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โฮเชยา ๑:๗

โฮเชยา

กับอวยพรพวก เขาดวย ถาพวก เขาหัน
กลับมาหาพระองค

คํานํ า

ขาวสารจากพระเจาผานทางโฮเชยา
๑ พระ คําของพระ ยาหเวห

โฮ เชย า มีความ หมายวา “พระ
ยาหเวหชวยกู”
ในพระคัมภีรทัง้ หมด หนังสือโฮเชยา
เป็ นหนังสือเพียงเลม เดียวที่ประกอบ
ดวยคํา เทศนาของผู พูดแทนพระเจาที่
มาจากอาณาจักรฝ ายเหนือ (อิสราเอล)
บทที่ ๑-๓ เป็ นเรื่องเหตุการณตางๆใน
ชีวิตของโฮ เชย า เชนพระ ยาหเวหบอก
ใหโฮ เชย าไปเอาหญิงเลน ชูมาเป็ นเมีย
ใหรักนาง ทัง้ ๆ ที่นางไมสัตย ซื่อกับ เขา
และใหโอกาสกับนางใหม เหมือน กับที่
พระยาหเวหใหโอกาสกับคนอิสราเอล
บท ที่ ๔-๑๔ เป็ นการ รวบรวมคํา พูด
ตางๆที่มาจากพระ ยาหเวห มี ทัง้ เรื่อง
การ พิพากษาและความ รอด เน นเรื่อง
ความ เมตตา ปรานี และความ รักที่
พระองคมีตอชาวอิสราเอล
โฮ เชย าบอกคนอิสราเอลและคนยู
ดาหวา พระ ยาหเวหโกรธพวก เขาที่
ไมสัตย ซื่อตอพระองค ที่พวก เขาไป
นมัสการพระ บา อัลพระแหงพายุของ
ชาวคานาอัน และที่พวกเขาไปพึ่งกําลัง
ทหารของพันธมิตรตาง ชาติ พวก เขา
จะตองถูกลงโทษอยางแนนอน
แต
พระองคก็ยังรักพวก เขา และไม อยาก
เห็นพวกเขาถูกทําลายจนยอยยับไป โฮ
เชย าใหความ หวังกับพวก เขาวา พระ
ยาหเวหจะอภัยใหกับพวก เขา พรอม

๑ เชยา ลูกชายของเบเออรี ในชวงตางๆที่
ที่ใหไวกับโฮ

อุสซียาห โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห เป็ น
กษัตริยปกครองยูดาห *และในสมัยที่เยโรโบ
อัม †ลูกชายของโยอาช เป็ นกษัตริยปกครอง
อิสราเอล
ครอบครัวของโฮเชยา
๒ ในครัง
้ แรกที่พระ ยาหเวหพูดกับโฮ เชย า

นัน
้ พระองคพูด วา “ไปสิ ไปเอาหญิงเลน
ชูมาเป็ นเมีย และนางจะมีลูกใหกับเจาที่ชอบ
เลนชูเหมือนนาง เพราะแผนดินอิสราเอลนี้มี
ชู ไมสัตยซ่ อ
ื ตอพระยาหเวห”
๓ ดัง นั น
้ โฮ เชย าจึงไปเอาโก เม อร ลูกสาว
ของดิบ ลา อิมมาเป็ นเมีย และนางก็ตัง้ ทอง
และใหกําเนิดลูกชายใหกับโฮ เชย า ๔ แลว
พระ ยาหเวหพูดกับโฮ เชย าวา “ใหเรียกเด็ก
นัน
้ วา ยิสเร เอล ‡เพราะในไม ชานี้ เราจะ
ลงโทษเชื้อพระ วงศของกษัตริยเยฮู ¶เพราะ
เขาทําใหเกิดการ หลัง่ เลือดขึ้นที่หุบเขายิสเร
เอล และเราจะทําใหอาณาจักรของชนชาติ
อิสราเอลถึงจุดจบ ๕ ในวัน นัน
้ เราจะทําลาย
พลังกองทัพแหงอิสราเอลที่หุบเขายิสเรเอล”
๖ แลวโก เม อรไดตัง
้ ทองอีกและใหกําเนิด
ลูกสาว พระ ยาหเวหบอกกับโฮ เชย าวา “ให
เรียกเธอวา โล รุหะ มาห §เพราะเราจะไม
แสดงความ รักกับชนชาติอิสราเอลอีก ตอ ไป
และจะไมยก โทษใหกับพวก เขา ๗ แตเราจะ
แสดงความ รักตอชนชาติยู ดาห เราจะชวย กู
พวก เขาดวยอํานาจของพระ ยาหเวหพระเจา

*๑:๑

อุสซียาห โยธาม อาหัส … ยูดาห กษัตริยเหลานี้สืบเชื้อสายมาจากกษัตริยดาวิด พวก
เขาปกครองยูดาห ในชวงประมาณปี ๗๘๓ ถึง ปี ๖๘๗ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑:๑

เยโรโบอัม คือ เยโรโบอัมที่ สองปกครองสิบ เผาทางตอนเหนือ (อิสราเอล) เป็ นเวลา
เดียวกับที่ อุสซียาห ปกครองยูดาห อาณาจักรทางใต (ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๒ พงศกษัตริย
๑๔-๒๐)
‡๑:๔

ยิสเร เอล ชื่อ นี้ในภาษาฮีบรู แปล วา “พระเจาหวาน” หรือ “พระเจาทําใหกระจัด
กระจายไป”
¶๑:๔

เชือ
้ พระวงศของกษัตริยเยฮู นี่เป็ นเชื้อพระวงศของอิสราเอล เริ่มจากเยฮู ตอๆกันมา
ถึงเยโรโบอัมที่ สอง ซึ่งเป็ นกษัตริยในสมัยของโฮเชยานี้ (เรื่องของเยฮู อานเพิ่ม เติมไดจาก
หนังสือ ๒ พงศกษัตริย ๙-๑๐)
§๑:๖ โลรุหะมาห ในภาษาฮีบรู หมายถึง “ไมไดรับความเมตตา” หรือ “ไมไดรับความรัก”

โฮเชยา ๑:๘

ของพวกเขา ไมใชดวยธนู หรือหอก หรือมา
ศึก หรือ ทหารมา”
๘ หลัง จากโก เม อรใหโล รุหะ มาหหยานม
นางตัง้ ทองและใหกําเนิดลูกชายอีกหนึ่ง คน
๙ แลวพระยาหเวหบอกวา “ใหเรียกเขาวาโล
อัม มี *เพราะพวก เจาอิสราเอลไมใชคนของ
เรา และเราก็ไมใชพระเจาของพวกเจา”
พระเจาสัญญาวาชาวอิสราเอลจะทวีคูณ
๑๐ แตในอนาคต

ลูก หลานของอิสราเอล
จะมีจํานวนมากมายเหมือนเม็ด
ทรายที่
ชายหาด ซึ่งไมสามารถตวงหรือนับ ได และ
ในสถาน ที่ที่พระเจาเคยพูดกับพวก เขาวา
“พวก เจาไมใชคนของ เรา” พระองคก็จะพูด
กับพวกเขาวา “เจาเป็ นลูกหลานของพระเจา
ผูมีชีวิตอยู”
๑๑ แลวชาวยู ดาหและชาวอิสราเอลจะกลับ
มาเป็ นหนึ่งเดียวกันอีกครัง้ หนึ่ง แลวพวก
เขาจะแตง ตัง้ ผูนําขึ้น มาคน หนึ่ง และพวก
เขาจะงอกขึ้น มาจากแผน ดิน เพราะวันของ
ยิสเรเอลนัน
้ จะยิ่งใหญ
๑ พระยาหเวหพูดวา
“ใหเรียกพี่ ชายน อง ชายของ เจาวา ‘อัม
มี’ †
ใหเรียกพวกพี่ สาวน อง สาวของ เจาวา ‘รุหะ
มาห’” ‡

๒

พระยาหเวหจะลงโทษชนชาติอิสราเอล
๒ ตักเตือนแม ¶ของพวกเจา

ตัก เตือนเลย เพราะนางไมใชเมียของ เรา
และเราก็ไมใชผัวของนาง
นางจะตองหยุดเลนชู
และนางจะ ตองขับ ไลพวกคูรักที่อยูระหวาง
เตานมของนางไป
๓ ถานางไมเลิก เราจะแกผานางใหลอนจอน
และเอานางไปประจานเปลือยเปลาเหมือน
กับวันแรกที่นางเกิดมา
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โฮเชยา ๒:๙

เราจะเอาคนของนางไป
เราจะทําใหนางเป็ นเหมือน กับที่เปลา เปลี่ยว
และเราจะปลอยใหนางหิวนํ้ าตาย
๔ เราจะไมรักลูกหลานของนาง
เพราะพวกเขาเป็ นลูกชู
๕ แมของพวกเขานั น
้ มีชู
นางที่ตงั ้ ทองพวกเขามาทําตัวนาอัปยศอดสู
นางพูดวา “ฉันจะตามพวกคนรัก §ของฉันไป
เพราะอาหารของฉัน นํ้ าของฉัน ขนแกะของ
ฉัน ผาลินินของฉัน
นํ้ ามันมะกอกของ ฉัน และเครื่อง ดื่มของ ฉัน
ลวนแตมาจากพวกเขาทัง้ สิน
้ ”
๖ ดังนั น
้ เรา ยาหเวห จะเอาหนามมาขวางกัน
้
ทางของเจาอิสราเอล
เราจะสรางกําแพงลอมรอบนางไว
เพื่อวานางจะไดหาทางไมเจอ
๗ ถึงแมนางจะไลตามพวกคนรักของนาง
นางก็จะไมมีวันตามพวกเขาทัน
ถึงแมนางจะตามหาพวกเขา
นางก็จะไมมีวันหาพวกเขาเจอ
แลวนางจะพูด วา “ฉันจะกลับไปหาชายคน
แรกของฉัน **
เพราะชีวิตฉันในตอน นัน
้ สบายกวาตอน นี้
เสียอีก”
๘ แตนางไมรูหรอกวาเป็ นเราเอง ยาหเวห ที่
ใหขาวสาร เหลา องุนใหม รวมทัง้ นํ้ ามัน
มะกอกกับนาง
และเราไดเพิ่มพูนเงิน
ทองใหกับนาง
มากมาย แลวนางก็เอามันไปสรางพระ
บาอัล
๙ ดังนั น
้ เรา ยาหเวห จะเอาขาวสารที่เราเคย
ใหกับนางในฤดูเก็บเกี่ยวไปจากนาง
และเอาเหลา องุนใหมที่เราเคยใหกับนางใน
ฤดูเก็บเกี่ยวผลองุนไปจากนาง
และเราจะยึดขน แกะและผา ลินินที่เราผลิต
ขึ้นมา
เพื่อหอหุมนางไมใหเปลือยเปลาไปจากนาง

*๑:๙

โลอัมมี ในภาษาฮีบรู หมายถึง “ไมใชประชาชนของเรา”
อัมมี ในภาษาฮีบรู หมายถึง “ประชาชนของเรา”
‡๒:๑ รุหะมาห ในภาษาฮีบรู หมายถึง “ไดรับความเมตตา” หรือ “ไดรับความรัก”
†๒:๑

¶๒:๒

แม ในที่นี้มีความหมายสองอยางคือ โกเมอร และ ชนชาติอิสราเอล

§๒:๕

พวกคน รัก หมาย ถึงพระ อื่นๆ โฮ เชย ากําลังเปรียบ เทียบชาวอิสราเอลเป็ นโสเภณี
เพราะพวกเขาไมสัตยซ่ อ
ื ตอพระเจา และไปบูชาพระอื่นๆ
**๒:๗

ชายคนแรกของฉั น ในที่นี้หมายถึง พระยาหเวห

โฮเชยา ๒:๑๐

๑๐ ตอน

นี้ เราจะเปิ ด เผยใหพวกคน รักของ
นางเห็นความ เปลือยเปลาอันนา อับอาย
ของนาง
และจะไมมี ใครสามารถชวยนางไป จากเงื้อม
มือของเราได
๑๑ เราจะทําใหงานเฉลิมฉลองทัง
้ หมด *ของ
นางจบสิน
้ ลง
ไม วาจะเป็ นเทศกาลประจํา ปี หรือการ ฉลอง
วันพระ จันทร ใหม หรือวัน หยุดทาง
ศาสนา
ใช แลว เราจะยกเลิกเทศกาลทุก อยางของ
นางที่ไดกําหนดไว
๑๒ เราจะทําลายเถา
องุนและตน มะเดื่อ
ของ นาง ที่นางชอบพูด วา “นี่เป็ นคา
ตอบแทนของ ฉัน ที่พวกคน รักของ ฉัน
ใหกับฉัน”
ดัง นัน
้ เราจะปลอยเถา องุนและตน มะเดื่อให
กลายเป็ นป า รก และใหสัตว ป ามากิน
พวกมัน
๑๓ พระ ยาหเวหพูด วา
“เราจะลงโทษนาง
สําหรับงานเทศกาลทัง้ หลายของนาง
ตอนที่นางเผาเครื่องบูชาใหกับพระบาอัล
นางแตงตัว สวมใสแหวนและเครื่องประดับ
และไปตามหาพวกคนรักของนาง
และนางก็ลืมเราเสียสนิท
๑๔ แตเราจะเกลีย
้ กลอมนาง พานางเขาไปใน
ที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงกับเราอีกรอบ
และเราจะพูดคําออนหวานกับนาง
๑๕ แลวเราก็จะคืนสวนองุนใหกับนางที่นัน
่
หุบเขาแหงอา โคร †จะกลาย เป็ นประตูแหง
ความหวัง
และนางก็จะทุมหัวใจใหกับ เราอยาง สุดๆที่
นัน
่
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โฮเชยา ๒:๒๓

เหมือน กับเมื่อนางยังเป็ นสาวอยู เหมือน กับ
ตอนที่นางออกมาจากแผนดินอียิปต”
๑๖ พระ ยาหเวหพูด วา “ในวัน นั น
้ เจาจะ
เรียกเราวา ‘สามีของฉัน’ และเจาจะไมเรียก
เราวา ‘บา อัลของ ฉัน’ อีก ตอ ไป ๑๗ เราจะ
เอาชื่อของพระ บา อัลทัง้ หลาย ‡ไปจากปาก
ของ นาง และชื่อของพระ บา อัลพวก นี้จะ
ไมมีใครพูด ถึงอีก ตอ ไป ๑๘ ในวัน นัน
้ เราจะ
ทําขอ ตกลงเพื่อชวยเจากับพวกสัตว ปาในทุง
พวก นกในทองฟ า และพวกสัตวเลื้อยคลาน
ตามพื้นดิน ไมใหทํารายเจา และเราจะหักธนู
ดาบ และหยุดการสู รบเพื่อแผน ดินจะไดเกิด
ความ สงบ สุข เราจะใหพวก เจานอนลงอยาง
ปลอดภัย ๑๙ เราจะแตงงานกับ เจาตลอด ไป
เราจะแตงงานกับ เจา และใหความเป็ น ธรรม
ความยุติธรรม ความรักอันมัน
่ คง และความ
เห็นอกเห็นใจกับเจา ๒๐ เราจะแตงงานกับเจา
และใหความสัตยซ่ อ
ื กับเจา แลวเจาจะไดรูจัก
พระยาหเวหจริงๆ”
๒๑ พระยาหเวหพูด วา “ในวัน นั น
้ เราจะตอบ
คําขอของฟ าสวรรค
ฟ าสวรรคจะไดตอบคําขอของพื้นดิน
๒๒ พื้น ดินจะไดตอบคําขอของเมล็ด ขาว ของ
เหลาองุนใหม และของนํ้ ามันมะกอก
และพวก
มันทัง้ หมดจะไดตอบคําขอของ
ยิสเรเอล ¶
๒๓ เราจะปลูกนางไวสําหรับเราในแผนดิน
เราจะแสดงความรักกับโลรุหะมาห §
เราจะพูดกับ โล อัม มี **วา ‘เจาเป็ นคนของ
เรา’
และโล อัม มีจะพูดกับเราวา ‘พระองคเป็ น
พระเจาของฉัน’”

*๒:๑๑

งานเฉลิมฉลองทัง้ หมด งานทัง้ หมดนี้เป็ นวันหยุดทางศาสนา ที่พระเจาไดสัง่ ไว แต
คนพวกนี้กลับเอาวันเหลานี้มานมัสการและขอบคุณพวกพระตางๆของเขา แทนพระเจาเที่ยง
แท
†๒:๑๕

อาโคร คํานี้ในภาษาฮีบรู หมายถึง “ความเดือดรอน”

‡๒:๑๗

พระบาอัลทัง้ หลาย พระบาอัลมีมากกวาหนึ่ง ผูคนจะใชช่ อ
ื และวิธีการที่แตกตางกัน
ไปในการนมัสการพระบาอัลของแตละที่
¶๒:๒๒

ยิสเร เอล ชื่อ นี้ในภาษาฮีบรู แปล วา “พระเจาหวาน” หรือ “พระเจาทําใหกระจัด
กระจายไป”
§๒:๒๓ โลรุหะมาห ในภาษาฮีบรู แปลวา “ไมไดรับความเมตตา” หรือ “ไมไดรับความรัก”
**๒:๒๓ โลอัมมี ในภาษาฮีบรู หมายถึง “ไมใชประชาชนของเรา”

โฮเชยา ๓:๑
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โฮเชยาไถโกเมอรจากการเป็ นทาส
๑ แลวพระ

๓ หนึ่งวา “ไปสิ ไปแสดงความรักตอหญิง

ยาหเวหพูด กับผมอีกครัง้

คนนัน
้ ที่เป็ นชูรักของชายอื่น และเป็ นหญิงที่
เลน ชู ใหรัก เธอเหมือน กับที่พระ ยาหเวหรัก
ชาวอิสราเอลทัง้ ๆ ที่พวก เขาหัน ไปบูชาพระ
อื่นๆ และชอบกินพวก ขนมที่ทําจากลูกเกด
*”
๒ ดัง นั น
้ ผมจึงไถนางโก เม อรคืน มาดวย
เงินสิบ หาเชเขล †และขาวบารเลยหนึ่งโฮเม
อรครึ่ง ‡๓ ผมพูดกับเธอวา “เธอจะตองอยูกับ
ฉันไปอีก นาน เธอตองไมไปเลน ชูและไปหา
ชายอื่นอีก และตัว ฉันจะไมมีเพศสัมพันธกับ
เธอ”
๔ ชาวอิสราเอลก็เหมือน กันจะตองอยูโดย
ไมมีกษัตริยหรือผูนําเป็ นเวลา นาน พวก เขา
จะอยูโดยไมมีการ ถวายเครื่องบูชาและไมมี
์ ิทธิ ์ ไมมีถุง ผาทับ อกและไมมี
พวกหิน ศักดิส
พระประจํา บาน ๕ หลัง จากนัน
้ ชาวอิสราเอล
จะหันกลับ มาแสวงหาทัง้ พระ ยาหเวห
พระเจาของพวก เขาและดา วิดกษัตริยของ
พวก เขา และในวันขาง หน า พวก เขาจะ
ยําเกรงพระ ยาหเวห และพึ่ง พิงความ ดีของ
พระองค ¶
พระยาหเวหโกรธอิสราเอล
๑ ชาวอิสราเอลเอย

๔ ยาหเวหใหดี

ฟั งคํา พูดของพระ

พระยาหเวหมีคดีฟองรองกับพวกเจาที่อาศัย
อยูในแผนดินนี้
เพราะแผนดินนี้ไมมีความซื่อสัตย

โฮเชยา ๔:๘

ไมมีความ รักความ เมตตา และไมรู จัก
พระเจา
๒ แผน ดิน นี้ มีแตการ สาป แชงกัน หลอก ลวง
กัน ฆากัน
ขโมยกันและเลนชูกัน ผูคนก็โหดรายรุนแรง
มีแตการนองเลือดกันซํ้าแลวซํ้าอีก
๓ ดังนั น
้ แผนดินนี้จะเหือดแหงไป
ทุกคนที่อาศัยอยูในมันจะป วยตาย
รวมทัง้ สัตวปาและพวกนก
แมแตปลาก็จะหายไปหมด
พระยาหเวหเตือนพวกนั กบวช
๔ พวกเจานั กบวช

อยาไดฟองรองใครเลย
อยาไปกลาว โทษผู อื่นเลย เพราะเรากําลัง
ฟ องรองเจา §
๕ พวก เจานั กบวชจะสะดุดลม ลงในเวลา
กลางวัน
พวกผู พูดแทนพระเจาก็จะสะดุดลม ลงกับ
พวกเจาในเวลากลางคืน
และเราจะทําลายแม **ของเจาดวย
๖ คนของ เราถูกทําลายเพราะขาดความ รู
เกี่ยวกับเรา ††
เพราะเจาไมยอมเรียนรูเกี่ยวกับเรา
เราก็จะไมยอมรับเจาเป็ นนักบวชของ
เรา
เหมือนกัน
เจาลืมกฎคําสัง่ สอนของพระเจาของเจา
ดังนัน
้ เราจะลืมลูกหลานของเจาเหมือนกัน
๗ พวกเขายิ่งเพิ่มมากขึ้นเทาใด
ก็ยิ่งทําบาปตอเรามากขึ้นเทานัน
้
ดัง นัน
้ เราจะเปลี่ยนเกียรติของพวก เขาให
กลายเป็ นความอับอาย
๘ พวกนั กบวชเลีย
้ งปากทองดวยบาปของคน
ของเรา

*๓:๑

ขนมที่ทําจากลูกเกด เป็ นขนมที่เอามาเซนไหวพระตางๆของพวกเขา และคนที่เอามา
เซนไหว คงแบงไปกินกันสวนหนึ่ง
†๓:๒

สิบหาเชเขล หรือประมาณ หนึ่งรอยเจ็ดสิบกรัม

‡๓:๒

หนึ่ งโฮเมอรครึ่ง คงประมาณ สามรอยสามสิบลิตร

¶๓:๕

พึ่ง พิงความดีของพระองค ในที่ นี้ “ความดี” หมายถึงความดีที่พระองคทําใหพืช ผล
ออกตามฤดูกาล ไมใชพระบาอัลทําอยางที่พวกเขาคิดกัน
§๔:๔

เรากําลังฟ องรองเจา หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “คนของเจา (โฮเชยา) ก็เหมือนคน
ที่ไปฟ องรองนักบวช”
**๔:๕
††๔:๖

แม ในที่นี้หมายถึง ชนชาติอิสราเอล

ขาดความรูเกี่ยวกับเรา “เรา” ในที่นี้คือพระเจา พวกคนอิสราเอลไมไดรูจักพระเจา
อยางแทจริง

โฮเชยา ๔:๙

พวกเขาละโมบการกระทําผิดของคนของเรา
๙ คน ทัว
่ ไปโดนยัง ไง นักบวชก็จะโดนอยาง
นัน
้ เหมือนกัน
เราจะลงโทษทัง้ คนทัว
่ ไปและนักบวช
ตามหนทางและการกระทําของเขา
๑๐ พวกเขาจะกินแตไมอิ่ม
พวกเขาจะทําผิดทางเพศแตไมมีลูก
เพราะพวก เขาทอด ทิง้ พระ ยาหเวหเพื่ออุทิศ
ตัวใหกับพวกพระอื่นๆ
๑๑ ความผิดบาปทางเพศ
เหลาองุนและเหลาองุนใหม
ของทัง้ หมดนี้ ชิงเอาความเขาใจของเขาไป
๑๒ คนของเราจึงไปปรึกษากับตนไม
และไมชิน
้ หนึ่งก็ใหคําแนะนํ ากับเขา
เพราะวิญญาณแหงการ เลน ชูนําพวก เขาให
หลงทางไป
พวกเขาไมซ่ อ
ื สัตยตอพระเจาของพวกเขา
๑๓ บนยอดเขาทัง
้ หลาย พวกเขาถวายเครื่อง
บูชา
และตามเนินเขาพวกเขาเผาเครื่องเผาบูชา
อยูใตตนกอ ตนไค และตนกอหลวง
เพราะตนไมพวกนี้ใหรมเงาเย็นสบาย
ดัง นัน
้ พวกลูกสาวของ เจาจึงทําผิด บาปทาง
เพศ
และพวกเจาสาวของพวกเจาก็มีชู
๑๔ แตเราจะไมลงโทษพวกลูกสาวของพวก
เจาที่ไปขายตัว
และพวกเจาสาวของพวกเจาที่ไปเลนชู
เพราะพวก
ผูชายตางก็ออกไปหาโสเภณี
เหมือนกัน
และพวก เขาถวายเครื่องบูชาและรวมหลับ
นอนกับหญิงโสเภณีที่วัด
ดัง นัน
้ คนเหลา นี้ที่ขาดความ เขาใจจะถูก
ทําลายไป
ความบาปที่นาละอายของอิสราเอล
๑๕ อิสราเอลเอย

ถึงเจาจะขายตัว
ก็อยาใหยู ดาหตองมีสวน รวมในความ ผิด
บาปนัน
้ ดวยเลย
อยาไดเขาไปในกิลกาล
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โฮเชยา ๕:๕

อยาไดข้ น
ึ ไปที่เบธาเวน *
และอยาไดสาบานโดยอางชื่อของพระ
ยาหเวห
๑๖ เพราะอิสราเอลนั น
้ ดื้อดึง
เหมือนวัวสาวที่ด้ อ
ื ดึง
แลวจะใหพระ ยาหเวหไปเลีย
้ งพวก เขา
เหมือน กับเลีย
้ งลูก แกะที่เชื่องในทุง
กวางไดอยางไร
๑๗ เอฟราอิมไดไปเขารวมกับพวกรูปเคารพ
ดังนัน
้ อยาไปยุงกับมัน
๑๘ เมื่อพวกเขาดื่มเหลากันจนเมามายแลว
พวกเขาก็ไปนอนกับหญิงโสเภณี
พวก ผูนําของ เขาหลงใหลกับเรื่องที่ทําให
อับอายขายหน า
๑๙ ลมจะโอบอิสราเอลไวใต ปี กและหอบเอา
พวกเขาไป
พวก เขาจะอับอายขาย หน าที่ไดถวายเครื่อง
บูชาเหลานัน
้
พวกผูนํา นํ าอิสราเอล
และยูดาหไปทําบาป
๑ พวกนั กบวช

๕ ครอบครัวของอิสราเอลตัง้ ใจฟั งใหดี
ฟั งใหดี

ราชวงศกษัตริยฟังไว
เพราะพวกเจาถูกตัดสินแลว
พวกเจาเคยเป็ นกับดักตอนที่อยูมิสปาหนัน
้
และเป็ นตาขายที่กางอยูบนเขาทาโบร †
๒ พวกเจาไดขุดหลุมกับดักลึกที่ชิทธิม
ดังนัน
้ เราจะลงโทษพวกเจาทัง้ หมด
๓ เรารูจักเอฟราอิม
และสิ่งที่อิสราเอลทําก็ไมสามารถปิ ด ซอนไว
จากเรา
เอฟราอิม เรารูวาตอนนี้เจามีชู
และอิสราเอลก็สกปรกเพราะบาป
๔ สิ่งที่พวกเขาทํา ดึงพวกเขาไมใหกลับไปหา
พระเจา
เพราะใจของพวก เขามีแตการ เลน ชู และ
พวกเขาไมรูจักพระยาหเวห
๕ ความ เยอ หยิ่งจองหองของอิสราเอลเป็ น
พยานตอตานพวกเขาเอง

*๔:๑๕

เบธาเวน เมืองนี้อันที่จริงมีช่ อ
ื เรียกวา “เบธเอล” ซึ่งแปลวา “บานของพระเจา” แต
โฮเชยา เรียกมันวา “เบธาเวน” ซึ่งแปลวา “บานแหงความชัว
่ ราย” (เหมือน ๕:๘)
†๕:๑

กับดัก … บนเขาทาโบร คงเป็ นสถานที่ที่ใชในการนมัสการพระอื่นๆและเป็ นไปไดที่จะ
เป็ นสถานที่สําหรับตัดสินคดีตางๆ ดัง นัน
้ การนมัสการพระอื่นๆที่ นัน
่ ยอมทําใหพระยาหเวห
ไมพอใจ

โฮเชยา ๕:๖

ทัง้ อิสราเอลและเอ ฟ รา อิมสะดุดลมเพราะ
ความผิดชัว
่ รายของพวกเขาเอง
และยูดาหสะดุดลมกับพวกเขาดวย
๖ เมื่อคนอิสราเอลนํ าฝูงแพะแกะและฝูงวัว
*ไปตามหาพระยาหเวห
พวก เขาจะไม พบพระองคเพราะพระองค
ทอดทิง้ พวกเขาไปแลว
๗ พวกเขาไมซ่ อ
ื สัตยกับพระยาหเวห
พวกเขาคลอดลูกที่ไมใชลูกของพระองค
แตในไม ชานี้
พระ ยาหเวหจะพลิก
สถานการณ
และทําลายพวก เขาพรอม กับไร นาทัง้ หลาย
ของพวกเขา
การทํานายถึงความลมจมของอิสราเอล
๘ ใหเป าแตรเขาสัตว †ในกิเบอาห

ใหเป าแตรในรามาห
ใหตะโกนเตือนภัยในเบธาเวน
เบนยามิน ระวังขางหลังใหดี
๙ ในวันแหงการ ลงโทษ เอ ฟ รา อิม จะกลาย
เป็ นกองซากปรักหักพัง
ในทามกลางเผาตางๆของอิสราเอล เรากําลัง
ประกาศสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นแนๆ
๑๐ พวกผูนําของยู ดาห เป็ นเหมือนกับคนชัว
่
พวกนัน
้ ที่ยายหลักเขต
เราจะเทความโกรธของเราลงบนคนพวกนัน
้
เหมือนนํ้ า
๑๑ เอฟราอิมจะถูกลงโทษ พวกเขาจะถูกบีบ
จนบีแ
้ บน
เพราะเขาตัง้ ใจไลตามสิ่งที่ไรประโยชน
๑๒ เราจะทําลายเอฟราอิม เหมือนมอดกัด กิน
เสื้อผา
และทําลายครอบครัวยู ดาห เหมือนความผุที่
ทําลายไม
๑๓ เมื่อเอฟราอิมเห็นวาตัวเองป วย
และยูดาหเห็นบาดแผลของตน
เอฟราอิมไปขอความชวยเหลือจากอัสซีเรีย
และยูดาหสงคนไปหากษัตริยที่ยิ่งใหญนัน
้
แตอัส ซีเรียไมสามารถรักษาเจาหรือเยียวยา
บาดแผลของเจาได
๑๔ เพราะวาเราจะโจมตีเอ ฟ รา อิมเหมือน
สิงโต
เราจะโจมตีชนชาติยูดาหเหมือนสิงโตหนุม

6
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เรา ยาหเวห จะฉีกพวกมันออกเป็ นชิน
้ ๆ
เราจะคาบพวก มันไปกินในถํ้าของ เราและจะ
ไมมีใครมาชวยพวกมันได
๑๕ เราจะกลับไปยังที่ของเรา จนกวาพวกเขา
จะยอมรับ ผิดและหันกลับมาหาเราเมื่อ
พวกเขาเจอความทุกข
พวกเขาจะไดคนหาเราอยางจริงจัง
คําพูดแหงการกลับใจ
๑ ผูคนตางพูดกันวา

๖ พระยาหเวหกันเถอะ

“พวกเรากลับไปหา

ถึงแมพระองคไดฉีกเราเป็ นชิน
้ ๆ แตพระองค
จะรักษาเรา
ถึง แมพระองคไดตีเรา แตพระองคก็จะพัน
แผลใหเรา
๒ หลัง จากสอง วันผานไปแลว พระองคจะให
ชีวิตใหม
ในวันที่สามนัน
้ พระองคจะทําใหเรายืนขึ้น
แลวเราจะมีชีวิตอยูตอหน าพระองค
๓ ใหเราเรียน รูเกี่ยว กับพระ ยาหเวห ใหเรา
พยายามอยางเต็มที่ที่จะรูจักพระองค
พระ
ยาหเวหจะมาแนนอนเหมือนกับดวง
อาทิตยข้ น
ึ ในยามเชา
พระ
ยาหเวหจะมาหาเราเหมือนฝนที่ตก
ลงมาในหน าหนาว
เหมือนนํ้ า ฝนที่โปรยปรายลงมาบนแผน ดิน
ในฤดูใบไมผลิ”
พระยาหเวหเรียกรองใหกลับใจจริง
๔ พระยาหเวหพูดวา

เอฟราอิม เราจะทํายังไงดีกับเจา
ยูดาห เราจะทํายังไงดีกับเจา
ความจงรักภักดีของเจาที่ มีตอเรานัน
้ เหมือน
กับหมอกในตอนเชา
เหมือนกับนํ้ าคางที่จางหายไปอยางรวดเร็ว
๕ ดัง นั น
้
เราจึงใชผู พูดแทนพระเจามาโคน
พวกเขาลง
เราฆาพวก เขาดวยกฎ ตางๆที่ออกมาจาก
ปากของเรา
คํา ตัดสินตางๆของ เราสองออก มาเหมือน
ฟ าแลบ
๖ เพราะ เรา ยาหเวห ตองการความ จงรัก
ภักดี ไมใชเครื่องบูชา

*๕:๖

นํ าฝูงแพะแกะและฝูงวัว คงหมายถึงวาพวกเขาจะถวายเครื่องบูชาหลายอยาง

†๕:๘

เป าแตรเขาสัตว เป็ นการเตือนถึงอันตรายที่กําลังใกลเขามา

โฮเชยา ๖:๗

เราตองการใหคนรูจักพระเจา
ไมใชถวาย
เครื่องเผาบูชา
๗ แตเอ ฟ รา อิมและยู ดาหทําผิดขอ ตกลง
เหมือนกับที่พวก เขาเคย ทําที่เมืองอาดั
ม*
พวกเขาทรยศตอเราที่นัน
่
๘ กิเลอาดเป็ นเมืองที่เต็มไปดวยคนทําชัว
่
เป็ นเมืองที่เต็มไปดวยรอยเทาเปื้ อนเลือด
๙ พวก เขาเป็ นเหมือนพวก โจรที่คอยซุม
โจมตีคนที่เดินผานไปมา
พวกนักบวชก็เหมือนกันคอยซุมอยูบนถนน
และฆาคนบนทางไปเชเคม
พวกเขาไดทําสิ่งที่ชัว
่ รายนาอับอาย
๑๐ เราเห็นสิ่งที่เหลือ อดเหลือ ทนเกิด ขึ้น
ทามกลางครอบครัวของอิสราเอล
เอฟราอิมเลนชู
อิสราเอลแปดเปื้ อนไปแลว
๑๑ ยูดาห เวลาที่เจาจะถูกเก็บเกี่ยว
ถูกกําหนดไวแลวดวยเหมือนกัน
พอเราคิดที่จะทําใหคนของ
เรากลับมามี
สภาพดีเหมือนเดิม
๑ พอเราคิดที่จะรักษาอิสราเอล
เมื่อนัน
้ ความผิดของเอฟราอิมก็โผลข้ น
ึ
มา
การกระทําที่ชัว
่ รายของสะมาเรีย †ก็แดงขึ้น
พวกเขามีแตการหลอกลวงกัน
พวกขโมยบุกขึ้นบานตางๆ
พวกอันธพาลก็ปลนคนบนทองถนน
๒ พวกเขาไมไดนึกถึงเลยวาเราไดจดจําการก
ระทําชัว
่ รายทัง้ หมดของพวกเขา
การกระทําเหลานัน
้ ลอมรอบพวกเขาอยู
และพวกมันอยูตอหน าเรา
๓ กษัตริยชอบใจความชัว
่ รายของพวกเขา
พวกผูนําชอบใจการโกหกของพวกเขา
๔ พวกเขาทัง
้ หมดเป็ นคนทรยศ
พวกเขารอนรุมยัง กับเตาอบที่คนอบขนมได
กอไฟไว
แลวคนอบไมตองใสเชื้อไฟอีก
ตัง้ แตชวงที่นวดแป งจนแป งฟู

๗

*๖:๗
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๕ ในวันของกษัตริย

พวกขาราชการรอน ผาว
ไปดวยฤทธิเ์ หลาองุนจนจับไข
กษัตริยเองก็ไปรวม มือกับคนที่เยาะ เยย
พระเจา
๖ จิตใจของพวก เขาสุมไป ดวยไฟเหมือนเตา
อบ
จิตใจของพวก เขาคุก รุนไป ดวยแผน ชัว
่ ทัง้
คืน
พอรุงเชา มันก็ลุกเป็ นไฟ
๗ พวกเขาทุกคนรอนเหมือนกับเตาอบ
และเขมือบกินบรรดากษัตริยของเขา ‡
กษัตริยทงั ้ หลายของพวกเขาก็ลมลง
ไมมีใครสักคนรองขอความชวยเหลือจากเรา
๘ เอฟราอิมนั น
้ ผสมปนเปกับชนชาติตางๆ
เอ ฟ รา อิมเป็ นเหมือนขนมปั งที่ไหมขาง หนึ่ง
ดิบขางหนึ่ง
๙ พวกคนตางชาติกินแรงของเขา
แตเขาไมรูตัว
ผมของเขาก็หงอก
แตเขาก็ไมรูตัว
๑๐ ความ เยอ หยิ่งของอิสราเอลเป็ นพยาน
ปรักปรําเขา
พวก เขาไม ยอมหันกลับมาหาพระ ยาหเวห
พระเจาของเขา
ทัง้ ๆที่มีเรื่องเหลานี้เกิดขึ้นกับพวกเขา
พวกเขาก็ยังไมแสวงหาพระองคอยูดี
๑๑ เอฟราอิมเป็ นเหมือนนกพิราบที่หลอกงาย
และไรความคิด
พวกเขารองขอความชวยเหลือจากอียิปต
พวกเขาไปขอความชวยเหลือจากอัสซีเรีย
๑๒ พระ ยาหเวหพูด วา ไม วาพวก เขาจะไป
ที่ไหนก็ตาม
เราจะโยนตาขายของเราขึ้นไปครอบเขาไว
เราจะดึงพวกเขาลงมาเหมือนนกในทองฟ า
เราจะตี สอนพวก เขาตามจํานวนครัง้ ที่พวก
เขาทําสัญญาเป็ นพันธมิตรกับชนชาติ
อื่นๆ
๑๓ พวก เขาทําตัวน า อับอายจริงๆที่หลง ไป
จากเรา

เหมือนกับที่ … เมืองอาดัม มีเมืองชื่ออาดัมขางแมน้ํ าจอรแดน หรือ แปลไดอีกอยาง
หนึ่งวา “เหมือนกับที่อาดัมเคยทํา”
†๗:๑ สะมาเรีย เป็ นเมืองหลวงของอิสราเอลฝ ายเหนื อ
‡๗:๗ เขมือบกินบรรดากษั ตริยของ เขา ในชวง ชีวิตของโฮ เชย า มีกษัตริยเจ็ด องคของ
อาณาจักรเหนือนี้ที่ถูกฆาโดยประชาชนของตนเอง ดูเพิ่มเติมไดจาก ๒ พงศกษัตริย บทที่ ๑๕

โฮเชยา ๗:๑๔

พวก เขาจะถูกทําลายเพราะพวก เขาทํา ผิด
ตอเรา
เราก็อยากจะไถพวกเขา
แตพวกเขาพูดโกหกเกี่ยวกับเรา
๑๔ พวกเขารองครํ่าครวญอยูบนเตียง
แตพวกเขาไมไดรองเรียกเราจากใจ
พวก เขาเชือด เฉือนตัว เอง *เพื่อแลกขาวกับ
เหลาองุนใหม
พวกเขาหันไปจากเรา
๑๕ ถึง แมเรา เองไดฝึกฝนพวก เขามา ถึง แม
เราทําใหแขนของเขาแข็งแรง
แตพวกเขาวางแผนชัว
่ รายตอเรา
๑๖ พวก เขาเปลี่ยนความ คิดอยู เรื่อย แตไม
เคยคิดที่จะหาสิ่งที่สูงสงกวา
พวกเขาเป็ นเหมือนกับคันธนูที่บิดเบีย
้ วไป
พวกผูนําของเขาจะลมตายดวยดาบ
เพราะลิน
้ ที่โอหังของพวกเขา
คนที่อยูในอียิปตจะหัวเราะเยาะพวกเขา
การกราบไหวรูปเคารพทําใหลมจม
๑ เอาแตรวาง ไวที่ริม ฝี ปากของ เจาแลว

๘ เป าเตือน

นกอีแรงตัวหนึ่งบินวนเวียนอยูเหนือแผนดิน
ของพระยาหเวห
เพราะวาคนอิสราเอลหักขอตกลงของเรา
และฝ าฝื นกฎของเรา
๒ พวกเขารองตอเราวา
“พระเจาเจาขา พวก เราที่อิสราเอลนี้รูจัก
พระองค”
๓ แตอิสราเอลทอดทิง
้ สิ่งที่ดีไป
ดังนัน
้ ศัตรูจะไลลาพวกเขา
๔ พวก เขาไดแตง ตัง
้ พวก กษัตริยข้ น
ึ มาโดย
ไมไดปรึกษาเรา
พวกเขาตัง้ พวกผูนําขึ้นมาแตเราไมรูเรื่อง
พวก เขาสรางรูป เคารพขึ้น มาจากทองและ
เงินของพวกเขา
ดังนัน
้ อิสราเอลจะถูกตัดออกไป
๕ สะมาเรีย ลูกวัวของเจาถูกทอดทิง
้ ไปแลว
†ความโกรธของเราไดเผาผลาญใสเจา
อีกนานแคไหน ที่พวก เจาจะไม สามารถทํา
ตัวใหบริสุทธิ ์

*๗:๑๔
†๘:๕
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๖ ชาง ฝี มือจากอิสราเอลสรางลูกวัวตัว นั น
้ ขึ้น

มา
มันไมใชพระเจา
ลูกวัวของสะ มา เรียตัว นัน
้ จะถูกทุบใหแตก
เป็ นชิน
้ ๆ
๗ พวกเขาจะหวานพืชตอนลมพัด
และเก็บเกี่ยวตอนมีพายุแรง
สิ่งที่ปลูกจะงอกขึ้นมา
แตจะไมแตกหนอและไมออกรวง
แตถาออกรวงบาง
คนตางชาติก็จะมาเก็บกินหมด
๘ อิสราเอลถูกกลืนไปแลว
ตอน นี้พวก เขาถูกทอด ทิง้ ทามกลางชนชาติ
อื่นๆ
เหมือนกับหมอที่ไมมีใครอยากได
๙ เพราะอิสราเอลยืนกรานที่จะขึ้นไปอัสซีเรีย
พวกเขาเป็ นเหมือนลาป าที่เดินหาคูอยูลําพัง
คนเอฟราอิมตองจางคูรักมา
๑๐ ถึงพวก เขาจะจางชนชาติอ่ น
ื ๆใหมาชวย
พวกเขา
เราจะรวบรวมพวกเขาไวเดี๋ยวนี้
ในไม ชา พวก เขาจะออนแอเพราะเครื่อง
บรรณาการที่พวก เขาตองใหกับกษัตริย
อัสซีเรียที่ยิ่งใหญ
อิสราเอลลืมพระเจาและ
นมัสการพวกรูปเคารพ
๑๑ ถึง แมเอ ฟ รา อิมไดสรางแทน บูชาเพิ่ม ขึ้น

เพื่อลบลางบาปตางๆของพวกเขา
แตแทน บูชาพวกนัน
้ กลับกลายเป็ นแทน บูชา
สําหรับการทําบาป
๑๒ ถึง แมเราไดเขียนคําสัง
่ สอนมากมายให
กับเอฟราอิม
แตพวกเขากลับมองวาเป็ นเรื่องของคนอื่น
๑๓ คนอิสราเอลชอบถวายเครื่องบูชา
พวกเขาเอาเนื้อมาถวายและกินมัน
แตพระ ยาหเวหไม ชอบเครื่องบูชาพวก นัน
้
เลย
พระองคระลึกถึงความ ชัว
่ ชาของพวก เขา
เดี๋ยวนี้
และพระองคจะลงโทษพวก เขาเพราะความ
บาปพวกนัน
้

เชือดเฉื อนตัวเอง เป็ นการบูชาพระบาอัล เพื่อขอใหเกิดพืชผลอุดมสมบูรณ

ลูกวัวของเจาถูกทอดทิ ้งไปแลว พระเจาเกลียดชังพวกลูกวัวทองคําที่ชาวอิสราเอล
ตัง้ ไวที่เมืองเบธเอลและเมืองดาน

โฮเชยา ๘:๑๔
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พระองคจะสงพวกเขากลับไปที่อียิปต *
๑๔ พวก คนอิสราเอลลืมผู ที่สรางพวก เขาขึ้น
มา
แตกลับสรางวังขึ้นมากมายสําหรับกษัตริย
ของเขา
ยูดาหสรางป อมปราการขึ้นมามากมาย
แตเราจะสง ไฟลงมายังเมืองทัง้ หลายของ
พวกเขา
และไฟจะเผา ผลาญป อมปราการตางๆเหลา
นัน
้

ไมสามารถนํ าเขามาในวิหารของพระเจาได
๕ ถาอยางนั น
้ พวกเจาจะมีอะไรทําหรือ ในวัน
เทศกาลที่กําหนดไว
และในวันที่มีงานเลีย
้ งของพระยาหเวห
๖ ถึงคนอิสราเอลจะหนี จากการถูกบดขยี้
อียิปตจะมารวบรวมพวกเขาไว
เมมฟิ ส ¶จะเป็ นที่ฝังศพของพวกเขา
ตน หนามจะคลุมเงินที่เป็ นของ รักของ หวง
ของพวกเขา
และหนามจะขึ้นในเต็นทของพวกเขา

ความเศราที่ถูกจับไปเป็ นเชลย

อิสราเอลไมยอมรับพวกผู
พูดแทนพระเจาตัวจริง

๑ อิสราเอลเอย

๙ อยาไดช่นื ชมยินดีเหมือน

อยาไดเฉลิมฉลองกัน
กับชนชาติ

อื่นๆเลย
เพราะเจาเลนชู
และถอยหางไปจากพระเจา
เจารักคาตัวจากการเป็ นโสเภณีตามลานนวด
ขาวทุกแหง †
๒ ดัง นั น
้ ทัง้ ลานนวด ขาวและบอ ยํ่า องุนจะไม
ใหผลผลิตเพียงพอกับพวกเขา
และเหลาองุนใหมจะไมมีเพียงพอ
๓ คนอิสราเอลจะไม ไดอาศัยอยูในแผน ดิน
ของพระยาหเวห
เอฟราอิมจะตองกลับไปอียิปต
และพวกเขาจะตองกินอาหารที่ไม บริสุทธิใ์ น
อัสซีเรีย
๔ พวก เขาจะไมเทเหลา องุนถวายใหกับพระ
ยาหเวห
และจะไมนําเครื่องถวายของพวก เขามาให
กับพระองค
เครื่องบูชาเหลา นัน
้ จะเป็ นเหมือนขนมปั ง
ของคนไวทุกข ‡
ทุก คนที่กินมันเขาไปก็จะสกปรกในสายตา
พระเจา
ความจริงแลว อาหารพวกนัน
้ มี ไวสําหรับดับ
ความหิวของพวกเขาเทานัน
้

๗ ผู

พูดแทนพระเจาพูด วา “ใหอิสราเอลรูไว
เถิดวา
ถึงเวลาลงโทษแลว ถึงเวลารับกรรมแลว”
แตคนอิสราเอลพูด วา “โฮ เชย า ผู พูดแทน
พระเจานัน
้ โง
คนที่เต็มไปดวยพระวิญญาณคนนี้บาแลว”
ผู พูดแทนพระเจาพูด วา “เจาเคียดแคนมาก
เพราะเจามีบาปมากมาย”
๘ ผู
พูดแทนพระเจาเป็ นยามของพระเจาที่
คอยดูแลเอฟราอิม
แตพวก เขากลับวางตาขายดักผู พูดแทน
พระเจาไปทัว
่ ทุกหนแหง
แมแตในวิหารของพระเจาของเขา
ผพ
ู ูดแทนพระเจาก็ยังเจอกับความเคียดแคน
๙ พวกอิสราเอล ถลําลึกลงไปในความบาป
เหมือนกับที่พวก เขาเคยทําในสมัย กอนที่
กิเบอาห
พระ ยาหเวหจะระลึกถึงความ ชัว
่ ชาของพวก
เขาในครัง้ นี้
และพระองคจะลงโทษบาปทัง้
หลายของ
พวกเขา

*๘:๑๓ กลับไปที่อียิปต อัน ที่ จริงพวกเขากําลังจะตกไปเป็ นเชลยที่อัส ซีเรียไมใชอียิปต แต
ที่โฮเชยาใชคําวาอียิปต ก็เพราะชนชาติอิสราเอลเคยตกเป็ นทาสที่อียิปตมากอน
†๙:๑

ลานนวด ขาวทุก แหง เป็ นสถาน ที่นวด ขาว และยังเป็ นที่ที่พวก เขามานมัสการพระ
ตางๆของเขาอีกดวย เพื่อขอบคุณที่ทําใหเกิดผลผลิตดีทุกปี
‡๙:๔

ขนมปั งของคนไวทุกข คนไวทุกขที่ไปแตะตองศพ จะสกปรกในสายตาพระเจา รวม
ทัง้ อาหารที่เขาไปแตะตองดวย และไมสามารถเขารวมพิธีทางศาสนา ดูเพิ่มเติมไดจาก เฉลย
ธรรมบัญญัติ ๒๖:๑๔; กันดารวิถี ๑๙:๒๒
¶๙:๖

เมมฟิ ส เป็ นเมืองใหญเมืองหนึ่งในอียิปต

โฮเชยา ๙:๑๐

อิสราเอลพินาศยอยยับเพราะ
ไปนมัสการรูปเคารพ
๑๐ ตอนแรกที่เรา

ยาหเวห เจออิสราเอลนัน
้
พวก เขาเป็ นเหมือนกับองุนที่แสน หวานในที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลง
ตอนแรกที่เราเห็นบรรพบุรุษของพวกเจา
พวกเขาเหมือนกับผลมะเดื่อดีเลิศในปี แรก
แตเมื่อพวก เขาไปที่บา อัลเป โอร *และ อุทิศ
ตัวใหกับความอับอาย †
พวก
เขากลายเป็ นสิ่งนาสะอิดสะเอียน
เหมือนกับรูป เคารพพวก นัน
้ ที่พวก เขา
รัก
อิสราเอลจะไมมีลูกหลาน
๑๑ ศักดิศ
์ รีของเอ ฟ รา อิมจะบินหนีไปเหมือน

กับนก
พวก เขาจะไมคลอด ลูก อุม ทองหรือตัง้ ทอง
อีกตอไป
๑๒ ถึงแมวาพวกเขาจะเลีย
้ งลูกขึ้นมา
เราก็จะพรากลูกๆของพวกเขาไป จนในที่สุด
จะไมเหลือพลเมืองสักคนเดียว
เมื่อเราหันไปจากพวกเขา พวกเขาจะอับอาย
ขายหน า
๑๓ ในสายตาของ เรา เอ ฟ รา อิมเคยเป็ น
เหมือนกับไทระที่ถูกปลูกไวในทองทุง ‡
เดี๋ยวนี้เอฟราอิมจะนํ าลูก หลานของเขาออก
ไปใหถูกฆา ¶
๑๔ พระ ยาหเวหเจาขา โปรดใหสิ่งที่พวก เขา
สมควรจะไดรับ
ใหครรภที่แทง ลูกและเตาที่ไมมีน้ํ านมกับ
พวกเขาดวยเถิด
๑๕ พระ ยาหเวหพูด วา “เราเริ่มเกลียดพวก
เขาที่กิลกาล
เพราะความ ชัว
่ รายทัง้ หลายที่พวก เขาทําที่
นัน
่
เราจะขับ ไลพวก เขาออก ไปจากแผน ดินของ
เรา
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โฮเชยา ๑๐:๔

เพราะการกระทําที่ชว
ั ่ รายตางๆของเขา
เราจะไมรักพวกเขาอีกตอไป
พวกผูนําของเขาชอบกบฏ
๑๖ เอฟราอิมถูกโจมตีดวยภัยพิบัติ
รากของพวกเขาแหงตายไป
พวกเขาจะไมเกิดผล
ถาพวกเขาจะเกิดลูกหลานมา
เราก็ยังจะฆาเด็ก ทารกที่แสนนา รักของพวก
เขา”
๑๗ พระเจาของ ผมจะทิง
้ พวก เขาเพราะพวก
เขาไมยอมเชื่อฟั งพระองค
ดัง นัน
้ พวก เขาจะกลายเป็ นคนที่เรรอนไปมา
ทามกลางชนชาติอ่ น
ื ๆ
อิสราเอลจะถูกลงโทษเพราะ
ทรยศตอพระยาหเวห
๑ อิสราเอลเป็ นเหมือนเถา

๑๐ ที่มีลูก ดก

องุน
เขาเกิด ผลใหกับพระ

ยาหเวห
ผลยิ่งดก ก็ยิ่งสรางแทนบูชามากขึ้น
ผืนดินยิ่งใหผลผลิตมากขึ้นเทาใด
์ ิทธิม
์ าก
พวก เขาก็ยิ่งสรางพวกเสา หินศักดิส
ขึ้นเทานัน
้
๒ พวกเขาลื่นไหลไปเรื่อย
ดังนัน
้ ตอนนี้พวกเขาตองรับผิดที่กอขึ้นนัน
้
พระ ยาหเวหจะหักแทน บูชาตางๆของพวก
เขา
์ ิทธิข
์ องพวก
พระองคจะทําลายเสา หินศักดิส
เขานัน
้
๓ ในไมชาพวกเขาจะพูดวา
“เราไมมีกษัตริย
เพราะเราไมไดยําเกรงพระยาหเวห
แตถึงจะมีกษัตริย กษัตริยจะมา ชวยอะไร
พวกเราได”
๔ พวกเขาใหคํามัน
่ สัญญา
แตไมรักษาคําพูด ผิดคําสาบาน
คดีฟอง รองผุด ขึ้นเหมือนวัชพืชที่มี พิษผุด
ตามรองรอยไถในทุงนา

*๙:๑๐

บาอัลเปโอร อยูทางเหนือของแมน้ํ าจอรแดน เป็ นสถานที่ที่คนอิสราเอลหันไปกราบ
ไหวพระอื่นๆ(ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ กันดารวิถีบทที่ ๒๕)
†๙:๑๐

ความอับอาย คํา นี้บางครัง้ ใชแทนคํา วา “พระบาอัล” พระเทียมเท็จที่คนกราบไหว
อยูที่เมืองบาอัลเปโอร
‡๙:๑๓
¶๙:๑๓

เอฟราอิม … ในทองทุง ประโยคนี้ในภาษาฮีบรูเขาใจยากมาก

ขอ นี้ ในฉบับแปลกรีกโบราณเขียน วา “เอ ฟ ราอิม ตามที่เราเคย เห็น ไดทําใหพวก
ลูกชายไปถูกลา เดี๋ยวนี้เอฟราอิมจะนํ าลูกหลานของเขาออกไปใหถูกฆา”

โฮเชยา ๑๐:๕

๕ ชาว

เมืองสะ มา เรียกลัวสิ่งที่จะเกิด ขึ้นกับ
รูปปั ้ นลูกวัวที่เบธาเวน *†
พวกเขาจะไวทุกขใหกับมัน
พวก นักบวชของรูป ปั ้ นนัน
้ ก็จะไว ทุกขใหกับ
มันดวย
พวก เขาจะเกลือก กลิง้ ไปมาดวยความ เจ็บ
์ รีของรูป ปั ้ นนัน
ปวด เพราะศักดิศ
้ ถูก
หามไปพรอมกับเชลยแลว
๖ มันจะถูกหามไปเป็ นของ
ขวัญใหกับ
กษัตริยผูยิ่งใหญของอัสซีเรีย
เอฟราอิมจะอับอาย
และอิสราเอลจะขาย หน าเพราะรูป ปั ้ นของ
มัน
๗ กษัตริยของสะมาเรียจะหายไป
เหมือนกับขีเ้ ลื่อยบนผิวนํ้ า
๘ พวก ศาล เจาของอา เวน ‡ที่อิสราเอลไป
ทําบาปกัน
จะถูกทําลาย
จะมีพวกตน
หนามและพืชที่มีหนามขึ้น
ปกคลุมแทนบูชาตางๆของพวกเขา
แลวพวก เขาจะบอกกับภูเขาทัง้ หลายวา
“ปกคลุมเราไวเถิด”
และบอกกับเนิน เขาตางๆวา “ชวยลม ทับ
พวกเราดวย”
๙ พระยาหเวหพูดวา “อิสราเอล เจาไดทําบาป
ตัง้ แตสมัยสงครามกลางเมืองที่กิเบอาห
¶

และที่นัน
่ พวกเจาก็ติดเป็ นนิสัยมา
สงครามจะตองเกิด ขึ้นกับคน ชัว
่ อยางพวก
เจาแน
๑๐ เราจะมาตี สอนพวก เขา ชนชาติตางๆจะ
รวมตัวกันตอสูกับพวกเขา
ในเวลาที่เราตี สอนพวก เขาเพราะทํา ผิดซํ้า
สอง
๑๑ เอฟราอิมเคยเป็ นวัวสาวที่ไดรับการฝึ กฝน
มา มันชอบนวดขาว
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โฮเชยา ๑๑:๑

และเราเป็ นผู ที่สังเกตเห็นคออันงดงามของ
มัน
เราจะใหเอฟราอิมแบกแอกไว
ยูดาหจะตองไถ
ยาโคบจะตองพรวนดินดวยตัวเอง”
๑๒ ใหหวานความถูกตองยุติธรรมเพื่อตน
แลวเจาจะไดเก็บ เกี่ยวความเมตตาปรานี ให
ไถดินที่วางเปลาอยู
เพราะถึง เวลาแลวที่จะแสวงหาพระ ยาหเวห
จนกวาพระองคจะเสด็จมา
และโปรยฝนแหงความดีลงมาบนเจา
๑๓ แตพวกเจาไถความชัว
่ ราย
เจาเก็บเกี่ยวความอธรรม
เจากินผลไมแหงการหลอกลวง
เจาไววางใจในความสามารถของตนเอง
เจาไววางใจในจํานวนนักรบของเจา
๑๔ ดัง นั น
้ เสียงอึกทึกของสงครามจะดังขึ้นมา
ตอสูกับคนของเจา
และพวกป อมปราการของ เจาจะถูกทําลาย
ลง
เหมือนตอนที่กษัตริยชัล มัน §ทําลายเมือง
เบธอารเบลในชวงสงคราม
พวก แมๆจะถูกฟาด ลงจนไมมีชิน
้ ดีไปพรอม
กับลูกๆของเขา
๑๕ เรื่องอยาง นี้ จะเกิด ขึ้นกับพวก เจาที่เบธ
เอล
เพราะความชัว
่ อันยิ่งใหญของพวกเจา
กษัตริยของอิสราเอลจะถูกทําลายลงอยาง
ราบคาบตัง้ แตเชาของวันนัน
้
อิสราเอลอกตัญู
๑ พระ

๑๑ อิสราเอลยังเป็ นเด็กนัน้ เรารักเขา
ยาหเวหพูด วา

และเราเรียกลูกชายของ
อียิปต

“ตอนที่

เราออกมาจาก

*๑๐:๕

เบธาเวน เมืองนี้อันที่จริงมีช่ อ
ื เรียกวา “เบธเอล” ซึ่งแปลวา “บานของพระเจา” แต
โฮเชยา เรียกมันวา “เบธาเวน” ซึ่งแปลวา “บานแหงความชัว
่ ราย”
†๑๐:๕

รูปปั ้ นลูกวัวที่เบธาเวน เป็ นรูปเคารพที่เยโรโบอัมสรางขึ้นที่เบธเอล (ดูเพิ่มเติมได
จากหนังสือ ๑ พงศกษัตริย ๑๒:๒๙)
‡๑๐:๘

พวกศาลเจาของอาเวน “อาเวน” หมายถึง “ชัว
่ ราย” นี่คงหมายถึงสถานที่นมัสการ
รูปเคารพในเบธเอล
¶๑๐:๙

สงครามกลางเมืองที่กิเบอาห ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ โฮเชยา ๙:๙
กษัตริยชัลมัน อาจจะเป็ นชัลมันเนเซอร กษัตริยของอัสซีเรีย หรือซาลามันกษัตริย
ของโมอับ แตไมมีใครรูแนนอนวากษัตริยองคนี้เป็ นใคร
§๑๐:๑๔

โฮเชยา ๑๑:๒

๒ แตยิ่งเรียกพวกเขา *

พวกเขาก็ยิ่งออกหางไปจากเรา
พวกเขาไปเซนไหวพวกพระบาอัล
พวกเขาเผาเครื่องบูชาใหกับพวกรูปเคารพ
๓ เราเองเป็ นผูที่สอนใหเอฟราอิมเดิน
เราพยุงแขนของเขา
แตเวลาที่พวก เขาเจ็บพวก เขาไมรูหรอก วา
เป็ นเราเองที่รักษาพวกเขาใหหาย
๔ เราจูงเขาดวยเชือกแหงความเมตตาปรานี
ดวยเชือกแหงความรัก
เรายกแอกออกจากคอพวกเขา
เรากมลงเลีย
้ งอาหารพวกเขา
พระยาหเวหจะลงโทษอิสราเอล
๕ พวกเขาจะตองกลับไปอียิปตอีกแน

และกษัตริยอัส ซีเรียจะเป็ นกษัตริยของพวก
เขา
เพราะพวก เขาไม ยอมหันกลับมาหาพระ
ยาหเวห
๖ จะมีดาบกวัด
แกวงในเมืองตางๆของ
อิสราเอล มันจะกําจัดพวกอิสราเอลที่ขี้
โมนัน
้
และจะกลืน กินพวก เขาเพราะแผน รายของ
พวกเขา
๗ คนของเราตัง
้ ใจที่จะหันเหไปจากเรา
แตถึง แมพวก เขาจะรองเรียกพระเจาเป็ น
เสียงเดียวกัน
พระองคก็จะไมชวยพวกเขา”
พระยาหเวหไมอยากทําลายอิสราเอล
๘ พระยาหเวหพูดวา

“เอฟราอิมเอย
เราจะมอบเจาไปใหกับคนอื่นไดยังไง
อิสราเอลเอย เราจะยอมใหเจาตกไปเป็ นของ
ศัตรูไดยังไง
เราจะปลอยใหเจาเป็ นเหมือนเมืองอัด มาห
†ไดยังไง
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โฮเชยา ๑๒:๒

เราจะทําใหเจาเป็ น เหมือนเมืองเศ โบ ยิมได
ยังไง
เราเปลี่ยน ใจแลว ความ รูสึกสงสารทําใหเรา
ใจออน
๙ เราจะไมทําตามความเกรีย
้ วโกรธของเรา
เราจะไมทําลายลางเอฟราอิมอีก
เพราะเราเป็ นพระเจาไมใชมนุษย
์ ิทธิน
์ ัน
เราเป็ นผูศักดิส
้ ที่สถิตอยูทามกลางเจา
และเราจะไมมาดวยความโกรธ ‡
๑๐ พวกเขาจะเดินตามพระยาหเวห
พระองคจะคํารามเหมือนสิงโต
พระองคจะคําราม
ลูกๆของพระองคก็จะมาจากตะวัน ตกดวย
ความเกรงกลัวจนตัวสัน
่
๑๑ พวก เขาจะมาจากอียิปตตัว สัน
่ เหมือนลูก
นก
พวก เขาจะมาเหมือนนก พิราบจากแผน ดิน
อัสซีเรีย
เราจะยอมใหพวก เขาอาศัยอยูใน บานของ
พวกเขา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนี้
พระยาหเวหมีคดีฟองรองอิสราเอล
๑๒ คนเอ

ฟ รา อิมหอมลอมเราดวยพวกรูป
เคารพที่หลอกลวง
คนอิสราเอลหอมลอมเราดวยการทรยศ
แตยูดาหยังวนเวียนอยูกับพระเจา
์ ิทธิน
์ ัน
เขายังซื่อสัตยตอองคผูศักดิส
้
๑ เอฟราอิมเฝ าเลีย
้ งลม
และวิ่งไลตามลมตะวันออกทัง้ วัน
พวก เขาโกหกมาก ขึ้นและทวีความ รุนแรง
ขึ้น
พวกเขาทําขอตกลงกับอัสซีเรีย
และสงนํ้ ามันมะกอกไปอียิปต ¶
๒ พระยาหเวหมีคดีกับยูดาห
พระองคจะลงโทษยา โคบตามที่พวก เขา
สมควรจะไดรับ

๑๒

*๑๑:๒

แตย่ง
ิ เรียกพวกเขา คํา นี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใช กันเขียนวา
แตพวกเขายิ่งเรียกเรา
†๑๑:๘

เมืองอัดมาห อัดมาห กับ เศโบยิม เป็ นสองเมืองที่ถูกทําลายไปพรอมกับเมืองโสโดม
และโกโมราห (ดูไดจากหนังสือปฐมกาลบทที่ ๑๙ และ เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ ๒๙:๒๓)
‡๑๑:๙

เราจะไม มาดวยความโกรธ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เราจะไม มาตอสูกับเมือง
ใดๆ”
¶๑๒:๑ พวกเขา … อียิปต อิสราเอลไดทําสัญญาการคากับอัสซีเรียและอียิปต พระเจาตอตาน
สิ่งนี้เพราะมันจะทําใหคนอิสราเอลหันไปกราบไหวบูชาพวกรูปเคารพของประเทศเหลานัน
้

โฮเชยา ๑๒:๓

และพระองคจะตอบแทนใหสาสมกับการกระ
ทําเหลานัน
้ ของพวกเขา
๓ ยาโคบโกงพี่ชายตอนที่อยูในทองแม *
เมื่อเขาโตเป็ นผูใหญแลว
เขาไดปลํ้าสูกับ
พระเจา †
๔ เขาปลํ้าสูกับทูตสวรรค และเขาชนะ
ยาโคบรองไหและขอพรจากพระเจา
เขาพบพระเจาที่เบธเอล
และพระเจาพูดกับยาโคบที่นัน
่
๕ ผูนี้คือพระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้
ยาหเวห คือชื่อของพระองค
๖ เจาควรจะกลับมาหาพระเจาของเจา
ใหจงรักภักดีและรักษาความยุติธรรม
และฝากความ หวังไวกับพระเจาของ เจาตอ
ไป
๗ คนพวก นี้ เป็ นเหมือนกับพวก พอคาคา นา
อัน ในมือของเขาถือตราชัง่ ขีฉ
้ อ
เขาชอบโกงคนอื่นเสมอ
๘ เอฟราอิมพูดวา “ดูสิ เรารํ่ารวยขนาดไหน
เรารวยขึ้นมาเองนะนี่
ทุกสิ่งที่เราไดทําที่ทําใหเรารํ่ารวยนี้
ไมมีสัก เรื่องเลยที่คนสามารถชีไ้ ด วาเป็ น
ความบาป”
๙ เราเป็ นพระ ยาหเวหพระเจาของ เจาตัง
้ แต
เจายังอยูในอียิปต
เราจะทําใหเจาตองอาศัยอยูในเต็นทอีกครัง้
เหมือนกับนาน มา แลว ตอน ที่เจาอยูในที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลงนัน
้
๑๐ เราพูดผานมาทางพวกผู พูดแทนพระเจา
และเราไดทําใหนิมิตเกิดขึ้นมากมาย
และเราพูดเรื่องเปรียบ เทียบตางๆผานทาง
พวกผูพูดแทนพระเจา
๑๑ มีการไหวรูปเคารพที่เมืองกิเลอาดไหม
คนที่นัน
่ จะถูกทําลายอยางแนนอน
คนที่เมืองกิล กาลถวายเครื่องบูชากับรูป ปั ้ น
วัวตัวผูไหม
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โฮเชยา ๑๓:๓

พวกแทน บูชาของพวก เขาจะเป็ นเหมือน
กอง หิน ‡ที่ถูกทิง้ อยูขางทุงที่ไถ แลว
อยางแนนอน
๑๒ ยาโคบหนี ไปยังแผนดินอารัม
อิสราเอลทํางานเพื่อแลกกับเมีย
และเขาเฝ าดูแลแกะเพื่อแลกกับเมียอีกหนึ่ง
คน
๑๓ พระ
ยาหเวหใชผู พูดแทนพระเจานํ า
อิสราเอลออกจากอียิปต
และพระองคยังใชผู พูดแทนพระเจาเฝ าดูแล
อิสราเอล
๑๔ แตเอ ฟ รา อิมทําใหพระ ยาหเวหโกรธมาก
พระ ยาหเวหจึงใหพวก เขารับ ผิด ชอบที่
ไปฆาคนมากมาย
และองคเจาชีวิตของพวก เขาจะตอบแทน
พวกเขาที่ไปหลูเกียรติพระองค
อิสราเอลลืมตัวและลืม
บุญคุณของพระเจา
๑ เมื่อเอฟราอิมพูด

๑๓ สัน่

คนก็เกร็งจนตัว

เขาเป็ นที่ยกยองเชิดชูในอิสราเอล ¶
แตเขากลับทําผิดที่ไปนมัสการพระบาอัล
และเขาก็ตายไป
๒ ถึงตอนนี้ พวกเขาก็ยังทําบาปอยูเรื่อยๆ
พวกเขาสรางพวกรูป เคารพใหกับตนเองจาก
เงิน
พวกชางฝี มือหลอรูปเคารพตางๆขึ้นมา
พวก เขาอธิษฐานตอรูป เคารพเหลา นัน
้ ที่คน
สรางขึ้น
พวกเขาจูบรูปปั ้ นลูกวัวพวกนัน
้ §
๓ ดัง นั น
้ พวก เขาจะหายไปเหมือนหมอกใน
ตอนเชา
เหมือนนํ้ าคางที่เหือดหายไปในยามเชา
เหมือนแกลบที่ปลิวไปจากลานนวดขาว

*๑๒:๓

ยาโคบ … ในทองแม คําวา “โกง” ในที่นี้แปลตรงตัววา “ยึดสนเทา” ชื่อ “ยาโคบ”
หมายความวา “ขีโ้ กง” หรือ “เจาเลห” เรื่องนี้ดูเพิ่มเติมไดจากปฐมกาลบทที่ ๒๕
†๑๒:๓

ปลํา้ สูกับพระเจา คําวา “อิสราเอล” ชื่อนี้มีความหมายวา “ปลํ้าสูกับพระเจา” ดูเพิ่ม
เติมไดจากหนังสือปฐมกาลบทที่ ๓๒
‡๑๒:๑๑ กองหิน เป็ นการเลนคํา “กิลกาล” มีรากศัพทมาจากคําวา “กองหิน”
¶๑๓:๑

เขาเป็ นที่ยกยองเชิดชูในอิสราเอล เผาเอฟราอิมเป็ นเผาที่แข็งแกรงที่สุดในสิบเผา
ของอาณาจักรฝ ายเหนือ (อิสราเอล)
§๑๓:๒

รูปปั ้ นลูกวัวพวกนั น
้ คงจะพูดถึงรูปปั ้ นลูกวัวทองคําที่เยโรโบอัมไดตงั ้ ไวที่เมืองดาน
กับเบธเอลใหคนกราบไหวกัน

โฮเชยา ๑๓:๔

และเป็ นเหมือนควันที่ลอยออกมาจาก
ชองลม
๔ เรายาหเวห เป็ นพระเจาของ เจาตัง
้ แตเจา
ยังอยูในแผนดินอียิปต
เจาไมผูกพันกับพระเจาอื่นใดนอกจากเรา
และไมมีผูชวยใหรอดอื่นนอกจากเรา
๕ เป็ นเรานี่ แหละ ที่รูจักเจาในที่เปลาเปลี่ยว
แหงแลงนัน
้
ในแผนดินที่รอนแผดเผานัน
้
๖ ตอนที่เราเลีย
้ งดูและนํ าทางพวกเขานัน
้
พวกเขามีกินอยางเหลือเฟื อ
แตพวกเขาก็เยอ หยิ่งจองหองขึ้น มา และลืม
เรา
๗ ดังนั น
้ เราจะเป็ นเหมือนสิงโตตอพวกเขา
เราจะซุมคอยพวก เขาเหมือนเสือ ดาวขาง
ทาง
๘ เราจะเขาจูโจมพวก เขาเหมือนแม หมีที่ลูก
ถูกแยงไป
เราจะฉีกอกพวกเขาออก
เราจะกัด กินพวก เขาเหมือนสิงโตกัด กิน
เหยื่อ
เราจะฉีกพวก เขาออกเป็ น ชิน
้ เหมือนที่สัตว
ป าฉีกเหยื่อของมัน
๙ อิสราเอล เราจะทําลายเจา
ใครจะชวยเจาได
๑๐ ไหนละ กษัตริยของเจา
เขาจะใหชัยชนะกับ เจาในเมืองทัง้ หลายของ
เจาไดหรือ
แลวไหนละ พวกผูนําของเจา ที่เจาพูดวา
“ขอกษัตริยกับพวกผูนําใหกับเราดวย”
๑๑ ตอนเราโกรธ เราใหกษัตริยกับเจา
และเมื่อเราโกรธอีก เราไดเอากษัตริยไปจาก
เจา
๑๒ ความ ผิดของเอ ฟ รา อิมถูกมัดไว แลวใน
หนังสือมวน
ความ บาปทัง้ หลายของ เขาไดเก็บบันทึกไว
แลว
๑๓ การ เจ็บ ทองคลอด บอกใหรู วาถึง เวลาที่
เขาจะเกิดแลว
แตเขาไมเป็ นเด็กที่ฉลาด
เมื่อถึงเวลาที่เขาจะคลอดออกมา
เขาไมยอมโผลมาที่ปากชองคลอด
๑๔ เราควรจะไถพวก เขาใหพนจากแดนคน
ตายไหม
เราควรจะไถพวกเขาจากความตายไหม
เจาความตาย นํ าพวกภัยพิบัติของเจามาเลย
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โฮเชยา ๑๔:๔

เจา แดนคน ตาย นํ าความหายนะของ เจามา
เลย
ยัง ไงเราก็ไมเปลี่ยน ใจ ที่จะลงโทษพวก เขา
หรอก
๑๕ ถึง แมวาเอ ฟ รา อิมจะเจริญเติบโตเหมือน
ตนออ
ลมทางทิศตะวันออกกําลังมา
ลมหายใจของพระ ยาหเวหกําลังพัดมาจาก
ทะเลทราย
บอนํ้ าของเอฟราอิมกําลังเหือดแหงไป
และตานํ้ าของเขาจะแหงไป
ลมนัน
้ จะปลนสมบัติของเขาไป
และเอาของมีคาทุกอยางไป
๑๖ สะมาเรียจะตองรับผิด
เพราะเธอกบฏตอพระเจาของเธอ
พวกเขาจะถูกดาบฟาดฟั นใหลมลง
ลูก เด็ก เล็ก แดงของ เขาจะถูกฟาดลงกับพื้น
ดิน
และพวก ผู หญิงของพวก เขาที่มี ครรภจะถูก
ผาทอง
ใหหันกลับมาหาพระยาหเวห
๑ อิสราเอลเอย

๑๔ ยาหเวหพระเจาของเจาซะ

หัน กลับไปหาพระ

ความบาปของเจาทําใหเจาลมลง
๒ เตรียมคํา พูดดีๆมา
แลวกลับไปหาพระ
ยาหเวห
และพูดกับพระองควา
“ขอพระองคโปรดอภัยใหกับความ ผิด บาป
ทัง้ หมดที่พวกเราไดทําไปดวยเถิด
และโปรดยอมรับคําอธิษฐานของเรา
เราขอถวายคํา สรรเสริญตอพระองคดวยริม
ฝี ปากของเราเหมือนถวายพวกวัวตัวผู
๓ อัสซีเรียไมสามารถชวยกูพวกเราได
เราจะไมขี่ มาไปขอความ ชวย เหลือจากอัส
ซีเรีย
เราจะไมพูดกับสิ่งที่เราสรางขึ้น มากับ มือวา
‘ทานเป็ นพระเจาของเรา’
เพราะพระองคเทานัน
้ ที่แสดงความ เมตตา
ปรานีตอคนไรที่พ่ งึ อยางเด็กกําพรา”
พระยาหเวหจะอภัยใหกับอิสราเอล
๔ พระ

ยาหเวหพูด วา “เราจะรักษาพวก เขา
จากใจที่ชอบหลงทางไปจากเรา
เราจะรักพวกเขาอยางไมมีขีดจํากัด

โฮเชยา ๑๔:๕

เพราะเราหันความ โกรธของ เราไปจากพวก
เขาแลว
๕ เราจะเป็ นเหมือนนํ้ าคางใหกับอิสราเอล
เขาจะบานออกเหมือนดอกลิลลี่
เขาจะหยัง่ รากลงเหมือนพวกตนสน ซี ดาร
ของเลบานอน
๖ กิ่งกานของมันจะแผออกไป
เพื่อวามันจะสวยงามเหมือนตนมะกอก
และจะมีกลิ่นหอมเหมือนป าไมในเลบานอน
๗ ผูคนจะกลับมาอาศัยภายใตรมเงาของมัน
พวกเขาจะปลูกขาวสาลีกัน
พวก เขาจะบานออก มาเหมือนดอกของเถา
องุน
อิสราเอลจะมีช่ อ
ื เสียงไปทัว
่ โลกเหมือนกับ
เหลาองุนของเลบานอน
พระเจาเตือนอิสราเอลเรื่องรูปเคารพ
๘ เอ

ฟ รา อิมเอย เรากับพวกรูป เคารพนัน
้
เหมือนกันตรงไหนหรือ
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โฮเชยา ๑๔:๙

เรานี่ แหละที่ตอบคําอธิษฐานของ เจา เรา นี่
แหละที่คอยดูแลเจา
เราเป็ นเหมือนตนสนสาม ใบที่เขียวตลอด
เวลา
ผลผลิตของเจาเกิดมาจากเรา”
คําแนะนํ าสุดทาย
๙ ใครเป็ นคนฉลาด

ก็ใหเขาเขาใจสิ่งเหลานี้
ใครมีความเขาใจ ก็ใหเขารูจักเรื่องพวกนี้
คือ วา ทาง ตางๆของพระ ยาหเวหนัน
้ เที่ยง
ตรง
คนดีจะเดินในทางเหลานัน
้
แตพวกกบฏจะหกลมในทางเหลานัน
้

