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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
โฮเชยา

โฮเชยาอยู่ก่อนสมัยท่ีอสิราเอลหรอืยูดาห์เป็นเชลย เขา
อยู่ ในสมัยเดียวกั นก ับอาโมส อสิยาห์ และมีคาห ์แห ่ง ยู
ดาห์ เยเรมียเ์ป็นผู้ พยากรณ์  ท่ี  รอ้งไห ้ แห ่งยูดาห์ (อาณาจักร
ใต้�  ฉันใด โฮเชยาเป็นผู้ พยากรณ์  แห ่งการพิพากษาใน
อสิราเอล (อาณาจักรเหนือ�  ฉันน้ัน ดัง น้ันเขาพยากรณ์
ก่อนสมัยของเยเรมีย์ เอเสเคี ยล และดาเนี ยล  หน ังสือโฮ
เชยาอยูห่ลังหนังสือของทัง้สามคนน้ีเพราะวา่โฮเชยาเป็ นที ่
เราเรยีกวา่ผู้ พยากรณ์  น้อย เขาพยากรณ์ในสมัยเดียวกั นก 
ับ 2 พกษ  และ 2 พศด โฮเชยาพยากรณ์ในสมัยเดียวกั นก ั 
บท ี่ อสิราเอล (อาณาจักรเหนือ�  ถู กนําไปเป็นเชลยครัง้แรก
(2 พกษ 14-17,  โดยเฉพาะ 17:4-6)

เล่ มน ้ี มี คํา วา่ กล่าว ตัก เตือน เรือ่ง ความ บาป ของ ชาว
อสิราเอล พรอ้ม ด้วย คํา พยากรณ์ ถึง การก ลับ มา รวบรวม
ของชนชาติของพระเจ้า

 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่กิจการต่างๆท่ี กล ่าวถึง
ในหนังสือเล่ มน ี้ ได้  ใช ้เวลาประมาณ 60  ปี 

1 พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ ซ่ึง มา ถึง โฮ เชย า  บุ ตร
ชายเบเออรี ในรชักาลอุสซียาห์ โยธาม อาหสัและเฮเซคี
ยาห์  กษัตรยิ ์ทัง้หลายแหง่ยูดาห์ และในรชักาลเยโรโบอมั
ราชโอรสของโยอาช  กษัตรยิ ์ อสิราเอล 

ภรรยาท่ีเป็นหญิงเจ้าชู้
2 เม่ือพระเยโฮวาห์ตรสัทางโฮเชยาเป็ นคร ้ังแรกน้ัน พระ

เยโฮวาห์ตรสักับโฮเชยาวา่ �ไปซี ไปรบัหญิงเจ้าชู้มาเป็น
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ภรรยา และเกิ ดล ูกชู้กับนาง เพราะวา่แผ่นดินน้ี เล่นชู ้ อยา่ง
ยิง่ โดยการละทิง้พระเยโฮวาห ์เสีย � 3 ดังน้ันท่านจึงไปรบั
นางโกเมอร ์บุ ตรสาวดิบลาอมิมาเป็นภรรยา และนางก็ มี
ครรภ์ กั บท ่านและคลอดบุตรชายคนหน่ึง 4 และพระเยโฮ
วาห์ตรสักั บท ่านวา่ �จงเรยีกชื่อเขาวา่ ยสิเรเอล เพราะวา่
อกีไม่ชา้เราจะลงโทษวงศ์วานของเยฮู เหตุ ด้วยเรือ่งโลหติ
ของยสิเรเอล เราจะใหร้าชอาณาจักรของวงศ์วานอสิราเอล
สิน้สุดลงเสียที 5 ต่อมาในวนัน้ันเราจะหกัธนูของอสิราเอล
ในหุบเขายสิเรเอล�

โล รุหะ มาห์ เปรยีบ ได้ กับ อสิราเอล ท่ี พระเจ้า ไม่ ทรง
เมตตา

6 ต่อมานางก็ ตัง้ครรภ์ ขึ้ นอ ีก และคลอดบุตรสาวคนหน่ึง
และพระเจ้าตรสักั บท ่านวา่ �จงตัง้ชื่ อบ ุตรสาวน้ั นว ่า โล
รุหะมาห์ เพราะเราจะไม่เมตตาวงศ์วานอสิราเอลอกีต่อไป  
แต่ เราจะเอาเขาออกไปอยา่งสิน้เชงิ 7  แต่ เราจะเมตตาวงศ์
วานยูดาห์ และเราจะชว่ยเขาให้รอดพ้นโดยพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขาทัง้หลาย เราจะไม่ชว่ยเขาให้รอดพ้นด้วย
คันธนู หร ือด ้วยดาบ หร ือด ้วยสงคราม หร ือด ้วยเหล่าม้า
หร ือด ้วยเหล่าพลม้า�

โล อมั มี หมายความ วา่ อสิราเอล มิ ใช ่ประชาชน ของ
พระเจ้า

8 เม่ือนางใหโ้ลรุหะมาหห์ยา่นมแล้ว นางก็ ตัง้ครรภ์ คลอด
บุตรชายคนหน่ึง 9 และพระเจ้าตร ัสว ่า �จงเรยีกชื่ อบ ุตรน้ั 
นว ่า โลอมัมี เพราะเจ้าทัง้หลายมิ ใช ่ประชาชนของเรา และ
เราก็ มิใช ่พระเจ้าของเจ้า�

อสิราเอลจะกลับคืนมาและรบัพระพร
10  แต่ จํานวนประชาชนอสิราเอลจะมากมายเหมือนเม็ด

ทรายในทะเล ซ่ึงจะตวงหรอืนับไม่ ถ้วน และต่อมาในสถาน
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ท่ีซ่ึงทรงกล่าวแก่เขาวา่ � เจ้ าทัง้หลายไม่ ใช ่ประชาชนของ
เรา�  ก็ จะกล่าวแก่เขาวา่ � เจ้ าทัง้หลายเป็นบุตรชายของ
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่� 11 และวงศ์วานยูดาห์กับวงศ์
วาน อสิราเอล จะ รวม เข้า ด้วย กัน และ เขา ทัง้ หลาย จะ ตัง้
ผู้ หน ่ึงให้เป็นประมุข และจะพากันขึ้นไปจากแผ่นดินน้ัน
เพราะวนัของยสิเรเอลจะสําคัญมาก

2
อสิราเอลเปรยีบกับภรรยาท่ี เล่นชู ้และถูกทิง้เสีย

1 �จงเรยีกน้องชายของเจ้าวา่ �อมัมี� จงเรยีกน้องสาว
ของ เจ้า วา่ �รุหะ มาห�์ 2 จง วา่ กล่าว มารดา ของ เจ้า จง
วา่กล่าวเถิด เพราะวา่นางไม่ ใช ่ภรรยาของเรา และเราไม่ 
ใช ่ สามี ของนาง ฉะน้ันให้เธอทิง้การเล่นชู้เสียจากสายตา
ของเธอ และทิง้การล่วงประเวณีเสียจากระหวา่งถันของ
นาง 3 เกรงวา่เราจะต้องเปล้ืองผ้าของนางจนเปลือยเปล่า
กระทําให้นางเหมือนว ันที ่นางเกิดมา กระทําให้นางเหมือน
ถิน่ทุ รก ันดาร และกระทําให้นางเหมือนแผ่นดิ นที ่ แหง้แล้ง 
และสังหารนางเสียด้วยความกระหาย 4 เราจะไม่ มี ความ
สงสารต่ อบ ุตรทัง้หลายของนาง เพราะวา่เขาทัง้หลายเป็น
ลูกของการเล่นชู้ 5 เพราะวา่มารดาของเขาเล่นชู้ เธอผู้ ท่ี  
ให ้กําเนิดเขาทัง้หลายได้ ประพฤติ ความอบัอาย เพราะนาง
กล่าววา่ �ฉันจะตามคนรกัของฉันไป  ผูใ้ห ้อาหารและน้ําแก่ 
ฉัน เขาให้ขนแกะและป่านแก่ ฉัน ทัง้น้ํามันและของด่ืม�
6  เพราะเหตุน้ี  ดู  เถิด เราจะเอาหนามให้สะทางของนางไว้
เราจะสรา้งกําแพงกัน้นางไว้เพื่ อม ิ ให ้นางหาทางของนาง
พบ 7 นางจะไปตามบรรดาคนรกัของนาง  แต่  ก็ จะตามไม่ 
ทัน นางจะเท่ียวเสาะหาเขาทัง้หลาย  แต่ นางก็จะไม่พบเขา
 แล ้วนางจะวา่ �ฉันจะไปหาผัวคนแรกของฉัน เพราะแต่
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ก่อนน้ันฐานะฉันย ังด ีกวา่เดีย๋วน้ี� 8  แต่ นางหาทราบไม่วา่
เราเป็นผู้ ให ้ ข้าว น้ําองุน่ และน้ํามัน และได้ ให ้เงนิและทอง
มากมายแก่ นาง ซ่ึงเขาใช้สําหรบัพระบาอลั 9  เพราะฉะน้ัน 
เราจะกลับมาและจะเรยีกข้าวคืนตามกําหนดฤดู กาล และ
เรยีกน้ําองุน่คืนตามฤดู และเราจะเรยีกขนแกะและป่าน
ของเรา ซ่ึงให้เพื่อใช้ปกปิดกายเปลือยเปล่าของนางน้ันคืน
เสีย 10  คราว น้ี เรา จะ เผย ความ ลามก ของ นาง ท่ามกลาง
สายตาของคนรกัของนาง และไม่ มี ใครชว่ยให้นางพ้ นม ือ
เราได้ 11 เราจะให้บรรดาความรา่เรงิของนางสิน้สุดลง ทัง้
เทศกาลเล้ียง เทศกาลขึ้นหน่ึงค่ํา วนัสะบาโตและบรรดา
เทศกาลตามกําหนดทัง้สิน้ของนาง 12 เราจะใหเ้ถาองุน่และ
ต้นมะเด่ือของนางรา้งเปล่าท่ีนางคุยวา่ � น่ี แหละเป็นสิน
จ้างของฉันซ่ึงคนรกัของฉันให ้ฉัน � เราจะทําให้กลายเป็น
ป่าและสัตว์ป่าทุ่งจะกินเสีย 13 เราจะทําโทษนางเน่ืองใน
วนัเทศกาลเล้ียงพระบาอลั เม่ือนางเผาเครือ่งหอมบูชาพระ
เหล่าน้ัน  แล้วก็  แต่ งกายของนางด้วยแหวนและเพชรพลอย
ต่างๆ และติดตามบรรดาคนรกัของนางไป และลืมเราเสีย
พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 

อสิราเอลจะกลับคืนมา
14  ดู  เถิด  เหตุน้ี เราจะเกล้ียกล่อมนาง พานางเข้าไปในถิน่

ทุ รก ันดารและปลอบใจนาง 15 เราจะให้นางมีสวนองุ ่นที 
่ น่ัน กระทําให้หุบเขาอาโคร์เป็นประตู แห ่งความหวงั  แล ้
วนางจะรอ้งเพลงท่ีน่ันอยา่งสมัยเม่ือนางยงัสาวอยู่ ดังใน
สมัยเม่ือนางขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ 16 พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า ในวนั น้ันเจ้าจะเรยีกเราวา่ � สามี ของฉัน�  เจ้ าจะ
ไม่เรยีกเราวา่ �พระบาอลัของฉัน�  อกีต่อไป 17 เพราะวา่
เราจะเอาชื่อพระบาอลัออกเสียจากปากของนาง นางจะไม่
ระลึกถึงชื่อน้ี อกีต่อไป 18 ในครัง้น้ันเพื่อเขา เราจะกระทํา
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พันธสัญญากับบรรดาสัตว์ป่าทุ่ง บรรดานกในอากาศและ
บรรดา สัตว์ เล้ือย คลาน บน แผ่น ดิน เรา จะ ทําลาย คัน ธนู
ดาบและสงครามเสียจากแผ่นดิน และเราจะกระทําให้เขา
นอนลงอยา่งปลอดภัย 19 เราจะหมัน้เจ้าไว้สําหรบัเราเป็น
นิตย์  เออ เราจะหมัน้เจ้าไวสํ้าหรบัเราด้วยความชอบธรรม  
ความยุติธรรม ความเมตตาและความกรุณา 20 เราจะหมัน้
เจ้าไว้สําหรบัเราด้วยความสัตย ์ซ่ือ และเจ้าจะรู้จักพระเย
โฮวาห�์ 21 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ต่อมาในวนัน้ันเราจะฟัง
คือเราจะฟังฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์จะฟังพิ ภพ 22 และ
พิภพจะฟังข้าว น้ําองุน่และน้ํามัน  สิ ่งเหล่าน้ีจะฟังยสิเรเอล
23 เราจะหวา่นเขาไว้ในแผ่นดินสําหรบัเรา เราจะเมตตา
นางผู้ ท่ี  มิได้ รบัความเมตตา และเราจะพู ดก ับคนเหล่าน้ั 
นที ่ มิได้ เป็นประชาชนของเราวา่ � เจ้ าเป็นประชาชนของ
เรา� และเขาจะกล่าววา่ � พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของข้า
พระองค์� �

3
ความ รกั ของ พระเจ้า จะ ทรง ชว่ย อสิราเอล ท่ี กําลัง

ทําบาปอยู ่ให ้ กล ับคืนมา
1 และพระเยโฮวาห์ตรสั กับข้าพเจ้าวา่ �จงไปอกีครัง้

หน่ึง ไปสมานร ักก ับหญิงคนหน่ึง ซ่ึงเป็นคนรกัของชู้และ
เป็นหญิงล่วงประเวณี เหมือนพระเยโฮวาห์ทรงรกัวงศ์วาน
อสิราเอลอยา่งน้ันแหละ  แม้ว ่าเขาจะหลงใหลไปตามพระ
อื่น และนิยมชมชอบกับขนมลู กอง ุ่นแหง้� 2 ดังน้ันแหละ
ข้าพเจ้าจึงได้ซ้ือนางมาเป็นเงนิสิบหา้เชเขลกับข้าวบาร ์เลย 
์ หน ่ึงโฮเมอร ์ครึง่ 3 ข้าพเจ้าจึงพู ดก ับนางวา่ �เธอต้องรอ
ฉันให้หลายวนัหน่อย อยา่เล่นชู ้อกี อยา่ไปเป็นของชายอื่ 
นอ ีก ส่วนฉั นก ็จะไม่ เข ้าหาเธอด้วย� 4 เพราะวา่วงศ์วาน
อสิราเอลจะคงอยู่อยา่งไม่ มี  กษัตรยิ ์และไม่ มี  เจ้ านายเป็น
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เวลานาน ทัง้จะไม่ มี การสักการบู ชา หรอืเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์หรอื
เอโฟด หรอืรูปพระ 5 ภายหลังวงศ์วานอสิราเอลจะกลับมา
และแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา และแสวงดาวิ
ดกษั ตร ิย์ของเขาทัง้หลาย และในกาลต่อไปเขาจะมีความ
ยาํเกรงต่อพระเยโฮวาหแ์ละต่อความดีของพระองค์

4
ความบาปทัง้หลายของอสิราเอล

1  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงมี คดี กับชาวแผ่นดินน้ัน
เพราะวา่ในแผ่นดินน้ันไม่ มี  ความจรงิ  ความเมตตา หรอื
ความรูใ้นเรือ่งพระเจ้า 2  มี  แต่ การปฏิ ญาณ การมุสา การฆ่า
กัน การโจรกรรมและการล่วงประเวณี เขาหาญหกัพันธะ
ทัง้สิน้  มี  แต่ เลือดซ้อนเลื อด 3  เพราะฉะน้ัน  แผ่ นดินจึงเป็น
ทุกข์ บรรดาคนท่ี อยู ่ในแผ่นดินน้ันจะออ่นระอาใจ ทัง้สัตว์
ป่าทุ่งและนกในอากาศด้วย และปลาในทะเลจะถูกนําเอา
ไปเสียหมด 4  แต่ อยา่ให ้ผู้ ใดใส่ความหรอือยา่ให ้ผู้ ใดฟ้อง
เพราะประชาชนของเจ้าก็เหมือนกับคนทัง้หลายท่ี ต่อสู้ กับ
ปุโรหติ 5 ฉะน้ันเวลากลางวนัเจ้าจะสะดุด และผู้ พยากรณ์ 
จะสะดุ ดก ับเจ้าในเวลากลางคืน และเราจะทําลายมารดา
ของเจ้า

อสิราเอลปฏิเสธไม่รบัความรู้
6 ประชาชนของเราถูกทําลายเพราะขาดความรู้ เพราะ

เจ้าปฏิเสธไม่รบัความรู้ เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ ให ้รบัเป็นปุโรหติ
ของเรา เพราะเจ้าหลงลืมพระราชบัญญั ติ  แห ่งพระเจ้าของ
เจ้า เราก็จะลืมวงศ์วานของเจ้าเสียด้วย 7 เขาทวีมากขึ้น
เท่าใด เขาก็กระทําบาปต่อเรามากขึ้นเท่าน้ัน ฉะน้ันเราจะ
ใหส้งา่ราศีของเขากลายเป็นความอบัอาย 8 เขาเล้ียงชพีอยู่
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ด้วยบาปแหง่ประชาชนของเรา เขามุ่งท่ีจะอิ ่มด ้วยความชัว่
ชา้ของคนเหล่าน้ัน 9  ปุ โรหติเป็นอยา่งไร ประชาชนก็จะเป็น
อยา่งน้ัน เราจะลงทัณฑ์เขาเน่ืองด้วยวธิกีารของเขา เราจะ
ลงโทษเขาตามการกระทําของเขา 10 เขาจะรบัประทาน  แต่  
ไม่รู ้จั กอ ่ิมหนํา เขาจะเล่นชู้  แต่  ไม่  เก ิดผลดก เพราะวา่เขา
ได้ทอดทิง้การเอาใจใส่พระเยโฮวาห์ 11 การเล่นชู้ เหล้าองุน่
และเหล้าองุน่ใหม่ ช ิงเอาจิตใจไปเสีย

เอฟราอมิผูกพันอยูกั่บรูปเคารพ
12 ประชาชนของเราไปขอความเหน็จากสิง่ท่ีทําด้วยไม้

และไม้ ติ ้ วก ็ แจ ้งแก่เขาอยา่งเปิดเผย เพราะจิตใจท่ีชอบ
เล่น ชู้ นํา ให้ เขาหลงไป และเขา ทัง้หลายได้ละทิง้พระเจ้า
ของเขาเสีย เพื่อ ไปเล่น ชู้ 13 เขาถวายสัตวบูชาอยู ่ท่ี ยอด
ภูเขาและทําสักการบูชาเผาอยู ่ท่ี  เนินเขา  ใต้ ต้นโอก๊ ต้น
ไค้และต้นเอ ็ลม ์ เพราะวา่รม่ไม้ เหล่าน้ี เยน็ดี เพราะฉะน้ัน
ธดิาทัง้หลายของเจ้าจึงจะเล่นชู้และเจ้าสาวทัง้หลายจึง
จะล่วงประเวณี 14 เม่ือธดิา ทัง้หลายของเจ้า เล่น ชู้ เรา ก็ 
ไม่  ลงโทษ หรอื เม่ือ เจ้าสาวของเจ้า ล่วงประเวณี เรา ก็ ไม่  
ลงทัณฑ์ เพราะผู้ชายเองก็หลงไปกับหญิงแพศยา และทํา
สักการบูชากับหญิงโสเภณี ดังน้ันชนชาติ ท่ี  ไม่มี ความเข้าใจ
จะมาถึงความพินาศ 15 อสิราเอลเอย๋ ถึงเจ้าจะเล่นชู ้ก็ อยา่
ให ้ยู ดาห ์มีความผิด อยา่เข้าไปในเมืองกิลกาลหรอืขึ้นไปยงั
เบธาเวน และอยา่ปฏิญาณวา่ �พระเยโฮวาหท์รงพระชนม์ 
อยู ่ แน่  ฉันใด � 16 เพราะวา่อสิราเอลน้ันเส่ือมถอยเหมือนววั
สาวท่ีเส่ือมลง  บัดน้ี พระเยโฮวาห์จะทรงเล้ียงเขาดุจเล้ียง
แกะในทุ่งกวา้ง 17 เอฟราอิมก็ผูกพันอยู่กับรูปเคารพแล้ว
ปล่อยเขาแต่ ลําพัง 18 เครือ่งด่ืมของเขากลายเป็นน้ําเปรีย้ว
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เขาก็ปล่อยตัวไปเล่นชู ้เสมอ  ผู้ ครอบครองของเขาแสดง
ความร ักด ้วยความน่าละอาย ดังน้ันจงให้ 19  ลมพายุ เอาปี 
กห ่อเขาไว้ เขาจะอดสูเพราะสัตวบูชาทัง้หลายของเขา

5
อสิราเอลไม่ กลับใจ 

1  โอ  ปุ โรหติทัง้หลาย จงฟังข้อน้ี  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋
จงสดับ  โอ  ราชวงศ์  กษัตรยิ ์จงเงีย่หู ฟัง เพราะเจ้าทัง้หลาย
จะต้องถูกพิพากษา เพราะเจ้าเป็ นก ั บอย ู่ ท่ี เมืองมิสปาห์
และเป็นข่ายกางอยู ่ท่ี เมืองทาโบร์ 2 พวกกบฏได้ฆ่าฟันให ้
ลึก  แม้ว ่าเราได้ ตี สอนเขาเหล่า น้ี ทัง้หมด 3 เรารู ้จักเอฟ
ราอมิ และอสิราเอลก็ มิได้ ปิดบังไว้จากเรา  โอ เอฟราอมิ
เอย๋  เจ้ าเล่นชู้ อสิราเอลก็เป็นมลทิน 4 การกระทําของเขา
ไม่ ยอมให ้เขากลับไปยงัพระเจ้าของเขา เพราะจิตใจท่ี เล่น
ชู ้ อยู ่ในตัวเขา เขาจึงไม่ รู ้จักพระเยโฮวาห์ 5 ความเยอ่หยิง่
ของอสิราเอลก็ปรากฏเป็นพยานท่ี หน ้าเขาแล้ว อสิราเอล
และเอฟราอมิจึงจะสะดุดเพราะความชัว่ชา้ของตน  ยู ดาห ์ก็ 
จะพลอยล้มควํา่ไปกับเขาทัง้หลายด้วย 6 เขาจะไปแสวงหา
พระเยโฮวาห์ ด้วยนําเอาฝูงแพะแกะฝูงววัไป  แต่ เขาจะหา
พระองค์ ไม่  พบ  พระองค์ ทรงจากเขาไปแล้ว 7 เขาได้ทรยศ
ต่อพระเยโฮวาห์ เพราะเขาเกิ ดล ูกนอกรตี  บัดน้ี วนัขึ้นค่ํา
จะผลาญเขาเสียพรอ้มกับไร่นาของเขา 8 จงเป่าแตรทอง
เหลืองขนาดเล็กท่ีในกิเบอาห์ จงเป่าแตรท่ีในรามาห์ จงรอ้ง
ตะโกนท่ีเบธาเวน  โอ เบนยามินเอย๋  มี คนตามหาเจ้า 9 ใน
วนัแหง่การหา้มปรามน้ันเอฟราอมิจะรกรา้ง เราได้ประกาศ
ท่ามกลางตระกูลต่างๆของอสิราเอลให้ทราบถึงสิง่ท่ีจะเกิด
ขึ้นอยา่งแน่ นอน 10  เจ้ านายของยูดาห ์ได้ กลายเป็นเหมือน



โฮเชยา 5:11 ix โฮเชยา 6:4

คนท่ียา้ยหลักเขต ดังน้ันเราจะเทพระพิโรธของเราเหนือ
เขาให้เหมือนอยา่งเทน้ํา 11 เอฟราอมิถู กบ ีบบังคับ และถูก
ขยี้ด้วยการทําโทษ เพราะเขาได้ตัง้จิตตัง้ใจติดตามบัญญั ติ  
น้ัน 12 เพราะฉะน้ันเราจะเป็นเหมือนตัวมอดต่อเอฟราอมิ
และเป็นเหมือนสิง่ผุต่อวงศ์วานยูดาห์ 13 เม่ือเอฟราอมิเหน็
ความเจ็บป่วยของตน และยูดาห ์เห ็นบาดแผลของตน เอฟ
ราอิมก็ไปหาคนอสัซีเรยี และส่งคนไปหากษั ตร ิยเ์ยเรบ็  แต่ 
ท่านก็ ไม่ สามารถจะรกัษาเจ้าหรอืรกัษาบาดแผลของเจ้า
ได้ 14 เพราะเราจะเป็นเหมือนสิงโตต่อเอฟราอมิ และเป็น
เหมือนสิงโตหนุ่มต่อวงศ์วานของยูดาห์ เราคือเราน่ี แหละ 
จะฉีกแล้ วก ็ไปเสีย เราจะลากเอาไป และใครจะชว่ยก็ ไม่ได้ 
15 เราจะกลับมายงัสถานท่ีของเราอกีจนกวา่เขาจะยอมรบั
ความผิดของเขาและแสวงหาหน้าของเรา เม่ือเขารบัความ
ทุกข์ รอ้น เขาจะแสวงหาเราอยา่งขยนัขันแข็ง

6
บางคนในอนาคตจะแสวงหาพระเจ้า

1 �มา เถิด  ให ้เรา กลับ ไป หา พระ เย โฮ วาห์ เพราะ วา่
พระองค์ทรงฉีก และจะทรงรกัษาเราให ้หาย  พระองค์ ทรง
โบยตี และจะทรงพันบาดแผลให ้แก่  เรา 2  อ ีกสองวนัพระ
องค์จะทรงฟ้ืนฟูเราขึ้นใหม่ พอถึงว ันที ส่ามจะทรงยกเราขึ้น
เพื่อเราจะดํารงชวีติอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ 3  แล 
้วเราก็จะรูถ้้าเราพยายามรูจั้กพระเยโฮวาห์ การท่ี พระองค์ 
เสด็จออกก็เตรยีมไว ้ดุ จยามเชา้  พระองค์ จะเสด็จมาหาเรา
อยา่งหา่ฝน ดังฝนชุกปลายฤดูกับต้นฤดู ท่ี รดพื้นแผ่นดิน�

ความรกัของพระเจ้าท่ี อยู ่ ถาวร 
4  โอ เอฟราอมิเอย๋ เราจะทําอะไรกับเจ้าดี  โอ  ยู ดาห ์เอย๋ 

เราจะทําอะไรกับเจ้าหนอ  ความดี ของเจ้าเหมือนเมฆใน
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ยามเชา้ เหมือนอยา่งน้ําค้างท่ีหายไปแต่ เชา้ตรู ่5  ฉะน้ี เรา
จึงให ้ผู้  พยากรณ์ แกะสลักเขา เราประหารเขาเสียด้วยคํา
พูดจากปากของเรา การพิพากษาต่อเจ้าก็ออกไปอยา่งแสง
สวา่ง 6 เพราะเราประสงค์ความเมตตาไม่ ประสงค์ เครือ่ง
สัตวบู ชา เราประสงค์ ความรู ้ในพระเจ้ายิง่กวา่เครือ่งเผา
บู ชา 7  แต่ พวกเขาดัง่มนษุย ์ได้ ละเมิดพันธสัญญา  ท่ี น่ัน
เขาทรยศต่อเรา 8 กิเลอาดเป็นเมืองของคนกระทําความ
ชัว่ ชา้ และ เปรอะ เป้ือน ไป ด้วย โลหติ 9 อยา่ง กอง โจร ซุ่ม
คอยดักคนฉันใด พวกปุโรห ิตก ็ซุ่มคอยฉันน้ัน เขายนิยอม
กระทําฆาตกรรมตามทาง เขาทําการลามก 10 เราเหน็สิง่
น่าสยดสยองในวงศ์วานอสิราเอล การเล่นชู้ของเอฟราอิ
มก็ อยู ่ ท่ี น่ัน อสิราเอลเป็นมลทิน 11  โอ  ยู ดาห ์เอย๋  เจ้ าก็
เหมือนกันด้วยฤดู เก ่ียวก็กําหนดไว ้ให ้ เจ้ าแล้ว เม่ือเราจะ
ใหป้ระชาชนของเรากลับสู่สภาพเดิมจากการเป็นเชลย

7
 คําพยากรณ์ เรือ่งการทําลายอสิราเอล

1 เม่ือเราจะรกัษาอสิราเอลให ้หาย ความชัว่ชา้ของเอฟรา
อมิก็เผยออก ทัง้การกระทําท่ีชัว่รา้ยของสะมาเร ียก ็แดงขึ้น
เพราะวา่เขาทุ จรติ ขโมยก็หกัเข้ามาข้างใน และกองโจรก็
ปล้นอยู ่ข้างนอก 2  แต่ เขามิ ได้ พิจารณาในใจวา่ เราจดจํา
การกระทําท่ีชั ่วท ้ังหมดของเขาได้  บัดน้ี การกระทําของเขา
หอ้มล้อมเขาไว ้แล้ว การเหล่าน้ันอยูต่่อหน้าเรา 3 เขากระทํา
ให ้กษัตรยิ ์ ชื่นชมยนิดี ด้วยความชัว่รา้ยของเขา กระทําให ้เจ้ 
านายพอใจด้วยการมุสาของเขา 4 เขาเป็นคนล่วงประเวณี 
ทุกคน เขาเป็นเตาอบท่ีรอ้นซ่ึงชา่งทําขนมหยุดเรง่ให้รอ้น
แล้ว  ตัง้แต่ เขาจะต้องนวดแป้ง จนแป้งจะฟู ขึ้น 5 ในวนัฉล
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องกษั ตร ิย์ของเรา พวกเจ้านายทําให ้พระองค์ ป่วยด้วยขวด
เหล้าองุน่  กษัตรยิ ์ทรงเหยยีดพระหตัถ์ออกพรอ้มกับคนขี้ 
เยาะเยย้ 6 ใจของเขาก็รอ้นด้วยการซุ่ มด ักทํารา้ยเหมือน
เตาอบ ตลอดคืนชา่งทําขนมของเขาก็หลั บอย ู่พอถึงรุง่เชา้
ก็ พลุ ่งออกมาอยา่งกับเปลวเพลิง 7  ทุ กคนก็รอ้นอยา่งกับ
เตาอบ และเขมือบผู้ครอบครองทัง้หลายของเขา  กษัตรยิ ์
ทัง้สิน้ของเขาก็ล้มลง  แต่  ไม่มี ใครท่ามกลางพวกเขาท่ีรอ้ง
ถึงเรา 8 เอฟราอมิเอาตัวเข้าปนกับชนชาติ ทัง้หลาย เอฟ
ราอมิเป็นขนมป้ิงท่ี มิได้  พลิกกลับ 9 คนต่างด้าวก็กินแรง
ของเขา และเขาก็ ไม่รู ้ ตัว ผมของเขาก็หงอกประปรายแล้ว
และเขาก็ ไม่รู ้ ตัว 10 ความเยอ่หยิง่ของอสิราเอลเป็นพยาน
ท่ี หน ้าเขาแล้ว เขาก็ยงัไม่ กล ับไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเขา เขามีเรือ่งทัง้หมดเชน่น้ี เขาก็ มิได้ แสวงหาพระองค์
11 เอฟราอมิเป็นเหมือนนกเขาโงเ่ขลาและไร ้ความคิด รอ้ง
เรยีกอยีปิต์ วิง่ไปหาอสัซีเรยี 12 เม่ือเขาไป เราจะกางข่าย
ของเราออกคลุมเขา เราจะดึงเขาลงมาเหมือนดักนกใน
อากาศ เราจะลงโทษเขาตามท่ีชุ มน ุมชนได้ยนิแล้ว 13  วบิัติ  
แก่  เขา เพราะเขาได้หลงเจิน่ไปจากเรา ความพินาศจงมี แก่  
เขา เพราะเขาได้ละเมิดต่อเรา  แม้ว ่าเราได้ ไถ่ เขาไว ้แล้ว 
เขาก็ยงัพู ดม ุสาเรือ่งเรา 14 เขามิ ได้  รอ้งทุกข์ ต่อเราจากใจ
จรงิของเขาเม่ือเขาครํา่ครวญอยูบ่นท่ีนอนของเขา เขาชุ มน ุ
มกันเพื่อขอข้าวและขอน้ําองุน่ และเขากบฏต่อเรา 15  แม้ว ่า
เราจะได้ฝึกและเพิม่กําลังแขนให ้เขา เขาก็ยงัคิดทํารา้ยต่อ
เรา 16 เขากลับไป  แต่  ไม่  กล ับไปหาพระองค์ ผู้  สูงสุด เขาเป็น
คันธน ูท่ี  หลอกลวง  เจ้ านายของเขาจะล้มลงด้วยดาบเพราะ
ลิ ้นที ่โทโสของเขา เรือ่งน้ีจะเป็นเรือ่งท่ี ให ้เขาเยย้หย ันก ันใน
แผ่นดิ นอ ียปิต์
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8

 รู ปลูกววัทองคําของเยโรโบอมันําการพิพากษามาสู่ 
อสิราเอล 

1 จง จรด แตร ไว ้ท่ี ปาก ของ เจ้า เพราะ วา่ เขา จะ มา ดัง
นกอนิทรีเหนือพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ เพราะเขาได้
ละเมิดพันธสัญญาของเรา และละเมิดราชบัญญั ติ ของเรา
2 อสิราเอล จะ รอ้ง ทุกข์ ต่อ เรา วา่ �ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า
พระองค์ ข้าพระองค์ รู ้จักพระองค์� 3อสิราเอลได้ทอดทิง้สิง่
ท่ี ดี เสียแล้ว  ศัตรู จะไล่ ติ ดตามเขา 4 เขาทัง้หลายได้ แต่ งตัง้
กษั ตร ิย์  แต่  ไม่ใช ่โดยเรา เขาทัง้หลายตัง้เจ้านาย  แต่ เราไม่ 
รู ้เรือ่งเลย พวกเขาได้สรา้งรูปเคารพทัง้หลายด้วยเงนิและ
ทองคําของเขา เพื่อพวกเขาจะถูกตัดขาดออกเสีย 5  โอ สะ
มาเรยีเอย๋  รู ปลูกววัของเจ้าได้ทิง้เจ้าเสียแล้ว ความกริว้ของ
เราพลุ่งขึ้นต่อเขา  อ ีกนานสักเท่าใดหนอเขาจึงจะบร ิสุทธ ์ิ 
กันได ้6 เพราะรูปหล่อน้ันได้มาจากอสิราเอล ชา่งเป็นผู้ทํา
ขึ้น  รู  ปน ้ันจึ งม ิ ได้ เป็นพระเจ้า  รู ปลูกววัของสะมาเรยีจะต้อง
ถูกทุบให้เป็นชิน้ๆ 7 เพราะวา่เขาหวา่นลม เขาจึงต้องเก่ียว
ลมหมุน ต้นข้าวไม่ มี  รวง จะไม่ เก ิดข้าวสําหรบัทําแป้ง ถึง
จะเกิด คนต่างด้าวก็เอาไปกิน 8 อสิราเอลถูกกลืนไปหมด
แล้ว  เดีย๋วน้ี  อยู ่ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้หลาย เป็นเหมือน
ภาชนะไร ้ความพึงพอใจ 9 เขาทัง้หลายขึ้นไปหาอสัซี เรยีด 
ังลาป่าท่ีท่องเท่ียวอยู ่ลําพัง เอฟราอมิได้จ้างคนรกัมา 10  
เออ  แม้ว ่าเขาจ้างประชาชาติอื่นมา  ไม่ ชา้เราจะต้อนเขาให ้
รวมกัน เขาจะเป็นทุกข์เล็กน้อยเรือ่งภาระของกษั ตร ิย์จอม
เจ้านาย 11 เพราะเหตุเอฟราอมิได้ก่อสรา้งแท่นบูชาเพิม่ขึ้น
เพื่อบาป แท่นบูชาเหล่าน้ั นก ็ กล ับกลายเป็นแท่นเพื่อบาปให ้
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เขา 12 ถึงเราได้ เข ียนราชบัญญั ติ  ไว ้ ให ้สักหม่ืนข้อ เขาก็ถือวา่
เป็นเพียงของแปลก 13 ส่วนเครือ่งสัตวบูชาท่ีถวายแก่เรา
น้ัน เขาถวายเน้ือและรบัประทานเน้ือน้ัน  แต่ พระเยโฮวาห ์
มิได้ พอพระทัยในตัวเขา  บัดน้ี  พระองค์ จะทรงระลึกถึงความ
ชัว่ชา้ของเขา และจะทรงลงโทษเขาเพราะบาปของเขา เขา
จะกลับไปย ังอ ียปิต์ 14 เพราะวา่อสิราเอลได้ลืมพระผู้สรา้ง
ของตนเสียแล้ว จึงสรา้งวหิารขึ้นหลายแหง่ และยูดาห ์ก็  ทว ี
จํานวนเมืองท่ี มี กําแพงขึ้ นอ ีก  แต่ เราจะส่งไฟมายงัเมือง
เหล่าน้ีของเขา และไฟจะเผาผลาญปราสาทของเมืองเหล่า
น้ี เสีย 

9
อสิราเอลจะมีมดลูกท่ี แท้  งบ ุตรและหวันมท่ี เหีย่วแหง้ 

1  โอ อสิราเอล เอย๋ อยา่ เปรม ปร ีดิ ์ ไป อยา่ เปรม ปร ีดิ ์
อยา่งชนชาติทัง้หลายเลย เพราะเจ้าทัง้หลายเล่นชู้นอกใจ
พระเจ้าของเจ้า  เจ้ าทัง้หลายร ักค ่าสินจ้างของหญิงแพศยา
ตามบรรดาลานนวดข้าว 2  แต่ ลานนวดข้าวและบ่อยํ่าองุน่
จะไม่พอเล้ียงเขา และน้ําองุน่ใหม่ ก็ จะขาดไป 3 เขาทัง้หลาย
จะไม่ ได้ อาศัยอยู่ในแผ่นดินของพระเยโฮวาห์  แต่ เอฟรา
อมิจะกลับไปย ังอ ียปิต์ เขาจะรบัประทานอาหารไม่สะอาด
อยู ่ท่ี ในอสัซีเรยี 4 เขาจะไม่ ทําพิธ ีเทน้ําองุน่ถวายพระเย
โฮวาห์ เขาจะไม่กระทําให ้พระองค์ พอพระทัย เครือ่งสัตว
บูชาของเขาจะเป็นเหมือนขนมปังสําหรบั ไว ้ทุกข์  แก่  เขา  
ผู้ ใดรบัประทานก็จะมี มลทิน เพราะวา่ขนมปังสําหรบัจิต
วญิญาณของเขาจะไม่ เข ้าไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
5  เจ้ าจะทําอะไรกันเม่ือถึงวนัเทศกาล และในวนัเทศกาล
ของพระเยโฮวาห์ 6  เพราะ  ดู  เถิด เขาหนีไปหมดแล้วเพราะ
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เหตุ ความพินาศ  อยีปิต์ จะรวบรวมเขาไว้ เมืองเมมฟิสจะ
ฝังเขา ต้นตําแยจะยดึสิง่ประเสรฐิท่ีทําด้วยเงนิของเขาไว ้
เสีย ต้นหนามจะงอกขึ้นในเต็นท์ของเขา 7 วนัลงโทษมาถึง
แล้ว และว ันที ่จะทดแทนก็มาถึงแล้ว อสิราเอลจะรู ้เรือ่ง  ผู้  
พยากรณ์ เป็นคนเขลาไปแล้ว  ผู้  ท่ีอยู ่ฝ่ายจิตวญิญาณก็บ้า
ไปเน่ืองด้วยความชัว่ชา้ใหญ่ยิง่ของเจ้า และความเกลียด
ชงั ยิง่ ใหญ่ ของ เจ้า 8 ยาม แหง่ เอ ฟ รา อิ มอ ยู่ กับ พระเจ้า
ของเรา  แต่  ผู้  พยากรณ์ เป็นเหมือนกับของพรานดักนกอยู่
ตามทางของเขาทัว่ไปหมด และความเกลียดชงัอยู่ในพระ
นิเวศแหง่พระเจ้าของเขา 9 เขาเส่ือมทรามลึกลงไปในความ
ชัว่อยา่งมากมายดังสมัยเมืองกิเบอาห์  พระองค์ จึงจะทรง
ระลึกถึงความชัว่ชา้ของเขา  พระองค์ จะทรงลงโทษเพราะ
บาปของเขา 10 เราพบอสิราเอลเหมือนพบผลองุน่อยู่ในถิน่
ทุ รก ันดาร เราพบบรรพบุรุษของเจ้าทัง้หลายเหมือนพบผล
มะเด่ือรุน่แรกท่ีต้นมะเด่ือเม่ือออกในฤดู แรก  แต่ เขาไปหา
พระบาอลัเปโอร์ และถวายตัวของเขาไว ้แด่  สิ ่ งอ ันน่าอดสู 
น้ัน และกลายเป็นสิง่ ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนอยา่งสิง่ ท่ีเขารกั
น้ัน 11 สําหรบัเอฟราอมิ สงา่ราศีของเขาก็จะบินไปเหมือน
อยา่งนก  ไม่มี การคลอด  ไม่มี การมี ท้อง  ไม่มี การตัง้ครรภ์
12  ถึงแม้ วา่เขาจะเล้ียงลูกไว ้ได้ จนโต เราก็จะพรากเขาไป
เสียจนไม่เหลือสักคนเดียว  เออ  วบิัติ  แก่  เขา เม่ือเราพราก
จากเขาไป 13 เอฟราอ ิมน ้ัน  ดังท่ี เราเหน็เมืองไทระ  ก็ ปลูก
ไวใ้นสถานท่ี ถูกใจ  แต่ เอฟราอมิต้องนําลูกหลานของตนไป
มอบให ้ฆาตกร 14  โอ พระเยโฮวาห ์เจ้าข้า ขอประทานแก่ เขา 
 พระองค์ จะประทานอะไรแก่ เขา ขอประทานมดลูกท่ี แท้  งบ 
ุตรและหวันมท่ี เห ่ียวแหง้แก่ เขาทัง้หลาย 15 ความชัว่ของ
เขาทุกอยา่งอยู่ในกิลกาล เราได้ เกล ียดชงัเขา  ณ  ท่ีน่ัน เรา
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จะขับเขาออกไปจากนิเวศของเรา เพราะความชัว่รา้ยแหง่
การกระทําของเขา เราจะไม่รกัเขาอกีเลย  เจ้ านายทัง้สิน้
ของเขาก็ ล้วนแต่ คนกบฏ 16 เอฟราอมิถูกทําลายเสียแล้ว
รากของเขาก็ เห ่ียวแหง้ไป เขาทัง้หลายจะไม่ มี ผลอกี  เออ  
แม้ว ่าเขาจะเกิ ดล ูกหลาน เราก็จะฆ่าผู้บังเกิดจากครรภ์ซ่ึง
เป็ นที ่รกัของเขาเสีย 17 พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเหวีย่งเขา
ทิง้ไป เพราะเขาทัง้หลายมิ ได้ เชื่อฟังพระองค์ เขาจะเป็นคน
พเนจรอยูท่่ามกลางประชาชาติ ทัง้หลาย 

10
การลงโทษอสิราเอล

1 อสิราเอล เป็น เถา องุ ่นที ่ เปล่า ประโยชน์ ซ่ึง เกิด ผล
สําหรบัตัวเขาเอง  เก ิดผลมากขึ้นเท่าใด ยิง่สรา้งแท่นบูชา
มากขึ้นเท่าน้ัน เม่ือประเทศของเขาเฟ่ืองฟูขึ้นเขาก็ยิง่ให้
เสาศั กด ์ิ สิทธิ ์ของเขาเจรญิขึ้น 2  จิ ตใจของเขาเทียมเท็จ  
บัดน้ี เขาจึงต้องทนรบัโทษของความผิด  พระองค์ จะทรง
พังแท่นบูชาของเขาลง และทําลายเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์ของเขา
เสีย 3  คราวน้ี เขาจะพูดเป็นแน่ วา่ �เราไม่ มี  กษัตรยิ ์เพราะ
เราไม่ยาํเกรงพระเยโฮวาห์ หากเรามี กษัตรยิ ์ ท่านจะทํา
ประโยชน์อะไรให ้แก่ เราบ้าง� 4 เขาพูดพล่อยๆ เขาทําพันธ
สัญญาด้วยคําปฏิญาณลมๆแล้งๆ การพิพากษาจึงงอกงาม
ขึ้นมาเหมือนดี หมี  อยู ่ในรอ่งรอยไถท่ีในทุ่งนา 5 ชาวสะมา
เรยีจะหวาดกลัวเพราะเหตุลูกว ัวท ่ีเบธาเวน  คนที ่น่ันจะ
ไว ้ทุกข์ เพราะรู ปน ้ัน และปฏิมากรปุโรหติของท่ีน่ันซ่ึงเคย
ชื่นชมยนิดีกับรู ปน ้ั นก ็จะพิลาปรํา่ไห้ เพราะเหตุสงา่ราศี ท่ี 
หมดไปจากรู ปน ้ัน 6  เออ  รู ปเคารพน้ันเองก็จะต้องถูกนํา
ไปย ังอ ัสซีเรยี เป็นบรรณาการแก่ กษัตรยิ ์เยเรบ็ เอฟราอมิ
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จะได้รบัความอปัยศ และอสิราเอลจะรูสึ้ กอ ับอายขายหน้า
เหตุแผนการของเขา 7 สําหรบัสะมาเรยี  กษัตรยิ ์ของเขา
จะมลายไปเหมือนฟองท่ีลอยอยู่บนผิ วน ้ํา 8  ปู  ชน ียสถาน
สูงของเมืองอาเวน อนัเป็นบาปของอสิราเอล จะต้องถูก
ทําลาย  ต้นไม้  ท่ี  มี หนามและผักท่ี มี หนามจะงอกขึ้นบนแท่น
บูชาของเขา เขาจะรอ้งบอกกับภูเขาวา่ �จงปกคลุมเราไว�้
และรอ้งบอกเนินเขาวา่ �จงล้ มท ับเราเถิด� 9  โอ อสิราเอล
เอย๋  เจ้ าได้กระทําบาปตัง้แต่ สม ั ยก ิเบอาห์ เขายงัหย ัดอย ู่ 
อยา่งน้ัน สงครามในกิเบอาห ์ไม่ มาทันลูกหลานแหง่ความ
ชัว่ชา้ 10 เราประสงค์จะลงโทษพวกเขา  ชนชาติ ทัง้หลายจะ
ประชุมกันสู้ เขา เม่ือเขามัดตัวเองไวใ้นรอยไถสองแถวของ
เขา 11 เอฟราอมิเป็ นว ัวสาวท่ี ได้ รบัการสอน มันชอบนวด
ข้าว เราจึงหวงคออนังามของมันไว้  แต่ เราจะเอาเอฟรา
อมิเข้าเทียมแอก  ยู ดาห ์ก็ ต้องไถ ยาโคบต้องคราดสําหรบั
ตนเอง 12 จงหวา่นความชอบธรรมไวสํ้าหรบัตัว จงเก่ียวผล
ของความเมตตา  เจ้ าจงไถดิ นที ่รา้งอยู่ เพราะเป็นเวลาท่ีจะ
แสวงหาพระเยโฮวาห์ จนกระทัง่พระองค์จะเสด็จมาโปรย
ความชอบธรรมลงให ้แก่  เจ้า 13  เจ้ าทัง้หลายได้ไถความชัว่
มา  แล ้วเจ้าทัง้หลายได้ เก ่ียวความชัว่ชา้  เจ้ าได้รบัประทาน
ผลของการมุสา ด้วยเหตุวา่เจ้าวางใจในทางของเจ้าและ
ในจํานวนพลรบของเจ้า 14  เหตุ ฉะน้ันเสียงสงครามจึงจะ
เกิดขึ้นท่ามกลางชนชาติของเจ้า ป้อมปราการทัง้สิน้ของ
เจ้าจะถูกทําลายอยา่งกับกษั ตร ิยช์ ัลม ันทําลายเมืองเบธาร์
เบลในวนัสงคราม พวกแม่ ถู กฟาดลงอยา่งยบัเยนิพรอ้มกั 
บลู กของนาง 15 เมืองเบธเอลจะกระทําแก่ เจ้ าเชน่น้ีแหละ
เพราะความชัว่รา้ยใหญ่ยิง่ของเจ้า ในรุง่เชา้วนัหน่ึงกษั ตร ิย์
อสิราเอลจะถูกตัดขาดเสียหมดสิน้
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11
ความรกัของพระเจ้าสําหรบัชนชาติอสิราเอลผู้ ไม่มี  บิดา 

1ครัง้เม่ื ออ ิสราเอลยงัเด็กอยู่ เราก็รกัเขา เราได้เรยีกบุตร
ชายของเราออกมาจากประเทศอยีปิต์ 2 พวกเขายิง่เรยีก
เขามากเท่าใด เขายิง่ออกไปหา่งจากพวกเขามากเท่าน้ัน
เขาถวายสัตวบูชาแก่พระบาอลั และเผาเครือ่งหอมถวาย
แก่ รู ปเคารพสลักอยู ่เรือ่ยไป 3  แต่ เราน่ีแหละสอนเอฟรา
อมิให ้เดิน เราอุม้เขาทัง้หลายไว้  แต่ เขาหาทราบไม่ วา่ เรา
เป็นผู้รกัษาเขาให ้หาย 4 เราจูงเขาด้วยสายแหง่มนษุยธรรม
และด้วยปลอกแหง่ความรกั เราเป็นผู้ถอดแอกท่ีขากรรไกร
ของเขาออก และเราก้มลงเล้ียงเขา 5 เขาจะไม่ กล ับไปยงั
แผ่นดิ นอ ียปิต์  แต่ อสัซีเรยีจะเป็นกษั ตร ิย์ของเขา เพราะ
เขาปฏิเสธไม่ยอมกลับมา 6 ดาบจะรุกรานบรรดาหวัเมือง
ของเขา ทําลายกิง่ทัง้หลายของเขาเสียและกลื นก ินเขาเสีย
เพราะแผนการของเขา 7 ประชาชนของเราโน้มไปในทาง
เหนิหา่งจากเรา  ถึงแม้ พวกเขาเรยีกเขาทัง้หลายให้มาหา
พระองค์ ผู้  สูงสุด  ไม่มี ใครยอมยกยอ่งพระองค์ 8 เอฟราอมิ
เอย๋ เราจะปล่อยเจ้าได้ อยา่งไร อสิราเอลเอย๋ เราจะโยนเจ้า
ไปให ้ผู้ อื่นได้ อยา่งไร เราจะปล่อยเจ้าใหเ้หมือนเมืองอดัมาห ์
ได้  อยา่งไร เรากระทําเจ้าให้เหมือนเมืองเศโบยมิได้ อยา่งไร 
 จิ ตใจของเราป่ันป่วนอยู ่ภายใน ความเอน็ดูของเราก็ คุ  กรุ ่
นขึ้น 9 เราจะไม่ลงอาชญาตามท่ีเรากริว้จัด เราจะไม่ กล ับ
ไปทําลายเอฟราอ ิมอ ีก เพราะเราเป็นพระเจ้าไม่ ใช ่ มนษุย ์
เราเป็นผู้ บรสุิทธิ ์ท่ามกลางพวกเจ้า เราจะไม่ เข ้าในเมือง
10 เขาทัง้หลายจะติดตามพระเยโฮวาห ์ไป  ผู้ ซ่ึ งม ี สิ งหนา
ทดัง่ราชสีห์  เออ  พระองค์ จะทรงเปล่งพระสิงหนาท และ
บุตรทัง้หลายของพระองค์จะตัวสัน่สะท้านมาจากทิศตะวนั



โฮเชยา 11:11 xviii โฮเชยา 12:10

ตก 11 เขาจะตัวสัน่สะท้านมาเหมือนวหิคจากอยีปิต์ และ
เหมือนนกเขาจากแผ่นดิ นอ ัสซีเรยี เราจะใหเ้ขากลับไปบ้าน
ของเขา พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 12 เอฟราอมิได้กัน้
ล้อมเราไว้ด้วยความมุสา และวงศ์วานอสิราเอลล้อมเรา
ด้วยเล่ห ์ลวง  แต่  ยู ดาห์ยงัปกครองอยู่กับพระเจ้าและสัตย์
ซ่ืออยูกั่บพวกว ิสุทธ ิ ชน 

12
พระเจ้าทรงประสงค์ ให ้อสิราเอลกลับมาหาพระองค์

1 เอฟราอมิเล้ียงตนด้วยลม และตามหาลมตะวนัออก
อยู่ วนัยงัค่ําเขาทวีความมุสาและการรกรา้ง เขาทําพันธ
สัญญากับอสัซีเรยีและขนเอาน้ํามันไปให ้อยีปิต์ 2 พระเย
โฮวาห์ทรง มี คดี กับ ยูดาห์และจะลงโทษยาโคบตามการ
ประพฤติของเขา และจะทรงทดแทนเขาตามการกระทํา
ของเขา 3 ในครรภ์ของมารดาเขายดึส้นเท้าพี่ชายของเขา
และโดยกําลังของเขาเอง เขา จึ งม ีอาํนาจกับพระเจ้า 4  
เออ เขามีอาํนาจเหนือทูตสวรรค์และมี ชยั เขารอ้งไห้และ
วงิวอนต่อพระองค์ เขาพบพระองค์ ท่ี เบธเอล และพระองค์
ตรสัสนทนากับเราท่ี น่ัน 5 คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่พล
โยธา พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที ่ระลึกของเขา 6 � เหตุ ฉะน้ัน
เจ้าจงกลับมาหาพระเจ้าของเจ้า ยดึความเมตตาและความ
ยุ ติ ธรรมไว ้ให ้ มัน่ และรอคอยพระเจ้าของเจ้าอยู ่เสมอ �
7 เขาเป็นพ่อค้า ในมือของเขามี ตราชู  ขี้ ฉ้อ เขารกัท่ีจะบีบ
บังคับ 8 เอฟราอมิได้ กล่าววา่ � แท้  จร ิงข้าพเจ้าเป็นคนมั ่
งม ี ข้าพเจ้าหาทรพัยเ์พื่อตนเอง ในการกระทําทัง้หลายของ
ข้าพเจ้า เขาจะไม่พบความชัว่ชา้ท่ีนับวา่เป็นความบาปได้�
9 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าตัง้แต่ครัง้แผ่นดิ นอ 
ียปิต์ เราจะกระทําให ้เจ้ าอาศัยอยู่ในเต็นท์ อกี ดังในสมัย
ท่ี มี เทศกาลเล้ียงตามกําหนด 10 เรา ได้ พู ดทางบรรดา ผู้ 
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พยากรณ์  แล้ว เราให ้เก ิดนิ มิ ตมากขึ้น เราให้คําอุปมาโดย
ทางการรบัใช้ของผู้ พยากรณ์ 11  มี ความชัว่ชา้ในกิเลอาด
หรอื  แน่ นอนเขาทัง้หลายก็เป็ นอน ิจจัง เขาเอาววัผู้ถวาย
บูชาในกิลกาล  เออ แท่นบูชาของเขาก็จะเหมือนกองหนิ
อยู่บนรอยไถในท้องนา 12 ยาโคบหนีไปยงัแผ่นดินอารมั
อสิราเอลได้ทํางานเพื่อจะได้ ภรรยา ท่านเล้ียงแกะเพื่อให ้
ได้  ภรรยา 13 พระเยโฮวาห์ทรงนําคนอสิราเอลขึ้นมาจาก
อยีปิต์โดยผู้ พยากรณ์ คนหน่ึง  พระองค์ ทรงรกัษาเขาไวโ้ดย
ผู้ พยากรณ์ คนหน่ึง 14 เอฟราอิมกระ ทําให ้พระองค์ ทรง
พิโรธอยา่งขมขื่น ดังน้ันพระองค์ทรงปล่อยใหเ้ลือดของเขา
ติ ดอย ู่กับ เขา และองค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรงสนองเขา ด้วย
ความอปัยศซ่ึงเขาใหต้กกับพระองค์

13
พระเจ้าทรงลงโทษอสิราเอล

1 เม่ือเอฟราอมิพูดด้วยตัวสัน่ เขาได้ยกยอ่งตัวเองใน
อสิราเอล  แต่ เม่ือ เอฟราอมิ ได้กระทําผิด ด้วยพระบาอลั
เขาก็ ตาย 2  เดีย๋วน้ี เขายิง่ทําบาปมากขึ้น และสรา้งรูปหล่อ
ไว้ สําหรบั ตัว เป็ นร ูปเคารพท่ีสรา้ง ด้วยเงนิตามความคิด
ของเขาเอง เป็นงานของชา่ง ท่ีสรา้งขึ้น ทัง้ น้ัน เขากล่าว
วา่ �สําหรบัคนท่ีถวายสัตวบูชาแด่ สิ ่งเหล่าน้ี จงให้เขาจุบ
รูปลูกววั� 3 เพราะฉะน้ันเขาจึงเหมือนหมอกในเวลาเชา้
หรอืเหมือนน้ําค้าง ท่ีหายไปตัง้แต่ เชา้ เหมือนแกลบท่ีลม
หมุนพัดไปจากลานนวดข้าว หรอืเหมือนคว ันที ่ออกมาจาก
ชอ่งลม 4 เราคือพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้า  ตัง้แต่ ครัง้
แผ่นดิ นอ ียปิต์  เจ้ า ทัง้ หลาย ไม่ รู ้จัก พระ อื่น นอกจาก เรา
เพราะไม่ มี  ผู้ ชว่ยอื่นใดนอกจากเรา 5 เราน่ีแหละท่ี คุ ้นเคย
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กับเจ้าท่ีในถิน่ทุ รก ันดาร ในแผ่นดิ นที ่กันดารน้ํา 6 เม่ือเขา
ได้รบัประทานเต็มคราบแล้ว เขาก็ อิม่หนํา และจิตใจของ
เขาก็ผยองขึ้น เพราะฉะน้ันเขาจึงลืมเราเสีย 7 ดังน้ันเรา
จึงเป็นเหมือนสิงโตต่อเขา และเราจะซุ่มคอยอยู่ตามทาง
อยา่งเสือดาว 8 เราจะตะครุบเขาอยา่งกับแม่ หมี  ท่ี  ถู กพราก
ลูก เราจะฉีกอกของเขาและจะกินเขาเสียท่ีน่ันอยา่งสิงโต  
สัตว ์ป่าทุ่งจะฉีกเขา

อสิราเอลได้ กล ับใจเสียใหม่
9  โอ อสิราเอลเอย๋  เจ้ าได้ทําลายตัวเอง  แต่ เราชว่ยเจ้าได้

10 เราประสงค์เป็นกษั ตร ิย์ของเจ้า  กษัตรยิ ์อื่นๆท่ีสามารถ
ชว่ยเจ้าในเมืองทัง้หลายของเจ้าอยู ่ท่ีไหน และผู้ปกครอง
ของเจ้าอยู ่ท่ีไหน คือพวกเหล่าน้ั นที ่ เจ้ าได้ กล ่าวเรือ่งเขา
วา่ �ขอตัง้กษั ตร ิย์และเจ้านายไว ้ให ้ แก่  ข้าพเจ้า � 11 เพราะ
ความกริว้ของเรา เราจึงให ้เจ้ ามี กษัตรยิ ์และเพราะความ
โกรธของเรา เราจึงเอากษั ตร ิย์ น้ันไปเสีย 12 ความชัว่ชา้
ของเอฟราอิมก็หอ่ไว้ บาปของเขาก็ เก ็บสะสมไว้ 13 การเจ็ 
บท ้องเตือนให้เขาคลอดก็มาถึงเขา  แต่ เขาเป็นบุตรชายท่ี 
เขลา ด้วยวา่ถึงเวลาแล้วเขาก็ ไม่ ยอมคลอดออกมา 14 เรา
จะไถ่เขาใหพ้้นอาํนาจแดนคนตาย เราจะไถ่เขาใหพ้้นความ
ตาย  โอ มัจจุราชเอย๋ เราจะเป็นภัยพิบั ติ ทัง้หลายของเจ้า  
โอ แดนคนตายเอย๋ เราจะเป็นความพินาศของเจ้า การก
ลับใจเสียใหม่จะถูกบดบังไวพ้้นสายตาของเรา 15  แม้ว ่าเขา
จะงอกงามขึ้นท่ามกลางพี่ น้อง ลมตะวนัออก คือลมของ
พระเยโฮวาห์จะพัดมา ขึ้นมาจากถิน่ทุ รก ันดาร และตาน้ํา
ของเขาจะแหง้ไป และน้ําพุของเขาก็จะแหง้ผาก ลมน้ันจะ
รบิของมีค่าทัง้หมดเอาไปจากคลังของเขา 16 สะมาเรยีจะ
กลายเป็ นที ่ รกรา้ง เพราะเธอได้กบฏต่อพระเจ้าของเธอ เขา
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ทัง้หลายจะล้มลงด้วยดาบ ทารกของเขาจะถูกจับโยนลงให้
แหลกเป็นชิน้ๆ และหญิ งม ี ครรภ์ จะถูกผ่าท้อง

14
การสารภาพและการกลับใจนําพระพรมา

1  โอ อสิราเอลเอย๋ จงกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของ เจ้า  เจ้ า สะ ดุ ดก ็เพราะ ความ ชัว่ ชา้ ของ เจ้า 2 จง นํา
ถ้อยคํามาด้วยและกลับมาหาพระเยโฮวาห์ จงทูลพระองค์ 
วา่ �ขอทรงโปรดยกความชัว่ชา้ทัง้หมด ขอทรงพระกรุณา
รบัข้าพระองค์ ทัง้หลาย ข้าพระองค์จึงจะนําลูกววัแหง่รมิ
ฝีปากของข้าพระองค์ทัง้หลายมาถวาย 3 อสัซูรจะไม่ชว่ยข้า
พระองค์ ทัง้หลาย ข้าพระองค์ทัง้หมดจะไม่ ขี่ม้า ข้าพระองค์
ทัง้หลายจะไม่ กล ่าวต่อไปวา่ �พระของเราทัง้หลาย�  แก่  
สิ ่งท่ีมือของข้าพระองค์ ได้ สรา้งขึ้น เพราะวา่ในพระองค์ลูก
กําพรา้พ่อพบพระกรุณาคุ ณ � 4 เราจะชว่ยรกัษาเขาใหห้าย
จากการกลับสัตย์ของเขา เราจะรกัเขาทัง้หลายด้วยเต็มใจ
เพราะวา่ความกริว้ของเราหนัไปจากเขาแล้ว 5 เราจะเป็น
เหมือนน้ําค้างแก่ อสิราเอล เขาจะเบิกบานอยา่งดอกบัว เขา
จะหยัง่รากเหมือนเลบานอน 6 กิ ่งก ้านของเขาจะขยายออก
เขาจะงามเหมือนต้นมะกอกเทศ และจะมี กล ่ินหอมเหมือน
เลบานอน 7 เขาทัง้หลายท่ี อยู ่ ใต้ รม่ เงาของเขาก็จะกลับ
มา เขาจะเจรญิขึ้นเหมือนข้าว จะออกดอกเหมือนเถาองุน่
และจะมี กล ่ินเหมือนน้ําองุน่แหง่เลบานอน 8 เอฟราอมิจะ
กล่าววา่ �เราต้องเก่ียวข้องอะไรกับรูปเคารพต่อไป� เรา
เองได้ยนิเขาและคอยดู เขา เราเป็นเหมือนต้นสนสามใบ
เขียวสด และผลของเจ้าก็ ได้ มาจากเรา 9  ผู้ ใดท่ี ฉลาด  ก็  
ให ้ เข ้าใจสิง่เหล่าน้ี เถิด  ผู้ ใดท่ี ชา่งสังเกต  ก็  ให ้เขารู้ เพราะ
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วา่พระมรรคาของพระเยโฮวาห ์ก็  เท่ียงตรง  ผู้ ชอบธรรมทัง้
หลายก็เดินในทางน้ี  แต่  ผู้ ทรยศก็สะดุ ดอย ู่ในทางน้ี
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