
หนา 1791โฮเชยา
1พระวจนะของพระเยโฮวาห

ซึ่งมาถึงโฮเชยา บุตรชายเบ-
เออรี ในรัชกาลอุสซียาห โยธาม
อาหัสและเฮเซคียาห กษัตริยทั้ง
หลายแหงยูดาห และในรัชกาล
เยโรโบอัม ราชโอรสของโยอาช
กษัตริยอิสราเอล

ภรรยาท่ีเปน
หญิงเจาชู

2 เมื่อพระเยโฮวาหตรัสทางโฮ-
เชยาเปนครั้งแรกนั้น พระเยโฮ-
วาหตรัสกับโฮเชยาวา "ไปซี ไป
รับหญิงเจาชูมาเปนภรรยา และ
เกิดลูกชู กับนาง เพราะวา
แผนดินนี้ เลนชูอยางย่ิงโดยการ
ละทิ้งพระเยโฮวาหเสีย"
3ดังนั้ น ทานจึงไปรับนางโก-
เมอร บุตรสาวดิบลาอิมมาเปน
ภรรยา และนางก็มีครรภ
กับท านและคลอดบุตรชายคน
หนึ่ง
4และพระเยโฮวาหตรัสกับทาน
วา "จงเรียกชื่อเขาวา ยิสเรเอล
เพราะวาอีกไมชาเราจะลงโทษ
วงศวานของเยฮูเหตุดวยเรื่ อง
โลหิตของยิสเรเอล เราจะให
ราชอาณาจักรของวงศวานอิส-
ราเอลสิ้นสุดลงเสียที
5ต อมาในวันนั้ นเราจะหักธนู
ของอิสราเอลในหุบเขายิสเร-
เอล"

โลรุหะมาห เปรียบไดกับ
อิสราเอลที่พระเจาไมเมตตา

6ตอมา นางก็ตั้ งครรภ ข้ึนอีก
และคลอดบุตรสาวคนหนึ่ง และ
พระเจาตรัสกับทานวา "จงตั้ ง
ชื่ อบุตรสาวนั้นวา โลรุหะมาห
เพราะเราจะไม เมตตาวงศวาน
อิสราเอลอีกตอไป แตเราจะเอา
เขาออกไปอยางสิ้นเชิง
7แตเราจะเมตตาวงศวานยูดาห
และเราจะชวยเขาใหรอดพนโดย
พระเยโฮวาหพระเจาของเขาทั้ ง
หลาย เราจะไมชวยเขาใหรอด
พนดวยคันธนู หรือดวยดาบ
หรือดวยสงคราม หรือดวยเหลา
มา หรือดวยเหลาพลมา"

โลอัมมี คือวาอิสราเอล
มิใชประชาชนของพระเจา

8 เมื่อนางใหโลรุหะมาหหยานม
แลว นางก็ตั้ งครรภคลอดบุตร
ชายคนหนึ่ง
9และพระเจาตรัสวา "จงเรียก
ชื่ อบุตรนั้นวา โลอัมมี เพราะ
เจ าทั้ งหลายมิ ใช ประชาชน
ของเรา และเราก็มิใชพระเจา
ของเจา"

อิสราเอลจะกลับคืนมา
และรับพระพร

10 แต จํานวนประชาชนอิสรา-
เอลจะมากมายเหมือนเม็ดทราย
ในทะเล ซึ่ งจะตวงหรือนับไม

(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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หนา 1792
ถวน และตอมาในสถานที่ ซึ่ ง
ทรงกลาวแกเขาวา "เจาทั้งหลาย
ไมใชประชาชนของเรา" ก็จะ
กลาวแกเขาวา "เจาทั้งหลายเปน
บุตรชายของพระเจาผู ทรงพระ
ชนมอยู"
11 และวงศ วานยูดาหกั บวงศ
วานอิสราเอลจะรวมเขาดวยกัน
และเขาทั้ งหลายจะตั้ งผูหนึ่ งให
เปนประมุข และจะพากันข้ึนไป
จากแผนดินนั้น เพราะวันของ
ยิสเรเอลจะสําคัญมาก

อิสราเอลเปรียบกับ
ภรรยาท่ีเลนชูและถูกท้ิงเสีย

2"จงเรียกนองชายของเจาวา
`อัมมี' จงเรียกนองสาวของ

เจาวา `รุหะมาห'
2จงวากลาวมารดาของเจา จงวา
กลาวเถิด เพราะวานางไมใช
ภรรยาของเรา และเราไมใชสามี
ของนาง ฉะนั้นใหเธอทิ้ งการ
เลนชู เสียจากสายตาของเธอและ
ทิ้ งการลวงประเวณีเสียจากระ-
หวางถันของนาง
3 เกรงวา เราจะตองเปลื้ องผา
ของนางจนเปลือยเปลา กระทํา
ใหนางเหมือนวันที่ นางเกิดมา
กระทําใหนางเหมือนถิ่นทุรกัน-
ดาร และกระทําใหนางเหมือน
แผนดินที่แหงแลง และสังหาร
นางเสียดวยความกระหาย
4 เราจะไมมีความสงสารตอบุตร

ทั้ งหลายของนาง เพราะวาเขา
ทั้งหลายเปนลูกของการเลนชู
5 เพราะวามารดาของเขาเลนชู
เธอผูที่ใหกําเนิดเขาทั้งหลายได
ประพฤติความอับอาย เพราะ
นางกลาววา `ฉันจะตามคนรัก
ของฉันไป ผูใหอาหารและน้ําแก
ฉัน เขาใหขนแกะและปานแก
ฉัน ทั้งน้ํามันและของดื่ม'
6 เพราะเหตุนี้ ดูเถิด เราจะเอา
หนามใหสะทางของนางไว เรา
จะสรางกําแพงกั้นนางไว เพ่ือมิ
ใหนางหาทางของนางพบ
7นางจะไปตามบรรดาคนรั ก
ของนาง แตก็จะตามไมทัน นาง
จะเที่ยวเสาะหาเขาทั้งหลาย แต
นางก็จะไมพบเขา แลวนางจะวา
`ฉันจะไปหาผัวคนแรกของฉัน
เพราะแตกอนนั้นฐานะฉันยังดี
กวาเดี๋ยวนี้'
8แตนางหาทราบไมวาเราเปนผู
ใหขาว น้ําองุน และน้ํามัน และ
ได ให เงินและทองมากมายแก
นาง ซึ่งเขาใชสําหรับพระบาอัล
9 เพราะฉะนั้น เราจะกลับมา
และจะเรียกขาวคืนตามกําหนด
ฤดูกาล และเรียกน้ําองุ นคืน
ตามฤดู และเราจะเรียกขนแกะ
และปานของเรา ซึ่ งใหเพ่ือใช
ปกปดกายเปลือยเปลาของนาง
นั้นคืนเสีย
10 คราวนี้ เราจะเผยความลามก

โฮเชยา 1, 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
รักของนาง และไมมีใครชวยให
นางพนมือเราได
11 เราจะใหบรรดาความราเริง
ของนางสิ้นสุดลง ทั้ งเทศกาล
เลี้ ยง เทศกาลข้ึนหนึ่ งคํ่า วัน
สะบาโตและบรรดาเทศกาลตาม
กําหนดทั้งสิ้นของนาง
12 เราจะใหเถาองุนและตนมะ-
เดื่อของนางรางเปลาที่นางคุยวา
`นี่แหละเปนสินจางของฉัน ซึ่ง
คนรักของฉันใหฉัน' เราจะทํา
ใหกลายเปนปาและสัตวปาทุ ง
จะกินเสีย
13 เราจะทําโทษนางเนื่องในวัน
เทศกาลเลี้ ยงพระบาอัล เมื่ อ
นางเผาเครื่ องหอมบู ชาพระ
เหลานั้น แลวก็แตงกายของนาง
ดวยแหวนและเพชรพลอยตางๆ
และติ ดตามบรรดาคนรั กของ
นางไป และลืมเราเสีย พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้แหละ

อิสราเอลจะกลับคืนมา
14 ดูเถิด เหตุนี้ เราจะเกลี้ ย
กลอมนาง พานางเขาไปในถิ่น
ทุรกันดารและปลอบใจนาง
15 เราจะใหนางมีสวนองุนที่นั่น
กระทําให หุ บเขาอาโคร เป น
ประตูแหงความหวัง แลวนางจะ
รองเพลงที่ นั่ นอย างสมัยเมื่ อ
นางยังสาวอยู ดังในสมัยเมื่ อ
นางข้ึนมาจากแผนดินอียิปต

16 พระเยโฮวาหตรัสวา ในวัน
นั้นเจาจะเรียกเราวา `สามีของ
ฉัน' เจาจะไมเรียกเราวา `พระ
บาอัลของฉัน' อีกตอไป
17 เพราะว าเราจะเอาชื่ อพระ
บาอัลออกเสียจากปากของนาง
นางจะไมระลึกถึงชื่อนี้อีกตอไป
18 ในครั้ งนั้ นเพ่ือเขา เราจะ
กระทําพั นธสั ญญากั บบรรดา
สัตวปาทุง บรรดานกในอากาศ
และบรรดาสัตว เลื้ อยคลานบน
แผนดิน เราจะทําลายคันธนู
ดาบและสงครามเสี ยจากแผน
ดิน และเราจะกระทําใหเขานอน
ลงอยางปลอดภัย
19 เราจะหมั้นเจาไวสําหรับเรา
เปนนิตย เออ เราจะหมั้นเจาไว
สําหรับเราดวยความชอบธรรม
ความยุติธรรม ความเมตตาและ
ความกรุณา
20 เราจะหมั้นเจาไวสําหรับเรา
ดวยความสัตยซื่ อ และเจาจะ
รูจักพระเยโฮวาห"
21พระเยโฮวาหตรัสวา "ตอมา
ในวันนั้นเราจะฟง คือเราจะฟง
ฟ าสวรรคและฟาสวรรคจะฟ ง
พิภพ
22 และพิภพจะฟงขาว น้ําองุน
และน้ํามัน สิ่งเหลานี้จะฟงยิส-
เรเอล
23 เราจะหวานเขาไวในแผนดิน
สําหรับเรา เราจะเมตตานางผูที่

(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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หนา 1794โฮเชยา 2-4
มิไดรับความเมตตา และเราจะ
พูดกับคนเหล านั้ นที่ มิ ได เปน
ประชาชนของเราวา `เจาเปน
ประชาชนของเรา' และเขาจะ
กลาววา `พระองคทรงเปนพระ
เจาของขาพระองค'"

ความรักของพระเจา
จะทรงชวยอิสราเอลที่

กําลังทําบาปอยูใหกลับคืนมา

3และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ขาพเจาวา "จงไปอีกครั้ ง

หนึ่ ง ไปสมานรักกับหญิงคน
หนึ่ ง ซึ่ งเปนคนรักของชู และ
เปนหญิงลวงประเวณี เหมือน
พระเยโฮวาห ทรงรั กวงศ วาน
อิสราเอลอยางนั้นแหละ แมวา
เขาจะหลงใหลไปตามพระอื่ น
และนิยมชมชอบกับขนมลูกองุน
แหง"
2ดังนั้นแหละ ขาพเจาจึงไดซื้อ
นางมาเปนเงินสิบหาเชเขลกับ
ขาวบารเลยหนึ่งโฮเมอรครึ่ง
3ขาพเจาจึงพูดกับนางวา "เธอ
ต องรอฉั นให หลายวันหน อย
อยาเลนชู อีก อยาไปเปนของ
ชายอื่นอีก สวนฉันก็จะไมเขาหา
เธอดวย"
4 เพราะวาวงศวานอิสราเอลจะ
คงอยูอยางไมมีกษัตริย และไม
มีเจานายเปนเวลานาน ทั้งจะไม
มีการสักการบูชา หรือเสาศักดิ์-
สิทธิ์ หรือเอโฟด หรือรูปพระ

5ภายหลังวงศวานอิสราเอลจะ
กลับมา และแสวงหาพระเยโฮ-
วาหพระเจาของเขา และแสวง
ดาวิดกษัตริย ของเขาทั้ งหลาย
และในกาลตอไปเขาจะมีความ
ยําเกรงตอพระเยโฮวาหและตอ
ความดีของพระองค

ความบาปทั้งหลาย
ของอิสราเอล

4วงศวานอิสราเอลเอย จง
ฟงพระวจนะของพระเยโฮ-

วาห เพราะวาพระเยโฮวาหทรง
มีคดีกับชาวแผนดินนั้น เพราะ
วาในแผนดินนั้นไมมีความจริง
ความเมตตา หรือความรู ใน
เร่ืองพระเจา
2มีแตการปฏิญาณ การมุสา
การฆากัน การโจรกรรมและการ
ลวงประเวณี เขาหาญหักพันธะ
ทั้งสิ้น มีแตเลือดซอนเลือด
3 เพราะฉะนั้น แผนดินจึงเปน
ทุกข บรรดาคนที่อยู ในแผน
ดินนั้นจะออนระอาใจ ทั้ งสัตว
ปาทุงและนกในอากาศดวย และ
ปลาในทะเลจะถูกนําเอาไปเสีย
หมด
4แตอย าให ผู ใดใสความหรือ
อยาใหผู ใดฟอง เพราะประ-
ชาชนของเจาก็เหมือนกับคนทั้ง
หลายที่ตอสูกับปุโรหิต
5ฉะนั้นเวลากลางวันเจาจะสะ-
ดุด และผูพยากรณจะสะดุดกับ

(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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หนา 1795 โฮเชยา 4
เจาในเวลากลางคืน และเราจะ
ทําลายมารดาของเจา
อิสราเอลปฏิเสธไมรับความรู

6ประชาชนของเราถู กทําลาย
เพราะขาดความรู เพราะเจา
ปฏิเสธไมรับความรู เราก็ปฏิ-
เสธเจาไมใหรับเปนปุโรหิตของ
เรา เพราะเจาหลงลืมพระราช
บัญญัติแหงพระเจาของเจา เรา
ก็จะลืมวงศวานของเจาเสียดวย
7 เขาทวีมากข้ึนเทาใด เขาก็
กระทําบาปตอเรามากข้ึนเทานั้น
ฉะนั้ นเราจะใหสงาราศีของเขา
กลายเปนความอับอาย
8 เขาเลี้ ยงชีพอยู ดวยบาปแหง
ประชาชนของเรา เขามุงที่จะอิ่ม
ดวยความชั่วชาของคนเหลานั้น
9 ปุโรหิตเปนอยางไร ประชาชน
ก็จะเปนอยางนั้น เราจะลงทัณฑ
เขาเนื่องดวยวิธีการของเขา เรา
จะลงโทษเขาตามการกระทําของ
เขา
10 เขาจะรับประทาน แตไมรูจัก
อิ่มหนํา เขาจะเลนชู แตไมเกิด
ผลดก เพราะวาเขาไดทอดทิ้ ง
การเอาใจใสพระเยโฮวาห
11 การเลนชู เหลาองุ นและ
เหลาองุนใหมชิงเอาจิตใจไปเสีย

เอฟราอิมผูกพันอยู
กับรูปเคารพ

12ประชาชนของเราไปขอความ
เห็นจากสิ่งที่ทําดวยไม และไม

ติ้ วก็ แจ งแก เขาอย างเป ดเผย
เพราะจิตใจที่ ชอบเลนชู นําให
เขาหลงไป และเขาทั้ งหลายได
ละทิ้งพระเจาของเขาเสียเพ่ือไป
เลนชู
13 เขาถวายสัตวบูชาอยู ที่ ยอด
ภูเขาและทําสักการบูชาเผาอยูที่
เนินเขา ใตตนโอก ตนไคและ
ตนเอ็ลม เพราะวารมไมเหลานี้
เย็นดี เพราะฉะนั้นธิดาทั้งหลาย
ของเจ าจึงจะเลนชู และเจาสาว
ทั้งหลายจึงจะลวงประเวณี
14 เมื่อธิดาทั้งหลายของเจาเลน
ชู เราก็ไมลงโทษ หรือเมื่อเจา
สาวของเจาลวงประเวณี เราก็ไม
ลงทัณฑ เพราะผูชายเองก็หลง
ไปกับหญิงแพศยา และทําสัก-
การบูชากับหญิงโสเภณี ดังนั้น
ชนชาติที่ ไมมีความเขาใจจะมา
ถึงความพินาศ
15 อิสราเอลเอย ถึงเจาจะเลนชู
ก็อยาใหยูดาหมีความผิด อยา
เขาไปในเมืองกิลกาลหรือข้ึนไป
ยังเบธาเวน และอยาปฏิญาณวา
"พระเยโฮวาหทรงพระชนมอยู
แนฉันใด"
16 เพราะวาอิสราเอลนั้นเสื่ อม
ถอยเหมื อนวั วสาวที่ เสื่ อมลง
บัดนี้ พระเยโฮวาหจะทรงเลี้ ยง
เขาดุจเลี้ยงแกะในทุงกวาง
17 เอฟราอิมก็ผูกพันอยูกับรูป
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 มของเขากลายเปน
น้ําเปรี้ยว เขาก็ปลอยตัวไปเลน
ชู เสมอ ผูครอบครองของเขา
แสดงความรักดวยความนาละ-
อาย ดังนั้นจงให
19 ลมพายุเอาปกหอเขาไว เขา
จะอดสูเพราะสัตวบูชาทั้ งหลาย
ของเขา

อิสราเอลไมกลับใจ

5โอ ปุโรหิตทั้งหลาย จงฟง
ขอนี้ วงศวานอิสราเอลเอย

จงสดับ โอ ราชวงศกษัตริย จง
เงี่ยหูฟง เพราะเจาทั้ งหลายจะ
ตองถูกพิพากษา เพราะเจาเปน
กับอยูที่ เมืองมิสปาห และเปน
ขายกางอยูที่เมืองทาโบร
2พวกกบฏไดฆาฟนใหลึก แม
ว าเราได ตี สอนเขาเหล านี้ ทั้ ง
หมด
3 เรารู จักเอฟราอิม และอิสรา-
เอลก็มิไดปดบังไวจากเรา โอ
เอฟราอิมเอย เจาเลนชู อิสรา-
เอลก็เปนมลทิน
4การกระทําของเขาไมยอมให
เขากลั บไปยั งพระเจ าของเขา
เพราะจิตใจที่ เลนชูอยู ในตัวเขา
เขาจึงไมรูจักพระเยโฮวาห
5ความเยอหย่ิงของอิสราเอลก็
ปรากฏเปนพยานที่หนาเขาแลว
อิ สราเอลและเอฟราอิ มจึ งจะ
สะดุดเพราะความชั่ วชาของตน
ยูดาหก็จะพลอยลมควํ่าไปกับ

เขาทั้งหลายดวย
6 เขาจะไปแสวงหาพระเยโฮวาห
ดวยนําเอาฝูงแพะแกะฝูงวัวไป
แตเขาจะหาพระองคไมพบ พระ
องคทรงจากเขาไปแลว
7 เขาไดทรยศตอพระเยโฮวาห
เพราะเขาเกิดลูกนอกรีต บัดนี้
วันข้ึนค่ําจะผลาญเขาเสียพรอม
กับไรนาของเขา
8จงเป าแตรทองเหลื องขนาด
เล็กที่ ในกิเบอาห จงเปาแตรที่
ในรามาห จงรองตะโกนที่เบธา-
เวน โอ เบนยามินเอย มีคนตาม
หาเจา
9 ในวันแห งการห ามปรามนั้ น
เอฟราอิมจะรกราง เราไดประ-
กาศทามกลางตระกูลตางๆของ
อิสราเอลใหทราบถึงสิ่งที่จะเกิด
ข้ึนอยางแนนอน
10 เจ านายของยูดาห ไดกลาย
เปนเหมือนคนที่ ย ายหลักเขต
ดังนั้นเราจะเทพระพิโรธของเรา
เหนือเขาใหเหมือนอยางเทน้ํา
11 เอฟราอิมถูกบีบบังคับ และ
ถูกขย้ีดวยการทําโทษ เพราะ
เขาไดตั้ งจิตตั้ งใจติดตามบัญ-
ญัตินั้น
12 เพราะฉะนั้น เราจะเปน
เหมื อนตั วมอดต อเอฟราอิ ม
และเปนเหมือนสิ่งผุตอวงศวาน
ยูดาห
13 เมื่อเอฟราอิมเห็นความเจ็บ

(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
แผลของตน เอฟราอิมก็ไปหา
คนอัสซีเรีย และสงคนไปหา
กษัตริยเยเร็บ แตทานก็ไม
สามารถจะรักษาเจ าหรือรักษา
บาดแผลของเจาได
14 เพราะเราจะเปนเหมือนสิง-
โตตอเอฟราอิม และเปนเหมือน
สิงโตหนุมตอวงศวานของยูดาห
เราคือเรานี่ แหละ จะฉีกแลวก็
ไปเสีย เราจะลากเอาไป และ
ใครจะชวยก็ไมได
15 เราจะกลับมายังสถานที่ของ
เราอีก จนกวาเขาจะยอมรับ
ความผิดของเขาและแสวงหา
หนาของเรา เมื่อเขารับความ
ทุกขรอน เขาจะแสวงหาเรา
อยางขยันขันแข็ง

บางคนในอนาคต
จะแสวงหาพระเจา

6"มาเถิด ใหเรากลับไปหา
พระเยโฮวาห เพราะวาพระ

องคทรงฉีก และจะทรงรักษาเรา
ใหหาย พระองคทรงโบยตี และ
จะทรงพันบาดแผลใหแกเรา
2อีกสองวันพระองคจะทรงฟน
ฟูเราข้ึนใหม พอถึงวันที่สามจะ
ทรงยกเราขึ้ น เพ่ือเราจะดํารง
ชีวิตอยูในสายพระเนตรของพระ
องค
3แลวเราก็จะรูถาเราพยายามรู
จักพระเยโฮวาห การที่พระองค

เสด็จออกก็เตรียมไวดุจยามเชา
พระองคจะเสด็จมาหาเราอยาง
หาฝน ดังฝนชุกปลายฤดูกับตน
ฤดูที่รดพ้ืนแผนดิน"
ความรักของพระเจาท่ีอยูถาวร
4 โอ เอฟราอิมเอย เราจะทํา
อะไรกับเจาดี โอ ยูดาหเอย เรา
จะทําอะไรกับเจาหนอ ความดี
ของเจ าเหมือนเมฆในยามเช า
เหมื อนอย างน้ํ าค างที่ หายไป
แตเชาตรู
5ฉะนี้ เราจึงใหผูพยากรณแกะ
สลักเขา เราประหารเขาเสียดวย
คําพูดจากปากของเรา การ
พิพากษาตอเจาก็ออกไปอยาง
แสงสวาง
6 เพราะเราประสงคความเมตตา
ไมประสงคเครื่องสัตวบูชา เรา
ประสงค ความรู ในพระเจ าย่ิ ง
กวาเครื่องเผาบูชา
7แตพวกเขาดั่งมนุษยไดละเมิด
พันธสัญญา ที่นั่ นเขาทรยศตอ
เรา
8 กิ เลอาดเป น เมื องของคน
กระทําความชั่วชา และเปรอะ
เปอนไปดวยโลหิต
9อย างกองโจรซุ มคอยดักคน
ฉันใด พวกปุโรหิตก็ซุมคอยฉัน
นั้น เขายินยอมกระทําฆาตกรรม
ตามทาง เขาทําการลามก
10 เราเห็ นสิ่ งน าสยดสยองใน
วงศวานอิสราเอล การเลนชูของ

(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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เอฟราอิมก็อยูที่ นั่ น อิสราเอล
เปนมลทิน
11 โอ ยูดาหเอย เจาก็เหมือน
กันดวยฤดู เกี่ ยวก็กําหนดไวให
เจาแลว เมื่อเราจะใหประชาชน
ของเรากลับสูสภาพเดิมจากการ
เปนเชลย

คําพยากรณเรื่อง
การทําลายอิสราเอล

7เมื่อเราจะรักษาอิสราเอลให
หาย ความชั่วชาของเอฟ-

ราอิมก็เผยออก ทั้ งการกระทํา
ที่ ชั่ วรายของสะมาเรียก็แดงข้ึน
เพราะวาเขาทุจริต ขโมยก็หัก
เขามาขางใน และกองโจรก็
ปลนอยูขางนอก
2แต เขามิ ได พิจารณาในใจว า
เราจดจําการกระทําที่ชั่วทั้งหมด
ของเขาได บัดนี้การกระทําของ
เขาหอมลอมเขาไวแลว การ
เหลานั้นอยูตอหนาเรา
3 เขากระทําให กษัตริ ย ชื่ นชม
ยินดี ด วยความชั่ วร ายของเขา
กระทําใหเจานายพอใจดวยการ
มุสาของเขา
4 เขาเปนคนลวงประเวณีทุกคน
เขาเปนเตาอบที่รอน ซึ่งชางทํา
ขนมหยุดเรงใหรอนแลวตั้ งแต
เขาจะตองนวดแปง จนแปงจะ
ฟูข้ึน
5 ในวั นฉลองกษัตริ ย ของเรา
พวกเจานายทําใหพระองคปวย

ดวยขวดเหลาองุน กษัตริยทรง
เหยียดพระหัตถออกพรอมกับ
คนข้ีเยาะเยย
6 ใจของเขาก็ ร อนดวยการซุ ม
ดักทํารายเหมือนเตาอบ ตลอด
คืนชางทําขนมของเขาก็หลับอยู
พอถึงรุ งเชาก็พลุ งออกมาอยาง
กับเปลวเพลิง
7ทุกคนก็รอนอย างกับเตาอบ
และเขมื อบผู ครอบครองทั้ ง
หลายของเขา กษัตริยทั้งสิ้นของ
เขาก็ลมลง แตไมมีใครทาม-
กลางพวกเขาที่รองถึงเรา
8 เอฟราอิมเอาตัวเขาปนกับชน
ชาติทั้ งหลาย เอฟราอิมเปน
ขนมปงที่มิไดพลิกกลับ
9คนต างด าวก็ กินแรงของเขา
และเขาก็ไมรูตัว ผมของเขาก็
หงอกประปรายแลว และเขาก็
ไมรูตัว
10 ความเยอหย่ิ งของอิสราเอล
เปนพยานที่หนาเขาแลว เขาก็
ยั งไม กลั บไปหาพระเยโฮวาห
พระเจาของเขา เขามีเร่ืองทั้ ง
หมดเชนนี้ เขาก็มิไดแสวงหา
พระองค
11 เอฟราอิมเปนเหมือนนกเขา
โงเขลาและไรความคิด รอง
เรียกอียิปต ว่ิงไปหาอัสซีเรีย
12 เมื่อเขาไป เราจะกางขายของ
เราออกคลุมเขา เราจะดึงเขาลง
มาเหมือนดักนกในอากาศ เรา

(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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จะลงโทษเขาตามที่ชุมนุมชนได
ยินแลว
13 วิบัติแกเขา เพราะเขาไดหลง
เจ่ินไปจากเรา ความพินาศจงมี
แกเขา เพราะเขาไดละเมิดตอ
เรา แมวาเราไดไถเขาไวแลว
เขาก็ยังพูดมุสาเร่ืองเรา
14 เขามิไดรองทุกขตอเราจาก
ใจจริงของเขาเมื่อเขาคร่ําครวญ
อยูบนที่นอนของเขา เขาชุมนุม
กั นเพ่ื อขอข าวและขอน้ํ าองุ น
และเขากบฏตอเรา
15 แมวาเราจะไดฝกและเพ่ิ ม
กําลังแขนใหเขา เขาก็ยังคิดทํา
รายตอเรา
16 เขากลับไป แตไมกลับไปหา
พระองคผูสูงสุด เขาเปนคันธนู
ที่หลอกลวง เจานายของเขาจะ
ลมลงดวยดาบเพราะลิ้นที่ โทโส
ของเขา เร่ืองนี้จะเปนเรื่ อง
ที่ ใหเขาเยยหยันกันในแผนดิน
อียิปต
รูปลูกวัวทองคําของเยโรโบอัม
นําการพิพากษามาสูอิสราเอล

8จงจรดแตรไวที่ ปากของเจา
เพราะว า เขาจะมาดั งนก

อินทรี เหนือพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห เพราะเขาไดละเมิด
พันธสัญญาของเราและละเมิด
ราชบัญญัติของเรา
2อิสราเอลจะรองทุกขตอเราวา
"ขาแตพระเจ าของข าพระองค

ขาพระองครูจักพระองค"
3อิสราเอลไดทอดทิ้ งสิ่งที่ดีเสีย
แลว ศัตรูจะไลติดตามเขา
4 เขาทั้ งหลายไดแตงตั้ งกษัตริย
แตไมใชโดยเรา เขาทั้งหลายตั้ง
เจานาย แตเราไมรู เร่ืองเลย
พวกเขาได สร างรู ปเคารพทั้ ง
หลายดวยเงิ นและทองคําของ
เขา เพ่ือพวกเขาจะถูกตัดขาด
ออกเสีย
5โอ สะมาเรียเอย รูปลูกวัวของ
เจาไดทิ้งเจาเสียแลว ความกริ้ว
ของเราพลุ งข้ึนตอเขา อีกนาน
สักเทาใดหนอเขาจึงจะบริสุทธิ์
กันได
6 เพราะรู ปหล อนั้ นได มาจาก
อิสราเอล ชางเปนผูทําข้ึน รูป
นั้นจึงมิไดเปนพระเจา รูปลูกวัว
ของสะมาเรียจะตองถูกทุบให
เปนชิ้นๆ
7 เพราะวาเขาหวานลม เขาจึง
ตองเกี่ ยวลมหมุน ตนขาวไมมี
รวง จะไมเกิดขาวสําหรับทําแปง
ถึงจะเกิด คนตางดาวก็เอาไป
กิน
8อิสราเอลถูกกลืนไปหมดแลว
เดี๋ ยวนี้ อยูทามกลางประชาชาติ
ทั้งหลาย เปนเหมือนภาชนะไร
ความพึงพอใจ
9 เขาทั้ งหลายข้ึนไปหาอัสซีเรีย
ดั งลาป าที่ ท องเที่ ยวอยู ลําพัง
เอฟราอิมไดจางคนรักมา

(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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หนา 1800โฮเชยา 8, 9
10 เออ แมวาเขาจางประชาชาติ
อื่ นมา ไมชาเราจะตอนเขาให
รวมกัน เขาจะเปนทุกขเล็กนอย
เร่ื องภาระของกษัตริยจอมเจา
นาย
11 เพราะเหตุ เอฟราอิมไดกอ
สรางแทนบูชาเพ่ิมข้ึนเพ่ือบาป
แทนบูชาเหล านั้ นก็กลับกลาย
เปนแทนเพ่ือบาปใหเขา
12 ถึงเราไดเขียนราชบัญญัติไว
ใหสักหมื่นขอ เขาก็ถือวาเปน
เพียงของแปลก
13 สวนเครื่ องสัตวบูชาที่ ถวาย
แกเรานั้น เขาถวายเนื้อและรับ
ประทานเนื้อนั้น แตพระเยโฮ-
วาห มิ ไดพอพระทั ยในตั วเขา
บัดนี้ พระองค จะทรงระลึ กถึ ง
ความชั่ วชาของเขา และจะทรง
ลงโทษเขาเพราะบาปของเขา
เขาจะกลับไปยังอียิปต
14 เพราะวาอิสราเอลไดลืมพระ
ผูสรางของตนเสียแลว จึงสราง
วิหารข้ึนหลายแหง และยูดาหก็
ทวีจํานวนเมืองที่มีกําแพงข้ึนอีก
แตเราจะสงไฟมายังเมืองเหลานี้
ของเขา และไฟจะเผาผลาญ
ปราสาทของเมืองเหลานี้เสีย
อิสราเอลจะมีมดลูกท่ีแทงบุตร

และหัวนมท่ีเห่ียวแหง

9โอ อิสราเอลเอย อยาเปรม
ปรีดิ์ไป อยาเปรมปรีดิ์อยาง

ชนชาติทั้ งหลายเลย เพราะเจา

ทั้ งหลายเลนชู นอกใจพระเจ า
ของเจา เจาทั้ งหลายรักคา
สิ นจ างของหญิ งแพศยาตาม
บรรดาลานนวดขาว
2แตลานนวดขาวและบอยํ่าองุน
จะไมพอเลี้ ยงเขา และน้ําองุ น
ใหมก็จะขาดไป
3 เขาทั้ งหลายจะไมไดอาศัยอยู
ในแผนดินของพระเยโฮวาห แต
เอฟราอิ มจะกลับไปยั งอี ยิปต
เขาจะรับประทานอาหารไมสะ-
อาดอยูที่ในอัสซีเรีย
4 เขาจะไมทําพิธีเทน้ําองุนถวาย
พระเยโฮวาห เขาจะไมกระทํา
ใหพระองคพอพระทัย เครื่ อง
สัตวบูชาของเขาจะเปนเหมือน
ขนมป งสําหรั บไว ทุ กข แก เขา
ผู ใดรั บประทานก็ จะมี มลทิ น
เพราะวาขนมปงสําหรับจิตวิญ-
ญาณของเขาจะไมเขาไปในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห
5 เจ าจะทําอะไรกั นเมื่ อถึ งวัน
เทศกาล และในวันเทศกาลของ
พระเยโฮวาห
6 เพราะ ดูเถิด เขาหนีไปหมด
แลว เพราะเหตุความพินาศ
อียิปตจะรวบรวมเขาไว เมือง
เมมฟสจะฝงเขา ตนตําแยจะยึด
สิ่งประเสริฐที่ทําดวยเงินของเขา
ไวเสีย ตนหนามจะงอกขึ้นใน
เต็นทของเขา
7 วันลงโทษมาถึงแลว และวันที่

(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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หนา 1801 โฮเชยา 9
จะทดแทนก็มาถึงแลว อิสราเอล
จะรู เร่ือง ผูพยากรณเปนคน
เขลาไปแลว ผูที่อยูฝายจิตวิญ-
ญาณก็ บ าไปเนื่ องด วยความ
ชั่วชาใหญย่ิงของเจา และความ
เกลียดชังย่ิงใหญของเจา
8ยามแหงเอฟราอิมอยูกับพระ
เจาของเรา แตผูพยากรณเปน
เหมือนกับของพรานดักนกอยู
ตามทางของเขาทั่วไปหมด และ
ความเกลียดชังอยู ในพระนิเวศ
แหงพระเจาของเขา
9 เขาเสื่ อมทรามลึ กลงไปใน
ความชั่ วอยางมากมายดั งสมัย
เมืองกิเบอาห พระองคจึงจะ
ทรงระลึกถึงความชั่ วชาของเขา
พระองค จะทรงลงโทษเพราะ
บาปของเขา
10 เราพบอิสราเอลเหมือนพบ
ผลองุนอยูในถิ่นทุรกันดาร เรา
พบบรรพบุ รุษของเจาทั้ งหลาย
เหมือนพบผลมะเดื่ อรุ นแรกที่
ตนมะเดื่ อเมื่ อออกในฤดูแรก
แต เขาไปหาพระบาอั ลเปโอร
และถวายตัวของเขาไวแดสิ่งอัน
นาอดสูนั้น และกลายเปนสิ่ งที่
นาสะอิดสะเอียนอยางสิ่ งที่ เขา
รักนั้น
11 สําหรับเอฟราอิม สงาราศี
ของเขาก็จะบินไปเหมือนอยาง
นก ไมมีการคลอด ไมมีการมี
ทอง ไมมีการตั้งครรภ

12 ถึงแมวาเขาจะเลี้ยงลูกไวได
จนโต เราก็จะพรากเขาไปเสีย
จนไมเหลือสักคนเดียว เออ
วิบัติแกเขา เมื่อเราพรากจากเขา
ไป
13 เอฟราอิมนั้น ดังที่ เราเห็น
เมืองไทระ ก็ปลูกไวในสถานที่
ถูกใจ แตเอฟราอิมตองนําลูก
หลานของตนไปมอบใหฆาตกร
14 โอ พระเยโฮวาหเจาขา ขอ
ประทานแกเขา พระองคจะ
ประทานอะไรแกเขา ขอประ-
ทานมดลูกที่แทงบุตรและหัวนม
ที่เหี่ยวแหงแกเขาทั้งหลาย
15 ความชั่ วของเขาทุกอยางอยู
ในกิลกาล เราไดเกลียดชังเขา
ณ ที่นั่ น เราจะขับเขาออกไป
จากนิเวศของเรา เพราะความ
ชั่ วร ายแห งการกระทําของเขา
เราจะไมรักเขาอีกเลย เจานาย
ทั้งสิ้นของเขาก็ลวนแตคนกบฏ
16 เอฟราอิมถูกทําลายเสียแลว
รากของเขาก็เหี่ยวแหงไป เขา
ทั้งหลายจะไมมีผลอีก เออ แม
วาเขาจะเกิดลูกหลาน เราก็จะ
ฆาผู บังเกิดจากครรภซึ่ งเปนที่
รักของเขาเสีย
17พระเจาของขาพเจาจะเหว่ียง
เขาทิ้ งไป เพราะเขาทั้ งหลายมิ
ไดเชื่ อฟงพระองค เขาจะเปน
คนพเนจรอยู ทามกลางประชา
ชาติทั้งหลาย

(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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หนา 1802โฮเชยา 10
การลงโทษอิสราเอล

10อิสราเอลเปนเถาองุ นที่
เปลาประโยชน ซึ่ งเกิด

ผลสําหรับตัวเขาเอง เกิดผล
มากข้ึนเทาใด ย่ิงสรางแทนบูชา
มากข้ึนเทานั้น เมื่อประเทศของ
เขาเฟ องฟู ข้ึ นเขาก็ ย่ิ งให เสา
ศักดิ์สิทธิ์ของเขาเจริญข้ึน
2 จิตใจของเขาเทียมเท็จ บัดนี้
เขาจึงตองทนรับโทษของความ
ผิด พระองคจะทรงพังแทนบูชา
ของเขาลง และทําลายเสาศักดิ์-
สิทธิ์ของเขาเสีย
3คราวนี้ เขาจะพู ดเป นแน ว า
"เราไมมีกษัตริย เพราะเราไม
ยําเกรงพระเยโฮวาห หากเรามี
กษัตริย ทานจะทําประโยชน
อะไรใหแกเราบาง"
4 เขาพูดพลอยๆ เขาทําพันธ-
สั ญญาด วยคําปฏิ ญาณลมๆ
แลงๆ การพิพากษาจึงงอกงาม
ข้ึ นมาเหมื อนดี หมี อยู ในร อง
รอยไถที่ในทุงนา
5 ชาวสะมาเรี ยจะหวาดกลั ว
เพราะเหตุลูกวัวที่ เบธาเวน คน
ที่นั่นจะไวทุกขเพราะรูปนั้นและ
ปฏิมากรปุโรหิตของที่นั่นซึ่งเคย
ชื่นชมยินดีกับรูปนั้นก็จะพิลาป
รํ่าไห เพราะเหตุสงาราศีที่หมด
ไปจากรูปนั้น
6 เออ รูปเคารพนั้นเองก็จะตอง
ถูกนําไปยังอัสซีเรีย เปนบรร-

ณาการแกกษัตริยเยเร็บ เอฟ-
ราอิมจะไดรับความอัปยศ และ
อิสราเอลจะรูสึกอับอายขายหนา
เหตุแผนการของเขา
7สําหรับสะมาเรีย กษัตริยของ
เขาจะมลายไปเหมื อนฟองที่
ลอยอยูบนผิวน้ํา
8 ปูชนียสถานสูงของเมืองอาเวน
อันเปนบาปของอิสราเอล จะ
ตองถูกทําลาย ตนไมที่มีหนาม
และผักที่ มีหนามจะงอกขึ้ นบน
แทนบูชาของเขา เขาจะรองบอก
กับภูเขาวา "จงปกคลุมเราไว"
และรองบอกเนินเขาวา "จงลม
ทับเราเถิด"
9โอ อิสราเอลเอย เจาไดกระทํา
บาปตั้งแตสมัยกิเบอาห เขายัง
หยัดอยูอยางนั้ น สงครามใน
กิเบอาหไมมาทันลูกหลานแหง
ความชั่วชา
10 เราประสงค จะลงโทษพวก
เขา ชนชาติทั้ งหลายจะประชุม
กันสูเขา เมื่อเขามัดตัวเองไวใน
รอยไถสองแถวของเขา
11 เอฟราอิมเปนวัวสาวที่ไดรับ
การสอน มันชอบนวดขาว เราจึง
หวงคออันงามของมันไว แตเรา
จะเอาเอฟราอิมเข าเทียมแอก
ยูดาหก็ตองไถ ยาโคบตองคราด
สําหรับตนเอง
12 จงหว านความชอบธรรมไว
สําหรับตัว จงเกี่ยวผลของความ

(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 เจาจงไถดินที่ รางอยู
เพราะเปนเวลาที่จะแสวงหาพระ
เยโฮวาห จนกระทั่งพระองคจะ
เสด็จมาโปรยความชอบธรรมลง
ใหแกเจา
13 เจาทั้งหลายไดไถความชั่วมา
แลวเจาทั้ งหลายได เกี่ ยวความ
ชั่วชา เจาไดรับประทานผลของ
การมุสา ดวยเหตุวาเจาวางใจใน
ทางของเจาและในจํานวนพลรบ
ของเจา
14 เหตุฉะนั้น เสียงสงครามจึง
จะเกิดข้ึนทามกลางชนชาติของ
เจา ปอมปราการทั้งสิ้นของเจา
จะถู กทําลายอย างกั บกษัตริ ย
ชัลมันทําลายเมืองเบธารเบลใน
วันสงคราม พวกแมถูกฟาดลง
อย างยับเยินพรอมกับลู กของ
นาง
15 เมื องเบธเอลจะกระทําแก
เจาเชนนี้ แหละเพราะความชั่ ว
รายใหญย่ิงของเจา ในรุงเชาวัน
หนึ่ งกษัตริยอิสราเอลจะถูกตัด
ขาดเสียหมดสิ้น
ความรักของพระเจาสําหรับ
ชนชาติอิสราเอลผูไมมีบิดา

11ครั้ งเมื่ออิสราเอลยังเด็ก
อยู เราก็รักเขา เราได

เรียกบุตรชายของเราออกมาจาก
ประเทศอียิปต
2พวกเขาย่ิงเรียกเขามากเทาใด
เขาย่ิ งออกไปห างจากพวกเขา

มากเทานั้ น เขาถวายสัตว-
บูชาแกพระบาอัลและเผาเครื่อง
หอมถวายแกรูปเคารพสลักอยู
เร่ือยไป
3แตเรานี่ แหละสอนเอฟราอิม
ใหเดิน เราอุ มเขาทั้ งหลายไว
แตเขาหาทราบไมวา เราเปน
ผูรักษาเขาใหหาย
4 เราจูงเขาดวยสายแหงมนุษย-
ธรรมและดวยปลอกแหงความ
รัก เราเปนผูถอดแอกที่ ขา
กรรไกรของเขาออก และเรากม
ลงเลี้ยงเขา
5 เขาจะไม กลั บไปยั งแผนดิ น
อียิปต แตอัสซีเรียจะเปน
กษัตริยของเขา เพราะเขาปฏิ-
เสธไมยอมกลับมา
6ดาบจะรุกรานบรรดาหัวเมือง
ของเขา ทําลายกิ่งทั้งหลายของ
เขาเสี ยและกลื นกิ นเขาเสี ย
เพราะแผนการของเขา
7ประชาชนของเราโน มไปใน
ทางเหินหางจากเรา ถึงแมพวก
เขาเรี ยกเขาทั้ งหลายให มาหา
พระองคผู สูงสุด ไมมีใครยอม
ยกยองพระองค
8 เอฟราอิมเอย เราจะปลอยเจา
ไดอยางไร อิสราเอลเอย  เราจะ
โยนเจ าไปให ผู อื่ นได อย างไร
เราจะปลอยเจาใหเหมือนเมือง
อัดมาหไดอยางไร เรากระทํา
เจาให เหมือนเมืองเศโบยิมได

(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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หนา 1804โฮเชยา 11, 12
อยางไร จิตใจของเราปนปวนอยู
ภายใน ความเอ็นดูของเราก็คุ
กรุนข้ึน
9 เราจะไมลงอาชญาตามที่ เรา
กร้ิวจัด เราจะไมกลับไปทําลาย
เอฟราอิมอีก เพราะเราเปนพระ
เจาไมใชมนุษย เราเปนผูบริ-
สุทธิ์ทามกลางพวกเจา เราจะไม
เขาในเมือง
10 เขาทั้ งหลายจะติดตามพระ
เยโฮวาหไป ผูซึ่ งมีสิงหนาทดั่ ง
ราชสีห เออ พระองคจะทรง
เปลงพระสิงหนาท และบุตรทั้ง
หลายของพระองค จะตั วสั่ น
สะทานมาจากทิศตะวันตก
11 เข าจะตั วสั่ นสะท านมา
เหมือนวิหคจากอียิปต และ
เหมือนนกเขาจากแผนดินอัสซี-
เรีย เราจะใหเขากลับไปบาน
ของเขา พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
แหละ
12 เอฟราอิมไดกั้ นลอมเราไว
ดวยความมุสา และวงศวานอิส-
ราเอลลอมเราดวยเลหลวง แต
ยูดาหยังปกครองอยูกับพระเจา
และสัตยซื่ออยูกับพวกวิสุทธิชน

พระเจาทรงประสงคให
อิสราเอลกลับมาหาพระองค

12เอฟราอิมเลี้ ยงตนดวย
ลม และตามหาลมตะ-

วันออกอยู วันยังคํ่าเขาทวีความ
มุสาและการรกราง เขาทําพันธ-

สัญญากับอั สซี เรี ยและขนเอา
น้ํามันไปใหอียิปต
2พระเยโฮวาหทรงมีคดีกับยู-
ดาห และจะลงโทษยาโคบตาม
การประพฤติของเขา และจะทรง
ทดแทนเขาตามการกระทําของ
เขา
3ในครรภของมารดาเขายึดสน
เทาพ่ีชายของเขา และโดยกําลัง
ของเขาเอง เขาจึงมีอํานาจกับ
พระเจา
4 เออ เขามีอํานาจเหนือทูต
สวรรคและมีชัย เขารองไหและ
วิงวอนตอพระองค เขาพบพระ
องคที่เบธเอล และพระองคตรัส
สนทนากับเราที่นั่น
5 คือพระเยโฮวาหพระเจาแหง
พลโยธา พระเยโฮวาหทรงเปน
ที่ระลึกของเขา
6"เหตุฉะนั้น เจาจงกลับมาหา
พระเจาของเจา ยึดความเมตตา
และความยุติธรรมไวใหมั่น และ
รอคอยพระเจาของเจาอยูเสมอ"
7 เขาเปนพอคา ในมือของเขามี
ตราชูข้ีฉอ เขารักที่จะบีบบังคับ
8 เอฟราอิมไดกลาววา "แทจริง
ขาพเจาเปนคนมั่งมี ขาพเจาหา
ทรัพยเพ่ือตนเอง ในการกระทํา
ทั้ งหลายของขาพเจา เขาจะไม
พบความชั่วชาที่นับวาเปนความ
บาปได"
9 เราคื อพระเยโฮวาหพระเจ า

(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
ของเจาตั้งแตครั้งแผนดินอียิปต
เราจะกระทําให เจาอาศัยอยู ใน
เต็นทอีก ดังในสมัยที่มีเทศกาล
เลี้ยงตามกําหนด
10 เราไดพูดทางบรรดาผูพยา-
กรณแลว เราใหเกิดนิมิตมาก
ข้ึน เราใหคําอุปมาโดยทางการ
รับใชของผูพยากรณ
11 มีความชั่วชาในกิเลอาดหรือ
แนนอนเขาทั้งหลายก็เปนอนิจ-
จัง เขาเอาวัวผูถวายบูชาในกิล-
กาล เออ แทนบูชาของเขาก็จะ
เหมือนกองหินอยูบนรอยไถใน
ทองนา
12 ยาโคบหนีไปยังแผนดินอา-
รัม อิสราเอลไดทํางานเพ่ือจะ
ไดภรรยา ทานเลี้ยงแกะเพ่ือให
ไดภรรยา
13 พระเยโฮวาหทรงนําคนอิส-
ราเอลข้ึ นมาจากอี ยิ ปต โดยผู
พยากรณคนหนึ่ง พระองคทรง
รักษาเขาไว โดยผู พยากรณคน
หนึ่ง
14 เอฟราอิมกระทําใหพระองค
ทรงพิโรธอยางขมข่ืน ดังนั้ น
พระองคทรงปลอยใหเลือดของ
เขาติดอยูกับเขา และองคพระผู
เปนเจาทรงสนองเขาดวยความ
อัปยศซึ่งเขาใหตกกับพระองค
พระเจาทรงลงโทษอิสราเอล

13เมื่อเอฟราอิมพูดดวยตัว
สั่น เขาไดยกยองตัวเอง

ในอิสราเอล แตเมื่ อเอฟราอิม
ไดกระทําผิดดวยพระบาอัล เขา
ก็ตาย
2 เดี๋ ยวนี้ เขาย่ิ งทําบาปมากขึ้ น
และสร างรูปหลอไวสําหรับตัว
เป นรู ปเคารพที่ สร างด วยเงิ น
ตามความคิดของเขาเอง เปน
งานของช างที่ สร างข้ึ นทั้ งนั้ น
เขากลาววา "สําหรับคนที่ถวาย
สัตวบูชาแดสิ่งเหลานี้ จงใหเขา
จุบรูปลูกวัว"
3 เพราะฉะนั้น เขาจึงเหมือน
หมอกในเวลาเชา หรือเหมือน
น้ํ า ค า งที่ หายไปตั้ งแต เช า
เหมือนแกลบที่ ลมหมุนพัดไป
จากลานนวดขาว หรือเหมือน
ควันที่ออกมาจากชองลม
4 เราคือพระเยโฮวาห พระเจา
ของเจา ตั้ งแตครั้ งแผนดิน
อียิปต เจาทั้งหลายไมรูจักพระ
อื่นนอกจากเรา เพราะไมมีผู
ชวยอื่นใดนอกจากเรา
5 เรานี่ แหละที่ คุ นเคยกับเจาที่
ในถิ่นทุรกันดาร ในแผนดินที่
กันดารน้ํา
6 เมื่ อ เขาได รั บประทานเต็ ม
คราบแลว เขาก็อิ่มหนํา และจิต
ใจของเขาก็ผยองข้ึน เพราะฉะ-
นั้นเขาจึงลืมเราเสีย
7ดังนั้ นเราจึงเปนเหมือนสิงโต
ตอเขา และเราจะซุ มคอยอยู
ตามทางอยางเสือดาว

(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

 28_hos.pub 
 page 15

 Friday, December 09, 2005 13:21 



หนา 1806โฮเชยา 13, 14
8 เราจะตะครุบเขาอยางกับแม
หมีที่ถูกพรากลูก เราจะฉีกอก
ของเขาและจะกินเขาเสียที่ นั่ น
อยางสิงโต สัตวปาทุงจะฉีกเขา
อิสราเอลไดกลับใจเสียใหม

9โอ อิสราเอลเอย เจาไดทําลาย
ตัวเอง แตเราชวยเจาได
10 เราประสงคเปนกษัตริยของ
เจา กษัตริยอื่นๆที่สามารถชวย
เจาในเมืองทั้ งหลายของเจาอยู
ที่ไหน และผูปกครองของเจาอยู
ที่ไหน คือพวกเหลานั้นที่เจาได
กลาวเรื่องเขาวา "ขอตั้งกษัตริย
และเจานายไวใหแกขาพเจา"
11 เพราะความกริ้วของเรา เรา
จึงใหเจามีกษัตริย และเพราะ
ความโกรธของเรา เราจึงเอา
กษัตริยนั้นไปเสีย
12 ความชั่ วชาของเอฟราอิมก็
หอไว บาปของเขาก็เก็บสะสมไว
13 การเจ็ บท องเตื อนให เขา
คลอดก็มาถึงเขา แตเขาเปน
บุตรชายที่ เขลา ดวยวาถึงเวลา
แลวเขาก็ไมยอมคลอดออกมา
14 เราจะไถ เขาให พ นอํานาจ
แดนคนตาย เราจะไถเขาใหพน
ความตาย โอ มัจจุราชเอย เรา
จะเปนภัยพิบัติทั้ งหลายของเจา
โอ แดนคนตายเอย เราจะเปน
ความพินาศของเจา การกลับใจ
เสียใหมจะถูกบดบังไวพนสาย
ตาของเรา

15 แม ว า เขาจะงอกงาม ข้ึ น
ทามกลางพ่ีนอง ลมตะวันออก
คือลมของพระเยโฮวาหจะพัด
มา ข้ึนมาจากถิ่นทุรกันดาร และ
ตาน้ําของเขาจะแหงไป และ
น้ําพุของเขาก็จะแหงผาก ลม
นั้นจะริบของมีคาทั้งหมดเอาไป
จากคลังของเขา
16 สะมาเรียจะกลายเปนที่ รก
ราง เพราะเธอไดกบฏตอพระ
เจาของเธอ เขาทั้ งหลายจะลม
ลงดวยดาบ ทารกของเขาจะถูก
จั บโยนลงให แหลกเป นชิ้ นๆ
และหญิงมีครรภจะถูกผาทอง

การสารภาพและ
การกลับใจนําพระพรมา

14โอ อิสราเอลเอย จง
กลับมาหาพระเยโฮวาห

พระเจาของเจา เจาสะดุดก็
เพราะความชั่วชาของเจา
2จงนําถอยคํามาดวยและกลับ
มาหาพระเยโฮวาห จงทูลพระ
องควา "ขอทรงโปรดยกความ
ชั่วชาทั้งหมด ขอทรงพระกรุณา
รับขาพระองคทั้งหลาย ขาพระ
องคจึงจะนําลูกวัวแหงริมฝปาก
ของขาพระองคทั้งหลายมาถวาย
3อัสซูรจะไมชวยขาพระองคทั้ ง
หลาย ขาพระองคทั้งหมดจะไม
ข่ีมา ขาพระองคทั้ งหลายจะไม
กลาวตอไปวา `พระของเราทั้ ง
หลาย' แกสิ่ งที่มือของขาพระ

(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
องคไดสรางข้ึน เพราะวาในพระ
องคลูกกําพราพอพบพระกรุณา
คุณ"
4 เราจะชวยรักษาเขาใหหายจาก
การกลับสัตยของเขา เราจะรัก
เขาทั้ งหลายดวยเต็มใจ เพราะ
ว าความกริ้ วของเราหันไปจาก
เขาแลว
5 เราจะเปนเหมือนน้ําค างแก
อิสราเอล เขาจะเบิกบานอยาง
ดอกบัว เขาจะหย่ังรากเหมือน
เลบานอน
6กิ่ งก านของเขาจะขยายออก
เขาจะงามเหมือนตนมะกอกเทศ
และจะมี กลิ่ นหอมเหมื อนเล-
บานอน
7 เขาทั้งหลายที่อยูใตรมเงาของ

เขาก็จะกลับมา เขาจะเจริญข้ึน
เหมือนขาว จะออกดอกเหมือน
เถาองุ น และจะมีกลิ่ นเหมือน
น้ําองุนแหงเลบานอน
8 เอฟราอิมจะกลาววา "เราตอง
เกี่ ยวของอะไรกับรูปเคารพตอ
ไป" เราเองไดยินเขาและคอยดู
เขา เราเปนเหมือนตนสนสาม
ใบเขียวสด และผลของเจาก็ได
มาจากเรา
9 ผู ใดที่ ฉลาด ก็ใหเขาใจสิ่ ง
เหลานี้เถิด ผูใดที่ชางสังเกต ก็
ใหเขารู เพราะวาพระมรรคาของ
พระเยโฮวาหก็เที่ ยงตรง ผู
ชอบธรรมทั้ งหลายก็เดินในทาง
นี้ แตผูทรยศก็สะดุดอยูในทาง
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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