที่ ไม มี ความเข าใจจะมา
เขาเนื่ องด วยวิธี การของเขา เรา ถึงความพินาศ
จะลงโทษเขาตามการกระทําของ 15 อิสราเอลเอย ถึงเจาจะเลนชู
ก็ อย าให ยูดาห มี ความผิ ด อย า
เขา
10 เขาจะรับประทาน แตไมรู จัก เข าไปในเมื องกิลกาลหรื อขึ้ นไป
อิ่ มหนํา เขาจะเลนชู แตไมเกิด ยังเบธาเวน และอยาปฏิญาณวา
ผลดก เพราะว าเขาได ทอดทิ้ ง "พระเยโฮวาห ทรงพระชนม อยู
แนฉันใด"
การเอาใจใสพระเยโฮวาห
11 การเล นชู เหล าองุ นและ 16 เพราะว าอิ สราเอลนั้ นเสื่ อม
เหลาองุ นใหมชิงเอาจิตใจไปเสีย ถอยเหมื อ นวั ว สาวที่ เสื่ อมลง
บั ดนี้ พระเยโฮวาห จะทรงเลี้ ยง
เอฟราอิมผูกพันอยู
เขาดุจเลี้ ยงแกะในทุ งกวาง
กับรูปเคารพ
12 ประชาชนของเราไปขอความ 17 เอฟราอิ มก็ ผู กพั นอยู กั บรู ป
เห็ นจากสิ่ งที่ ทําด วยไม และไม เคารพแลว ปลอยเขาแตลําพัง
(6) ฮชย 4:12; มธ 15:14 (7) 1 ซมอ 2:30 (8) ลนต 6:26 (9) อสย 9:14-16
(10) ลนต 26:26 (11) สภษ 6:32 (12) ยรม 2:27; อสค 21:21 (13) โยบ 31:9-10
(14) ฮบ 12:8 (15) ยรม 3:6-10; อสค 23:4 (16) 1 ซมอ 15:11 (17) มธ 15:14
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18 เครื่ องดื่ มของเขากลายเป น เขาทั้ งหลายดวย
น้ําเปรี้ ยว เขาก็ปล อยตั วไปเลน 6เขาจะไปแสวงหาพระเยโฮวาห
ชู เสมอ ผู ครอบครองของเขา ด วยนํา เอาฝู งแพะแกะฝู ง วั วไป
แสดงความรั กด วยความน าละ- แตเขาจะหาพระองคไมพบ พระ
อาย ดังนั้ นจงให
องคทรงจากเขาไปแลว
19 ลมพายุเอาปกห อเขาไว เขา 7 เขาได ท รยศต อพระเยโฮวาห
จะอดสู เพราะสั ตวบู ชาทั้ งหลาย เพราะเขาเกิ ดลู กนอกรี ต บั ดนี้
ของเขา
วั นขึ้ นค่ํา จะผลาญเขาเสี ยพร อม
อิสราเอลไมกลับใจ
กับไรนาของเขา
โอ ปุ โรหิ ตทั้ งหลาย จงฟ ง 8 จงเป า แตรทองเหลื อ งขนาด
ข อนี้ วงศ วานอิ สราเอลเอ ย เล็ กที่ ในกิ เบอาห จงเป าแตรที่
จงสดับ โอ ราชวงศกษัตริย จง ในรามาห จงรองตะโกนที่ เบธาเงี่ ยหู ฟง เพราะเจ าทั้ งหลายจะ เวน โอ เบนยามินเอย มีคนตาม
ตองถูกพิพากษา เพราะเจาเปน หาเจา
กั บอยู ที่ เมื องมิ สปาห และเป น 9 ในวั น แห ง การห า มปรามนั้ น
เอฟราอิมจะรกราง เราไดประขายกางอยู ที่ เมืองทาโบร
2พวกกบฏได ฆ าฟ นให ลึ ก แม กาศท ามกลางตระกู ลต างๆของ
ว า เราได ตี ส อนเขาเหล านี้ ทั้ ง อิ สราเอลใหทราบถึงสิ่ งที่ จะเกิ ด
ขึ้ นอยางแนนอน
หมด
3เรารู จักเอฟราอิม และอิ สรา- 10 เจ า นายของยู ด าห ไ ด ก ลาย
เอลก็ มิ ได ป ดบั งไว จากเรา โอ เป น เหมื อ นคนที่ ย า ยหลั ก เขต
เอฟราอิมเอย เจาเลนชู อิสรา- ดั งนั้ นเราจะเทพระพิโรธของเรา
เหนือเขาใหเหมือนอยางเทน้ํา
เอลก็เปนมลทิน
4 การกระทํา ของเขาไม ยอมให 11 เอฟราอิมถูกบีบบั งคับ และ
เขากลั บ ไปยั ง พระเจ า ของเขา ถู กขยี้ ด วยการทําโทษ เพราะ
เพราะจิ ตใจที่ เล นชู อยู ในตั วเขา เขาได ตั้ งจิ ตตั้ งใจติ ดตามบั ญญัตินั้ น
เขาจึงไมรู จักพระเยโฮวาห
5ความเย อหยิ่ งของอิ ส ราเอลก็ 12 เพราะฉะนั้ น เราจะเป น
ปรากฏเป นพยานที่ หน าเขาแล ว เหมื อนตั วมอดต อเอฟราอิ ม
อิ สราเอลและเอฟราอิ ม จึ ง จะ และเป นเหมื อนสิ่ งผุ ต อวงศ วาน
สะดุ ดเพราะความชั่ วช าของตน ยูดาห
ยู ดาห ก็ จ ะพลอยล ม คว่ํ า ไปกั บ 13 เมื่ อเอฟราอิ มเห็ นความเจ็ บ

5

(18) พบญ 32:32 (19) ยรม 4:11 (1) ฮชย 4:1 (2) ยรม 6:28 (3) อมส 3:2; ฮบ 4:13
(4) สดด 36:1 (5) สภษ 30:13 (6) อพย 10:9 (7) ฮชย 6:7 (8) ยรม 4:5; ยอล 2:1
(9) โยบ 12:14 (10) พบญ 19:14 (11) 2 พกษ 15:16 (12) โยบ 13:28
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ปวยของตน และยูดาหเห็นบาด เสด็ จออกก็ เตรี ยมไว ดุ จยามเช า
แผลของตน เอฟราอิ มก็ ไปหา พระองค จะเสด็ จมาหาเราอย าง
คนอั สซี เรี ย และส งคนไปหา หาฝน ดังฝนชุกปลายฤดูกับตน
กษั ตริ ย เยเร็ บ แต ท านก็ ไม ฤดูที่ รดพื้ นแผนดิน"
สามารถจะรั ก ษาเจ าหรื อ รั กษา ความรักของพระเจาที่ อยู ถาวร
บาดแผลของเจาได
4โอ เอฟราอิ มเอ ย เราจะทํา
14 เพราะเราจะเป นเหมื อนสิ ง- อะไรกับเจาดี โอ ยูดาหเอย เรา
โตตอเอฟราอิม และเปนเหมือน จะทําอะไรกั บเจ าหนอ ความดี
สิ งโตหนุ มต อวงศวานของยู ดาห ของเจ า เหมื อ นเมฆในยามเช า
เราคื อเรานี่ แหละ จะฉี กแล วก็ เหมื อนอย า งน้ํ า ค า งที่ หายไป
ไปเสี ย เราจะลากเอาไป และ แตเชาตรู
ใครจะชวยก็ไมได
5ฉะนี้ เราจึ งใหผู พยากรณ แกะ
15 เราจะกลั บมายั งสถานที่ ของ สลักเขา เราประหารเขาเสียดวย
เราอี ก จนกว าเขาจะยอมรั บ คําพู ดจากปากของเรา
การ
ความผิ ด ของเขาและแสวงหา พิ พากษาต อ เจ า ก็ อ อกไปอย า ง
หน าของเรา เมื่ อเขารั บความ แสงสวาง
ทุ กข ร อน เขาจะแสวงหาเรา 6เพราะเราประสงคความเมตตา
อยางขยันขันแข็ง
ไม ประสงค เครื่ องสั ตวบู ชา เรา
บางคนในอนาคต
ประสงค ค วามรู ในพระเจ า ยิ่ ง
จะแสวงหาพระเจา
กวาเครื่ องเผาบูชา
"มาเถิ ด ให เรากลั บไปหา 7แตพวกเขาดั่ งมนุ ษย ได ละเมิ ด
พระเยโฮวาห เพราะวาพระ พั นธสั ญญา ที่ นั่ นเขาทรยศต อ
องคทรงฉีก และจะทรงรักษาเรา เรา
ใหหาย พระองคทรงโบยตี และ 8 กิ เลอาดเป นเมื องของคน
กระทําความชั่ วช า และเปรอะ
จะทรงพันบาดแผลใหแกเรา
2อี กสองวั นพระองค จะทรงฟ น เป อนไปดวยโลหิต
ฟูเราขึ้ นใหม พอถึงวันที่ สามจะ 9 อย า งกองโจรซุ มคอยดั ก คน
ทรงยกเราขึ้ น เพื่ อเราจะดํารง ฉันใด พวกปุโรหิตก็ซุ มคอยฉัน
ชีวิตอยู ในสายพระเนตรของพระ นั้ น เขายินยอมกระทําฆาตกรรม
ตามทาง เขาทําการลามก
องค
3แล วเราก็ จะรู ถ าเราพยายามรู 10 เราเห็ น สิ่ งน า สยดสยองใน
จักพระเยโฮวาห การที่ พระองค วงศวานอิสราเอล การเลนชู ของ

6

(14) โยบ 10:16; ฮชย 13:7-8 (15) อพย 25:21-22 (1) อสย 2:3 (2) 2 พกษ 20:5
(3) อสย 54:13 (4) ยรม 3:19 (5) 1 ซมอ 13:13 (6) สดด 50:8; สภษ 21:3; ปญจ 5:1
(7) ปฐก 3:6 (8) ยชว 21:38; ฮชย 5:1 (9) อสร 8:31; โยบ 1:15 (10) ยรม 2:12-13
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เอฟราอิ มก็ อยู ที่ นั่ น อิ สราเอล ด วยขวดเหลาองุ น กษั ตริ ยทรง
เปนมลทิน
เหยี ยดพระหั ตถ ออกพร อมกั บ
11 โอ ยู ดาหเอ ย เจาก็เหมือน คนขี้ เยาะเยย
กั น ด วยฤดู เกี่ ยวก็ กํา หนดไว ให 6 ใจของเขาก็ ร อ นด วยการซุ ม
เจาแลว เมื่ อเราจะใหประชาชน ดักทํารายเหมือนเตาอบ ตลอด
ของเรากลั บสู สภาพเดิ มจากการ คื นช างทําขนมของเขาก็ หลั บอยู
เปนเชลย
พอถึ งรุ งเช าก็ พลุ งออกมาอย าง
คําพยากรณเรื่ อง
กับเปลวเพลิง
7 ทุ กคนก็ ร อ นอย างกั บเตาอบ
การทําลายอิสราเอล
เมื่ อเราจะรักษาอิสราเอลให และเขมื อบผู ครอบครองทั้ ง
หาย ความชั่ วช าของเอฟ- หลายของเขา กษัตริยทั้ งสิ้ นของ
ราอิ มก็ เผยออก ทั้ งการกระทํา เขาก็ ล มลง แต ไม มี ใครท ามที่ ชั่ วร ายของสะมาเรี ยก็ แดงขึ้ น กลางพวกเขาที่ รองถึงเรา
เพราะว าเขาทุ จริ ต ขโมยก็ หั ก 8เอฟราอิ มเอาตั วเข าปนกั บชน
เข ามาข างใน และกองโจรก็ ชาติ ทั้ งหลาย เอฟราอิ มเป น
ขนมป งที่ มิไดพลิกกลับ
ปลนอยู ขางนอก
2 แต เ ขามิ ไ ด พิ จ ารณาในใจว า 9 คนต า งด า วก็ กิ น แรงของเขา
เราจดจําการกระทําที่ ชั่ วทั้ งหมด และเขาก็ ไม รู ตั ว ผมของเขาก็
ของเขาได บั ดนี้ การกระทําของ หงอกประปรายแล ว และเขาก็
เขาห อมล อมเขาไว แล ว การ ไมรู ตัว
10 ความเย อหยิ่ งของอิ สราเอล
เหลานั้ นอยู ตอหนาเรา
3 เขากระทํ า ให ก ษั ต ริ ย ชื่ นชม เป นพยานที่ หน าเขาแล ว เขาก็
ยิ น ดี ด วยความชั่ วร า ยของเขา ยั ง ไม ก ลั บไปหาพระเยโฮวาห
กระทําให เจ านายพอใจด วยการ พระเจ าของเขา เขามี เรื่ องทั้ ง
หมดเช นนี้ เขาก็ มิ ได แสวงหา
มุสาของเขา
พระองค
4เขาเป นคนล วงประเวณี ทุ กคน
เขาเป นเตาอบที่ ร อน ซึ่ งช างทํา 11 เอฟราอิ มเป นเหมื อนนกเขา
ขนมหยุ ดเร ง ให ร อนแล วตั้ งแต โง เขลาและไร ความคิ ด ร อง
เขาจะต องนวดแป ง จนแป งจะ เรียกอียิปต วิ่ งไปหาอัสซีเรีย
12 เมื่ อเขาไป เราจะกางขายของ
ฟูขึ้น
5 ในวั นฉลองกษั ตริ ย ของเรา เราออกคลุมเขา เราจะดึงเขาลง
พวกเจ านายทําให พระองค ป วย มาเหมื อนดั กนกในอากาศ เรา

7

(11) ยรม 51:33; ยอล 3:13 (1) มธ 23:37 (2) พบญ 32:29 (3) ฮชย 5:11
(4) ยก 4:4 (5) ปฐก 40:20 (6) 1 ซมอ 19:11-15 (7) 1 พกษ 15:28; อสค 22:30
(8) อสร 9:1 (9) 2 พกษ 13:3-7 (10) ยรม 3:3 (11) สภษ 6:32 (12) โยบ 19:6
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จะลงโทษเขาตามที่ ชุ มนุ มชนได ขาพระองครู จักพระองค"
ยินแลว
3อิ สราเอลได ทอดทิ้ งสิ่ งที่ ดี เสี ย
13 วิบัติแกเขา เพราะเขาไดหลง แลว ศัตรูจะไลติดตามเขา
เจิ่ นไปจากเรา ความพิ นาศจงมี 4เขาทั้ งหลายได แต งตั้ งกษั ตริ ย
แก เขา เพราะเขาได ละเมิ ดต อ แตไมใชโดยเรา เขาทั้ งหลายตั้ ง
เรา แม ว าเราได ไถ เขาไว แล ว เจ านาย แต เราไม รู เรื่ องเลย
เขาก็ยังพูดมุสาเรื่ องเรา
พวกเขาได ส ร างรู ปเคารพทั้ ง
14 เขามิ ไ ด ร องทุ ก ข ต อเราจาก หลายด ว ยเงิ น และทองคํ า ของ
ใจจริ งของเขาเมื่ อเขาคร่ํา ครวญ เขา เพื่ อพวกเขาจะถู กตั ดขาด
อยู บนที่ นอนของเขา เขาชุ มนุม ออกเสีย
กั น เพื่ อขอข า วและขอน้ํ า องุ น 5โอ สะมาเรียเอย รูปลูกวัวของ
และเขากบฏตอเรา
เจาไดทิ้ งเจาเสียแลว ความกริ้ ว
15 แม ว า เราจะได ฝ ก และเพิ่ ม ของเราพลุ งขึ้ นต อเขา อี กนาน
กําลั งแขนให เขา เขาก็ ยังคิ ดทํา สั กเท าใดหนอเขาจึ งจะบริ สุ ทธิ์
รายตอเรา
กันได
16 เขากลับไป แตไมกลับไปหา 6 เพราะรู ป หล อ นั้ นได ม าจาก
พระองคผู สู งสุด เขาเปนคั นธนู อิ สราเอล ช างเป นผู ทําขึ้ น รู ป
ที่ หลอกลวง เจ านายของเขาจะ นั้ นจึงมิไดเปนพระเจา รูปลูกวัว
ล มลงด วยดาบเพราะลิ้ นที่ โทโส ของสะมาเรี ยจะต อ งถู ก ทุ บให
ของเขา เรื่ องนี้ จะเป นเรื่ อง เปนชิ้ นๆ
ที่ ให เขาเย ยหยั นกั นในแผ นดิ น 7เพราะว าเขาหว านลม เขาจึ ง
อียิปต
ต องเกี่ ยวลมหมุ น ต นข าวไม มี
รูปลูกวัวทองคําของเยโรโบอัม รวง จะไมเกิดขาวสําหรับทําแปง
ถึ งจะเกิ ด คนต างด าวก็ เอาไป
นําการพิพากษามาสู อิสราเอล
จงจรดแตรไว ที่ ปากของเจ า กิน
เพราะว าเขาจะมาดั งนก 8อิ สราเอลถู กกลื นไปหมดแล ว
อิ น ทรี เ หนื อ พระนิ เวศของพระ เดี๋ ยวนี้ อยู ท ามกลางประชาชาติ
เยโฮวาห เพราะเขาได ละเมิ ด ทั้ งหลาย เป นเหมื อนภาชนะไร
พั น ธสั ญญาของเราและละเมิ ด ความพึงพอใจ
9เขาทั้ งหลายขึ้ นไปหาอั สซี เรี ย
ราชบัญญัติของเรา
2อิ สราเอลจะร องทุ กข ต อเราว า ดั ง ลาป า ที่ ท อ งเที่ ยวอยู ลํ า พั ง
"ข า แต พระเจ าของข า พระองค เอฟราอิมไดจางคนรักมา

8

(13) ฮชย 9:12 (14) โยบ 35:9-10 (15) 2 พกษ 13:5 (16) สดด 78:37; ยรม 3:10
(1) อสย 18:3 (2) 2 พกษ 10:16 (3) สดด 36:3 (4) 1 พกษ 12:16-20; มธ 25:12
(5) อสย 45:20 (6) สดด 106:19-20 (7) โยบ 4:8 (8) 2 พกษ 17:1 (9) โยบ 39:5-8
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10 เออ แมวาเขาจางประชาชาติ ทั้ งหลายเล น ชู นอกใจพระเจ า
อื่ นมา ไม ช าเราจะต อนเขาให ของเจ า
เจ าทั้ งหลายรั กค า
รวมกัน เขาจะเปนทุกขเล็กนอย สิ นจ างของหญิ งแพศยาตาม
เรื่ อ งภาระของกษั ตริ ย จอมเจ า บรรดาลานนวดขาว
นาย
2แต ลานนวดขาวและบ อย่ําองุ น
11 เพราะเหตุ เ อฟราอิ มได ก อ จะไม พอเลี้ ยงเขา และน้ํ า องุ น
สร างแท นบู ชาเพิ่ มขึ้ นเพื่ อบาป ใหมก็จะขาดไป
แท น บู ช าเหล า นั้ นก็ ก ลั บกลาย 3เขาทั้ งหลายจะไม ได อาศั ยอยู
เปนแทนเพื่ อบาปใหเขา
ในแผนดินของพระเยโฮวาห แต
12 ถึ งเราได เขี ยนราชบั ญญั ติ ไว เอฟราอิ ม จะกลั บไปยั ง อี ยิ ป ต
ให สั กหมื่ นข อ เขาก็ ถื อว าเป น เขาจะรั บประทานอาหารไม สะเพียงของแปลก
อาดอยู ที่ ในอัสซีเรีย
13 ส วนเครื่ อ งสั ตวบู ช าที่ ถวาย 4เขาจะไมทําพิ ธีเทน้ําองุ นถวาย
แก เรานั้ น เขาถวายเนื้ อและรั บ พระเยโฮวาห เขาจะไม กระทํา
ประทานเนื้ อนั้ น แต พระเยโฮ- ให พระองค พอพระทั ย เครื่ อง
วาห มิ ได พ อพระทั ยในตั วเขา สั ตวบู ช าของเขาจะเป นเหมื อน
บั ด นี้ พระองค จะทรงระลึ ก ถึ ง ขนมป งสํ า หรั บไว ทุ ก ข แ ก เขา
ความชั่ วช าของเขา และจะทรง ผู ใดรั บประทานก็ จะมี มลทิ น
ลงโทษเขาเพราะบาปของเขา เพราะว าขนมป งสําหรั บจิ ตวิ ญเขาจะกลับไปยังอียิปต
ญาณของเขาจะไม เข าไปในพระ
14 เพราะว าอิ สราเอลได ลื มพระ นิเวศของพระเยโฮวาห
ผู สร างของตนเสียแล ว จึงสร าง 5 เจ า จะทํ า อะไรกั น เมื่ อถึ ง วั น
วิหารขึ้ นหลายแหง และยูดาหก็ เทศกาล และในวันเทศกาลของ
ทวีจํานวนเมืองที่ มีกําแพงขึ้ นอีก พระเยโฮวาห
แตเราจะสงไฟมายังเมืองเหลานี้ 6เพราะ ดู เถิ ด เขาหนีไปหมด
ของเขา และไฟจะเผาผลาญ แล ว เพราะเหตุ ความพิ นาศ
ปราสาทของเมืองเหลานี้ เสีย
อี ยิ ปต จะรวบรวมเขาไว เมื อง
อิสราเอลจะมีมดลูกที่ แทงบุตร เมมฟสจะฝงเขา ตนตําแยจะยึด
สิ่ งประเสริ ฐที่ ทําดวยเงิ นของเขา
และหัวนมที่ เหี่ ยวแหง
โอ อิสราเอลเอย อยาเปรม ไว เสี ย ต นหนามจะงอกขึ้ นใน
ปรีดิ์ ไป อยาเปรมปรีดิ์ อยาง เต็นทของเขา
ชนชาติ ทั้ งหลายเลย เพราะเจ า 7วันลงโทษมาถึงแลว และวันที่

9

(10) ฮชย 10:10 (11) อสย 10:10-11 (12) พบญ 4:6-8 (13) ยรม 7:21-23
(14) สดด 106:21 (1) พคค 4:21; อสค 21:10 (2) ยอล 1:3-7 (3) ลนต 18:28
(4) ยอล 1:13 (5) อสย 10:3; ยรม 5:31 (6) พบญ 28:63-64 (7) อสย 10:3
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จะทดแทนก็มาถึงแลว อิสราเอล 12 ถึ งแม ว าเขาจะเลี้ ยงลู กไว ได
จะรู เรื่ อง ผู พยากรณ เป นคน จนโต เราก็ จะพรากเขาไปเสี ย
เขลาไปแลว ผู ที่ อยู ฝายจิตวิญ- จนไม เหลื อสั กคนเดี ยว เออ
ญาณก็ บ าไปเนื่ องด วยความ วิบัติแกเขา เมื่ อเราพรากจากเขา
ชั่ วช าใหญยิ่ งของเจา และความ ไป
เกลียดชังยิ่ งใหญของเจา
13 เอฟราอิ มนั้ น ดั งที่ เราเห็ น
8ยามแห งเอฟราอิ มอยู กั บพระ เมื องไทระ ก็ ปลู กไว ในสถานที่
เจ าของเรา แต ผู พยากรณ เป น ถู กใจ แต เอฟราอิ มต องนําลู ก
เหมื อ นกั บของพรานดั กนกอยู หลานของตนไปมอบใหฆาตกร
ตามทางของเขาทั่ วไปหมด และ 14 โอ พระเยโฮวาห เจาข า ขอ
ความเกลี ยดชั ง อยู ในพระนิ เวศ ประทานแก เขา พระองค จะ
แหงพระเจาของเขา
ประทานอะไรแก เขา ขอประ9 เขาเสื่ อมทรามลึ กลงไปใน ทานมดลูกที่ แท งบุตรและหั วนม
ความชั่ วอย า งมากมายดั ง สมั ย ที่ เหี่ ยวแหงแกเขาทั้ งหลาย
เมื องกิ เบอาห พระองค จึ งจะ 15 ความชั่ วของเขาทุ กอย างอยู
ทรงระลึ กถึ งความชั่ วช าของเขา ในกิ ลกาล เราได เกลี ยดชั งเขา
พระองค จะทรงลงโทษเพราะ ณ ที่ นั่ น เราจะขั บเขาออกไป
บาปของเขา
จากนิ เวศของเรา เพราะความ
10 เราพบอิ สราเอลเหมื อนพบ ชั่ วร า ยแห ง การกระทํ า ของเขา
ผลองุ นอยู ในถิ่ นทุรกั นดาร เรา เราจะไม รั กเขาอี กเลย เจ านาย
พบบรรพบุ รุ ษของเจ าทั้ งหลาย ทั้ งสิ้ นของเขาก็ลวนแตคนกบฏ
เหมื อนพบผลมะเดื่ อ รุ น แรกที่ 16 เอฟราอิ มถู กทําลายเสี ยแล ว
ต น มะเดื่ อเมื่ อออกในฤดู แรก รากของเขาก็ เหี่ ยวแห งไป เขา
แต เ ขาไปหาพระบาอั ลเปโอร ทั้ งหลายจะไมมีผลอีก เออ แม
และถวายตั วของเขาไว แด สิ่ งอั น ว าเขาจะเกิ ดลู กหลาน เราก็ จะ
น าอดสู นั้ น และกลายเป นสิ่ งที่ ฆ าผู บั งเกิ ดจากครรภ ซึ่ งเป นที่
น า สะอิ ดสะเอี ยนอย า งสิ่ งที่ เขา รักของเขาเสีย
รักนั้ น
17 พระเจ าของขาพเจาจะเหวี่ ยง
11 สําหรั บเอฟราอิ ม สง าราศี เขาทิ้ งไป เพราะเขาทั้ งหลายมิ
ของเขาก็ จะบิ นไปเหมื อนอย าง ได เชื่ อฟ งพระองค เขาจะเป น
นก ไม มี การคลอด ไมมี การมี คนพเนจรอยู ท า มกลางประชา
ทอง ไมมีการตั้ งครรภ
ชาติทั้ งหลาย
(8) พซม 3:3; อสย 62:6 (9) อสย 24:5; ฮชย 10:9 (10) อพย 19:4-6; พบญ 32:10
(11) ปฐก 41:52; โยบ 18:5 (12) ยรม 16:3-4; พคค 2:20 (13) อสค 26:1-28:26
(14) มธ 24:19; มก 13:17 (15) ฮชย 4:15 (16) โยบ 18:16 (17) 2 พศด 18:13
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การลงโทษอิสราเอล
ณาการแก กษั ตริ ย เยเร็ บ เอฟอิ สราเอลเป นเถาองุ นที่ ราอิมจะได รั บความอั ปยศ และ
เปล าประโยชน ซึ่ งเกิ ด อิสราเอลจะรู สึ กอับอายขายหนา
ผลสําหรั บตั วเขาเอง เกิ ดผล เหตุแผนการของเขา
มากขึ้ นเทาใด ยิ่ งสรางแทนบูชา 7สําหรั บสะมาเรี ย กษั ตริยของ
มากขึ้ นเทานั้ น เมื่ อประเทศของ เขาจะมลายไปเหมื อนฟองที่
เขาเฟ องฟู ขึ้ นเขาก็ ยิ่ งให เสา ลอยอยู บนผิวน้ํา
8ปูชนียสถานสูงของเมืองอาเวน
ศักดิ์ สิทธิ์ ของเขาเจริญขึ้ น
2จิ ตใจของเขาเที ยมเท็ จ บั ดนี้ อั นเป นบาปของอิ สราเอล จะ
เขาจึ ง ต องทนรั บโทษของความ ตองถูกทําลาย ตนไมที่ มีหนาม
ผิด พระองคจะทรงพังแทนบูชา และผั กที่ มี หนามจะงอกขึ้ น บน
ของเขาลง และทําลายเสาศักดิ์ - แทนบูชาของเขา เขาจะรองบอก
กั บภู เขาว า "จงปกคลุ มเราไว "
สิทธิ์ ของเขาเสีย
3 คราวนี้ เขาจะพู ดเป น แน ว า และร องบอกเนิ นเขาว า "จงล ม
"เราไม มี กษั ตริ ย เพราะเราไม ทับเราเถิด"
ยําเกรงพระเยโฮวาห หากเรามี 9โอ อิสราเอลเอย เจาไดกระทํา
กษั ตริ ย ท านจะทําประโยชน บาปตั้ งแต สมั ยกิ เบอาห เขายั ง
หยั ดอยู อย างนั้ น สงครามใน
อะไรใหแกเราบาง"
4เขาพู ดพล อยๆ เขาทําพั นธ- กิ เบอาห ไม มาทั นลู กหลานแห ง
สั ญญาด วยคํ า ปฏิ ญาณลมๆ ความชั่ วชา
แล งๆ การพิ พากษาจึ งงอกงาม 10 เราประสงค จ ะลงโทษพวก
ขึ้ นมาเหมื อ นดี หมี อ ยู ในร อ ง เขา ชนชาติ ทั้ งหลายจะประชุ ม
กันสู เขา เมื่ อเขามัดตัวเองไวใน
รอยไถที่ ในทุ งนา
5 ชาวสะมาเรี ยจะหวาดกลั ว รอยไถสองแถวของเขา
เพราะเหตุ ลูกวั วที่ เบธาเวน คน 11 เอฟราอิ มเป นวั วสาวที่ ได รั บ
ที่ นั่ นจะไว ทุ กขเพราะรู ปนั้ นและ การสอน มันชอบนวดขาว เราจึง
ปฏิมากรปุโรหิตของที่ นั่ นซึ่ งเคย หวงคออันงามของมันไว แตเรา
ชื่ นชมยิ นดี กั บรู ปนั้ นก็ จะพิ ลาป จะเอาเอฟราอิ ม เข า เที ยมแอก
ร่ําไห เพราะเหตุ สงาราศีที่ หมด ยูดาหก็ตองไถ ยาโคบตองคราด
สําหรับตนเอง
ไปจากรูปนั้ น
6เออ รูปเคารพนั้ นเองก็จะตอง 12 จงหว า นความชอบธรรมไว
ถู กนําไปยั งอั สซี เรี ย เป นบรร- สําหรับตัว จงเกี่ ยวผลของความ

10

(1) อสย 5:1-7; อสค 15:1-5 (2) ฮชย 7:8 (3) ปฐก 49:10 (4) 2 พกษ 17:3-4
(5) 1 พกษ 12:28-32 (6) อสย 46:1-2 (7) 1 พกษ 21:1 (8) พบญ 9:21; ลก 23:30
(9) วนฉ 19:22-30 (10) พบญ 28:63; อสย 1:24 (11) ยรม 50:11 (12) ฮชย 8:7
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หนา 1803
โฮเชยา 10, 11
เมตตา เจ าจงไถดิ นที่ ร างอยู มากเท านั้ น เขาถวายสั ตวเพราะเปนเวลาที่ จะแสวงหาพระ บู ชาแกพระบาอั ลและเผาเครื่ อง
เยโฮวาห จนกระทั่ งพระองค จะ หอมถวายแก รู ปเคารพสลั กอยู
เสด็ จมาโปรยความชอบธรรมลง เรื่ อยไป
ใหแกเจา
3แต เรานี่ แหละสอนเอฟราอิ ม
13 เจาทั้ งหลายไดไถความชั่ วมา ให เดิ น เราอุ มเขาทั้ งหลายไว
แล วเจ าทั้ งหลายได เกี่ ยวความ แต เขาหาทราบไม ว า เราเป น
ชั่ วชา เจาไดรับประทานผลของ ผู รักษาเขาใหหาย
การมุสา ดวยเหตุวาเจาวางใจใน 4เราจู งเขาด วยสายแห งมนุ ษยทางของเจ าและในจํานวนพลรบ ธรรมและด วยปลอกแห งความ
ของเจา
รั ก
เราเป นผู ถอดแอกที่ ขา
14 เหตุ ฉะนั้ น เสี ยงสงครามจึ ง กรรไกรของเขาออก และเรากม
จะเกิ ดขึ้ นท ามกลางชนชาติ ของ ลงเลี้ ยงเขา
เจ า ป อมปราการทั้ งสิ้ นของเจ า 5 เขาจะไม ก ลั บไปยั ง แผ น ดิ น
จะถู ก ทํ า ลายอย า งกั บกษั ต ริ ย อี ยิ ปต
แต อั สซี เรี ยจะเป น
ชั ลมั นทําลายเมื องเบธาร เบลใน กษั ตริ ยของเขา เพราะเขาปฏิ วั นสงคราม พวกแม ถู กฟาดลง เสธไมยอมกลับมา
อย า งยั บเยิ น พร อ มกั บลู ก ของ 6ดาบจะรุ กรานบรรดาหั วเมื อง
นาง
ของเขา ทําลายกิ่ งทั้ งหลายของ
15 เมื องเบธเอลจะกระทํ า แก เขาเสี ยและกลื นกิ นเขาเสี ย
เจ า เช น นี้ แหละเพราะความชั่ ว เพราะแผนการของเขา
รายใหญยิ่งของเจา ในรุ งเชาวัน 7 ประชาชนของเราโน มไปใน
หนึ่ งกษั ตริ ย อิ สราเอลจะถู กตั ด ทางเหินห างจากเรา ถึ งแม พวก
ขาดเสียหมดสิ้ น
เขาเรี ยกเขาทั้ งหลายให ม าหา
ความรักของพระเจาสําหรับ
พระองค ผู สู งสุ ด ไม มี ใครยอม
ยกยองพระองค
ชนชาติอิสราเอลผู ไมมีบิดา
ครั้ งเมื่ ออิ สราเอลยั งเด็ ก 8เอฟราอิมเอย เราจะปลอยเจา
อยู เราก็ รั กเขา เราได ไดอยางไร อิสราเอลเอย เราจะ
เรียกบุตรชายของเราออกมาจาก โยนเจ า ไปให ผู อื่ นได อ ย า งไร
เราจะปล อยเจ าให เหมื อนเมื อง
ประเทศอียิปต
2พวกเขายิ่ งเรี ยกเขามากเท าใด อั ดมาห ได อย างไร เรากระทํา
เขายิ่ งออกไปห า งจากพวกเขา เจ าให เหมื อ นเมื องเศโบยิ ม ได

11

(13) โยบ 4:8; ฮชย 8:7 (14) อสย 22:1-4 (15) อมส 7:9-17 (1) พบญ 7:7; ยรม 2:2
(2) พบญ 29:2-4 (3) อพย 19:4; กดว 11:11 (4) พซม 1:4 (5) 2 พกษ 15:19
(6) ลนต 26:31; พบญ 28:52 (7) สดด 78:57-58 (8) ยรม 9:7; พคค 3:33; มธ 23:37
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โฮเชยา 11, 12
หนา 1804
อยางไร จิตใจของเราป นปวนอยู สั ญญากั บ อั ส ซี เ รี ย และขนเอา
ภายใน ความเอ็ นดู ของเราก็ คุ น้ํามันไปใหอียิปต
กรุ นขึ้ น
2พระเยโฮวาห ท รงมี ค ดี กั บยู 9 เราจะไม ล งอาชญาตามที่ เรา ดาห และจะลงโทษยาโคบตาม
กริ้ วจั ด เราจะไมกลั บไปทําลาย การประพฤติของเขา และจะทรง
เอฟราอิมอีก เพราะเราเปนพระ ทดแทนเขาตามการกระทํา ของ
เจ าไม ใช มนุ ษย เราเป นผู บริ - เขา
สุทธิ์ ทามกลางพวกเจา เราจะไม 3ในครรภ ของมารดาเขายึ ดส น
เขาในเมือง
เทาพี่ ชายของเขา และโดยกําลัง
10 เขาทั้ งหลายจะติ ด ตามพระ ของเขาเอง เขาจึ งมี อํานาจกั บ
เยโฮวาห ไป ผู ซึ่ งมี สิ งหนาทดั่ ง พระเจา
ราชสี ห เออ พระองค จะทรง 4เออ เขามี อํานาจเหนื อทู ต
เปล งพระสิงหนาท และบุตรทั้ ง สวรรคและมี ชัย เขารองไห และ
หลายของพระองค จะตั วสั่ น วิ งวอนต อพระองค เขาพบพระ
สะทานมาจากทิศตะวันตก
องคที่ เบธเอล และพระองคตรัส
11 เขาจะตั วสั่ นสะท านมา สนทนากับเราที่ นั่ น
เหมื อนวิ หคจากอี ยิ ปต และ 5คื อ พระเยโฮวาห พระเจ า แห ง
เหมือนนกเขาจากแผนดิ นอัสซี- พลโยธา พระเยโฮวาห ทรงเป น
เรี ย เราจะให เขากลั บไปบ าน ที่ ระลึกของเขา
ของเขา พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ 6"เหตุ ฉะนั้ น เจ าจงกลั บมาหา
แหละ
พระเจาของเจา ยึดความเมตตา
12 เอฟราอิ ม ได กั้ นล อมเราไว และความยุติธรรมไวใหมั่ น และ
ดวยความมุสา และวงศวานอิส- รอคอยพระเจาของเจาอยู เสมอ"
ราเอลล อมเราด วยเล ห ลวง แต 7เขาเปนพอคา ในมือของเขามี
ยู ดาห ยังปกครองอยู กั บพระเจ า ตราชูขี้ฉอ เขารักที่ จะบีบบังคับ
และสัตยซื่ ออยู กับพวกวิสุทธิชน 8เอฟราอิมไดกลาววา "แท จริง
พระเจาทรงประสงคให
ขาพเจาเปนคนมั่ งมี ขาพเจาหา
ทรัพยเพื่ อตนเอง ในการกระทํา
อิสราเอลกลับมาหาพระองค
เอฟราอิ มเลี้ ยงตนด วย ทั้ งหลายของข าพเจ า เขาจะไม
ลม และตามหาลมตะ- พบความชั่ วช าที่ นับวาเปนความ
วันออกอยู วันยังค่ําเขาทวีความ บาปได"
มุสาและการรกราง เขาทําพันธ- 9 เราคื อ พระเยโฮวาห พระเจ า

12

(9) ฮชย 14:4 (10) อสย 2:5 (11) ศคย 10:10 (12) สดด 78:36; อสย 29:13
(1) โยบ 15:2; ยรม 22:22 (2) มคา 6:2 (3) ปฐก 25:26; รม 9:11 (4) อพย 3:2-5
(5) ปฐก 28:16 (6) ฮชย 14:1 (7) อสค 16:3 (8) โยบ 31:24 (9) 2 ซมอ 7:2
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หนา 1805
โฮเชยา 12, 13
ของเจ าตั้ งแตครั้ งแผนดินอี ยิปต ในอิ สราเอล แต เมื่ อเอฟราอิ ม
เราจะกระทําให เจ าอาศั ยอยู ใน ไดกระทําผิดดวยพระบาอัล เขา
เต็นทอีก ดังในสมัยที่ มีเทศกาล ก็ตาย
เลี้ ยงตามกําหนด
2 เดี๋ ยวนี้ เขายิ่ งทํ า บาปมากขึ้ น
10 เราได พูดทางบรรดาผู พยา- และสร างรู ปหล อ ไว สํา หรั บตั ว
กรณ แล ว เราให เกิ ดนิ มิ ตมาก เป น รู ปเคารพที่ สร า งด วยเงิ น
ขึ้ น เราให คําอุ ปมาโดยทางการ ตามความคิ ดของเขาเอง เป น
รับใชของผู พยากรณ
งานของช า งที่ สร า งขึ้ นทั้ งนั้ น
11 มี ความชั่ วช าในกิ เลอาดหรื อ เขากล าววา "สําหรั บคนที่ ถวาย
แน นอนเขาทั้ งหลายก็เป นอนิ จ- สัตวบู ชาแดสิ่ งเหลานี้ จงใหเขา
จัง เขาเอาวัวผู ถวายบูชาในกิล- จุบรูปลูกวัว"
กาล เออ แทนบูชาของเขาก็จะ 3เพราะฉะนั้ น เขาจึ งเหมื อน
เหมื อนกองหิ นอยู บนรอยไถใน หมอกในเวลาเช า หรื อเหมื อน
ทองนา
น้ํ า ค างที่ หายไปตั้ งแต เช า
12 ยาโคบหนี ไปยั งแผ นดิ นอา- เหมื อ นแกลบที่ ลมหมุ น พั ด ไป
รั ม อิ สราเอลได ทํางานเพื่ อจะ จากลานนวดข าว หรื อเหมื อน
ไดภรรยา ทานเลี้ ยงแกะเพื่ อให ควันที่ ออกมาจากชองลม
ไดภรรยา
4เราคื อพระเยโฮวาห พระเจ า
13 พระเยโฮวาห ทรงนําคนอิ ส- ของเจ า ตั้ งแต ครั้ งแผ นดิ น
ราเอลขึ้ นมาจากอี ยิ ปต โดยผู อี ยิปต เจ าทั้ งหลายไม รู จั กพระ
พยากรณ คนหนึ่ ง พระองคทรง อื่ นนอกจากเรา เพราะไม มี ผู
รั ก ษาเขาไว โดยผู พยากรณ ค น ชวยอื่ นใดนอกจากเรา
หนึ่ ง
5เรานี่ แหละที่ คุ นเคยกั บเจ าที่
14 เอฟราอิมกระทําใหพระองค ในถิ่ นทุ รกั นดาร ในแผ นดิ นที่
ทรงพิ โรธอย างขมขื่ น ดั งนั้ น กันดารน้ํา
พระองค ทรงปล อยให เลื อดของ 6 เมื่ อเขาได รั บประทานเต็ ม
เขาติดอยู กับเขา และองคพระผู คราบแลว เขาก็อิ่ มหนํา และจิต
เป นเจ าทรงสนองเขาด วยความ ใจของเขาก็ผยองขึ้ น เพราะฉะอัปยศซึ่ งเขาใหตกกับพระองค
นั้ นเขาจึงลืมเราเสีย
พระเจาทรงลงโทษอิสราเอล
7ดั งนั้ นเราจึ งเป นเหมื อนสิ งโต
เมื่ อเอฟราอิมพูดดวยตัว ต อเขา และเราจะซุ มคอยอยู
สั่ น เขาไดยกยองตัวเอง ตามทางอยางเสือดาว

13

(10) 1 พกษ 13:1 (11) ฮชย 6:8 (12) ปฐก 27:43; พบญ 26:5 (13) อพย 12:50-51
(14) 2 พกษ 17:7-18 (1) 1 ซมอ 15:17 (2) กดว 32:14 (3) สดด 1:4; อสย 17:13
(4) ฮชย 12:9 (5) อพย 2:25; สดด 1:6 (6) พบญ 8:12-14 (7) พคค 3:10; อมส 1:2
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โฮเชยา 13, 14
หนา 1806
8 เราจะตะครุ บเขาอย า งกั บแม 15 แม ว าเขาจะงอกงามขึ้ น
หมี ที่ ถู กพรากลู ก เราจะฉี กอก ท ามกลางพี่ น อง ลมตะวั นออก
ของเขาและจะกิ นเขาเสี ยที่ นั่ น คื อ ลมของพระเยโฮวาห จะพั ด
อยางสิงโต สัตวปาทุ งจะฉีกเขา
มา ขึ้ นมาจากถิ่ นทุรกันดาร และ
อิสราเอลไดกลับใจเสียใหม
ตาน้ํ า ของเขาจะแห งไป และ
9โอ อิสราเอลเอย เจาไดทําลาย น้ํ า พุ ของเขาก็ จะแห งผาก ลม
นั้ นจะริ บของมี ค าทั้ งหมดเอาไป
ตัวเอง แตเราชวยเจาได
10 เราประสงค เป นกษั ตริ ยของ จากคลังของเขา
เจา กษัตริยอื่ นๆที่ สามารถชวย 16 สะมาเรี ยจะกลายเป น ที่ รก
เจ าในเมื องทั้ งหลายของเจ าอยู ร าง เพราะเธอได กบฏต อพระ
ที่ ไหน และผู ปกครองของเจาอยู เจ าของเธอ เขาทั้ งหลายจะล ม
ที่ ไหน คือพวกเหลานั้ นที่ เจาได ลงดวยดาบ ทารกของเขาจะถู ก
กลาวเรื่ องเขาวา "ขอตั้ งกษัตริย จั บโยนลงให แหลกเป นชิ้ นๆ
และหญิงมีครรภจะถูกผาทอง
และเจานายไวใหแกขาพเจา"
การสารภาพและ
11 เพราะความกริ้ วของเรา เรา
จึ งให เจ ามี กษั ตริ ย และเพราะ
การกลับใจนําพระพรมา
ความโกรธของเรา เราจึ งเอา
โอ อิ สราเอลเอ ย จง
กษัตริยนั้ นไปเสีย
กลั บมาหาพระเยโฮวาห
12 ความชั่ วช า ของเอฟราอิ มก็ พระเจ าของเจ า เจ าสะดุ ดก็
หอไว บาปของเขาก็เก็บสะสมไว เพราะความชั่ วชาของเจา
13 การเจ็ บท องเตื อนให เขา 2จงนํา ถ อยคํามาด วยและกลั บ
คลอดก็ มาถึ งเขา แต เขาเป น มาหาพระเยโฮวาห จงทู ลพระ
บุ ตรชายที่ เขลา ด วยว าถึ งเวลา องค ว า "ขอทรงโปรดยกความ
แลวเขาก็ไมยอมคลอดออกมา
ชั่ วชาทั้ งหมด ขอทรงพระกรุณา
14 เราจะไถ เขาให พ น อํ า นาจ รั บข าพระองค ทั้ งหลาย ข าพระ
แดนคนตาย เราจะไถเขาใหพน องค จึ งจะนําลู กวั วแห งริ มฝ ปาก
ความตาย โอ มัจจุราชเอย เรา ของขาพระองคทั้ งหลายมาถวาย
จะเป นภั ยพิ บัติ ทั้ งหลายของเจ า 3อั สซู รจะไม ช วยข าพระองค ทั้ ง
โอ แดนคนตายเอย เราจะเปน หลาย ขาพระองคทั้ งหมดจะไม
ความพินาศของเจา การกลับใจ ขี่ ม า ข าพระองค ทั้ งหลายจะไม
เสี ยใหม จะถู ก บดบั ง ไว พ นสาย กล าวต อไปว า `พระของเราทั้ ง
ตาของเรา
หลาย' แก สิ่ งที่ มื อของข าพระ

14

(8) 2 ซมอ 17:8; สภษ 17:12 (9) ฮชย 14:1 (10) 2 พกษ 17:4 (11) 1 ซมอ 8:7-9
(12) พบญ 32:34-35 (13) สดด 48:6 (14) โยบ 19:25-27 (15) ปฐก 41:52
(16) 2 พกษ 17:6 (1) ฮชย 6:1 (2) โยบ 34:31-32; ยอล 2:17 (3) 2 พศด 16:7
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หนา 1807
โฮเชยา 14
องคไดสรางขึ้ น เพราะวาในพระ เขาก็ จะกลั บมา เขาจะเจริ ญขึ้ น
องค ลู กกําพร าพ อพบพระกรุ ณา เหมือนขาว จะออกดอกเหมือน
คุณ"
เถาองุ น และจะมี กลิ่ นเหมื อน
4เราจะช วยรั กษาเขาใหหายจาก น้ําองุ นแหงเลบานอน
การกลั บสั ตย ของเขา เราจะรั ก 8เอฟราอิมจะกลาววา "เราตอง
เขาทั้ งหลายด วยเต็ มใจ เพราะ เกี่ ยวข อ งอะไรกั บรู ปเคารพต อ
ว าความกริ้ วของเราหั น ไปจาก ไป" เราเองไดยินเขาและคอยดู
เขาแลว
เขา เราเป นเหมื อนต นสนสาม
5 เราจะเป น เหมื อ นน้ํ า ค า งแก ใบเขี ยวสด และผลของเจ าก็ ได
อิ สราเอล เขาจะเบิ กบานอย าง มาจากเรา
ดอกบั ว เขาจะหยั่ งรากเหมื อน 9ผู ใดที่ ฉลาด ก็ ให เข าใจสิ่ ง
เลบานอน
เหลานี้ เถิด ผู ใดที่ ชางสังเกต ก็
6 กิ่ งก า นของเขาจะขยายออก ใหเขารู เพราะวาพระมรรคาของ
เขาจะงามเหมื อนตนมะกอกเทศ พระเยโฮวาห ก็ เที่ ยงตรง ผู
และจะมี ก ลิ่ นหอมเหมื อ นเล- ชอบธรรมทั้ งหลายก็ เดิ นในทาง
บานอน
นี้ แต ผู ทรยศก็ สะดุ ดอยู ในทาง
7เขาทั้ งหลายที่ อยู ใต รมเงาของ นี้

(4) อพย 15:26; อสย 57:18; ฮชย 11:7 (5) พบญ 32:2; 2 ซมอ 23:4; โยบ 29:19
(6) สดด 80:9-11; อสค 17:5-8; ดนล 4:10 (7) สดด 91:1; พซม 2:3; อสย 32:1
(8) โยบ 34:32; กจ 19:18-20; 1 ธส 1:9 (9) สดด 107:43; สภษ 1:5-6; ดนล 12:10
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