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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โฮเชยา

โฮเชยาอยู่ ก่อนสมัย ที่ อส
ิ ราเอลหรือ ยู ดาห์ เป็น เชลย เขา
อยู่ ใน สมัย เดีย วกันกับ อา โมส อิส ยาห์ และ มี คาห์แห่ง ยู
ดาห์ เยเรมียเ์ ป็นผู้พยากรณ์ ที่ร้องไห้แห่งยูดาห์ (อาณาจักร
ใต้) ฉั นใด โฮ เชย า เป็น ผู้พยากรณ์ แห่งกา รพิ พาก ษา ใน
อิสราเอล (อาณาจักร เหนื อ) ฉั น นั ้น ดัง นั ้น เขา พยากรณ์
ก่อน สมัย ของ เยเร มีย์ เอ เส เคียล และ ดา เนี ยล หนังสือ
โฮ เชย า อยู่ หลัง หนั งสือ ของ ทัง้ สาม คน นี้ เพราะ ว่า โฮ เชย
าเป็นที่ เรา เรียก ว่า ผู้พยากรณ์ น้ อย เขา พยากรณ์ ใน สมัย
เดีย วกันกับ 2 พกษ และ 2 พศด โฮ เชย า พยากรณ์ ใน
สมัยเดียวกันกับที่อิสราเอล (อาณาจักรเหนื อ) ถูกนําไปเป็น
เชลยครัง้ แรก (2 พกษ 14-17, โดยเฉพาะ 17:4-6)
เล่มนี้มีคํา ว่า กล่าว ตัก เตือน เรือ
่ ง ความ บาป ของ ชาว
อิสราเอล พร้อม ด้วย คํา พยากรณ์ ถึง การก ลับ มา รวบรวม
ของชนชาติของพระเจ้า
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่า กิจการต่างๆที่กล่าวถึง
ในหนั งสือเล่มนี้ได้ใช้เวลาประมาณ 60 ปี
1

พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง มาถึง โฮเชยา บุตรชาย
เบ เออ รี ใน รัช กาล อุส ซี ยาห์ โยธา ม อา หัส และ เฮ เซ คี
ยาห์ กษั ตริยทั
์ ง้ หลายแห่ง ยู ดาห์ และในรัช กาลเยโรโบอัม
ราชโอรสของโยอาช กษั ตริยอิ
์ สราเอล
ภรรยาที่เป็นหญิงเจ้าชู้
2 เมื่อพระเยโฮวาห์ตรัสทางโฮเชยาเป็ นครัง
้ แรกนั ้น พระ
เยโฮวาห์ ตรัส กับ โฮเชยาว่า “ไปซี ไปรับ หญิง เจ้าชู้ มาเป็น
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ภรรยา และเกิดลูกชู้กับนาง เพราะว่าแผ่นดินนี้ เล่นชูอย่
้ าง
ยิง่ โดยการละทิง้ พระเยโฮวาห์เสีย ” 3 ดัง นั ้น ท่านจึง ไปรับ
นางโกเมอร์บุตรสาวดิบ ลาอิม มาเป็น ภรรยา และนางก็มี
ครรภ์กับท่านและคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง 4 และพระเยโฮ
วาห์ ตรัส กับท่า นว่า “จงเรียกชื่อ เขาว่า ยิสเรเอล เพราะว่า
อีก ไม่ ชา้ เราจะลงโทษวงศ์ วานของเยฮูเหตุด้วยเรือ
่ งโลหิต
ของยิสเรเอล เราจะให้ราชอาณาจักรของวงศ์วานอิสราเอล
สิน
้ สุด ลงเสียที 5 ต่อ มาในวัน นั ้น เราจะหัก ธนูของอิสราเอล
ในหุบเขายิสเรเอล”
โล รุ หะ มาห์ เปรียบ ได้ กับ อิสราเอล ที่ พระเจ้า ไม่ ทรง
เมตตา
6 ต่อ มานางก็ตัง
้ ครรภ์ขึ้นอีก และคลอดบุตรสาวคนหนึ่ ง
และ พระ เจ้า ตรัส กับท่า นว่า “จง ตัง้ ชื่อบุต รสา วนั ้นว่า โล
รุ หะมาห์ เพราะเราจะไม่ เมตตาวงศ์ วานอิสราเอลอีก ต่อ ไป
แต่เราจะเอาเขาออกไปอย่างสิน
้ เชิง 7 แต่เราจะเมตตาวงศ์
วานยู ดาห์ และเราจะช่วยเขาให้ รอดพ้น โดยพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย เราจะไม่ ชว
่ ยเขาให้ รอดพ้น ด้วย
คัน ธนู หรือด้วย ดาบ หรือด้วย สงคราม หรือด้วย เหล่า ม้า
หรือด้วยเหล่าพลม้า”
โล อัม มี หมายความ ว่า อิสราเอล มิใช่ประชาชน ของ
พระเจ้า
8 เมื่อนางให้โลรุ หะมาห์หย่านมแล้ว นางก็ตัง
้ ครรภ์คลอด
บุตร ชาย คน หนึ่ ง 9 และ พระ เจ้า ตรัสว่า “จง เรียก ชื่อบุต
รนั ้นว่า โล อัม มี เพราะ เจ้า ทัง้ หลาย มิใช่ประชาชน ของ เรา
และเราก็มิใช่พระเจ้าของเจ้า”

อิสราเอลจะกลับคืนมาและรับพระพร
แต่จํานวนประชาชนอิสราเอลจะมากมายเหมือนเม็ด
ทรายในทะเล ซึ่งจะตวงหรือนั บไม่ถ้วน และต่อมาในสถาน
10
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ที่ ซ่ึง ทรงกล่าวแก่ เขาว่า “เจ้าทัง้ หลายไม่ใช่ประชาชนของ
เรา” ก็จะ กล่าว แก่ เขา ว่า “เจ้า ทัง้ หลาย เป็น บุตร ชาย ของ
พระเจ้า ผู้ทรง พระชนม์อยู่ ” 11 และ วงศ์ วาน ยู ดาห์ กับ วงศ์
วาน อิสราเอล จะ รวม เข้า ด้วย กัน และ เขา ทัง้ หลาย จะ ตัง้
ผู้หน่งึ ให้ เป็น ประมุข และจะพากัน ขึ้น ไปจากแผ่น ดิน นั ้น
เพราะวันของยิสเรเอลจะสําคัญมาก

2
อิสราเอลเปรียบกับภรรยาที่เล่นชูและถู
กทิง้ เสีย
้

1 “จงเรียกน้ องชายของเจ้าว่า ‘อัมมี’ จงเรียกน้ องสาวของ
เจ้า ว่า ‘รุ หะมาห์’ 2 จงว่า กล่าวมารดาของเจ้า จงว่า กล่าว

เถิด เพราะว่านางไม่ใช่ภรรยาของเรา และเราไม่ใช่สามีของ
นาง ฉะนั ้นให้เธอทิง้ การเล่นชู้เสียจากสายตาของเธอ และ
ทิง้ การล่วงประเวณี เสีย จากระหว่างถัน ของนาง 3 เกรงว่า
เราจะต้องเปลื้องผ้า ของนางจนเปลือยเปล่า กระทํา ให้นาง
เหมือ นวันที่ นางเกิด มา กระทํา ให้นางเหมือนถิน
่ ทุรกัน ดาร
และ กระทํา ให้ นาง เห มือ น แผ่นดินที่แห้ง แล้ง และ สังหาร
นางเสียด้วยความกระหาย 4 เราจะไม่มีความสงสารต่อบุตร
ทัง้ หลาย ของ นาง เพราะ ว่า เขา ทัง้ หลาย เป็น ลูก ของ การ
เล่น ชู้ 5 เพราะว่า มารดาของเขาเล่น ชู้ เธอผู้ที่ให้กําเนิ ด เขา
ทัง้ หลายได้ประพฤติความอับอาย เพราะนางกล่าวว่า ‘ฉั น
จะ ตาม คน รัก ของ ฉั น ไป ผู้ ให้อาหาร และ นํ้า แก่ฉั น เขา ให้
ขนแกะและป่านแก่ฉั น ทัง้ นํ้ามัน และของดื่ม’ 6 เพราะเหตุ
นี้ ดูเถิด เราจะเอาหนามให้ สะทางของนางไว้ เราจะสร้าง
กําแพงกัน
้ นางไว้เพื่อมิให้นางหาทางของนางพบ 7 นางจะไป
ตามบรรดาคนรัก ของนาง แต่ก็จะตามไม่ทัน นางจะเที่ยว
เสาะ หา เขา ทัง้ หลาย แต่นาง ก็ จะ ไม่ พบ เขา แล้ วนา ง จะ
ว่า ‘ฉั น จะไปหาผัว คนแรกของฉั น เพราะแต่ ก่อนนั ้น ฐานะ
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ฉั นยังดีกว่าเดีย
๋ วนี้ ’ 8 แต่นางหาทราบไม่ วา่ เราเป็นผู้ให้ข้าว
นํ้า องุน
่ และนํ้ามัน และได้ให้เงิน และทองมากมายแก่นาง
ซึ่ง เขา ใช้ สําหรับ พระ บา อัล 9 เพราะ ฉะนั ้น เรา จะ กลับ มา
และจะเรียกข้าวคืน ตามกําหนดฤดูกาล และเรียกนํ้า องุน
่
คืน ตามฤดู และเราจะเรียกขนแกะและป่านของเรา ซึ่ง ให้
เพื่อ ใช้ ปกปิด กายเปลือยเปล่า ของนางนั ้น คืน เสีย 10 คราว
นี้ เราจะเผยความลามกของนางท่ามกลางสายตาของคน
รัก ของนาง และไม่มีใครช่วยให้ นางพ้นมือ เราได้ 11 เราจะ
ให้ บรรดา ความ ร่าเริง ของ นาง สิน
้ สุด ลง ทัง้ เทศกาล เลี้ยง
เทศกาล ขึ้น หนึ่ ง คํ่า วัน สะ บา โต และ บรรดา เทศกาล ตาม
กําหนดทัง้ สิน
่ และต้น มะเดื่อ
้ ของนาง 12 เราจะให้ เถาองุน
ของนางร้างเปล่าที่นางคุยว่า ‘นี่ แหละเป็นสินจ้างของฉั นซึ่ง
คนรัก ของฉั น ให้ฉั น ’ เราจะทําให้ กลายเป็น ป่า และสัตว์ ป่า
ทุ่ง จะกิน เสีย 13 เราจะทําโทษนางเนื่ องในวัน เทศกาลเลี้ยง
พระบาอัล เมื่อ นางเผาเครือ
่ งหอมบูชาพระเหล่า นั ้น แล้ว
ก็แต่งกาย ของ นาง ด้วย แหวน และ เพชร พลอย ต่างๆ และ
ติดตามบรรดาคนรัก ของนางไป และลืม เราเสีย พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ แหละ
อิสราเอลจะกลับคืนมา
14 ดูเถิด เหตุ นี้เราจะเกลี้ย กล่อมนาง พานางเข้าไปในถิน
่
ทุรกันดารและปลอบใจนาง 15 เราจะให้นางมีสวนองุนที
่ ่นั ่น
กระทํา ให้ หุบเขาอาโคร์ เป็น ประตูแห่งความหวัง แล้ วนาง
จะร้องเพลงที่ นั่น อย่างสมัย เมื่อ นางยัง สาวอยู่ ดัง ในสมัย
เมื่อนางขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ 16 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ใน
วันนั ้นเจ้าจะเรียกเราว่า ‘สามีของฉั น’ เจ้าจะไม่เรียกเราว่า
‘พระบาอัล ของฉั น’ อีก ต่อ ไป 17 เพราะว่า เราจะเอาชื่อ พระ
บาอัล ออกเสีย จากปากของนาง นางจะไม่ ระลึก ถึง ชื่อ นี้ อีก
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ต่อ ไป 18 ใน ครัง้ นั ้น เพื่อ เขา เรา จะ กระทํา พันธ สัญญา กับ
บรรดาสัตว์ป่าทุ่ง บรรดานกในอากาศและบรรดาสัตว์เลื้อย
คลานบนแผ่น ดิน เราจะทําลายคัน ธนู ดาบและสงคราม
เสีย จาก แผ่น ดิน และ เรา จะ กระทํา ให้ เขา นอน ลง อย่าง
ปลอดภัย 19 เราจะหมัน
้ เจ้าไว้สําหรับเราเป็นนิ ตย์ เออ เราจะ
หมัน
้ เจ้า ไว้ สําหรับ เราด้วยความชอบธรรม ความยุติธรรม
ความเมตตาและความกรุ ณา 20 เราจะหมัน
้ เจ้า ไว้ สําหรับ
เราด้วยความสัตย์ซื่อ และเจ้าจะรู จ
้ ักพระเยโฮวาห์” 21 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า “ต่อ มาในวันนั ้น เราจะฟัง คือ เราจะฟัง ฟ้า
สวรรค์ และฟ้าสวรรค์ จะฟังพิภพ 22 และพิภพจะฟังข้าว นํ้า
องุน
่ และนํ้ามัน สิ่งเหล่านี้ จะฟังยิสเรเอล 23 เราจะหว่านเขา
ไว้ในแผ่น ดิน สําหรับ เรา เราจะเมตตานางผู้ที่มิได้รับ ความ
เมตตา และ เรา จะ พูดกับ คน เห ล่านั ้นที่มิได้เป็น ประชาชน
ของเราว่า ‘เจ้าเป็น ประชาชนของเรา’ และเขาจะกล่าวว่า
‘พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์’ ”

3

ความ รัก ของ พระเจ้า จะ ทรง ช่วย อิสราเอล ที่ กําลัง
ทําบาปอยูให้
่ กลับคืนมา
1 และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “จง ไป อีก ครัง
้
หนึ่ ง ไปสมานรักกับ หญิง คนหนึ่ ง ซึ่ง เป็น คนรัก ของชู้ และ
เป็น หญิง ล่วง ประเวณี เห มือ นพ ระ เย โฮ วาห์ ทรง รัก วงศ์
วานอิสราเอลอย่างนั ้นแหละ แม้ว่าเขาจะหลงใหลไปตามพ
ระ อื่น และ นิ ยม ชม ชอบ กับ ขน มลูกองุ่น แห้ง” 2 ดัง นั ้น
แหละ ข้าพเจ้า จึง ได้ ซ้ือ นางมาเป็น เงิน สิบ ห้า เชเขลกับข้าว
บาร์เลย์หน่งึ โฮ เม อร์ครึง่ 3 ข้าพเจ้า จึง พูดกับ นาง ว่า “เธอ
ต้องรอฉั น ให้ หลายวัน หน่ อย อย่า เล่น ชูอี
้ ก อย่า ไปเป็น ของ
ชายอื่นอีก ส่วนฉั นก็ จะไม่เข้า หาเธอด้วย” 4 เพราะว่า วงศ์

โฮเชยา 3:5

6

โฮเชยา 4:7

วานอิสราเอลจะคงอยู่ อย่างไม่มีกษั ตริย์ และไม่มีเจ้านาย
เป็น เวลานาน ทัง้ จะไม่มีการสัก การบูชา หรือ เสาศักดสิ
ิ์ ทธิ์
5
หรือเอโฟด หรือรู ปพระ ภายหลังวงศ์วานอิสราเอลจะกลับ
มา และแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา และแสวงดา
วิดกษั ตริย์ของเขาทัง้ หลาย และในกาลต่อไปเขาจะมีความ
ยําเกรงต่อพระเยโฮวาห์และต่อความดีของพระองค์

4

ความบาปทัง้ หลายของอิสราเอล

1 วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์

เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงมีคดีกับ ชาวแผ่น ดิน นั ้น เพราะ
ว่า ในแผ่น ดิน นั ้น ไม่มีความจริง ความเมตตา หรือ ความรู ้
ใน เรือ
่ ง พระเจ้า 2 มีแต่การ ปฏิญาณ การ มุสา การ ฆ่า กัน
การ โจรกรรม และ การ ล่วง ประเวณี เขา หาญ หัก พันธะ ทัง้
สิน
้ มีแต่เลือดซ้อนเลือด 3 เพราะฉะนั ้น แผ่นดินจึงเป็นทุกข์
บรรดาคนที่อยูในแผ่
่
น ดิน นั ้น จะอ่อนระอาใจ ทัง้ สัตว์ป่า ทุ่ง
และนกในอากาศด้วย และปลาในทะเลจะถูก นํา เอาไปเสีย
หมด 4 แต่อย่า ให้ผู้ใดใส่ ความหรือ อย่า ให้ผู้ใดฟ้อง เพราะ
ประชาชนของเจ้าก็ เหมือนกับ คนทัง้ หลายที่ต่อสู้กับ ปุโรหิต
5 ฉะนั ้น เวลา กลาง วัน เจ้า จะ สะดุด และ ผู้พยากรณ์ จะ สะ
ดุดกับเจ้าในเวลากลางคืน และเราจะทําลายมารดาของเจ้า
อิสราเอลปฏิเสธไม่รบ
ั ความรู ้
ประชาชนของเราถูก ทําลายเพราะขาดความรู ้ เพราะ
เจ้าปฏิเสธไม่รบ
ั ความรู ้ เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นปุโรหิต
ของเรา เพราะเจ้าหลงลืมพระราชบัญญัติแห่งพระเจ้าของ
เจ้า เราก็ จะลืม วงศ์ วานของเจ้า เสีย ด้วย 7 เขาทวี มากขึ้น
เท่าใด เขาก็ กระทํา บาปต่อ เรามากขึ้น เท่านั ้น ฉะนั ้น เราจะ
6
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ให้สง่าราศีของเขากลายเป็นความอับอาย 8 เขาเลี้ยงชีพอยู่
ด้วยบาปแห่งประชาชนของเรา เขามุ่งที่จะอิมด
่ ้วยความชัว่
9
ช้าของคนเหล่านั ้น ปุโรหิตเป็นอย่างไร ประชาชนก็จะเป็น
อย่างนั ้น เราจะลงทัณฑ์ เขาเนื่ องด้วยวิธี การของเขา เรา
จะลงโทษเขาตามการกระทํา ของเขา 10 เขาจะรับ ประทาน
แต่ไม่รูจั
้ กอม
ิ่ หนํา เขาจะเล่น ชู้ แต่ไม่เกิด ผลดก เพราะว่า
เขาได้ ทอดทิง้ การเอาใจใส่ พระเยโฮวาห์ 11 การเล่นชู้ เหล้า
องุน
่ และเหล้าองุน
่ ใหม่ชิงเอาจิตใจไปเสีย
เอฟราอิมผูกพันอยูก
่ ับรู ปเคารพ
ประชาชนของเราไปขอความเห็น จากสิง่ ที่ ทํา ด้วยไม้
และไม้ติ้วก็แจ้งแก่เขาอย่างเปิดเผย เพราะจิตใจที่ชอบเล่น
ชู้นําให้เขาหลงไป และเขาทัง้ หลายได้ละทิง้ พระเจ้าของเขา
เสียเพื่อไปเล่นชู้ 13 เขาถวายสัตวบูชาอยูที
่ ่ยอดภูเขาและทํา
สักการบูชาเผาอยูที
่ ่เนิ น เขา ใต้ต้น โอ๊ก ต้น ไค้ และต้น เอ็ลม์
เพราะว่า ร่ม ไม้เหล่า นี้ เย็น ดี เพราะฉะนั ้น ธิดาทัง้ หลายของ
เจ้า จึง จะ เล่น ชู้ และ เจ้า สาว ทัง้ หลาย จึง จะ ล่วง ประเวณี
14 เมื่อ ธิดา ทัง
้ หลาย ของ เจ้า เล่น ชู้ เรา ก็ไม่ลงโทษ หรือ
เมื่อ เจ้า สาว ของ เจ้า ล่วง ประเวณี เรา ก็ไม่ลง ทัณฑ์ เพราะ
ผู้ชายเองก็ หลงไปกับ หญิง แพศยา และทํา สักการบูชากับ
หญิงโสเภณี ดังนั ้นชนชาติที่ไม่มีความเข้าใจจะมาถึงความ
พินาศ 15 อิสราเอลเอ๋ย ถึงเจ้าจะเล่นชูก็
้ อย่าให้ยูดาห์มีความ
ผิด อย่า เข้าไปในเมือ งกิล กาลหรือ ขึ้น ไปยัง เบธาเวน และ
อย่า ปฏิญาณ ว่า “พระ เย โฮ วาห์ ทรง พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด
16
” เพราะว่า อิสราเอลนั ้น เสื่อมถอยเหมือนวัว สาวที่ เสื่อม
ลง บัดนี้ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง เลี้ยง เขา ดุจ เลี้ยง แกะ ใน ทุ่ง
กว้าง 17 เอฟราอิ มก็ ผูกพัน อยู่ กับ รู ป เคารพแล้ว ปล่อยเขา
แต่ลําพัง 18 เครือ
่ ง ดื่ม ของ เขา กลาย เป็น นํ้า เปรีย
้ ว เขา ก็
12
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ปล่อย ตัว ไป เล่น ชูเสมอ
ผู้ครอบ ครอง ของ เขา แส ดง ความ
้
รักด้วยความน่าละอาย ดังนั ้นจงให้ 19 ลมพายุเอาปีกห่อเขา
ไว้ เขาจะอดสูเพราะสัตวบูชาทัง้ หลายของเขา

5
อิสราเอลไม่กลับใจ

1 โอ ปุโรหิตทัง
้ หลาย จงฟังข้อนี้

วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จง
สดับ โอ ราชวงศ์กษั ตริย์ จงเงีย
่ หูฟัง เพราะเจ้า ทัง้ หลายจะ
ต้องถูก พิพากษา เพราะเจ้า เป็นกับอยู่ที่เมืองมิส ปาห์ และ
เป็น ข่าย กาง อยูที
่ ่เมือง ทา โบร์ 2 พวก กบฏ ได้ ฆ่า ฟัน ให้ลึก
แม้ว่า เราได้ตีสอนเขาเหล่า นี้ ทัง้ หมด 3 เรารู ้ จัก เอฟราอิม
และอิสราเอลก็มิได้ปิดบัง ไว้จากเรา โอ เอฟราอิม เอ๋ย เจ้า
เล่น ชู้ อิสราเอลก็ เป็น มลทิน 4 การกระทํา ของเขาไม่ยอม
ให้เขากลับ ไปยัง พระเจ้า ของเขา เพราะจิตใจที่เล่น ชูอยู
่
้ ใน
5
ตัว เขา เขา จึง ไม่รู จั
้ ก พระ เย โฮ วาห์ ความ เย่อ หยิง่ ของ
อิสราเอลก็ ปรากฏเป็น พยานที่หน้า เขาแล้ว อิสราเอลและ
เอฟราอิม จึง จะสะดุด เพราะความชัว่ ช้า ของตน ยูดาห์ก็จะ
พลอยล้ม ควํา่ ไปกับ เขาทัง้ หลายด้วย 6 เขาจะไปแสวงหา
พระเยโฮวาห์ ด้วยนําเอาฝูงแพะแกะฝูงวัวไป แต่เขาจะหา
พระองค์ไม่พบ พระองค์ทรงจากเขาไปแล้ว 7 เขาได้ ทรยศ
ต่อ พระเยโฮวาห์ เพราะเขาเกิดลู กนอกรีต บัดนี้ วัน ขึ้น คํ่า
จะผลาญเขาเสีย พร้อมกับ ไร่นาของเขา 8 จงเป่า แตรทอง
เหลืองขนาดเล็ก ที่ ในกิเบอาห์ จงเป่า แตรที่ ในรามาห์ จง
ร้องตะโกนที่ เบธาเวน โอ เบนยามิ น เอ๋ย มีคนตามหาเจ้า
9 ใน วัน แห่ง การ ห้าม ปราม นั ้น เอ ฟ รา อิม จะ รกร้าง เรา ได้
ประกาศ ท่ามกลาง ตระกูล ต่างๆ ของ อิสราเอล ให้ ทราบ ถึง
สิง่ ที่ จะเกิด ขึ้น อย่างแน่ นอน 10 เจ้านายของยู ดาห์ได้กลาย
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เป็น เหมือน คน ที่ ย้าย หลัก เขต ดัง นั ้น เรา จะ เทพ ระ พิโรธ
ของเราเหนื อ เขาให้ เหมือนอย่างเทนํ้า 11 เอฟราอิม ถูกบีบ
บังคับ และถูก ขยี้ ด้วยการทําโทษ เพราะเขาได้ ตัง้ จิต ตัง้ ใจ
ติดตามบัญญัตินั ้น 12 เพราะฉะนั ้นเราจะเป็นเหมือนตัวมอด
ต่อเอฟราอิม และเป็นเหมือนสิง่ ผุต่อวงศ์ วานยูดาห์ 13 เมื่อ
เอ ฟ รา อิม เห็น ความ เจ็บ ป่วย ของ ตน และ ยู ดาห์เห็ นบาด
แผล ของ ตน เอ ฟ รา อิ มก็ ไป หา คน อัส ซีเรีย และ ส่ง คน
ไป หาก ษั ตริย์เยเร็บ แต่ท่าน ก็ไม่สามารถ จะ รักษา เจ้า หรือ
รักษาบาดแผลของเจ้า ได้ 14 เพราะเราจะเป็น เหมือนสิงโต
ต่อ เอฟราอิม และเป็น เหมือนสิงโตหนุ่ม ต่อ วงศ์ วานของยู
ดาห์ เราคือ เรานี่ แหละ จะฉี ก แล้วก็ ไปเสีย เราจะลากเอา
ไป และใครจะช่วยก็ไม่ได้ 15 เราจะกลับมายังสถานที่ของเรา
อีกจนกว่าเขาจะยอมรับความผิดของเขาและแสวงหาหน้า
ของเรา เมื่อ เขารับ ความทุกข์ร้อน เขาจะแสวงหาเราอย่าง
ขยันขันแข็ง

6

บางคนในอนาคตจะแสวงหาพระเจ้า
“มา เถิด ให้เรา กลับ ไป หา พระ เย โฮ วาห์ เพราะ ว่า
พระองค์ ทรงฉี ก และจะทรงรักษาเราให้หาย พระองค์ทรง
โบยตี และจะทรงพัน บาดแผลให้แก่เรา 2 อีกสองวันพระ
องค์ จะทรงฟื้ นฟู เราขึ้น ใหม่ พอถึง วันที่ สามจะทรงยกเรา
ขึ้น เพื่อ เราจะดํารงชีวต
ิ อยู่ ในสายพระเนตรของพระองค์
3 แล้ว เรา ก็ จะ รู ้ ถ้า เรา พยายาม รู ้ จัก พระ เย โฮ วาห์ การ
ที่พระองค์เสด็จ ออก ก็ เตรียม ไว้ดุจ ยาม เช้า พระองค์จะ
เสด็จมาหาเราอย่างห่าฝน ดังฝนชุกปลายฤดูกับต้นฤดูที่รด
พื้นแผ่นดิน”
1

ความรักของพระเจ้าที่อยูถาวร
่
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4

โอ เอฟราอิม เอ๋ย เราจะทํา อะไรกับ เจ้า ดี โอ ยูดาห์เอ๋ย
เรา จะ ทํา อะไร กับ เจ้า หนอ ความ ดีของ เจ้า เหมือน เมฆ ใน
ยามเช้า เหมือนอย่างนํ้าค้างที่หายไปแต่เช้าตรู ่ 5 ฉะนี้ เราจึง
ให้ผู้พยากรณ์ แกะสลัก เขา เราประหารเขาเสีย ด้วยคํา พูด
จาก ปาก ของ เรา การ พิพากษา ต่อ เจ้า ก็ ออก ไป อย่าง แสง
สว่าง 6 เพราะ เรา ประสงค์ ความ เมตตา ไม่ประสงค์เครือ
่ ง
สัตว บูชา เรา ประสงค์ความ รู ใน
้ พระเจ้า ยิง่ กว่า เครือ
่ ง เผา
บูชา 7 แต่พวกเขาดัง่ มนุษย์ได้ละเมิด พันธสัญญา ที่นั ่น เขา
ทรยศ ต่อ เรา 8 กิ เลอ าด เป็น เมือง ของ คน กระทํา ความ ชัว่
ช้า และเปรอะเปื้ อนไปด้วยโลหิต 9 อย่างกองโจรซุ่ม คอย
ดัก คน ฉั นใด พวก ปุ โรหิตก็ ซุ่ม คอย ฉั น นั ้น เขา ยินยอม
กระทํา ฆาตกรรมตามทาง เขาทําการลามก 10 เราเห็น สิง่
น่า สยดสยอง ใน วงศ์ วาน อิสราเอล การ เล่น ชู้ ของ เอ ฟ รา
อิ มก็อยูที
่ ่ นั ่น อิสราเอล เป็น มลทิน 11 โอ ยูดาห์เอ๋ย เจ้า ก็
เหมือนกันด้วยฤดูเกี่ยวก็กําหนดไว้ให้เจ้าแล้ว เมื่อเราจะให้
ประชาชนของเรากลับสู่สภาพเดิมจากการเป็นเชลย

7

คําพยากรณ์ เรือ
่ งการทําลายอิสราเอล
เมื่อ เราจะรักษาอิสราเอลให้หาย ความชัว่ ช้า ของเอฟ
รา อิ มก็ เผยอ อก ทัง้ การก ระ ทํา ที่ ชัว่ ร้าย ของ สะ มา เรียก็
แดงขึ้น เพราะว่า เขาทุจริต ขโมยก็ หก
ั เข้า มาข้างใน และ
2
กอง โจร ก็ ปล้น อยูข้
่ าง นอก แต่เขา มิได้พิจารณา ใน ใจ ว่า
เราจดจํา การกระทํา ที่ ชวท
ั ่ งั ้ หมดของเขาได้ บัดนี้ การกระ
ทํา ของ เขา ห้อมล้อม เขา ไว้แล้ว การ เหล่า นั ้น อยู่ ต่อ หน้า
เรา 3 เขากระทําให้กษั ตริยชื
์ ่นชมยินดีด้วยความชัว่ ร้ายของ
เขา กระทํา ให้เจ้า นาย พอใจ ด้วย การ มุสา ของ เขา 4 เขา
เป็น คน ล่วง ประเวณี ทุก คน เขา เป็น เตา อบ ที่ ร้อน ซึ่ง ช่าง
1
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ทํา ขนมหยุด เร่ง ให้ รอ
้ นแล้ว ตัง้ แต่เขาจะต้องนวดแป้ง จน
แป้ง จะ ฟูขึ้น 5 ใน วัน ฉล อง กษั ตริย์ ของ เรา พวก เจ้า นาย
ทําให้พระองค์ป่วย ด้วย ขวด เหล้า องุน
่ กษั ตริยทรง
์
เหยียด
6
พระหัตถ์ออกพร้อมกับคนขีเยาะเย้
้
ย ใจของเขาก็รอ
้ นด้วย
การซุ่มดัก ทําร้ายเหมือนเตาอบ ตลอดคืน ช่างทํา ขนมของ
เขาก็หลับอยู่ พอถึงรุ ง่ เช้าก็พลุ่งออกมาอย่างกับเปลวเพลิง
7 ทุก คน ก็ ร้อน อย่าง กับ เตา อบ และ เขมือบ ผู้ ครอบ ครอง
ทัง้ หลายของเขา กษั ตริยทั
์ ง้ สิน
้ ของเขาก็ ล้มลง แต่ไม่มีใคร
ท่ามกลางพวกเขาที่ ร้องถึง เรา 8 เอฟราอิม เอาตัว เข้า ปน
กับ ชนชาติทัง้ หลาย เอฟราอิม เป็น ขนมปิ้ งที่มิได้พลิก กลับ
9 คนต่างด้าวก็ กิน แรงของเขา และเขาก็ไม่รูตั
้ ว ผมของเขา
10
ก็ หงอก ประปราย แล้ว และ เขา ก็ไม่รูตั
้ ว ความ เย่อ หยิง่
ของอิสราเอลเป็น พยานที่หน้า เขาแล้ว เขาก็ ยงั ไม่กลับ ไป
หาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา เขามี เรือ
่ งทัง้ หมดเช่น นี้
เขาก็มิได้แสวงหาพระองค์ 11 เอฟราอิม เป็น เหมือนนกเขา
โง่ เขลา และ ไร้ความ คิด ร้อง เรียก อียป
ิ ต์ วิง่ ไป หา อัส ซีเรีย
12 เมื่อ เขาไป เราจะกางข่ายของเราออกคลุม เขา เราจะดึง
เขาลงมาเหมือนดัก นกในอากาศ เราจะลงโทษเขาตามที่
ชุมนุมชนได้ยน
ิ แล้ว 13 วิบัติแก่เขา เพราะเขาได้ หลงเจิน
่ ไป
จากเรา ความพินาศจงมีแก่เขา เพราะเขาได้ ละเมิด ต่อ เรา
แม้ว่า เรา ได้ไถ่เขา ไว้แล้ว เขา ก็ ยัง พูดมุ สา เรือ
่ ง เรา 14 เขา
มิได้ร้องทุกข์ต่อเราจากใจจริงของเขาเมื่อเขาครํา่ ครวญอยู่
บนที่นอนของเขา เขาชุมนุมกัน เพื่อ ขอข้าวและขอนํ้า องุน
่
15
และเขากบฏต่อเรา แม้ว่าเราจะได้ฝึกและเพิม
่ กําลังแขน
16
ให้เขา เขาก็ยงั คิดทําร้ายต่อเรา เขากลับไป แต่ไม่กลับไป
หาพระองค์ผู้สูงสุด เขาเป็นคันธนูที่หลอกลวง เจ้านายของ
เขาจะล้มลงด้วยดาบเพราะลินที
่ งนี้ จะเป็น
้ โ่ ทโสของเขา เรือ
เรือ
่ งที่ให้เขาเย้ยหยันกันในแผ่นดินอียป
ิ ต์

โฮเชยา 8:1

12

8

โฮเชยา 8:12

รู ปลูก วัว ทอง คํา ของ เย โร โบ อัม นํา การ พิพากษา มา
สู่อิสราเอล
1 จง จรด แตร ไว้ที่ปาก ของ เจ้า เพราะ ว่า เขา จะ มา ดัง
นก อินทรี เหนื อ พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ เขา
ได้ ละเมิด พันธสัญญาของเรา และละเมิ ดราชบัญญัติของ
เรา 2 อิสราเอล จะ ร้อง ทุกข์ ต่อ เรา ว่า “ข้า แต่ พระเจ้า ของ
ข้า พระองค์ ข้า พระองค์รู จั
้ ก พระองค์” 3 อิสราเอล ได้ ทอด
ทิง้ สิง่ ที่ดีเสีย แล้ว ศัตรู จะ ไล่ติด ตาม เขา 4 เขา ทัง้ หลาย
ได้แต่งตัง้ กษั ตริย์ แต่ไม่ใช่โดยเรา เขาทัง้ หลายตัง้ เจ้า นาย
แต่เรา ไม่รู เรื
้ อ
่ ง เลย พวก เขา ได้ สร้าง รู ป เคารพ ทัง้ หลาย
ด้วย เงิน และ ทองคํา ของ เขา เพื่อ พวก เขา จะ ถูก ตัดขาด
ออกเสีย 5 โอ สะมาเรีย เอ๋ย รู ปลูก วัว ของเจ้า ได้ ทิง้ เจ้า เสีย
แล้ว ความ กริว้ ของ เรา พลุ่ง ขึ้น ต่อ เขา อีกนาน สัก เท่าใด
หนอเขาจึง จะบริสุทธิ์กันได้ 6 เพราะรู ป หล่อ นั ้น ได้ มาจาก
อิสราเอล ช่างเป็นผู้ทําขึ้น รู ปนน
ั ้ จึงมิได้เป็นพระเจ้า รู ปลูก
วัว ของสะมาเรีย จะต้องถูก ทุบ ให้ เป็น ชิน
้ ๆ 7 เพราะว่า เขา
หว่าน ลม เขา จึง ต้อง เกี่ยว ลม หมุน ต้น ข้าว ไม่มีรวง จะ
ไม่เกิด ข้าว สําหรับ ทํา แป้ง ถึง จะ เกิด คน ต่างด้าว ก็ เอา ไป
กิน 8 อิสราเอล ถูก กลืน ไป หมด แล้ว เดีย
๋ ว นี้ อยูท่
่ ามกลาง
ประชาชาติทัง้ หลาย เป็น เหมือน ภาชนะ ไร้ความ พึง พอใจ
9 เขาทัง
้ หลายขึ้นไปหาอัสซีเรียดังลาป่าที่ท่องเที่ยวอยูลํ
่ าพัง
10
เอฟราอิม ได้ จ้างคนรัก มา เออ แม้ว่า เขาจ้างประชาชาติ
อื่น มา ไม่ช้า เรา จะ ต้อน เขา ให้รวม กัน เขา จะ เป็น ทุกข์
เล็ก น้ อย เรือ
่ ง ภาระ ขอ งกษั ตริย์ จอม เจ้า นาย 11 เพราะ เห
ตุ เอ ฟ รา อิม ได้ ก่อสร้าง แท่น บูชา เพิม
่ ขึ้น เพื่อ บาป แท่น
บูชา เห ล่านั ้นก็กลับ กลาย เป็น แท่น เพื่อ บาป ให้เขา 12 ถึง
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เรา ได้เขีย นรา ชบัญญัติไว้ให้สัก หมื่น ข้อ เขา ก็ ถือว่า เป็น
เพียง ของ แปลก 13 ส่วน เครือ
่ ง สัตว บูชา ที่ ถวาย แก่ เรา
นั ้น เขา ถวาย เนื้ อ และ รับ ประทาน เนื้ อ นั ้น แต่พระ เย โฮ
วาห์มิได้พอพระทัย ในตัว เขา บัดนี้ พระองค์จะทรงระลึก ถึง
ความชัว่ ช้า ของเขา และจะทรงลงโทษเขาเพราะบาปของ
เขา เขาจะกลับ ไปยังอียป
ิ ต์ 14 เพราะว่า อิสราเอลได้ ลืม พระ
ผู้ สร้าง ของ ตน เสีย แล้ว จึง สร้าง วิหาร ขึ้น หลาย แห่ง และ
ยู ดาห์ก็ทวีจํานวน เมือง ที่มีกํา แพง ขึ้นอีก แต่เรา จะ ส่ง ไฟ
มายังเมืองเหล่านี้ ของเขา และไฟจะเผาผลาญปราสาทของ
เมืองเหล่านี้ เสีย

9
1

อิสราเอลจะมีมดลูกที่แท้งบุตรและหัวนมที่เหีย
่ วแห้ง

โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่า เปรมปรีดิ์ไป อย่า เปรมปรีดิ์ อย่าง
ชนชาติ ทัง้ หลาย เลย เพราะ เจ้า ทัง้ หลาย เล่น ชู้ นอกใจ
พระเจ้าของเจ้า เจ้าทัง้ หลายรักค่าสินจ้างของหญิงแพศยา
ตามบรรดาลานนวดข้าว 2 แต่ลานนวดข้าวและบ่อ ยํ่า องุน
่
3
จะไม่พอเลี้ยงเขา และนํ้าองุน
่ ใหม่ก็จะขาดไป เขาทัง้ หลาย
จะ ไม่ได้อาศัย อยู่ ใน แผ่น ดิน ของ พระ เย โฮ วาห์ แต่เอ ฟ รา
อิม จะกลับ ไปยังอียป
ิ ต์ เขาจะรับ ประทานอาหารไม่ สะอาด
4
อยูที
่ ่ในอัส ซีเรีย เขาจะไม่ทํา พิธเทนํ
ี
้ า องุน
่ ถวายพระเยโฮ
วาห์ เขาจะไม่กระทําให้พระองค์พอพระทัย เครือ
่ งสัตวบูชา
ของเขาจะเป็น เหมือนขนมปัง สําหรับ ไว้ทุกข์แก่เขา ผู้ใดรับ
ประทานก็ จะมีมลทิน เพราะว่า ขนมปัง สําหรับ จิต วิญญาณ
ของ เขา จะ ไม่เข้า ไป ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ 5 เจ้า
จะ ทํา อะไร กัน เมื่อ ถึง วัน เทศกาล และ ใน วัน เทศกาล ของ
พระ เย โฮ วาห์ 6 เพราะ ดูเถิด เขา หนี ไป หมด แล้ว เพราะ
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เหตุความ พินาศ อียป
ิ ต์จะ รวบรวม เขา ไว้ เมือง เมมฟิส จะ
ฝัง เขา ต้น ตําแย จะ ยึด สิง่ ประเสริฐ ที่ ทํา ด้วย เงิน ของ เขา
ไว้เสีย ต้น หนามจะงอกขึ้น ในเต็นท์ ของเขา 7 วัน ลงโทษมา
ถึงแล้ว และวันที่จะทดแทนก็มาถึงแล้ว อิสราเอลจะรู เรื
้ อ
่ ง
ผู้พยากรณ์ เป็นคนเขลาไปแล้ว ผู้ที่อยูฝ่
่ ายจิตวิญญาณก็บ้า
ไปเนื่ องด้วยความชัว่ ช้า ใหญ่ ยงิ่ ของเจ้า และความเกลียด
ชัง ยิง่ ใหญ่ ของ เจ้า 8 ยาม แห่ง เอ ฟ รา อิ มอ ยู่ กับ พระเจ้า
ของเรา แต่ผู้พยากรณ์ เป็น เหมือนกับ ของพรานดัก นกอยู่
ตามทางของเขาทัว่ ไปหมด และความเกลียดชัง อยู่ ในพระ
นิ เวศแห่งพระเจ้าของเขา 9 เขาเสื่อมทรามลึกลงไปในความ
ชัว่ อย่างมากมายดัง สมัย เมือ งกิเบอาห์ พระองค์จึง จะทรง
ระลึก ถึง ความชัว่ ช้า ของเขา พระองค์จะทรงลงโทษเพราะ
บาป ของ เขา 10 เรา พบ อิสราเอล เหมือน พบ ผล องุน
่ อยู่ ใน
ถิน
่ ทุรกันดาร เราพบบรรพบุรุษของเจ้าทัง้ หลายเหมือนพบ
ผล มะเดื่อ รุ น
่ แรก ที่ ต้น มะเดื่อ เมื่อ ออก ใน ฤดูแรก แต่เขา
ไปหาพระบาอัลเปโอร์ และถวายตัว ของเขาไว้แด่สิ่งอัน น่า
อดสูนั ้น และกลายเป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนอย่างสิง่ ที่ เขา
รัก นั ้น 11 สําหรับ เอ ฟ รา อิม สง่า ราศี ของ เขา ก็ จะ บิน ไป
เหมือนอย่างนก ไม่มีการคลอด ไม่มีการมีท้อง ไม่มีการตัง้
ครรภ์ 12 ถึง แม้ว่า เขาจะเลี้ยงลูก ไว้ได้จนโต เราก็ จะพราก
เขาไปเสีย จนไม่ เหลือ สัก คนเดียว เออ วิบัติแก่เขา เมื่อ เรา
พราก จาก เขา ไป 13 เอ ฟ ราอิมนัน
้ ดัง ที่เรา เห็น เมือง ไท ระ
ก็ปลูกไว้ในสถานที่ถูกใจ แต่เอฟราอิมต้องนําลูกหลานของ
ตนไปมอบให้ฆาตกร 14 โอ พระเยโฮวาห์เจ้าข้า ขอประทาน
แก่เขา พระองค์จะประทานอะไรแก่เขา ขอประทานมดลูก
ที่แท้งบุตรและหัวนมที่เหี่ยวแห้ง แก่เขาทัง้ หลาย 15 ความ
ชัว่ ของเขาทุก อย่างอยู่ ในกิล กาล เราได้เกลียดชัง เขา ณ ที่

โฮเชยา 9:16

15

โฮเชยา 10:6

นั ่น เราจะขับ เขาออกไปจากนิ เวศของเรา เพราะความชัว่
ร้ายแห่งการกระทําของเขา เราจะไม่รก
ั เขาอีกเลย เจ้านาย
ทัง้ สิน
้ ของเขาก็ล้วนแต่คนกบฏ 16 เอฟราอิมถูกทําลายเสีย
แล้ว รากของเขาก็เหี่ยวแห้ง ไป เขาทัง้ หลายจะไม่มีผลอีก
เออ แม้ว่าเขาจะเกิดลูกหลาน เราก็จะฆ่าผูบ
้ ังเกิดจากครรภ์
ซึ่งเป็นที่รก
ั ของเขาเสีย 17 พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเหวีย
่ งเขา
ทิง้ ไป เพราะเขาทัง้ หลายมิได้เชื่อฟังพระองค์ เขาจะเป็นคน
พเนจรอยูท
่ ่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย

10

การลงโทษอิสราเอล
อิสราเอล เป็น เถา องุนที
่ ่เปล่า ประโยชน์ ซึ่ง เกิด ผล
สําหรับ ตัว เขาเอง เกิด ผลมากขึ้น เท่าใด ยิง่ สร้างแท่น บูชา
มากขึ้น เท่านั ้น เมื่อ ประเทศของเขาเฟื่ องฟู ข้น
ึ เขาก็ ยงิ่ ให้
2
เสา ศักดสิ
ิ์ ทธิของ
เขา เจริญ ขึ้น จิต ใจ ของ เขา เทียม เท็จ
์
บัดนี้ เขา จึง ต้อง ทน รับ โทษ ของ ความ ผิด พระองค์จะ ทรง
พัง แท่น บูชา ของ เขา ลง และ ทํา ลาย เสา ศักดสิ
ิ์ ทธิของ
เขา
์
เสีย 3 คราวนี้ เขาจะพูด เป็น แน่ ว่า “เราไม่มีกษั ตริย์ เพราะ
เราไม่ ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ หากเรามีกษั ตริย์ ท่านจะทํา
ประโยชน์ อะไรให้แก่เราบ้าง” 4 เขาพูด พล่อยๆ เขาทํา พันธ
สัญญาด้วยคําปฏิญาณลมๆแล้งๆ การพิพากษาจึงงอกงาม
ขึ้น มา เหมือน ดีหมีอยูใน
่ ร่อง รอย ไถ ที่ ใน ทุ่ง นา 5 ชาว สะ
มา เรีย จะ หวาด กลัว เพราะ เห ตุ ลูก วัวที่เบธา เวน คนที่ นั ่น
จะ ไว้ทุกข์เพราะ รู ปนัน
้ และ ปฏิมากร ปุโรหิต ของ ที่ นั ่น ซึ่ง
เคย ชื่นชม ยินดี กับ รู ปนนก
ั ้ ็ จะ พิลาป รํา่ ไห้ เพราะ เหตุ สง่า
ราศีที่หมดไปจากรู ปนัน
้ 6 เออ รู ปเคารพนั ้นเองก็จะต้องถูก
นํา ไปยังอัส ซีเรีย เป็น บรรณาการแก่กษั ตริยเยเร็
์
บ เอฟรา
อิม จะได้ รบ
ั ความอัปยศ และอิสราเอลจะรู ้ สึกอับ อายขาย
1
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หน้า เหตุ แผนการของเขา 7 สําหรับ สะมาเรีย กษั ตริยของ
์
เขา จะ มลาย ไป เหมือน ฟอง ที่ ลอย อยู่ บน ผิวน้าํ 8 ปูชนีย
สถานสูงของเมืองอาเวน อันเป็นบาปของอิสราเอล จะต้อง
ถูก ทําลาย ต้นไม้ที่มีหนาม และ ผัก ที่มีหนาม จะ งอก ขึ้น บน
แท่น บูชาของเขา เขาจะร้องบอกกับ ภูเขาว่า “จงปกคลุม
เรา ไว้” และ ร้อง บอก เนิ น เขา ว่า “จงล้มทับ เรา เถิด” 9 โอ
อิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้ กระทํา บาปตัง้ แต่สมัยกิเบอาห์ เขายัง
หยัดอยู่อย่างนั ้น สงครามในกิเบอาห์ไม่มาทันลูกหลานแห่ง
ความ ชัว่ ช้า 10 เรา ประสงค์ จะ ลงโทษ พวก เขา ชนชาติทัง้
หลายจะประชุม กัน สู้เขา เมื่อ เขามัด ตัว เองไว้ในรอยไถสอง
แถว ของ เขา 11 เอ ฟ รา อิมเป็นวัว สาว ที่ได้รับ การ สอน มัน
ชอบนวดข้าว เราจึง หวงคออัน งามของมัน ไว้ แต่เราจะเอา
เอฟราอิม เข้า เทียมแอก ยูดาห์ก็ต้องไถ ยาโคบต้องคราด
สําหรับ ตนเอง 12 จงหว่านความชอบธรรมไว้สําหรับ ตัว จง
เกี่ยวผลของความเมตตา เจ้าจงไถดินที่ รา้ งอยู่ เพราะเป็น
เวลาที่จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ จนกระทัง่ พระองค์จะเสด็จ
มาโปรยความชอบธรรมลงให้แก่เจ้า 13 เจ้าทัง้ หลายได้ ไถ
ความชัว่ มา แล้ว เจ้า ทัง้ หลายได้เกี่ยวความชัว่ ช้า เจ้าได้ รบ
ั
ประทานผลของการมุสา ด้วยเหตุ วา่ เจ้า วางใจในทางของ
เจ้าและในจํานวนพลรบของเจ้า 14 เหตุฉะนั ้นเสียงสงคราม
จึง จะเกิด ขึ้น ท่ามกลางชนชาติ ของเจ้า ป้อมปราการทัง้ สิน
้
ของ เจ้า จะ ถูก ทําลาย อย่า งกับกษั ตริย์ชลม
ั ัน ทํา ลาย เมือง
เบธาร์เบลในวัน สงคราม พวกแม่ถูกฟาดลงอย่างยับ เยิน
พร้อมกับลูกของนาง 15 เมืองเบธเอลจะกระทําแก่เจ้าเช่นนี้
แหละเพราะความชัว่ ร้ายใหญ่ ยงิ่ ของเจ้า ในรุ ง่ เช้า วัน หนึ่ ง
กษั ตริย์อส
ิ ราเอลจะถูกตัดขาดเสียหมดสิน
้

โฮเชยา 11:1

17

11

โฮเชยา 11:10

ความรักของพระเจ้าสําหรับชนชาติอส
ิ ราเอลผู้ไม่มีบิดา
1 ครัง
้ เมื่ออิสราเอลยังเด็กอยู่ เราก็รก
ั เขา เราได้เรียกบุตร

ชายของเราออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์ 2 พวกเขายิง่ เรียก
เขามากเท่าใด เขายิง่ ออกไปห่างจากพวกเขามากเท่านั ้น
เขาถวายสัตวบูชาแก่ พระบาอัล และเผาเครือ
่ งหอมถวาย
3
แก่รู ป เคารพ สลัก อยูเรื
่ อ
่ ย ไป แต่เรา นี่ แหละ สอน เอ ฟ รา
อิม ให้เดิน เราอุม
้ เขาทัง้ หลายไว้ แต่เขาหาทราบไม่ว่า เรา
เป็นผูร้ ก
ั ษาเขาให้หาย 4 เราจูงเขาด้วยสายแห่งมนุษยธรรม
และด้วยปลอกแห่งความรัก เราเป็นผูถ
้ อดแอกที่ขากรรไกร
ของเขาออก และเราก้ม ลงเลี้ยงเขา 5 เขาจะไม่กลับ ไปยัง
แผ่นดินอียป
ิ ต์ แต่อัส ซีเรีย จะ เป็นก ษั ตริย์ ของ เขา เพราะ
เขาปฏิเสธไม่ ยอมกลับ มา 6 ดาบจะรุ กรานบรรดาหัว เมือง
ของ เขา ทําลาย กิง่ ทัง้ หลาย ของ เขา เสีย และ กลืนกิน เขา
เสีย เพราะแผนการของเขา 7 ประชาชนของเราโน้ ม ไปใน
ทาง เหิน ห่าง จาก เรา ถึง แม้พวก เขา เรียก เขา ทัง้ หลาย ให้
มา หา พระองค์ผู้สูงสุด ไม่มีใคร ยอม ยกย่อง พระองค์ 8 เอ
ฟ รา อิม เอ๋ย เรา จะ ปล่อย เจ้า ได้อย่างไร อิสราเอล เอ๋ย เรา
จะโยนเจ้า ไปให้ผู้อื่น ได้อย่างไร เราจะปล่อยเจ้า ให้ เหมือน
เมืองอัด มาห์ได้อย่างไร เรากระทํา เจ้า ให้ เหมือ นเมืองเศโบ
ยิม ได้อย่างไร จิตใจของเราปั่ นป่วนอยูภายใน
่
ความเอ็นดู
9
ของ เรา ก็คุกรุ ่ นขึ้น เรา จะ ไม่ ลง อาชญา ตาม ที่ เรา กริว้
จัด เรา จะ ไม่กลับ ไป ทํา ลาย เอ ฟ ราอิมอีก เพราะ เรา เป็น
พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ เราเป็นผู้บริสุทธิท่
์ ามกลางพวกเจ้า เรา
10
จะไม่เข้าในเมือง เขาทัง้ หลายจะติดตามพระเยโฮวาห์ไป
ผู้ซึ่งมีสิง หนา ทดัง่ ราชสีห์ เออ พระองค์จะ ทรง เปล่ง พระ
สิงหนาท และบุตรทัง้ หลายของพระองค์จะตัวสัน
่ สะท้านมา
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จากทิศตะวันตก 11 เขาจะตัวสัน
่ สะท้านมาเหมือนวิหคจาก
อียป
ิ ต์ และเหมือนนกเขาจากแผ่นดินอัสซีเรีย เราจะให้เขา
กลับ ไปบ้านของเขา พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 12 เอฟรา
อิม ได้ กัน
้ ล้อมเราไว้ ด้วยความมุสา และวงศ์ วานอิสราเอล
ล้อม เรา ด้วย เล่หลวง
์
แต่ยูดาห์ ยัง ปกครอง อยู่ กับ พระเจ้า
และสัตย์ซ่ืออยูก
่ ับพวกวิสุทธิชน

12

พระเจ้าทรงประสงค์ให้อิสราเอลกลับมาหาพระองค์
เอฟราอิม เลี้ยงตนด้วยลม และตามหาลมตะวัน ออก
อยู่ วัน ยัง คํ่า เขาทวี ความมุสาและการรกร้าง เขาทํา พันธ
สัญญา กับ อัส ซีเรีย และ ขน เอา นํ้ามัน ไป ให้อียป
ิ ต์ 2 พระ เย
โฮ วาห์ ทรง มีคดีกับ ยู ดาห์ และ จะ ลงโทษ ยา โคบ ตาม การ
ประพฤติ ของเขา และจะทรงทดแทนเขาตามการกระทํา
ของ เขา 3 ใน ครรภ์ ของ มารดา เขา ยึด ส้น เท้า พี่ ชาย ของ
เขา และโดยกําลัง ของเขาเอง เขาจึงมี อาํ นาจกับ พระเจ้า
4 เออ เขามี อา
ํ นาจเหนื อ ทูต สวรรค์ และมีชัย เขาร้องไห้และ
วิงวอนต่อ พระองค์ เขาพบพระองค์ที่เบธเอล และพระองค์
ตรัส สนทนากับ เราที่นั ่น 5 คือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง พล
โยธา พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็นที่ ระลึก ของ เขา 6 “เหตุฉะนั ้น
เจ้า จง กลับ มา หา พระเจ้า ของ เจ้า ยึด ความ เมตตา และ
ความยุติธรรมไว้ให้มัน
่ และรอคอยพระเจ้าของเจ้าอยูเสมอ
่
” 7 เขา เป็น พ่อค้า ใน มือ ของ เขา มีตราชูขี้ ฉ้ อ เขา รัก ที่ จะ
บีบ บังคับ 8 เอฟราอิม ได้กล่าวว่า “แท้จริง ข้าพเจ้า เป็น คน
มังม
่ ี ข้าพเจ้า หาทรัพย์ เพื่อ ตนเอง ในการกระทํา ทัง้ หลาย
ของ ข้าพเจ้า เขา จะ ไม่ พบ ความ ชัว่ ช้า ที่ นั บ ว่า เป็น ความ
บาป ได้” 9 เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า ตัง้ แต่ ครัง้
แผ่นดินอียป
ิ ต์ เรา จะ กระทํา ให้เจ้า อาศัย อยู่ ใน เต็นท์อีก
ดัง ใน สมัย ที่มีเทศกาล เลี้ยง ตาม กําหนด 10 เรา ได้พูด ทาง
1
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บรรดา ผู้พยากรณ์ แล้ว เรา ให้เกิดนิ มิตมาก ขึ้น เรา ให้ คํา
อุปมาโดยทางการรับ ใช้ ของผู้พยากรณ์ 11 มีความชัว่ ช้า ใน
กิ เลอาดหรือ แน่ นอนเขาทัง้ หลายก็เป็นอนิจ จัง เขาเอาวัว
ผู้ ถวาย บูชา ใน กิล กาล เออ แท่น บูชา ของ เขา ก็ จะ เหมือน
กองหิน อยู่ บนรอยไถในท้องนา 12 ยาโคบหนี ไปยัง แผ่น ดิน
อารัม อิสราเอลได้ ทํางานเพื่อ จะได้ภรรยา ท่านเลี้ยงแกะ
เพื่อ ให้ได้ภรรยา 13 พระเยโฮวาห์ทรงนํา คนอิสราเอลขึ้น มา
จากอียป
ิ ต์โดยผู้พยากรณ์ คนหนึ่ ง พระองค์ทรงรักษาเขาไว้
โดยผู้พยากรณ์ คนหนึ่ ง 14 เอฟราอิมกระทําให้พระองค์ทรง
พิโรธ อย่าง ขมขื่น ดัง นั ้น พระองค์ ทรง ปล่อย ให้ เลือด ของ
เขาติดอยู่ กับ เขา และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงสนองเขาด้วย
ความอัปยศซึ่งเขาให้ตกกับพระองค์

13
พระเจ้าทรงลงโทษอิสราเอล
เมื่อ เอ ฟ รา อิม พูด ด้วย ตัว สัน
่ เขา ได้ ยกย่องตัว เอง ใน
อิสราเอล แต่เมื่อ เอ ฟ รา อิม ได้ กระทํา ผิด ด้วย พระ บา อัล
เขาก็ตาย 2 เดีย
๋ วนี้ เขายิง่ ทําบาปมากขึ้น และสร้างรู ป หล่อ
ไว้ สําหรับ ตัว เป็นรูป เคารพ ที่ สร้าง ด้วย เงิน ตาม ความ คิด
ของ เขา เอง เป็น งาน ของ ช่าง ที่ สร้าง ขึ้น ทัง้ นั ้น เขา กล่าว
ว่า “สําหรับ คนที่ ถวายสัตวบูชาแด่สิ่ง เหล่า นี้ จงให้ เขาจุบ
รู ป ลูกวัว” 3 เพราะ ฉะนั ้น เขา จึง เหมือน หมอก ใน เวลา เช้า
หรือ เหมือน นํ้าค้าง ที่ หาย ไป ตัง้ แต่เช้า เหมือน แกลบ ที่ ลม
หมุนพัดไปจากลานนวดข้าว หรือเหมือนควันที่ออกมาจาก
ช่องลม 4 เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ตัง้ แต่ครัง้
แผ่นดินอียป
ิ ต์ เจ้า ทัง้ หลาย ไม่รู จั
้ ก พระ อื่น นอกจาก เรา
เพราะไม่มีผู้ช่วยอื่น ใดนอกจากเรา 5 เรานี่ แหละที่คุ้น เคย
1
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กับ เจ้า ที่ ในถิน
่ ทุรกัน ดาร ในแผ่นดินที่ กันดารนํ้า 6 เมื่อ เขา
ได้ รับ ประทานเต็ม คราบแล้ว เขาก็อิม
่ หนํา และจิตใจของ
เขาก็ ผยองขึ้น เพราะฉะนั ้น เขาจึง ลืม เราเสีย 7 ดัง นั ้น เรา
จึง เป็น เหมือนสิงโตต่อ เขา และเราจะซุ่ม คอยอยู่ ตามทาง
อย่างเสือดาว 8 เราจะตะครุ บเขาอย่างกับแม่หมีที่ถูกพราก
ลูก เราจะฉี ก อกของเขาและจะกิน เขาเสีย ที่ นั่น อย่างสิงโต
สัตว์ป่าทุ่งจะฉี กเขา
อิสราเอลได้กลับใจเสียใหม่
อิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้ทําลายตัวเอง แต่เราช่วยเจ้าได้
10 เราประสงค์ เป็ นกษั ตริย์ ของเจ้า กษั ตริยอื
์ ่นๆที่ สามารถ
ช่วยเจ้า ในเมืองทัง้ หลายของเจ้า อยูที
่ ่ไหน และผู้ ปกครอง
ของเจ้า อยูที
่ ่ไหน คือ พวกเหล่านั ้นที่เจ้าได้กล่าวเรือ
่ งเขาว่า
11
“ขอตัง้ กษั ตริย์และเจ้านายไว้ให้แก่ข้าพเจ้า” เพราะความ
กริว้ ของเรา เราจึง ให้เจ้ามีกษั ตริย์ และเพราะความโกรธข
อง เรา เรา จึง เอา กษั ตริย์ นั ้น ไป เสีย 12 ความ ชัว่ ช้า ของ เอ
ฟราอิ มก็ หอ
่ ไว้ บาปของเขาก็เก็บ สะสมไว้ 13 การเจ็บท้ อง
เตือนให้ เขาคลอดก็ มาถึง เขา แต่เขาเป็น บุตร ชายที่เขลา
ด้วย ว่า ถึง เวลา แล้ว เขา ก็ไม่ยอม คลอด ออก มา 14 เรา จะ
ไถ่ เขาให้ พ้น อํานาจแดนคนตาย เราจะไถ่ เขาให้ พ้น ความ
ตาย โอ มัจจุราชเอ๋ย เราจะเป็น ภัย พิบัติทัง้ หลายของเจ้า
โอ แดนคนตายเอ๋ย เราจะเป็น ความพินาศของเจ้า การก
ลับใจเสียใหม่จะถูกบดบังไว้พ้นสายตาของเรา 15 แม้ว่าเขา
จะ งอกงาม ขึ้น ท่ามกลาง พี่น้ อง ลม ตะวัน ออก คือ ลม ของ
พระเยโฮวาห์จะพัด มา ขึ้น มาจากถิน
่ ทุรกัน ดาร และตานํ้า
ของเขาจะแห้งไป และนํ้าพุ ของเขาก็ จะแห้งผาก ลมนั ้นจะ
ริบ ของมี ค่า ทัง้ หมดเอาไปจากคลัง ของเขา 16 สะมาเรีย จะ
กลายเป็นที่รกร้าง เพราะเธอได้กบฏต่อพระเจ้าของเธอ เขา
9 โอ
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ทัง้ หลายจะล้มลงด้วยดาบ ทารกของเขาจะถูกจับโยนลงให้
แหลกเป็นชิน
้ ๆ และหญิงมีครรภ์จะถูกผ่าท้อง

14
การสารภาพและการกลับใจนําพระพรมา

1 โอ อิสราเอลเอ๋ย จงกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ

เจ้า เจ้าสะดุดก็ เพราะความชัว่ ช้า ของเจ้า 2 จงนํา ถ้อยคํา
มาด้วยและกลับ มาหาพระเยโฮวาห์ จงทูล พระองค์ว่า “ขอ
ทรงโปรดยกความชัว่ ช้า ทัง้ หมด ขอทรงพระกรุ ณารับ ข้า
พระองค์ทัง้ หลาย ข้า พระองค์ จึง จะนํา ลูกวัว แห่ง ริม ฝีปาก
ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย มา ถวาย 3 อัส ซู ร จะ ไม่ ช่วย ข้า
พระองค์ทัง้ หลาย ข้าพระองค์ทัง้ หมดจะไม่ขี่ม้า ข้าพระองค์
ทัง้ หลายจะไม่กล่าวต่อ ไปว่า ‘พระของเราทัง้ หลาย’ แก่สิ่ง
ที่ มือ ของ ข้า พระองค์ได้สร้าง ขึ้น เพราะ ว่า ใน พระองค์ ลูก
กําพร้าพ่อพบพระกรุ ณาคุณ” 4 เราจะช่วยรักษาเขาให้หาย
จากการกลับสัตย์ของเขา เราจะรักเขาทัง้ หลายด้วยเต็มใจ
เพราะว่า ความกริว้ ของเราหัน ไปจากเขาแล้ว 5 เราจะเป็น
เหมือนนํ้าค้างแก่อิสราเอล เขาจะเบิกบานอย่างดอกบัว เขา
จะหยัง่ รากเหมือนเลบานอน 6 กิงก
่ ้านของเขาจะขยายออก
เขาจะงามเหมือนต้นมะกอกเทศ และจะมีกลน
ิ่ หอมเหมือน
เลบานอน 7 เขาทัง้ หลายที่อยูใต้
่ ร่ม เงาของเขาก็ จะกลับ มา
เขาจะเจริญขึ้นเหมือนข้าว จะออกดอกเหมือนเถาองุน
่ และ
จะมีกลน
ิ่ เหมือนนํ้าองุน
่ แห่งเลบานอน 8 เอฟราอิมจะกล่าว
ว่า “เราต้องเกี่ยวข้องอะไรกับรู ปเคารพต่อไป” เราเองได้ยน
ิ
เขา และ คอย ดูเขา เรา เป็น เหมือน ต้นสน สาม ใบ เขียว สด
และผลของเจ้า ก็ได้มาจากเรา 9 ผู้ใดที่ฉลาด ก็ให้เข้า ใจสิง่
เหล่านี้ เถิด ผู้ใดที่ช่างสังเกต ก็ให้เขารู ้ เพราะว่าพระมรรคา
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ของพระเยโฮวาห์ก็เที่ยงตรง ผู้ชอบธรรมทัง้ หลายก็ เดิน ใน
ทางนี้ แต่ผู้ทรยศก็สะดุดอยู่ในทางนี้

23
พระคัมภีรภ
์ าษาไทยฉบับ KJV

The Holy Bible in Thai, translated from the English King James
Version

copyright © 2003 Philip Pope
Language: ไทย (Thai)
Translation by: Philip Pope

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons
Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.
You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format,
provided that:
You include the above copyright and source information.
You do not sell this work for a profit.
You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.
Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for
use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective
copyright owners.
2022-04-15
PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 27 Jul 2022 from source files dated 1 Feb
2020
c744d70c-5ccb-502a-b1bb-616f2796878a

