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หนนังสสือโฮเชยา
บทนนนำสสสู่โฮเชยนำ: โฮเชยาเปป็นคนททที่สองของผผผู้พยากรณณ์นผู้อยททงทั้ สสิบสามคนนทนทั้ พวกเขาถผก
เรทยกเชช่นนทนทั้ ไมช่ใชช่เพราะวช่าพวกเขามทคช่า ความนช่าเชชที่อถชอหรชอสสิทธสิออานาจนผู้อยกวช่าผผผู้พยากรณณ์คน
อชที่นๆททที่เหลชอ แตช่เพราะวช่าหนทงสชอของพวกเขามทความยาวสททั้นกวช่า โฮเชยาอยผช่ในสมทยเดทยวกทบ
อาโมส อสิสยาหณ์และมทคาหณ์ จจุดมจุงช่ หมายของการรทบใชผู้ของเขาคชอ แกช่อสิสราเอล (อาณาจทกรฝช่าย
เหนชอ) กช่อนถผกกวาดตผู้อนไปเปป็นเชลยยทงอทสซทเรทยในปท 722 กช่อน ค.ศ. เขาเขทยนจากยผดาหณ์ แตช่จจุด
มจุงช่ หมายหลทกคชอความบาปของอาณาจทกรฝช่ายเหนชอ
หทวขผู้อหลทกของหนทงสชอเลช่มนททั้คชอ ความไมช่ซชที่อสทตยณ์ฝช่ายวสิญญาณของอสิสราเอลตช่อพระเยโฮ
วาหณ์ผผผู้เปป็นสามทฝช่ายวสิญญาณของนาง ดทงนททั้น เนชทั้อหาสช่วนใหญช่ของหนทงสชอเลช่มนทจทั้ จึงเปป็นเรชอที่ งเลช่า
เปรทยบเททยบของภรรยาททที่เลช่นชผผู้ของพระเยโฮวาหณ์ ซจึที่งถผกแสดงเปป็นบจุคคลผช่านทางภรรยาของโฮ
เชยา หนทงสชอเลช่มนททั้ถผกยกคอาพผดไปททที่วพระคทมภทรณ์ใหมช่: โดยพระครสิสตณ์เองในมททธสิว 9:13 และ
12:7 จากโฮเชยา 6:6; ในมททธสิว 2:15 จากโฮเชยา 11:1; ในโรม 9:25,26 จากโฮเชยา 1:10 และ
2:23; ใน 1 โครสินธณ์ 15:55 จากโฮเชยา 13:14; และใน 1 เปโตร 2:10 จากโฮเชยา 2:23
หนทงสชอเลช่มนทอทั้ าจถผกแบช่งไดผู้ดงท นททั้: (1) ภรรยาททที่ไมช่สทตยณ์ซชที่อคนหนจึงที่ ในโฮเชยา 1:1 ถจึง 3:5;
(2) ประชาชนหมผช่หนจึงที่ ททที่บาปหนาในโฮเชยา 4:1-13:8; และ (3) พระพรในอนาคตและสงช่าราศท
ของอสิสราเอลในโฮเชยา 13:9-14:9
*****
ภนำพรวมของโฮเชยนำ 1: บทแรกของโฮเชยาประกอบดผู้วยเนชทั้อหาสองสช่วน: (1) ภาพ
เปรทยบของการสมรสของโฮเชยากทบนางโกเมอรณ์และบจุตรเหลช่านททั้นททที่เกสิดกทบพวกเขาในฐานะ
สทญลทกษณณ์ททที่แสดงถจึงการพสิพากษาและ (2) พระพรในอนาคตและการกลทบคชนสผช่สภาพเดสิมของ
อสิสราเอล

ฮชย 1:1

พระวจนะของพระเยโฮวาหห์ซงซซึ่ มาถซงโฮเชยา บบตรชายเบเออรรี ใน

รรัชกาลอบสซรียาหห์ โยธาม อาหรัสและเฮเซครียาหห์ กษรัตรริยทห์ รัทั้งหลายแหห่งยยดาหห์ และในรรัชกาลเยโรโบอรัม
ราชโอรสของโยอาช กษรัตรริยห์อสริ ราเอล การดลใจของหนนังสสือเลตมนภีรถถูกกลตาวชนัดเจนตนัรงแตตตข้น: “พร
ะวจนะของพระเยโฮวาหรซซที่งมาถซงโฮเชยา” พระเจข้าตรนัสแกตและผตานทางโฮเชยา พระองครทรง
ระบายลมหายใจออก (นนันที่ คสือ ตรนัส) พระวจนะและถข้อยคทาตตางๆของพระองครแกตผถูข้พยากรณรทตานนภีร
บธิดาของโฮเชยาถถูกหมายเหตรุวาต เปป็นเบเออรภี อยตางไรกป็ตาม เราทราบนข้อยมากเกภีที่ยวกนับภถูมธิหลนังของ
เขา กษนัตรธิยรสภีที่องครแหตงยถูดาหรถถูกหมายเหตรุไวข้ตรนังแตตอรุสซภียาหรจนถซงเฮเซคภียาหร โดยฝตายหลนังบตงบอก
การสธิรนสรุดของการรนับใชข้ของผถูข้พยากรณรทตานนภีร ดถูเหมสือนวตาการรนับใชข้ของโฮเชยาสธิรนสรุดลงหลนัง
จากการกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังอนัสซภีเรภียเสรป็จสธิรนในปภี 721 กตอน ค.ศ. ไมตนาน มภีแตตเยโรโบอนัมทภีที่
สองถถูกหมายเหตรุไวข้วาต เปป็นกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอล โดยบตงบอกการเรธิที่มตข้นของการรนับใชข้ของผถูข้
พยากรณรทตานนภีร สรรุปกป็คสือวตา การรนับใชข้ของโฮเชยากธินเวลาอยตางนข้อยหกสธิบหข้าปภี (ตนัรงแตตปภี 785
กตอน ค.ศ. จนถซงอยตางนข้อย 720 กตอน ค.ศ.) ผถูข้เชภีที่ยวชาญชาวยธิวบางทตานเสนอแนะวตามนันเปป็นเวลา
นานกวตานภีรเสภียอภีก ในชตวงเวลานภีรเอง เขาจซงอยถูสต มนัยเดภียวกนับอาโมส อธิสยาหรและมภีคาหร
ฮชย 1:2

เมมซึ่อพระเยโฮวาหห์ตรรัสทางโฮเชยาเปป็นครรัทั้งแรกนรัทั้น พระเยโฮวาหห์

ตรรัสกรับโฮเชยาวห่า "ไปซรี ไปรรับหญริงเจจ้าชยจ้มาเปป็นภรรยา และเกริดลยกชยกจ้ รับนาง เพราะวห่าแผห่นดรินนรีทั้
เลห่นชยจ้อยห่างยริซึ่ง โดยการละทริทั้งพระเยโฮวาหห์เสรีย " วลภีแรกอาจอตานไดข้วาต “การเรธิที่มตข้นของพระวจนะ
ขององครพระผถูข้เปป็นเจข้ามายทง (หรสือ ผช่านทาง) โฮเชยา’ อภีกครนัรงทภีที่การดลใจของหนนังสสือเลตมนภีรปรากฏ
ชนัดเจน เรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบของหนนังสสือเลตมนภีรจงซ เรธิที่มตข้นขซรน พระเจข้าทรงสนังที่ โฮเชยาใหข้แตตงงานกนับ
หญธิงคนหนซที่งทภีคที่ นทราบกนันวตาเปป็นหญธิงสทาสต อน (ความคธิดเกภีที่ยวกนับการเปป็นหญธิงแพศยากป็ไลตตร นังแตต
หญธิงโสเภณภีไปจนถซงผถูข้หญธิงคนหนซงที่ ทภีที่ใจงตาย นนันที่ คสือ หญธิงคนหนซที่งทภีที่หลนับนอนไปทนัวที่ ) การกลตาวถซง
นางวตาเปป็น “ลถูกชถูข้” อาจหมายถซงหญธิงคนหนซที่งทภีที่ตนัวเธอเองกป็เกธิดมาแบบนอกสมรส นนันที่ คสือ เปป็น
บรุตรสาวของหญธิงใจงตายคนหนซงที่ กลตาวสนัรนๆกป็คสือ โฮเชยาจะตข้องแตตงงานกนับหญธิงคนหนซงที่ ซซที่งคนรถูข้
กนันวตาเปป็นหญธิงใจงตายและมาจากพสืรนเพดนังกลตาว

การประยรุกตรใชข้เรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบนภีรจซงถถูกนทาเสนอในทนันทภี แผตนดธินอธิสราเอลมภีใจงตาย
ฝตายวธิญญาณเหมสือนกนับภรรยาทภีที่เลตนชถูข้คนหนซงที่ ไมตซสืที่อสนัตยรตตอสามภีของตน ภรรยาทภีที่เลตนชถูคข้ นหนซงที่ ซซที่ง
เกธิดมาในความบาปเชตนนนัรนกป็ถถูกคาดการณรไดข้วาต จะททาตามอยตางมารดาของนาง ประเดป็นกป็คสือ
ความบาปทภีที่ตกทอดมานาน อธิสราเอลไดข้กระททาการเลตนชถูข้ฝตายวธิญญาณอยตางรข้ายแรงในการไปจาก
องครพระผถูข้เปป็นเจข้า นอกจากนภีร การททาผธิดศภีลธรรมของนางยนังแยตกวตาการเลตนชถูข้แบบปกตธิดข้วย นภีบที่ อก
เปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถซงการหนันไปสถูตการคข้าประเวณภี พระเจข้ากทาลนังแสดงใหข้เหป็นบทเรภียนทภีที่เปป็นภาพ
ชนัดเจนของความเลวทรามแหตงความบาปของอธิสราเอลในการทภีที่นางตธิดตามพระตตางดข้าวอสืที่นๆไป
อธิสราเอลไดข้หนันไปจากพระเจข้าของนางเพสือที่ ขายตนัวใหข้แกตการนนับถสือรถูปเคารพทภีที่เปป็นพระตตางดข้าว
ฮชย 1:3-5

ดรังนรัทั้นทห่านจซงไปรรับนางโกเมอรห์บบตรสาวดริบลาอริมมาเปป็นภรรยา

และนางกป็มรีครรภห์กบรั ทห่านและคลอดบบตรชายคนหนซซึ่ง ตามทภีที่ไดข้รบนั คทาสนังที่ จากพระเจข้า โฮเชยา
แตตงงานกนับหญธิงคนหนซงที่ ชสืที่อวตาโกเมอรร เหป็นไดข้ชดนั วตานางเปป็นหญธิงใจงตายทภีที่ถถูกพรรณนาถซงในขข้อทภีที่
แลข้ว นนันที่ คสือ หญธิงใจงตายคนหนซงที่ ซซที่งอาจถซงขนาดททางานเปป็นโสเภณภีดข้วยซทรา จากครอบครนัวหนซที่งทภีที่
ใจงตายเหมสือนๆกนัน พอถซงคราวเหมาะสม นางโกเมอรรกคป็ ลอดบรุตรชายคนหนซที่งแกตโฮเชยา
4 และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับทห่านวห่า "จงเรรียกชมซึ่อเขาวห่า ยริสเรเอล เพราะวห่าอรีกไมห่ชจ้าเราจะ
ลงโทษวงศห์วานของเยฮยเหตบดจ้วยเรมซึ่องโลหริตของยริสเรเอล เราจะใหจ้ราชอาณาจรักรของวงศห์วาน
อริสราเอลสรินทั้ สบ ดลงเสรียทรี เดป็กชายทภีที่เกธิดแกตโฮเชยาและนางโกเมอรรจะตข้องถถูกตนัรงชสือที่ วตายธิสเรเอล ตาม
ทภีที่พระเจข้าตรนัสสนังที่ ยธิสเรเอลเปป็นกรรุงหนซที่งในอาณาจนักรฝตายเหนสือซซที่งเปป็นทภีที่ๆกษนัตรธิยรทภีที่ชนัวที่ รข้ายหลาย
องครของมนันใชข้เปป็นทภีที่พทานนักอาศนัย โดยอาหนับเปป็นหนซที่งในนนัรน ชสืที่อยสิสเรเอล กป็กลายมาเปป็นชสืที่อเรภียก
หนซที่งของอาณาจนักรฝตายเหนสือแหตงอธิสราเอล (กรรุงยธิสเรเอลตนัรงอยถูตต ธิดกนับหรุบเขายธิสเรเอล หรสือเปป็นทภีที่
รถูข้จกนั ในชสืที่อทภีที่ราบแหตงเอสดราเอโลน) พระเจข้าทรงเตสือนอยตางเจาะจงวตาในไมตชข้าพระองครจะทรง
ลข้างแคข้นใหข้กบนั โลหธิตทภีที่ไรข้ความผธิดซซที่งถถูกททาใหข้หลนังที่ ออกทภีที่ยธิสเรเอลโดยอาหนับกนับวงศรวานของเยฮถู
นภีที่รวมถซงการฆตานาโบทโดยอาหนับและนางเยเซเบลดข้วย ดถู 1 พงศรกษนัตรธิยร 21 เยฮถูเปป็นผถูข้ทภีที่ททาใหข้วงศร
วาน (ราชวงศร) ของอาหนับสธิรนสรุดลงอยตางฉนับพลนันและอยตางรรุนแรง ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 10:1-14
ราชวงศรทภีที่ใชข้ความรรุนแรงและชนัวที่ รข้ายของเยฮถูมาถซงจรุดจบตามทภีที่มบภี นันทซกไวข้ใน 2 พงศรกษนัตรธิยร 15:8-

12 อยตางไรกป็ตาม ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา พระเจข้าจะทรงททาใหข้อาณาจนักรแหตงอธิสราเอลทนัรงสธิรน
(นนันที่ คสือ อาณาจนักรฝตายเหนสือ) สธิรนสรุดในแบบเดภียวกนันเพราะความบาปของพวกเขา นนันที่ ถถูกบนันทซก
ไวข้ใน 2 พงศรกษนัตรธิยร 17
เดป็กชายทภีที่ถสือกทาเนธิดแกตนางโกเมอรรและโฮเชยา นนันที่ คสือ ยธิสเรเอล จะเปป็นแบบของการ
พธิพากษาทภีที่จะเกธิดแกตอาณาจนักรฝตายเหนสือเพราะการเลตนชถูข้ฝตายวธิญญาณของพวกเขาทภีที่กระททาตตอ
พระเจข้าของพวกเขา เหมสือนกนับทภีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงททาใหข้วงศรวาน (นนันที่ คสือ ราชวงศร) ของอาหนับและ
เยฮถูมาถซงจรุดจบแลข้ว พระองครกจป็ ะทรงกระททาเชตนนนัรนตตออธิสราเอลดข้วย ยธิสเรเอล ซซที่งถถูกตนัรงชสืที่อตาม
กรรุงของอาหนับเปป็นแบบของการพธิพากษาทภีที่จะมานนัรน
5 ตห่อมาในวรันนรันทั้ เราจะหรักธนยของอริสราเอลในหบบเขายริสเรเอล" การหนักคนันธนถูเปป็นภาพ
เปรภียบของการถถูกททาใหข้พาต ยแพข้ในทางทหาร หรุบเขายธิสเรเอล (หรสือเปป็นทภีที่รจถูข้ นักในชสืที่อทภีรที่ าบแหตงเอ
สดราเอโลนและอยถูใต กลข้เมกธิดโด) อยถูใต กลข้สะมาเรภียและเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นทภีๆที่ แชลมาเนเสอรร
กษนัตรธิยรแหตงอนัสซภีเรภียททาใหข้อธิสราเอลพตายแพข้กตอนการกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังอนัสซภีเรภีย ประเดป็นทภีที่
สทาคนัญกวตาตรงนภีรกคป็ สือวตา ในหรุบเขายธิสเรเอลนภีรเองทภีพที่ ระเจข้าจะทรงหนักอธิสราเอลในทางทหารและ
ทรงยกพวกเขาใหข้อยถูใต นมสือของคนอนัสซภีเรภีย ดนังนนัรนชสืที่อยธิสเรเอล บรุตรชายของนางโกเมอรรและโฮ
เชยาจซงจะกลายเปป็นสนัญลนักษณรหนซที่งของการพธิพากษานนัรนทภีที่จะมภีตตออาณาจนักรฝตายเหนสือ
ฮชย 1:6-7

ตห่อมานางกป็ตรัทั้งครรภห์ขซทั้นอรีก และคลอดบบตรสาวคนหนซซึ่ง และ

พระเจจ้าตรรัสกรับทห่านวห่า "จงตรัทั้งชมซึ่อบบตรสาวนรัทั้นวห่า โลรบหะมาหห์ เพราะเราจะไมห่เมตตาวงศห์วาน
อริสราเอลอรีกตห่อไป แตห่เราจะเอาเขาออกไปอยห่างสริทั้นเชริง พอถซงเวลาครบกทาหนด นางโกเมอรร (ภรร
ยาของโฮเชยา) กป็ตร งนั ครรภรอภีกครนัรงและใหข้กาท เนธิดบรุตรสาวคนหนซที่ง โฮเชยาไดข้รนับคทาสนังที่ ใหข้ตร นังชสือที่ เธอ
วตาโลรจุหะมาหณ์ ซซที่งมภีความหมายวตา ‘ไมตมคภี วามเมตตา’ ชสืที่อนภีรเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นสตวนหนซที่งของเรสือที่ งเลตา
เปรภียบเทภียบนนัรนเกภีที่ยวกนับการพธิพากษาทภีที่จะเกธิดกนับอาณาจนักรฝตายเหนสือ การประยรุกตรใชข้กถป็ ถูกกลตาว
ชนัดเจน พระเจข้าจะไมตทรงมภีพระเมตตาตตออธิสราเอล แตตจะทรงเอาพวกเขาออกไปจากแผตนดธินของ

พวกเขา ความบาปของอธิสราเอลกป็รข้ายแรงจนถซงขนาดทภีวที่ าต พระเจข้าจะไมตทรงมภีพระเมตตาตตอพวก
เขาอภีกตตอไปแลข้ว
7 แตห่เราจะเมตตาวงศห์วานยยดาหห์ และเราจะชห่วยเขาใหจ้รอดพจ้นโดยพระเยโฮวาหห์พระเจจ้า
ของเขาทรัทั้งหลาย เราจะไมห่ชห่วยเขาใหจ้รอดพจ้นดจ้วยครันธนย หรมอดจ้วยดาบ หรมอดจ้วยสงคราม หรมอ
ดจ้วยเหลห่ามจ้า หรมอดจ้วยเหลห่าพลมจ้า" ตรงกนันขข้าม พระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะแสดงความเมตตาตตอวงศร
วานยถูดาหร นนันที่ คสืออาณาจนักรฝตายใตข้ เมสือที่ อนัสซภีเรภียรรุกรานภถูมภธิ าคนนัรนและกวาดตข้อนอาณาจนักรฝตาย
เหนสือไปเปป็นเชลย พระเจข้ากป็ทรงสนัญญาวตาจะไวข้ชวภี ธิตยถูดาหร แมข้พวกเขาดตางพรข้อยในความสนัตยรซสืที่อ
ของตนตตอพระเจข้า อยตางนข้อยพวกเขากป็ยนังเหลสือความซสืที่อสนัตยรตตอพระเยโฮวาหรอยถูบต ข้าง การชตวยยถู
ดาหรใหข้พข้นจะไมตไดข้เปป็นมาโดยกทาลนังทางทหาร (นนันที่ คสือ อาวรุธ การศซกหรสือทหารมข้า) แตตโดย
พระเจข้าเอง นนันที่ ถถูกททาใหข้เปป็นจรธิงอยตางนตาอนัศจรรยรเมสืที่อทถูตสวรรครขององครพระผถูข้เปป็นเจข้าฆตาทหารอนัส
ซภีเรภีย 185,000 คนขณะทภีที่พวกเขาเตรภียมตนัวทภีที่จะโจมตภีเยรถูซาเลป็ม ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 19:35 อาณาจนักร
ฝตายเหนสือไมตสมควรไดข้รนับความเมตตาแลข้วและพระเจข้าจะไมตทรงแสดงความเมตตาตตอมนันเลย
การนนับถสือรถูปเคารพของมนันไดข้ยนัวที่ ยรุพระเจข้าใหข้ทรงพระพธิโรธจนถซงขนาดทภีที่ไมตมทภี างแกข้แลข้ว
อยตางไรกป็ตาม พระเจข้าจะทรงไวข้ชภีวตธิ ยถูดาหรแคตชวนัที่ คราว
ฮชย 1:8-9

เมมซึ่อนางใหจ้โลรบหะมาหห์หยห่านมแลจ้ว นางกป็ตรัทั้งครรภห์คลอดบบตรชาย

คนหนซซึ่ง วกกลนับมายนังเรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบเดธิม นางโกเมอรรและโฮเชยากป็มภีลถูกคนทภีสที่ ามเปป็นเดป็ก
ผถูข้ชาย
9 และพระเจจ้าตรรัสวห่า "จงเรรียกชมซึ่อบบตรนรันทั้ วห่า โลอรัมมรี เพราะเจจ้าทรัทั้งหลายมริใชห่ประชาชน
ของเรา และเรากป็มริใชห่พระเจจ้าของเจจ้า" ชสืที่อ โลอทมมท มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ไมตใชตประชาชนของ
ขข้าพเจข้า’ ในเรสือที่ งเลตาเปรภียบเทภียบนภีร พระเจข้าตรนัสลตวงหนข้าวตาอาณาจนักรฝตายเหนสือจะกลายเปป็น
เหมสือนกนับวตาพวกเขาไมตใชตประชาชนของพระองคร เพราะการนมนัสการรถูปลถูกวนัวทองคทาทนัรงสอง
นนัรนของพวกเขาทภีที่เบธเอลและดาน อธิสราเอลจซงไดข้ททาใหข้ตนัวเองเหมสือนไมตใชตประชาชนของพระเจข้า
แลข้ว ยธิงที่ กวตานนัรน พระเจข้าทรงประกาศวตาพระองครจะไมตทรงเปป็นพระเจข้าของพวกเขาแลข้วดข้วย

สธิที่งทภีที่ถถูกบอกเปป็นนนัยตรงนภีรไมตใชตการหนักพนันธสนัญญานนัรนทภีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงกระททาไวข้กบนั
อธิสราเอล นนันที่ คสือ เหวภียที่ งพวกเขาทธิรงไปเสภีย แตตพระเจข้ากทาลนังทรงพรรณนาใหข้เหป็นผลกระทบทภีที่ตาม
มาของความบาปของอธิสราเอลตตางหาก ความบาปของพวกเขาไดข้ททาลายสามนัคคภีธรรมระหวตาง
พวกเขากนับพระเจข้าแลข้ว พวกเขาไดข้ททาตนัวเหธินหตางไปจากพระองครแลข้ว พระเจข้าทรงอนับอายขาย
หนข้าเพราะพวกเขา พระองครทรงขนัดเคสืองพระทนัยเพราะความบาปของพวกเขา ดข้วยเหตรุนร ภีพระองคร
จซงทรงตนัดขาดพวกเขาเสภีย ในการพธิพากษา พระองครจะไมตทรงชตวยพวกเขาใหข้พนข้ ในฐานะพระเจข้า
ของพวกเขา
ฮชย 1:10-11

แตห่จจานวนประชาชนอริสราเอลจะมากมายเหมมอนเมป็ดทรายใน

ทะเล ซซงซึ่ จะตวงหรมอนรับไมห่ถจ้วน และตห่อมาในสถานทรีซึ่ซซซึ่งทรงกลห่าวแกห่เขาวห่า "เจจ้าทรัทั้งหลายไมห่ใชห่
ประชาชนของเรา" กป็จะกลห่าวแกห่เขาวห่า "เจจ้าทรัทั้งหลายเปป็นบบตรชายของพระเจจ้าผยจ้ทรงพระชนมห์
อยยห่"
เกรงวตาจะมภีคทาถามเกภีที่ยวกนับพนันธสนัญญานนัรนทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททาไวข้กบนั อธิสราเอล บนัดนภีร
พระองครตรนัสลตวงหนข้าถซงการกลนับคสืนสถูตสภาพเดธิมและพระพรของพวกเขาในอนาคต แมข้
อาณาจนักรฝตายเหนสือกทาลนังจะถถูกกทาจนัดออกไปจากแผตนดธินของพวกเขา กระนนัรนวนันนนัรนกทาลนังจะมา
(ในยรุคพนันปภี) เมสือที่ ลถูกหลานของพวกเขาจะมภีจทานวนนนับไมตถวข้ น แนตนอนวตานนันที่ หมายถซงลถูกหลาน
ของอธิสราเอลในพระครธิสตร แมข้พระเจข้าจะทรงตนัดขาดอธิสราเอลชนัวที่ คราวเพราะความบาปของพวก
เขา วนันนนัรนกป็จะมาถซงเมสือที่ พวกเขาจะถถูกเรภียกวตาบรรดาบรุตรของพระเจข้าอภีกครนัรง ทตามกลางคทา
พยากรณรทภีที่หดหถูตเกภีที่ยวกนับการพธิพากษาทภีที่จะมาคสือ แสงรธิบหรภีแที่ หตงความหวนังในเรสืที่องการกลนับคสืนสถูต
สภาพเดธิมในอนาคตและพระพรโดยพระเจข้า พระเจข้าจะไมตมวภี นันหนักพระสนัญญาตตางๆของพระองคร
เดป็ดขาด พระองครไดข้ทรงสนัญญาอนับราฮนัม อธิสอนัคและยาโคบเปป็นพนันธสนัญญานธิรนนั ดรรไวข้แลข้ว แมข้
อธิสราเอลไดข้ยกเลธิกพนันธสนัญญานนัรนไปแลข้วในสต วนของพวกเขา พระเจข้ากป็จะทรงรนักษาคทาตรนัสของ
พระองครในทภีที่สรุด

11 และวงศห์วานยยดาหห์กรับวงศห์วานอริสราเอลจะรวมเขจ้าดจ้วยกรัน และเขาทรัทั้งหลายจะตรัทั้งผยจ้
หนซซึ่งใหจ้เปป็นประมบข และจะพากรันขซทั้นไปจากแผห่นดรินนรัทั้น เพราะวรันของยริสเรเอลจะสจาครัญมาก ใน
การกลนับคสืนสถูตสภาพเดธิมและการรวบรวมกนันเขข้ามาอภีกในอนาคตของอธิสราเอล ทนัรงสองฝตายของมนัน
นนันที่ คสือ ยถูดาหรและอาณาจนักรฝตายเหนสือ จะถถูกรวมกนันเปป็นหนซที่งอภีกในฐานะประชาชาตธิเดภียว พวกเขา
จะมภีประมรุของครเดภียว นนันที่ คสือ พระเยซถูครธิสตรพระเมสสธิยาหรของพวกเขา พวกเขาจะถถูกรวบรวมเขข้า
ดข้วยกนันอภีกออกจากแผตนดธินโลก (คทาทภีแที่ ปลวตา แผห่นดริน (เอเรทซณ์) มภีความหมายไดข้ดวข้ ยวตาทนัรงพธิภพ
โลก) แมข้ยธิสเรเอลในตอนแรกจะเปป็นภาพเปรภียบของการพธิพากษาโดยอนัสซภีเรภีย วนันนนัรนกป็กาท ลนังจะ
มาเมสืที่อมนันจะเปป็นสนัญลนักษณรหนซที่งของสงตาราศภีและพระพรของอธิสราเอลทภีที่ถถูกททาใหข้กลนับคสืนสถูตสภาพ
เดธิม วนันนนัรนยนังมาไมตถซง
*****
ภนำพรวมของโฮเชยนำ 2: ความคสิดสอาคทญสองประการถผกพทฒนาในบทนททั้: (1) การพสิพากษา
อสิสราเอลททที่เลช่นชผผู้ฝช่ายวสิญญาณ และ (2) การกลทบคชนสผช่สภาพเดสิมของอสิสราเอลททที่มกท เลช่นชผผู้สผช่ความ
ชอบธรรมและความสทตยณ์ซชที่อตช่อพระเจผู้า อยช่างแรกจะเกสิดขจึทั้นดผู้วยนอทั้ามชอของอทสซทเรทยขณะททที่อยช่าง
หลทงจะเกสิดขจึทั้นในวทนขององคณ์พระผผผู้เปป็นเจผู้า
ฮชย 2:1-2

"จงเรรียกนจ้องชายของเจจ้าวห่า `อรัมมรี' จงเรรียกนจ้องสาวของเจจ้าวห่า

`รบหะมาหห์' เหป็นไดข้ชนัดถซงการเปลภีที่ยนคทาเรภียกตรงนภีร ขณะทภีที่ในบททภีที่แลข้ว บรุตรชายและบรุตรสาวของ
นางโกเมอรรและโฮเชยาถถูกตนัรงชสืที่อวตาโลอนัมมภีและโลรรุหะมาหร ตรงนภีรคทาเตธิมหนข้า ‘โล’ (คทาปฏธิเสธ
ภาษาฮภีบรถู) ถถูกเอาออกไปแลข้ว อนัมมภีจซงหมายความวตา ‘ประชาชนของขข้าพเจข้า’ และรรุหะมาหรมภี
ความหมายวตา ‘ไดข้รบนั ความเมตตาแลข้ว’ บรุตรทนัรงสองคนนภีรถถูกเรภียกวตา นผู้องชาย และนผู้องสาวของโฮ
เชยา คทาทนัรงสองนภีรสามารถมภีความหมายไดข้ดข้วยวตา ‘ครอบครนัว’ ซซที่งเปป็นความหมายทภีที่ชดนั เจนตรงนภีร
คราวนภีรโฮเชยาถถูกเรภียกใหข้วธิงวอนบรุตรทนัรงสองของตนใหข้อรุทธรณรตตอมารดาทภีที่เลตนชถูขข้ องพวกเขา
2 จงวห่ากลห่าวมารดาของเจจ้า จงวห่ากลห่าวเถริด เพราะวห่านางไมห่ใชห่ภรรยาของเรา และเราไมห่ใชห่
สามรีของนาง ฉะนรันทั้ ใหจ้เธอทริทั้งการเลห่นชยจ้เสรียจากสายตาของเธอ และทริทั้งการลห่วงประเวณรีเสรียจาก

ระหวห่างถรันของนาง คทาทภีแที่ ปลวตา วห่ากลห่าว (รสิยบณ์) มภีความหมายวตา ‘โตข้แยข้ง’ เหมสือนทภีที่ทนายความ
สนักคนจะสถูข้ความคดภีของตนตตอหนข้าศาล พระเจข้าทรงสนังที่ โฮเชยาใหข้วธิงวอนบรุตรทนัรงสองของเขาใหข้
โตข้แยข้งกนับมารดาของพวกเขาดข้วยพฤตธิกรรมทภีที่เลตนชถูขข้ องนาง สองสธิที่งดถูเหมสือนปรากฏชนัด (1) นาง
โกเมอรรยนังคงเปป็นผถูข้หญธิงใจงตายและเลตนชถูข้ตตอไป แมข้กระทนังที่ หลนังจากแตตงงานกนับโฮเชยาแลข้วกป็ตาม
(2) การประยรุกตรใชข้ทภีที่ชนัดเจนกป็คอสื เรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบเกภีที่ยวกนับความไมตซสืที่อสนัตยรฝตายวธิญญาณของ
อธิสราเอล นางโกเมอรรไดข้ทธิรงสามภีของตนเพสืที่อขายบรธิการทางเพศใหข้แกตชายอสืนที่ สธิที่งทภีที่นตาโมโหเปป็น
พธิเศษกป็คสือวตานางโกเมอรรไมตเพภียงกทาลนังแอบคบชถูข้เทตานนัรน แตตนางไดข้เขข้าสถูตการขายบรธิการทางเพศ
อยตางเปธิดเผยแลข้วดข้วย นางเปป็นหญธิงใจงตายอยตางนตาเกลภียดและไมตสนัตยรซสืที่ออยตางนตาเกลภียด นภีที่บอก
เปป็นนนัยวตานางโฆษณาตนัวเองอยตางโจตงแจข้งโดยวธิธภีทภีที่นางเผยหนข้าอกของตน นภีบที่ อกเปป็นนนัยวตานาง
เปป็นคถูตนอนทภีที่เตป็มใจแกตผถูข้ใดกป็ตามทภีที่จะมาหานาง เรสือที่ งเลตาเปรภียบเทภียบนภีรกคป็ อสื วตาอธิสราเอลไดข้คข้า
ประเวณภีฝตายวธิญญาณเหมสือนหญธิงโสเภณภีกบนั รถูปเคารพใดกป็ตามทภีมที่ นันตธิดตตอสนัมพนันธรดข้วย ความนตา
สะอธิดสะเอภียนของการนนับถสือรถูปเคารพตตอพระเจข้าจซงถถูกแสดงเปป็นภาพชนัดเจนในตนัวภรรยาคน
หนซที่งทภียที่ อมขายตนัวอยตางเปธิดเผยแกตชายอสืที่น
ฮชย 2:3-5

เกรงวห่าเราจะตจ้องเปลมทั้องผจ้าของนางจนเปลมอยเปลห่า กระทจาใหจ้นาง

เหมมอนวรันทรีซึ่นางเกริดมา กระทจาใหจ้นางเหมมอนถริซึ่นทบรกรันดาร และกระทจาใหจ้นางเหมมอนแผห่นดรินทรีซึ่
แหจ้งแลจ้ง และสรังหารนางเสรียดจ้วยความกระหาย พระเจข้าจซงทรงเตสือนอธิสราเอลโดยใชข้คทาทภีที่แสดงถซง
ความไมตซสืที่อสนัตยรของภรรยาคนหนซงที่ พระองครตรนัสถซงสามภีคนหนซงที่ ทภีที่จนับภรรยาทภีที่เลตนชถูข้ของตนไดข้
เปลสืรองผข้านางจนลตอนจข้อน และบนังคนับนางใหข้ออกไปเจอหนข้าผถูข้คนในสภาพลตอนจข้อนเพสืที่อททาใหข้
นางอนับอายขายหนข้า ภรรยาทภีนที่ อกใจเชตนนนัรนยตอมจะถถูกหยตาขาด ถถูกบนังคนับใหข้ไปอยถูตต ามลทาพนัง
เหมสือนทะเลทรายและอาจถถูกทธิรงไวข้ใหข้ตายเพราะความกระหายนทราดข้วย การพธิพากษาเดภียวกนันนนัรน
กทาลนังจะเกธิดกนับอธิสราเอล พวกเขาจะถถูกพาไปจากแผตนดธินของตนและแผตนดธินนนัรนจะถถูกทธิรงไวข้ราข้ ง
เปลตา บทเรภียนทภีที่ใหญตกวตากป็คสือวตา ความบาปจะนทามาซซที่งการพธิพากษาของพระเจข้า

4 เราจะไมห่มรีความสงสารตห่อบบตรทรัทั้งหลายของนาง เพราะวห่าเขาทรัทั้งหลายเปป็นลยกของการ
เลห่นชยจ้ คนรรุตนตตอๆไปของอธิสราเอลจะไมตพบพระเมตตาจากพระเจข้า และแนตทภีเดภียวยธิวหลายชนัวที่ อายรุ
คนไดข้เผชธิญกนับพระพธิโรธของพระเจข้าทภีที่เปป็นการตภีสอนเพราะใจทภีที่แขป็งกระดข้างของพวกเขา
5 เพราะวห่ามารดาของเขาเลห่นชยจ้ เธอผยทจ้ รีซึ่ใหจ้กจาเนริดเขาทรัทั้งหลายไดจ้ประพฤตริความอรับอาย
เพราะนางกลห่าววห่า `ฉรันจะตามคนรรักของฉรันไป ผยใจ้ หจ้อาหารและนจทั้าแกห่ฉรัน เขาใหจ้ขนแกะและปห่าน
แกห่ฉรัน ทรัทั้งนจทั้ามรันและของดมซึ่ม' เพราะการเลตนชถูข้ฝตายวธิญญาณและความไมตสนัตยรซสืที่อของอธิสราเอล การ
พธิพากษาจะบนังเกธิดแกตนางและลถูกหลานของนาง นอกจากนภีร อธิสราเอลยนังมภีความโอหนังของหญธิง
เลตนชถูข้ทภีที่คธิดวตาพวกคนรนักของนางจะเลภีรยงดถูนางเมสืที่อสามภีของนางทธิรงนางแลข้ว เมสือที่ อธิสราเอลตธิดตาม
บรรดาพระอสืที่นๆ นางกป็มหภี นข้าคธิดวตาพวกพระตตางดข้าวเหลตานภีรจะอวยพรนางและททาใหข้นางเจรธิญ
เหมสือนกนับภรรยาทภีที่นอกใจคนหนซงที่ อาจคธิดวตาคนรนักทภีที่เปป็นชถูข้ของนางจะดถูแลนาง อธิสราเอลกป็คธิดวตา
บรรดาพระตตางดข้าวของนางจะชตวยเหลสือนาง นางคธิดผธิดจรธิงๆ!
ฮชย 2:6-7

เพราะเหตบนรีทั้ ดยเถริด เราจะเอาหนามใหจ้สะทางของนางไวจ้ เราจะ

สรจ้างกจาแพงกรัทั้นนางไวจ้เพมซึ่อมริใหจ้นางหาทางของนางพบ พระเจข้ากลนับทรงสนัญญาวตาจะสต งความทรุกขร
ยากมาสถูตอธิสราเอล แทนทภีจที่ ะเปป็นผลเกป็บเกภีที่ยวอนันอรุดมสมบถูรณร นางจะเกภีที่ยวหนาม แทนทภีที่จะเปป็น
ทางโลตงสะดวกตตอหนข้านาง พระเจข้าทรงสนัญญาวตานางจะเจอกทาแพงกนัรนไวข้ ชตวงเวลาภายภาคหนข้า
จะเปป็นความยากลทาบาก
7 นางจะไปตามบรรดาคนรรักของนาง แตห่กป็จะตามไมห่ทรัน นางจะเทรีซึ่ยวเสาะหาเขาทรัทั้งหลาย
แตห่นางกป็จะไมห่พบเขา แลจ้วนางจะวห่า `ฉรันจะไปหาผรัวคนแรกของฉรัน เพราะแตห่กห่อนนรัทั้นฐานะฉรัน
ยรังดรีกวห่าเดรีดี๋ยวนรีทั้'
พระเจข้าทรงใชข้ภาพเปรภียบของภรรยาทภีนที่ อกใจคนหนซงที่ ตตอไปและพรรณนาวตาอธิสราเอลจะ
ไลตตามพระตตางๆทภีที่เปป็นรถูปเคารพโดยคธิดวตาพวกมนันจะชตวยนางไดข้ กระนนัรน แมข้นางจะคข้นหาสนัก
เพภียงไร นางกป็จะไมตพบความชตวยเหลสือในพระเหลตานนัรนเลย ความบาปยตอมทธิรงผลพวงทภีที่สร ธินหวนัง
และรข้างเปลตาไวข้เสมอ อธิสราเอลจะทราบเรสืที่องนนัรนอยตางเจป็บปวด ดนังนนัรนในความรข้างเปลตาของนาง

สนักวนันหนซงที่ นางจะกลนับมาหาสามภีของนางโดยระลซกถซงสธิที่งดภีๆทภีที่นางเคยมภี เรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบตรง
นภีรกเป็ กภีที่ยวกนับอธิสราเอลและการทภีที่หลนังจากไดข้ตธิดตามการนนับถสือรถูปเคารพและไดข้รนับผลทภีที่ตามมาอนัน
ขมขสืที่น อธิสราเอลจะกลนับมาหาพระเจข้าของนางสนักวนันหนซที่ง ตลอดหลายศตวรรษ อธิสราเอลสต วน
ใหญตเผชธิญกนับความทรุกขรยากจรธิงๆ กระนนัรนพระเจข้าในพระปนัญญาของพระองครกกป็ าท ลนังตระเตรภียม
ประชาชนทภีที่ไมตสนัตยรซสืที่อของพระองครเพสืที่อทภีจที่ ะกลนับมาหาพระเจข้าและพระเมสสธิยาหรของพวกเขาสนัก
วนันหนซงที่ นนันที่ จะเกธิดขซรนในวนันขององครพระผถูข้เปป็นเจข้า
ฮชย 2:8-9

แตห่นางหาทราบไมห่วห่าเราเปป็นผยจ้ใหจ้ขจ้าว นจทั้าองบห่น และนจทั้ามรัน และไดจ้

ใหจ้เงรินและทองมากมายแกห่นาง ซซงซึ่ เขาใชจ้สจาหรรับพระบาอรัล ขข้าว นทราองรุตน นทรามนัน (มะกอกเทศ) เงธิน
และทองหมายถซงพระพรและความเจรธิญของพระเจข้าในสมนัยทภีอที่ ธิสราเอลอยถูใต นแผตนดธินของพวก
เขา กระนนัรน แทนทภีที่จะขอบพระครุณพระเจข้าผถูข้ไดข้ทรงอวยพรพวกเขา อธิสราเอลกลนับถวายความ
มนังที่ คนังที่ ของตนเปป็นเครสือที่ งบถูชาแดตพระบาอนัล แทนทภีที่จะนมนัสการพระเจข้าผถูข้ไดข้ทรงไถตพวกเขาและ
อวยพรพวกเขา พวกเขากลนับขายตนัวเหมสือนภรรยาทภีที่เลตนชถูข้คนหนซที่งแกตรปถู เคารพตตางๆ เชตน พระบา
อนัล
9 เพราะฉะนรัทั้น เราจะกลรับมาและจะเรรียกขจ้าวคมนตามกจาหนดฤดยกาล และเรรียกนจทั้าองบห่นคมน
ตามฤดย และเราจะเรรียกขนแกะและปห่านของเรา ซซงซึ่ ใหจ้เพมซึ่อใชจ้ปกปริดกายเปลมอยเปลห่าของนางนรัทั้น
คมนเสรีย พระเจข้าจซงทรงประกาศวตาพระองครจะทรงเอาความเจรธิญของอธิสราเอลไปเสภีย พระองครจะ
ทรงเอาคสืนเครสือที่ งปกปธิดความบาปของประชาชนของพระองครและพวกเขาจะถถูกทธิรงใหข้อยถูใต น
สภาพลตอนจข้อนในความเปลสือยเปลตาฝตายวธิญญาณของพวกเขา นภีเที่ ทตากนับพระเจข้าตรนัสวตา หากเจข้า
อยากเปป็นหญธิงนอกใจสามภี กป็ตามใจเจข้าเลย แตตจะมภีผลทภีที่ตามมาตตางๆอนันขมขสืที่นจากการททาเชตนนนัรน
ฮชย 2:10-13

คราวนรีทั้เราจะเผยความลามกของนางทห่ามกลางสายตาของคนรรัก

ของนาง และไมห่มรีใครชห่วยใหจ้นางพจ้นมมอเราไดจ้ ดข้วยการบรรยายภาพทภีที่ชนัดเจน พระเจข้าทรงปฏธิญาณ
วตาจะเผยสต วนลนับตตางๆของภรรยาทภีที่ไมตสนัตยรซสืที่อของพระองครตตอหนข้าพวกคนรนักทภีที่เปป็นชถูข้ของนาง
อธิสราเอลจะถถูกแกข้ผข้าลตอนจข้อนเพราะการนอกใจฝตายวธิญญาณของนาง พระองครจะทรงจนัดการกนับ

อธิสราเอลทตามกลางพวกคนรนักของนางและพวกเขาจะไมตมภีอทานาจทภีที่จะชตวยนางไดข้เลย แมข้
อธิสราเอลคธิดวตาพวกรถูปเคารพทภีที่เปป็นพระตตางดข้าวของนางจะชตวยนางใหข้พข้นจากการพธิพากษาไดข้
พระเจข้ากป็ทรงพธิสถูจนรใหข้เหป็นวตาจรธิงๆแลข้วพระเหลตานนัรนไรข้สมรรถภาพขนาดไหน เมสืที่อพระเจข้าทรง
ททาใหข้อธิสราเอลอนับอายขายหนข้าอยตางสธิรนเชธิงในการพธิพากษา จะไมตมรภี ถูปเคารพใดเลยของนางทภีที่
ชตวยเหลสือนางไดข้
11 เราจะใหจ้บรรดาความรห่าเรริงของนางสริทั้นสบ ดลง ทรัทั้งเทศกาลเลรีทั้ยง เทศกาลขซทั้นหนซซึ่งคจซึ่า วรัน
สะบาโตและบรรดาเทศกาลตามกจาหนดทรัทั้งสริทั้นของนาง เหมสือนกนับการกธินเลภีรยงมนักไปดข้วยกนันกนับ
การเลตนชถูข้ วนันทนัรงหลายแหตงการกธินเลภีรยงของอธิสราเอลกป็จะสธิรนสรุดลงดข้วย กลตาวอยตางเจาะจงยธิงที่ ขซรน
เทศกาลและการเฉลธิมฉลองทนัรงสธิรนของแผตนดธินนนัรนจะสธิรนสรุดลงในไมตชข้า แทนทภีที่การเฉลธิมฉลองจะ
มภีวบธิ นัตธิ
12 เราจะใหจ้เถาองบห่นและตจ้นมะเดมซึ่อของนางรจ้างเปลห่าทรีซึ่นางคบยวห่า `นรีซึ่แหละเปป็นสรินจจ้างของ
ฉรันซซงซึ่ คนรรักของฉรันใหจ้ฉนรั ' เราจะทจาใหจ้กลายเปป็นปห่าและสรัตวห์ปห่าทบห่งจะกรินเสรีย อธิสราเอลจะถถูก
ททาลายในทางเศรษฐกธิจ เศรษฐกธิจทภีที่เปป็นการกสธิกรรมในสมนัยนนัรนถถูกสรข้างขซรนรอบๆสวนองรุตนและ
สวนมะเดสืที่อทนัรงหลาย อธิสราเอลคธิดเอาเองวตาความเจรธิญระดนับใดกป็ตามทภีที่ตนมภีเปป็นพระพรทภีที่บรรดา
พระตตางดข้าวของนางไดข้ประทานใหข้ (การนมนัสการพระบาอนัลเปป็นลนัทธธิแหตงความอรุดมสมบถูรณรทภีที่
อข้างวตานทาความอรุดมสมบถูรณรและผลบรธิบถูรณรมาสถูตพสืชผลตตางๆและสธิที่งมภีชวภี ธิตตตางๆเชตนเดภียวกนัน)
อธิสราเอลสต วนหนซงที่ ทภีที่กราบไหวข้พระบาอนัลกป็คธิดวตาตนจะเจรธิญขซรนเพราะการททาเชตนนนัรน พระเจข้ากลนับ
ตรนัสลตวงหนข้าวตาพสืชผลของพวกเขาจะกลายเปป็นพงไมข้หนาและบรรดาสนัตวรปตาจะกธินมนันเสภีย เมสือที่
อนัสซภีเรภียกวาดตข้อนอธิสราเอลไป สวนองรุตนและพสืชผลเหลตานนัรนทภีที่พวกเขาภาคภถูมธิใจนนักหนากป็เสภีย
เปลตาไป
13 เราจะทจาโทษนางเนมซึ่องในวรันเทศกาลเลรีทั้ยงพระบาอรัล เมมซึ่อนางเผาเครมซึ่องหอมบยชาพระ
เหลห่านรัทั้น แลจ้วกป็แตห่งกายของนางดจ้วยแหวนและเพชรพลอยตห่างๆ และตริดตามบรรดาคนรรักของ
นางไป และลมมเราเสรีย พระเยโฮวาหห์ตรรัสดรังนรีทั้แหละ การพธิพากษากทาลนังจะมาสทาหรนับปภีเหลตานนัรนทภีที่

อธิสราเอลไดข้เลตนหถูเลตนตาและนอกใจพระเจข้าโดยททาการเลตนชถูข้กบนั พระบาอนัล บาอาลธิมเปป็นคทา
พหถูพจนรสทาหรนับพระบาอนัลและหมายถซงรถูปเคารพหลากหลายรถูปแบบของพระบาอนัลทภีที่มภีอยถูทต นัวที่
แผตนดธินนนัรน ทภีที่นนนัที่ อธิสราเอลไดข้เผาเครสืที่องหอมแกตรถูปเคารพพระตตางดข้าวเหลตานภีรในการเลตนชถูข้ฝตาย
วธิญญาณ เหมสือนกนับหญธิงเลตนชถูข้คนหนซที่งทภีที่อยากยนัวที่ ยวนชายอสืที่น โดยแตตงตนัวอยตางลตอแหลมและ
ประดนับกายดข้วยเครสือที่ งประดนับ อธิสราเอลกป็ตธิดตามพระบาอนัลและลสืมพระเยโฮวาหรผถูข้เปป็นสามภีฝตาย
วธิญญาณของนางเสภีย ดข้วยเหตรุนร ภี พระเจข้าจซงกทาลนังจะเยสือนนางดข้วยการพธิพากษาผตานทางคนอนัสซภีเรภีย
ฮชย 2:14-15

ดยเถริด เหตบนรีทั้เราจะเกลรีทั้ยกลห่อมนาง พานางเขจ้าไปในถรินซึ่ ทบรกรันดาร

และปลอบใจนาง แมข้อธิสราเอลไดข้ททาผธิดศภีลธรรมฝตายวธิญญาณและประพฤตธินอกใจ วนันนนัร นกป็กาท ลนัง
จะมาเมสืที่อพระเจข้าจะทรงชนักจถูงนางกลนับมาหาพระองครเอง นนันที่ จะไมตเกธิดขซรนทนัรงหมดจนกวตาจะถซง
วนันขององครพระผถูข้เปป็นเจข้า วลภีทภีที่กลตาวถซงการพานาง “เขข้าไปในถธินที่ ทรุรกนันดาร” และตรนัส “ปลอบใจ
นาง” อาจหมายถซงวธิวรณร 12:14-16 และการปกปข้องอธิสราเอลอนันนตาอนัศจรรยรของพระเจข้าในชตวงยรุค
เจป็ดปภี ถซงอยตางไรแลข้ว วนันนนัรนกป็กาท ลนังจะมาเมสืที่อพระเจข้าจะทรงชนักจถูงอธิสราเอลกลนับมาหาพระองคร
และพระครธิสตรของพระองคร
15 เราจะใหจ้นางมรีสวนองบห่นทรีซึ่นนรัซึ่ กระทจาใหจ้ห บบเขาอาโครห์เปป็นประตยแหห่งความหวรัง แลจ้ว
นางจะรจ้องเพลงทรีซึ่นรัซึ่นอยห่างสมรัยเมมซึ่อนางยรังสาวอยยห่ ดรังในสมรัยเมมซึ่อนางขซทั้นมาจากแผห่นดรินอรียริปตห์ ใน
วนันนนัรนเมสืที่อพระเจข้าทรงใหข้อธิสราเอลกลนับคสืนสถูตแผตนดธินของพวกเขา (ในวนันขององครพระผถูข้เปป็นเจข้า)
พระองครจะทรงอวยพรพวกเขาอภีกครนัรงพรข้อมกนับสวนองรุตนตตางๆทภีที่อรุดมสมบถูรณรและจะมภีชตวงเวลา
แหตงพระพรใหญตยงธิที่ และความชสืที่นชมยธินดภีในประชาชาตธินร นัน เชตนเดภียวกนับในสมนัยหลนังจากทภีที่
อธิสราเอลถถูกไถตใหข้พข้นจากการเปป็นทาสในอภียธิปตร ความชสืที่นชมยธินดภีในวนันขององครพระผถูข้เปป็นเจข้ากป็
จะเปป็นเชตนนนัรนดข้วย หรุบเขาอาโครรอาจหมายถซงหรุบเขาอาคานและการพธิพากษาทภีที่เกธิดแกตครอบครนัว
ของเขาเพราะความบาปของเขา ในวนันทภีพที่ ระเจข้าทรงใหข้อธิสราเอลกลนับคสืนสถูตแผตนดธินของพวกเขา
หรุบเขาอาโครรซซที่งแตตกตอนเปป็นสนัญลนักษณรหนซที่งทภีที่แสดงถซงความเศรข้าโศกและการพธิพากษาจะกลาย
เปป็นประตถูแหตงความหวนัง ความคธิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาความทรุกขรยากและความเศรข้าโศกตลอด

หลายศตวรรษของการถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปของพวกเขาและการพธิพากษาของพวกเขาจะ
เปธิดออกสถูตชตวงเวลาแหตงความหวนังใหญตยงธิที่
ฮชย 2:16-18

พระเยโฮวาหห์ตรรัสวห่า ในวรันนรัทั้นเจจ้าจะเรรียกเราวห่า `สามรีของฉรัน' เจจ้า

จะไมห่เรรียกเราวห่า `พระบาอรัลของฉรัน' อรีกตห่อไป ในวนันแหตงการกลนับสถูตสภาพเดธิมของอธิสราเอล พวก
เขาจะเรภียกพระเจข้าวตาอสิชสิ ซซที่งหมายความวตา ‘สามภีของฉนัน’ พวกเขาจะไมตเรภียกพระเจข้าวตา บาอาลสิ อภีก
ตตอไปซซที่งหมายความวตา ‘เจข้านายของฉนัน’ คทาวตา ‘บาอนัล’ มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา ‘เจข้านาย’ ดนังนนัรน
การนนับถสือพระบาอนัลจซงเปป็นการเลตนคทาแบบหนซที่งซซงที่ พระบาอนัลถถูกเรภียกวตาเจข้านาย อยตางไรกป็ตาม
ตรงนภีรความคธิดอาจสสืที่อถซงความสนธิทสนมแบบครอบครนัวไดข้ดวข้ ย เหมสือนกนับทภีที่ภรรยาคนหนซที่งเรภียก
สามภีของตนวตา ‘ทภีที่รนัก’ แทนทภีจที่ ะเรภียกวตา ‘นายเจข้าคะ’ หรสือ ‘เจข้านายของดธิฉนัน’ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาจะ
มภีความสนัมพนันธรแบบหนซงที่ ทภีที่สนธิทสนมและเปภีที่ยมดข้วยความรนักระหวตางอธิสราเอลกนับพระเจข้าในวนัน
นนัรน แทนทภีที่จะใชข้คทาๆหนซที่งทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับพระบาอนัล อธิสราเอลจะใชข้คทาเรภียกทภีที่แตกตตางไปจากเดธิม
อยตางสธิรนเชธิง
17 เพราะวห่าเราจะเอาชมซึ่อพระบาอรัลออกเสรียจากปากของนาง นางจะไมห่ระลซกถซงชมซึ่อนรีทั้อรีก
ตห่อไป วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่ออธิสราเอลจะไมตเกภีที่ยวขข้องอะไรอภีกกนับการนนับถสือพระบาอนัลและรถูป
เคารพทนัรงปวงของพระบาอนัลซซที่งเคยแพรต หลายในแผตนดธินของนาง วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่ออธิสราเอล
จะเรภียนรถูบข้ ทเรภียนของตนเกภีที่ยวกนับการนนับถสือรถูปเคารพ
18 ในครรัทั้งนรัทั้นเพมซึ่อเขา เราจะกระทจาพรันธสรัญญากรับบรรดาสรัตวห์ปห่าทบห่ง บรรดานกในอากาศ
และบรรดาสรัตวห์เลมทั้อยคลานบนแผห่นดริน เราจะทจาลายครันธนย ดาบและสงครามเสรียจากแผห่นดริน
และเราจะกระทจาใหจ้เขานอนลงอยห่างปลอดภรัย ในการครอบครองยรุคพนันปภีของพระครธิสตร พระเจข้า
จะทรงกระททาพนันธสนัญญาหนซที่งกนับธรรมชาตธิเองเพสืที่อทภีที่จะเปป็นพระพรแกตอธิสราเอล พวกเขาจะไมต
ถถูกรบกวนจากบรรดาสธิที่งมภีชวภี ธิตแหตงธรรมชาตธิ ยธิงที่ กวตานนัรน พระเจข้าจะทรงททาใหข้แนตใจวตาอธิสราเอล
จะอาศนัยอยถูอต ยตางสนันตธิสรุขและปราศจากความกลนัวภนัยสงครามในวนันนนัรน

ฮชย 2:19-20

เราจะหมรัทั้นเจจ้าไวจ้สจาหรรับเราเปป็นนริตยห์ เออ เราจะหมรัทั้นเจจ้าไวจ้

สจาหรรับเราดจ้วยความชอบธรรม ความยบตริธรรม ความเมตตาและความกรบณา ในวนันนนัรน อธิสราเอล
จะถถูกหมนัรนไวข้กบนั พระเยโฮวาหรตลอดไป ความคธิดตรงนภีรกคป็ สือ การสมรสระหวตางพระเยโฮวาหรกบนั
อธิสราเอลซซที่งจะคงอยถูตต ลอดไป นอกจากนภีร ตรงขข้ามกนับความบาปและการนอกใจของอธิสราเอลใน
อดภีต ในวนันนนัรนการสมรสกนันระหวตางพระเจข้ากนับอธิสราเอลจะอยถูใต นความชอบธรรมและความ
ยรุตธิธรรม ในความรนักมนันที่ คงและความเมตตา มนันจะเปป็นความสนัมพนันธรอยตางหนซงที่ ทภีที่ถถูกสรข้างขซรนบน
ความชอบธรรมและความรนัก
20 เราจะหมรัทั้นเจจ้าไวจ้สจาหรรับเราดจ้วยความสรัตยห์ซมซึ่อ และเจจ้าจะรยจ้จรักพระเยโฮวาหห์ " ในวนัน
นนัรน อธิสราเอลจะถถูกรวมเปป็นหนซงที่ กนับพระเจข้าในความสนัตยรซสืที่อฝตายวธิญญาณตลอดไป นอกจากนภีร
พวกเขาจะเรธิที่มรถูจข้ นักองครพระผถูข้เปป็นเจข้าในแบบทภีที่พวกเขาไมตเคยรถูจข้ นักมากตอน ความรถูฝข้ ตายวธิญญาณนนัรน
จะมภีอยถูใต นพระครธิสตร
ฮชย 2:21-23

พระเยโฮวาหห์ตรรัสวห่า "ตห่อมาในวรันนรัทั้นเราจะฟรัง คมอเราจะฟรังฟจ้า

สวรรคห์และฟจ้าสวรรคห์จะฟรังพริภพ ในวนันแหตงการกลนับสถูตสภาพเดธิมฝตายวธิญญาณของอธิสราเอลมาสถูต
พระเจข้า พระองครจะทรงสดนับฟนังคทาอธธิษฐานของพวกเขา คทาอธธิษฐานทภีที่มภีตตอฟข้าสวรรครจะเปป็นทภีที่
สดนับฟนังโดยพระเจข้าและจะมภีสามนัคคภีธรรมฝตายวธิญญาณและความสนธิทสนมระหวตางอธิสราเอลกนับ
พระเจข้าของนาง
22 และพริภพจะฟรังขจ้าว นจทั้าองบห่นและนจทั้ามรัน สริซึ่งเหลห่านรีทั้จะฟรังยริสเรเอล คทาทภีที่แปลวตา ฟรัง (อา
นาหณ์) มภีความหมายหลนักวตา ‘ตอบ’ ความหมายตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วาต ในวนันนนัรน พธิภพโลก (หรสือแผตน
ดธินนนัรน) จะตอบดข้วยขข้าว นทราองรุตนและนทรามนัน (มะกอกเทศ) นภีที่หมายถซงความอรุดมสมบถูรณรและความ
เจรธิญ นอกจากนภีร ขณะทภีที่ยธิสเรเอลแตตกตอนเปป็นสนัญลนักษณรทภีที่แสดงถซงการพธิพากษา มนันจะกลายเปป็น
สนัญลนักษณรทภีที่แสดงถซงคทาอธธิษฐานทภีที่ไดข้รนับคทาตอบ ฟข้าสวรรคร (นนันที่ คสือ องครพระผถูข้เปป็นเจข้า) จะทรง
สดนับฟนังยธิสเรเอลในวนันนนัรน

23 เราจะหวห่านเขาไวจ้ในแผห่นดรินสจาหรรับเรา เราจะเมตตานางผยจ้ทรีซึ่มริไดจ้รรับความเมตตา และ
เราจะพยดกรับคนเหลห่านรัทั้นทรีซึ่มริไดจ้เปป็นประชาชนของเราวห่า `เจจ้าเปป็นประชาชนของเรา' และเขาจะ
กลห่าววห่า `พระองคห์ทรงเปป็นพระเจจ้าของขจ้าพระองคห์'" ในวนันนนัรน ยธิสเรเอล นนันที่ คสือประชาชน
อธิสราเอลจะถถูกหวตานในพธิภพโลก (นนันที่ คสือ แผตนดธินนนัรน) พระเจข้าจะทรงมภีความเมตตาตตอ
ประชาชนของพระองครในวนันนนัรน แมข้อธิสราเอลเคยเผชธิญกนับชตวงเวลาหนซที่งทภีไที่ มตมคภี วามเมตตาจาก
พระเจข้า ในวนันนนัรนความเมตตาจะมภีแกตนางอยตางลข้นเหลสือ พระเจข้าเคยตรนัสแกตอธิสราเอลวตา พวกเขา
มธิใชตประชาชนของพระองคร ในวนันนนัรนพระองครจะตรนัสแกตพวกเขาวตาพวกเขาเปป็นประชาชนของ
พระองครจรธิงๆ พวกเขาจะตอบกลนับมาวตาพระองครทรงเปป็นพระเจข้าของพวกเขา กลตาวสนัรนๆคสือ จะ
มภีการกลนับมาอยถูดต ข้วยกนันอภีกโดยสมบถูรณรระหวตางอธิสราเอลกนับพระเจข้าในฐานะสามภีและภรรยาฝตาย
วธิญญาณในความหมายทภีสที่ มบถูรณรทภีที่สรุดและอตอนหวานทภีที่สรุดของคทาๆนภีร
*****
ภนำพรวมของโฮเชยนำ 3: เรชที่องเลช่าเปรทยบเททยบของอสิสราเอลททที่มทกเลช่นชผผู้ถผกกลช่าวถจึงเพสิมที่ เตสิม
ในการททที่โฮเชยาถผกสทที่งใหผู้แตช่งงานกทบหญสิงเลช่นชผคผู้ นหนจึงที่ ภาพรวมททที่ใหญช่กวช่าของบทสททั้นๆนทมทั้ อง
ขผู้างหนผู้าไปยทงหลายศตวรรษททที่อสิสราเอลจะอยผช่โดยปราศจากกษทตรสิยณ์และการกลทบคชนสผช่พระเจผู้า
ของพวกเขาในทผู้ายททที่สจุดในพระครสิสตณ์
ฮชย 3:1-2

และพระเยโฮวาหห์ตรรัสกรับขจ้าพเจจ้าวห่า "จงไปอรีกครรัทั้งหนซซึ่ง ไปสมาน

รรักกรับหญริงคนหนซซึ่ง ซซซึ่งเปป็นคนรรักของชยจ้และเปป็นหญริงลห่วงประเวณรี เหมมอนพระเยโฮวาหห์ทรงรรัก
วงศห์วานอริสราเอลอยห่างนรัทั้นแหละ แมจ้วห่าเขาจะหลงใหลไปตามพระอมซึ่น และนริยมชมชอบกรับขนม
ลยกองบห่นแหจ้ง " โฮเชยาถถูกสนังที่ อภีกครนัรงใหข้ไปรนับและรนักหญธิงเลตนชถูข้คนหนซที่ง คทาถามนภีรจซงเกธิดขซรนมาวตา นภีที่
เปป็นหญธิงคนเดภียวกนับนางโกเมอรรหรสือเปป็นหญธิงอภีกคน แมข้บางคนคธิดวตานภีที่เปป็นหญธิงอภีกคน ในเรสืที่อง
เลตาเปรภียบเทภียบของอธิสราเอลกนับพระเยโฮวาหร นภีที่เปป็นการบรรยายภาพอภีกประการของการสมรส
ของนางโกเมอรรกบนั โฮเชยาทภีที่ถถูกพบในบททภีที่ 1

ผถูข้หญธิงคนทภีที่วาต นภีรกาท ลนังมภีสมนั พนันธรสวาทกนับเพสืที่อนคนหนซที่ง แมข้นางแตตงงานกนับโฮเชยาแลข้ว
กป็ตาม การประยรุกตรใชข้เหตรุการณรทภีที่เลวรข้ายนภีรกถป็ ถูกกลตาวชนัดเจนในการทภีที่วาต นภีที่เปป็น “เหมสือนพระเยโฮ
วาหรทรงรนักวงศรวานอธิสราเอลอยตางนนัรนแหละ แมข้เขาจะหลงใหลไปตามพระอสืที่น” พระเจข้าไดข้ทรง
รนับอธิสราเอลเปป็นภรรยาคนหนซงที่ เมสืที่อนานมาแลข้ว กระนนัรนอธิสราเอลไดข้พธิสถูจนรตนัวแลข้ววตาเปป็นผถูข้เลตนชถูข้
และสทาสต อนฝตายวธิญญาณในการนนับถสือรถูปเคารพของนาง นางไดข้หลงใหลไปตามพระอสืที่น
นอกจากนภีร อธิสราเอลยนังนธิยมชมชอบ “ขนมลถูกองรุตนแหข้ง” ดข้วย แมข้คทาทภีแที่ ปลวตา ขนมลยกองบห่นแหจ้ง
(อาชสิยชณ์ าหณ์) มภีความหมายไมตแนตนอน เหป็นไดข้ชนัดวตามนันหมายถซงผลของเถาองรุตนและจซงมภีเหลข้า
นอกเหนสือจากความบาปในเรสืที่องการนนับถสือรถูปเคารพแลข้ว อธิสราเอลยนังมภีสนัมพนันธรสวาทกนับ
เครสือที่ งดสืมที่ เหลข้าทนัรงหลายดข้วย ดนังทภีที่โฮเชยา 4:11 จะกลตาวชนัดเจน ทนัรงการประพฤตธิผธิดศภีลธรรมทาง
เพศและการบรธิโภคเหลข้า “ชธิงเอาจธิตใจไปเสภีย” จากการรนับใชข้พระเจข้า อธิสยาหรและฮาบากรุกกป็
เทศนาอยตางรรุนแรงเพสือที่ ตตอตข้านการเมาเหลข้าซซที่งไดข้กลายเปป็นเรสืที่องปกตธิในอธิสราเอลไปแลข้ว ดถู อธิส
ยาหร 28:1, 7 และฮาบากรุก 2:5 แนตทภีเดภียวการเลตนชถูข้และความบาปเรสืที่องเพศถถูกจรุดใหข้ลรุกขซรนโดยการ
บรธิโภคเหลข้า เชตนเดภียวกนัน การเลตนชถูข้ฝตายวธิญญาณในการนนับถสือรถูปเคารพกป็ดถูเหมสือนถถูกททาใหข้
รรุนแรงมากขซรนโดยการใชข้เหลข้าดข้วย เรสือที่ งเลตาเปรภียบเทภียบนภีรคสือ การเลตนชถูข้ฝตายวธิญญาณของอธิสราเอล
ในการนนับถสือรถูปเคารพของนางซซที่งเหป็นไดข้ชนัดวตาถถูกจรุดใหข้โหมกระพสือขซรนโดยการใชข้เหลข้า (เหลข้า)
2 ดรังนรัทั้นแหละ ขจ้าพเจจ้าจซงไดจ้ซมทั้อนางมาเปป็นเงรินสริบหจ้าเชเขลกรับขจ้าวบารห์เลยห์หนซซึ่งโฮเมอรห์
ครซซึ่ง การซสืรอหญธิงผถูข้นร ภี (นนันที่ คสือ นางโกเมอรร) เหป็นไดข้ชดนั วตาหมายถซงคตาสธินสอดทภีที่ถถูกเสภียใหข้แกตบธิดา
ของนาง บางคนพยายามหาความหมายฝตายวธิญญาณในการซสืรอนภีร แตตนนันที่ กป็ดถูเหมสือนจะเปป็นการ
ตภีความของแตตละคนและไมตไดข้ถถูกบอกเปป็นนนัยในเนสืรอความนภีร
ฮชย 3:3

ขจ้าพเจจ้าจซงพยดกรับนางวห่า "เธอตจ้องรอฉรันใหจ้หลายวรันหนห่อย อยห่า

เลห่นชยจ้อรีก อยห่าไปเปป็นของชายอมซึ่นอรีก สห่วนฉรันกป็จะไมห่เขจ้าหาเธอดจ้วย" คทาทภีที่แปลวตา รอ (ยาชทบ) มภี
ความหมายดข้วยวตา ‘อยถูตต ตอไป’ ความคธิดทภีที่ใหญตกวตาอาจเปป็นไดข้วาต นางโกเมอรรจะตข้องรอคอยโฮเชยา
เปป็นเวลาหลายวนัน (นนันที่ คสือ เปป็นเวลานาน) นางจะตข้องสนัตยรซสืที่อตตอสามภีของนางในชตวงเวลานนัรน นาง

จะตข้องไมตประพฤตธิตนัวสทาสต อนในระหวตางทภีที่เขาไมตอยถูต เขาเองกป็ปฏธิญาณวตาจะสนัตยรซสืที่อตตอนางเชตนกนัน
อภีกครนัรงทภีที่เรสือที่ งเลตาเปรภียบเทภียบนภีรกคป็ สือ การทภีที่อธิสราเอลถถูกกทาชนับใหข้สนัตยรซสืที่อตตอพระเยโฮวาหร ขข้อความ
ทภีที่ตามมาจะอธธิบายความสทาคนัญของการแยกออกระหวตางพระเยโฮวาหรกบนั อธิสราเอล เหมสือนกนับทภีที่
โฮเชยาสนัญญาวตาจะคงความสนัตยรซสืที่อตตอคถูตสมรสทภีที่ประพฤตธิตวนั เหลวแหลกของตน พระเจข้ากป็ทรง
สนัญญาวตาจะสนัตยรซสืที่อตตออธิสราเอลทภีที่ไมตสนัตยรซสืที่อเชตนกนัน
ฮชย 3:4

เพราะวห่าวงศห์วานอริสราเอลจะคงอยยอห่ ยห่างไมห่มรีกษรัตรริยห์ และไมห่มรีเจจ้า

นายเปป็นเวลานาน ทรัทั้งจะไมห่มรีการสรักการบยชา หรมอเสาศรักดริดิ์สริทธริดิ์ หรมอเอโฟด หรมอรย ปพระ
พระเจข้าทรงเปธิดเผยแกตโฮเชยาวตาวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่ออธิสราเอลจะไมตมภีกษนัตรธิยรหรสือเจข้า
นาย ความคธิดตรงนภีรกคป็ สือวตา อธิสราเอลจะไมตมรภี าชวงศรในรถูปแบบใดเลย จะไมตมภีกษนัตรธิยรในอธิสราเอล
และไมตมภีเจข้านายหนรุตมๆทภีที่รอคอยอยถูเต ลย ยธิงที่ กวตานนัรน วนันนนัรนกป็กาท ลนังจะมาเมสืที่อจะไมตมภีการถวายเครสืที่อง
สนักการบถูชาอภีกตตอไปทภีที่พระวธิหารของพวกยธิว นอกจากนภีร จะไมตมเภี สาศนักดธิธสธิทธธิธ (นนันที่ คสือ รถูปเคารพ
ตตางๆ) อภีกตตอไป ไมตวาต จะเปป็นรถูปลถูกวนัวทนัรงสองนนัรนทภีที่เบธเอลและดานหรสือรถูปจทาลองตตางๆของพระ
บาอนัล เปป็นตข้น
นอกจากนภีร วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่ออธิสราเอลจะอยถูโต ดยปราศจาก “เอโฟด” อยตางหลนังนภีรหมาย
ถซงเครสือที่ งแตตงกายแบบปรุโรหธิตซซที่งถถูกสวมโดยมหาปรุโรหธิต นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถซงการยกเลธิก
ระบบปรุโรหธิตปรุโรหธิตแบบอาโรนไปจากอธิสราเอล อยตางนข้อยกป็ในความหมายเชธิงหนข้าทภีที่ สรุดทข้าย
แลข้วอธิสราเอลจะอยถูโต ดยปราศจาก “รถูปพระ” คทาหลนังนภีร (เทราฟสิม) จรธิงๆแลข้วหมายถซงรถูปเคารพ
อยตางหนซงที่ ทภีที่ใชข้ในศาลเจข้าหรสือการกราบไหวข้บถูชาประจทาบข้าน
ความคธิดทภีที่ใหญตกวตาบอกลตวงหนข้าถซงวนันนนัรนเมสืที่ออธิสราเอลจะไมตมภีเชสืรอสายกษนัตรธิยร ระบอบ
ปรุโรหธิตของมนัน และเครสือที่ งสนักการบถูชาตตางๆของคนเลวภี ยธิงที่ กวตานนัรน วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อการ
นนับถสือรถูปเคารพในแบบใดกป็ตามไมตวาต จะเปป็นรถูปเคารพสาธารณะ เชตน รถูปลถูกวนัวทองคทาทนัรงสองนนัรน
และรถูปเคารพตตางๆของพระบาอนัลหรสือรถูปเคารพสต วนตนัว เชตน เทราฟธิม จะสธิรนสรุดไปจากอธิสราเอล
เมสืที่อมองยข้อนกลนับไปและดถูจากมรุมมองของประวนัตธิศาสตรร มนันกป็เหป็นไดข้งตายวตาคทาพยากรณรนร ภีสทาเรป็จ

แลข้ว ราชวงศรของดาวธิดถถูกตนัดออกโดยบาบธิโลน (และบรรดากษนัตรธิยรพนนั ธรุรผสมแหตงฝตายเหนสือโดย
อนัสซภีเรภีย)
หลนังจากตธิตนัสปลข้นเยรถูซาเลป็มในปภี ค.ศ. 70 ระบอบปรุโรหธิตแบบอาโรนกป็ยรุตธิหนข้าทภีที่และ
เครสือที่ งสนักการบถูชาทนัรงสธิรนของคนเลวภีกสป็ ร นธิ สรุดลงดข้วย จนถซงทรุกวนันนภีร นอกจากนภีร ประวนัตธิศาสตรรกป็
แสดงใหข้เหป็นอยตางชนัดเจนวตาอธิสราเอลไดข้เรภียนรถูข้บทเรภียนของตนเกภีที่ยวกนับการนนับถสือรถูปเคารพอนัน
เปป็นผลมาจากการถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไป พวกยธิวจนทรุกวนันนภีรอาจอยถูหต ตางไกลจากพระเจข้า แตต
การนนับถสือรถูปเคารพกป็ไมตใชตหนซที่งในความบาปทภีพที่ วกเขาหลงททาผธิดไดข้งตายอภีกตตอไปแลข้ว
ฮชย 3:5

ภายหลรังวงศห์วานอริสราเอลจะกลรับมา และแสวงหาพระเยโฮวาหห์

พระเจจ้าของเขา และแสวงดาวริดกษรัตรริยขห์ องเขาทรัทั้งหลาย และในกาลตห่อไปเขาจะมรีความยจาเกรง
ตห่อพระเยโฮวาหห์และตห่อความดรีของพระองคห์ พระเจข้าทรงเปธิดเผยแกตโฮเชยาดข้วยวตาวนันนนัรนกทาลนังจะ
มาเมสืที่ออธิสราเอลจะกลนับมาและแสวงหาพระเจข้าของนางและดาวธิดจะเปป็นกษนัตรธิยขร องพวกเขาอภีก
ครนัรง ในวนันนนัรน พวกเขาจะยทาเกรงองครพระผถูข้เปป็นเจข้า นอกจากนภีร ความยทาเกรงองครพระผถูข้เปป็นเจข้านนัรน
จะเปป็นความกลนัววตาจะสถูญเสภียความดภี (นนันที่ คสือ พระพรตตางๆ) ของพระเจข้าไป เวลาทภีที่สที่ ธิงเหลตานภีร
ทนัรงหมดจะเกธิดขซรนคสือ “ในกาลตตอไป” ซซงที่ มภีความหมายตรงตนัววตา ยรุคสรุดทข้าย สธิที่งทภีที่ถถูกพยากรณรไวข้
อยตางชนัดเจนกป็คสือ การกลนับคสืนสถูตสภาพเดธิมและการกลนับใจฝตายวธิญญาณของอธิสราเอลมาหาพระ
ครธิสตรในวนันขององครพระผถูข้เปป็นเจข้า กตอนถซงครซงที่ หลนังของยรุคเจป็ดปภี อธิสราเอลกป็จะอยถูใต นกระบวนการ
ของการกลนับมาหาพระเจข้าในพระครธิสตรแลข้ว เมสือที่ การครอบครองในยรุคพนันปภีเรธิที่ มตข้นขซรน กษนัตรธิยร
ประจทาชาตธิของพวกเขาจะเปป็นดาวธิดอภีกครนัรง เหป็นไดข้ชนัดวตาอยตางหลนังนภีรจะเปป็นสต วนหนซงที่ ของการเปป็น
ขซรนจากตายของอธิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้วและพระเจข้าจะทรงตนัรงดาวธิดบนบนัลลนังกรของเขาอภีกครนัรงใน
ฐานะ ‘อรุปราช’ คนหนซที่งภายใตข้พระเยซถูครธิสตร
ดนังนนัรน เรสืที่องเลตาเปรภียบเทภียบของบททภีที่ 3 จซงเปป็นการทภีที่อสธิ ราเอลจะตข้องรอคอยวนันนนัรนอยตาง
สนัตยรซสืที่อเมสืที่อองครพระผถูข้เปป็นเจข้าและพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของนางเสดป็จกลนับมา ในวนันนนัรน อธิสราเอลจะ

กลนับมาหาพระเจข้าของนางอยตางสธิรนสรุดใจ โดยแสวงหาพระองครและยทาเกรงพระองคร นนันที่ จะเกธิด
ขซรนในวนันขององครพระผถูข้เปป็นเจข้า
*****
ภนำพรวมของโฮเชยนำ 4: หลทงจากหลายบทซจึที่งเปป็นเรชที่องเลช่าเปรทยบเททยบเกทที่ยวกทบอสิสราเอล
และพระเยโฮวาหณ์ คราวนททั้ผผผู้พยากรณณ์ทช่านนทสทั้ าธยายความบาปตช่างๆของอสิสราเอลบผู้าง มทนไลช่
ตททั้งแตช่ความรจุนแรงททที่พบเหป็นอยผทช่ จุกวทนไปจนถจึงความบาปตช่างๆของเหลผู้าไปจนถจึงการนทบถชอรผป
เคารพอทนนช่าเกลทยดและนช่าสะอสิดสะเอทยนของการนทบถชอพระบาอทล
ฮชย 4:1-2

วงศห์วานอริสราเอลเออ๋ย จงฟรังพระวจนะของพระเยโฮวาหห์ เพราะวห่า

พระเยโฮวาหห์ทรงมรีคดรีกรับชาวแผห่นดรินนรันทั้ เพราะวห่าในแผห่นดรินนรันทั้ ไมห่มรีความจรริง ความเมตตา
หรมอความรยใจ้ นเรมซึ่องพระเจจ้า โฮเชยารข้องเรภียกใหข้อธิสราเอลฟนังพระวจนะขององครพระผถูข้เปป็นเจข้า
พระเจข้าทรงมภีขอข้ กลตาวโทษตตออธิสราเอล คทาทภีที่แปลวตา คดรี (รสิยบณ์) มภีความหมายตนัรงแตต ‘การทะเลาะ
เบาะแวข้ง’ ไปจนถซง ‘ขข้อพธิพาท’ ไปจนถซง ‘การโตข้เถภียง’ ไปจนถซง ‘คดภีในชนัร นศาล’ เมสือที่ พธิจารณาถซง
ขข้อกลตาวหาตตางๆทภีที่จะถถูกนทาเสนอ ความหมายอยตางหลนังสรุดจซงนตาจะใชต ในภาษาสมนัยใหมต เราจะ
เรภียกมนันวตา ‘ขข้อกลตาวโทษ’ ขข้อกลตาวหาตตางๆทภีที่ตามมาเปป็นเพราะวตา “ในแผตนดธินนนัรนไมตมภีความจรธิง
ความเมตตา หรสือความรถูใข้ นเรสืที่องพระเจข้า” ความบาปและอาชญากรรมทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้ดข้านลตาง
เปป็นผลของการขาดความจรธิงฝตายวธิญญาณ ความเขข้าใจฝตายวธิญญาณ และการขาดความเมตตา
กลตาวสนัรนๆคสือ เมสืที่ออธิสราเอลหนภีไปจากพระเจข้าของนางในฝตายวธิญญาณ ความบาปและ
อาชญากรรมทรุกรถูปแบบกป็เพธิที่มทวภีไปทนัวที่ แผตนดธินนนัรน รถูปแบบทภีคที่ ลข้ายคลซงกนันอยตางนตาทซที่งกป็ถถูกพบใน
อเมรธิกาในวนันนภีร ประชาชาตธินร ภีไดข้ออกไปจากพระเจข้าของนางแลข้วและอาชญากรรมและความ
รรุนแรงกป็คอสื ผลลนัพธรทภีที่เกธิดขซรน
2 มรีแตห่การปฏริญาณ การมบสา การฆห่ากรัน การโจรกรรมและการลห่วงประเวณรี เขาหาญหรัก
พรันธะทรัทั้งสริทั้น มรีแตห่เลมอดซจ้อนเลมอด แมข้คทาวตา การปฏริญาณ (อาลาหณ์) อาจหมายถซงคทาปฏธิญาณทภีที่ใหข้
ไวข้ตตอพระเจข้า มนันกป็หมายถซงการพถูดสบถไดข้เชตนกนัน เหป็นไดข้ชนัดวตาบรธิบทบตงบอกถซงความหมายแบบ

หลนัง อธิสราเอลไดข้กลายเปป็นประชาชาตธิทภีที่เปป็นมลทธินและใชข้ถข้อยคทาหยาบคายไปแลข้ว มนันยนังไดข้
กลายเปป็นประชาชาตธิของคนพถูดมรุสาดข้วย นนันที่ คสือ ประชาชนทภีที่ไมตซสืที่อสนัตยรตตอกนัน ใหข้การเทป็จภายใตข้
คทาปฏธิญาณ และคดโกงในการททาธรุรกธิจ พวกเขาไดข้กลายเปป็นประชาชาตธิของคนขภีรโกงไปแลข้ว
นอกจากนภีร การฆาตกรรม การลนักทรนัพยรและการผธิดผนัวผธิดเมภียยนังไดข้กลายเปป็นเรสืที่องธรรมดาสามนัญ
ในแผตนดธินนนัรนไปแลข้วดข้วย ความบาปโดยรวมของประชาชาตธินร ภีไดข้หาญหนัก (นนันที่ คสือ ฝตาฝสืน)
บนัญญนัตธิตตางๆของพระเจข้า นภีที่หมายถซงพวกคนนอกกฎหมาย นนันที่ คสือ พวกคนนอกกฎหมายทภีที่ฝตาฝสืน
พระราชบนัญญนัตธิของพระเจข้า ดข้วยเหตรุนร ภี ความรรุนแรงและการททาใหข้โลหธิตตกจซงเกธิดขซรนไปทนัวที่ แผตน
ดธินนนัรนจนกระทนังที่ โลหธิตทภีที่ถถูกททาใหข้ตกเพราะอาชญากรรมหนซงที่ ไปแตะโลหธิตของทภีเที่ กธิดเหตรุของอภีก
อาชญากรรมหนซงที่ นภีตที่ รงกนับภาพของอเมรธิกาในชตวงตข้นศตวรรษทภีที่ยภีที่สธิบเอป็ดอยตางนตาทซที่ง อเมรธิกาไดข้
ดทาเนธินไปบนเสข้นทางเดภียวกนับอธิสราเอลในสมนัยโบราณ และเลสือดแตะเลสือดจรธิงๆ
ฮชย 4:3-5

เพราะฉะนรัทั้น แผห่นดรินจซงเปป็นทบกขห์ บรรดาคนทรีซึ่อยยห่ในแผห่นดรินนรัทั้น

จะอห่อนระอาใจ ทรัทั้งสรัตวห์ปห่าทบห่งและนกในอากาศดจ้วย และปลาในทะเลจะถยกนจาเอาไปเสรียหมด
แมข้พระเจข้าจะทรงสต งการพธิพากษามายนังทนัรงสองวงศรวานของอธิสราเอลในทภีที่สรุด นนันที่ กป็ไมตใชต
สธิที่งทภีที่ถถูกหมายถซงตรงนภีร แตตความหมายกป็คสือความหดหถูตและความสธิรนหวนังและการเอาพระพรของ
พระเจข้าออกไปเสภีย ความบาปยตอมนทามาซซที่งความลทาบากและความโศกเศรข้า มนันสต งผลตตอทรุกดข้าน
ของชภีวธิต หนซงที่ ในผลทภีที่ตามมาตตางๆของความบาปคสือ การเอาพระพรของพระเจข้าออกไปเสภีย พวก
เขาจะประสบกนับความยากลทาบาก คนเหลตานนัรนทภีที่หาเลภีรยงชภีพดข้วยการเพาะปลถูก การลตาสนัตวร หรสือ
การจนับปลาจะพบวตาผลเกป็บเกภีที่ยวของตนหายวนับไป กตอนพระเจข้าทรงใชข้การพธิพากษามาทางอนัส
ซภีเรภียหรสือตตอมาผตานทางบาบธิโลน พระองครกทป็ รงเอาพระหนัตถรของพระองครในเรสือที่ งพระพรทาง
เศรษฐกธิจไปจากอธิสราเอลกตอนเปป็นอนันดนับแรก หลนักการเดภียวกนันนนัรนยนังมภีอยถูจต นทรุกวนันนภีร ความบาป
ททาใหข้พระพรของพระเจข้าเหภีที่ยวแหข้งไป นอกจากนภีร ความบาปยนังเปป็นสาเหตรุหลนักของความยากจน
ดข้วย

4 แตห่อยห่าใหจ้ผจ้ใย ดใสห่ความหรมออยห่าใหจ้ผจ้ใย ดฟจ้อง เพราะประชาชนของเจจ้ากป็เหมมอนกรับคนทรัทั้ง
หลายทรีซึ่ตห่อสยจ้กบรั ปบโรหริต เมสืที่อถซงคราวยากลทาบาก ธรรมชาตธิของมนรุษยรกคป็ สือ การโทษคนอสืที่นไลตตร นังแตต
นนักการเมสืองตตางๆลงมา ผถูข้พยากรณรทตานนภีรจงซ เตสือนสตธิอธิสราเอลมธิใหข้โตข้เถภียงหรสือโทษคนอสืที่น การ
ทะเลาะวธิวาทกนันของพวกเขาจะเปป็นเรสือที่ งเปลตาประโยชนร ตทาแหนตงปรุโรหธิตของอาโรนไดข้รนับสธิทธธิ
อทานาจพธิเศษจากพระราชบนัญญนัตธิ 17:12 การเพธิกเฉยคทากทาชนับตตางๆของปรุโรหธิตกป็เปป็นการกระททาผธิด
ทภีที่มโภี ทษประหารชภีวธิตในอธิสราเอล ประเดป็นของโฮเชยากป็คสือวตา การทะเลาะเบาะแวข้งกนันใน
อธิสราเอลกป็เปลตาประโยชนรพอๆกนับการเหยภียบหยามตทาแหนตงปรุโรหธิต
5 ฉะนรันทั้ เวลากลางวรันเจจ้าจะสะดบด และผยจ้พยากรณห์จะสะดบดกรับเจจ้าในเวลากลางคมน และเรา
จะทจาลายมารดาของเจจ้า ความบาปของอธิสราเอลคสือ เมฆพายรุแหตงการพธิพากษาทภีที่กาท ลนังกตอตนัว แมข้
สรุดทข้ายแลข้วพระเจข้าจะทรงใชข้อนัสซภีเรภียและบาบธิโลนมาตตอสถูข้ประชาชนของพระองครในการ
พธิพากษาทภีที่เปป็นการตภีสอน กตอนจะถซงตอนนนัรนกป็จะมภีความลทาบากโดยทนัวที่ ไป ความตายและโรคภนัย
จะกลสืนกธินแผตนดธินนนัรน มนันจะโจมตภีถซงบข้านพรข้อมกนับการเสภียชภีวธิตของญาตธิสนธิท เชตน มารดาของ
คนๆหนซที่ง เปป็นตข้น บางคนเสนอวตาการททาลายมารดาของพวกเขาอาจหมายถซงความพธินาศของสะ
มาเรภีย เมสืองหลวงของอาณาจนักรฝตายเหนสือ แนตนอนวตานนันที่ เกธิดขซรนแลข้วโดยอนัสซภีเรภียในประมาณปภี
722 กตอน ค.ศ. อยตางไรกป็ตาม ความคธิดทภีที่ใหญตกวตากป็คสือ ความยากลทาบากและเมฆพายรุแหตงการ
พธิพากษาทภีที่กาท ลนังกตอตนัวขซรน
ฮชย 4:6-7

ประชาชนของเราถยกทจาลายเพราะขาดความรยจ้ เพราะเจจ้าปฏริเสธไมห่

รรับความรยจ้ อธิสราเอลกทาลนังถถูกททาลายเพราะความบาปของพวกเขา แตตสาเหตรุทภีที่เปป็นรากเหงข้าจรธิงๆ
ของเรสืที่องนภีรกคป็ สือ การขาดความรถูข้ (หรสือความสนใจ) ในสธิที่งตตางๆของพระเจข้า พวกเขาไดข้เลสือกทภีที่จะ
เพธิกเฉยพระราชบนัญญนัตธิของพระเจข้าและพระวจนะของพระเจข้า ดข้วยเหตรุนร ภีพวกเขาจซงละเมธิดและ
นทาผลทภีที่ตามมาตตางๆอนันขมขสืที่นของความบาปของพวกเขาตกลงบนพวกเขาเอง สธิที่งหนซที่งทภีโที่ ลกไมต
คตอยเรภียนรถูกข้ คป็ สือวตา ความบาปไมตเพภียงเปป็นเรสืที่องทภีที่ผธิดเทตานนัรน แตตมนนั ยนังเปป็นเรสืที่องทภีโที่ งตเขลาดข้วย ความ
บาปนทามาซซที่งการเกป็บเกภีที่ยวอนันขมขสืนที่ เสมอ มนันเปป็นสธิที่งทภีที่หลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ มนันเปป็นกฎฝตายวธิญญาณ
อยตางหนซงที่ ทภีที่ไมตอาจฝตาฝสืนไดข้ เหมสือนกนับทภีที่กฎของแรงโนข้มถตวงไมตอาจถถูกฝตาฝสืนไดข้ การเพธิกเฉยกฎ

ฝตายวธิญญาณตตางๆกป็นทามาซซที่งผลทภีที่ตามมาตตางๆอนันขมขสืนที่ เชตนกนัน นอกจากนภีร เหป็นไดข้ชนัดวตาการขาด
ความรถูข้ฝตายวธิญญาณในสต วนของอธิสราเอลกป็เปป็นเพราะวตาพวกเขาไดข้เลสือกทภีที่จะปฏธิเสธความรถูข้เชตน
นนัรน
เรากป็ปฏริเสธเจจ้าไมห่ใหจ้รรับเปป็นปบโรหริตของเรา เพราะเจจ้าหลงลมมพระราชบรัญญรัตริแหห่งพระเจจ้า
ของเจจ้า เรากป็จะลมมวงศห์วานของเจจ้าเสรียดจ้วย พระเจข้าจซงทรงปฏธิญาณวตาจะปฏธิเสธอธิสราเอลใน
ฐานะประชาชาตธิหนซที่ง ปรุโรหธิตเหลตานนัรนทภีที่เยโรโบอนัมตนัรงกป็เปป็นคนตทที่าทรามทภีที่สรุดของประชาชาตธินร นัน
ดถู 1 พงศรกษนัตรธิยร 12:31 และ 13:33 พระเจข้าจซงทรงแจข้งอธิสราเอลใหข้ทราบวตาพวกเขาจะไมตเปป็น
อาณาจนักรแหตงปรุโรหธิตแกตชาวโลกอภีกตตอไป สต วนหนซที่งแลข้วอธิสราเอลจะตข้องเปป็นประชาชาตธิ
ปรุโรหธิตทภีที่ประชาชาตธิอสืที่นๆจะมาหาพระเจข้าไดข้ผาต นทางพวกเขา แมข้นนันที่ จะสทาเรป็จจรธิงในพระครธิสตร
และในยรุคพนันปภี อธิสราเอลกป็ททาลายสธิทธธิพธิเศษนนัรนอยตางสธิรนเชธิงในตอนนนัรน อธิสราเอลไดข้จงใจหนันเสภีย
จากพระราชบนัญญนัตขธิ องพระเจข้าและลสืมมนันเสภียแลข้ว พระเจข้าจซงทรงปฏธิญาณวตาจะลสืมลถูกหลานของ
พวกเขา ความหมายตรงนภีรไมตใชตวาต พระเจข้าทรงปฏธิเสธอธิสราเอลอยตางสธิรนเชธิงหรสือททาลายพนันธ
สนัญญาของพระองครทภีที่ไดข้กระททาไวข้กบนั พวกเขา แตตหมายถซงการระงนับพระพรของพระองครเสภีย วนัน
นนัรนกทาลนังจะมาในไมตชข้าเมสืที่อลถูกหลานของอธิสราเอลจะพบวตาตนตกอยถูใต นสภาวะทภีที่ยากลทาบาก
7 เขาทวรีมากขซทั้นเทห่าใด เขากป็กระทจาบาปตห่อเรามากขซทั้นเทห่านรัทั้น ฉะนรันทั้ เราจะใหจ้สงห่าราศรีของ
เขากลายเปป็นความอรับอาย เมสืที่อประชาชาตธินร นันเตธิบโตขซรนและเรธิที่มมภีจทานวนมากขซรน ความบาปของ
พวกกป็เพธิมที่ มากขซรนตตอพระเจข้าเชตนกนัน ดนังนนัรนพระองครจซงทรงปฏธิญาณวตาจะเปลภีที่ยนสงตาราศภีแหตง
ตทาแหนตงปรุโรหธิตประจทาชาตธิใหข้กลายเปป็นความอนัปยศ เยโรโบอนัมไมตเพภียงตนัรงคนตทที่าทรามทภีที่สรุดของ
สนังคมใหข้เปป็นปรุโรหธิตในแผตนดธินนนัรนเทตานนัรน แตตอธิสราเอลในฐานะปรุโรหธิตแกตประชาชาตธิทรนังหลายกป็
จะกลายเปป็นตนัวอยตางหนซที่งของความอนับอายในระดนับสากลดข้วย
ฮชย 4:8-9

เขาเลรีทั้ยงชรีพอยยดห่ จ้วยบาปแหห่งประชาชนของเรา เขามบห่งทรีซึ่จะอริซึ่มดจ้วย

ความชรัซึ่วชจ้าของคนเหลห่านรัทั้น ตทาแหนตงปรุโรหธิตของอาโรนแหตงยถูดาหรอาจเปป็นความหมายตรงนภีร
แนตนอนวตาตทาแหนตงปรุโรหธิตทภีที่เยโรโบอนัมตนัรงขซรนในอาณาจนักรฝตายเหนสือคสือความหมายทภีที่สสืที่อตรงนภีร

แทนทภีที่จะเปป็นแบบอยตางในเรสืที่องครุณธรรม พวกปรุโรหธิตซซที่งเปป็นผถูข้นทาทางศาสนาของประชาชาตธินรนัน
กลนับกลายเปป็นแบบอยตางในเรสืที่องความบาปแทน พวกปรุโรหธิตแหตงพระวธิหาร (และอาจเปป็นเยโรโบ
อนัมดข้วย) ไดข้รนับอนรุญาตใหข้รนับประทานเนสืรอและเครสืที่องดสืมที่ ทภีที่ถถูกนทามาเปป็นเครสือที่ งสนักการบถูชา ความ
หมายกป็คสือวตา แทนทภีจที่ ะมองความบาปของประชาชนดข้วยความรนังเกภียจ พวกเขากลนับตข้อนรนับมนันวตา
เปป็นวธิธภีทภีที่พวกเขาจะไดข้อาหารบรธิบรถู ณรสทาหรนับตนเอง พวกเขาจซงเรธิที่มมภีใจจดจตออยถูทต คภีที่ วามบาป มนัน
กลายเปป็นเครสืที่องฆตาเวลาระดนับชาตธิอยตางหนซที่งไปแลข้ว นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถซงความฉข้อฉลของ
เหลตาปรุโรหธิตแหตงอธิสราเอล
9 ปบโรหริตเปป็นอยห่างไร ประชาชนกป็จะเปป็นอยห่างนรัทั้น เราจะลงทรัณฑห์เขาเนมซึ่องดจ้วยวริธรีการของ
เขา เราจะลงโทษเขาตามการกระทจาของเขา เรธิที่มไมตมคภี วามแตกตตางแลข้วระหวตางประชาชนกนับ
ปรุโรหธิตเหลตานนัรน ตตอมาเอเสเคภียลจะเขภียนถซงพวกปรุโรหธิตแหตงอธิสราเอลวตา “เขาทนัรงหลายจะตข้องสนังที่
สอนประชาชนของเราถซงความแตกตตางระหวตางของบรธิสรุทธธิธและของสามนัญ และกระททาใหข้เขา
สนังเกตแยกแยะระหวตางของมลทธินกนับของสะอาดไดข้” (เอเสเคภียล 44:23) ในสมนัยของโฮเชยามนันกป็
ไมตตตางกนัน พวกปรุโรหธิตกป็เกลสือกกลนัรวเหมสือนกนับคนอสืนที่ ๆทรุกคนในประชาชาตธินร นัน พระเจข้าจซงทรง
สนัญญาวตาจะลงโทษเหลตาปรุโรหธิตแหตงอธิสราเอลและยถูดาหร
ฮชย 4:10-11

เขาจะรรับประทาน แตห่ไมห่รจ้จย รักอริซึ่มหนจา เขาจะเลห่นชยจ้ แตห่ไมห่เกริดผลดก

เพราะวห่าเขาไดจ้ทอดทริทั้งการเอาใจใสห่พระเยโฮวาหห์ เพราะความบาปของพวกปรุโรหธิตของ
ประชาชาตธินร นัน (และประชาชาตธินร นันโดยทนัวที่ ไป) ชตวงเวลาทภีที่ยากลทาบากจซงกทาลนังจะมา ความบาป
ยตอมออกลถูกเปป็นความยากจนโดยตนัวมนันเองกตอน จากนนัรนกป็เพราะวตามนันจทากนัดพระพรของพระเจข้า
เพราะวตาพระเจข้าทรงพธิพากษาอธิสราเอลและยถูดาหรดข้วยกองทนัพของคนตตางชาตธิ พระองครจซงทรงปธิด
วาลวรแหตงพระพรของพระองครกตอน การเลตนชถูข้และการลตวงประเวณภีเพธิที่มทวภีไปทนัวที่ แผตนดธินนนัรน มนัน
เปป็นเรสืที่องปกตธิทภีที่ผถูข้คนจะ ‘อยถูกต ตอนแตตง’ หรสือ ‘คข้างคสืน’ ดข้วยกนัน พระเจข้าทรงเรภียกมนันวตาการแพศยา
แตตเพราะการททาผธิดศภีลธรรมของพวกเขา พระเจข้าจซงทรงสนัญญาวตาพวกปรุโรหธิต (และประชาชาตธิ
นนัรน) จะไมตเพธิมที่ จทานวนขซรน ‘เศรษฐกธิจ’ ของพวกเขาจะซบเซา ความชนัวที่ รข้ายทภีที่ใหญตกวตากป็คสือเพราะ
วตาพวกเขาไดข้ “ทอดทธิรงการเอาใจใสต พระเยโฮวาหร” นนันที่ เรธิที่มตข้นพรข้อมกนับพวกปรุโรหธิตและยข้อยลง

มาถซงประชาชน เมสืที่อเหลตาผถูข้นทาฝตายวธิญญาณของแผตนดธินนนัรนเรธิที่มละทธิรงความจรธิง ทนัรงประชาชาตธินร นัน
กป็พาต ยแพข้ตตอการลตวงประเวณภี การเลตนชถูข้ และความบาปทางเพศทรุกรถูปแบบ
11 การเลห่นชยจ้ เหลจ้าองบห่นและเหลจ้าองบห่นใหมห่ชริงเอาจริตใจไปเสรีย คทาทภีแที่ ปลวตา การเลห่นชยจ้ (เซนผ
วธณ์) หมายถซงการททาผธิดศภีลธรรมทางเพศชนธิดใดกป็ตามไมตวาต จะเปป็นการลตวงประเวณภี การผธิดผนัวผธิด
เมภีย หรสือความวธิปรธิตทางเพศในรถูปแบบอสืที่นใดกป็ตาม ความจรธิงทภีที่ลซกซซรงประการหนซที่งถถูกกลตาวถซง
ตรงนภีร ความบาปทางเพศหนันใจของคนเราไปจากพระเจข้า เมสืที่อผถูข้ใดเขข้าไปเกภีที่ยวขข้องในความบาป
เรสืที่องเพศ กป็มคภี วามรนังเกภียจสธิที่งตตางๆของพระเจข้าและสธิที่งตตางๆทภีที่เปป็นฝตายวธิญญาณ พวกคนลตวง
ประเวณภี คนเลตนชถูข้ และคนรนักรต วมเพศเรธิที่มมภีใจแขป็งกระดข้างตตอสธิที่งตตางๆของพระเจข้าอยตางรวดเรป็ว
เรสืที่องนภีรเปป็นจรธิงดข้วยสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่ชอบดสืมที่ เหลข้า ความแตกตตางระหวตางเหลข้าองรุตนและเหลข้า
องรุตนใหมตไมตชดนั เจนนอกเสภียจากวตาทนัรงคถูตเปป็นของมซนเมา ดนังนนัรนคนเหลตานนัรนทภีที่ชอบดสืที่มเหลข้ากป็ไมต
อยากเกภีที่ยวขข้องอะไรกนับสธิที่งตตางๆของพระเจข้า แมข้ความบาปโดยทนัวที่ ไปททาใหข้ใจตายดข้านและแขป็ง
กระดข้าง ความบาปเรสืที่องเพศและการเมาเหลข้ากป็ททาอยตางนนัรนมากเปป็นพธิเศษ มนันจซงไมตนตาแปลกทภีที่วาต
พญามารสต งเสรธิมทนัรงสองอยตางอยตางแขป็งขนัน พญามารรถูข้วาต มนันสต งผลตตอใจมนรุษยรอยตางไร
ฮชย 4:12-14

ประชาชนของเราไปขอความเหป็นจากสริซึ่งทรีซึ่ทจาดจ้วยไมจ้ และไมจ้ตริทั้วกป็

แจจ้งแกห่เขาอยห่างเปริดเผย เพราะจริตใจทรีซึ่ชอบเลห่นชยจ้นจาใหจ้เขาหลงไป และเขาทรัทั้งหลายไดจ้ละทริทั้ง
พระเจจ้าของเขาเสรียเพมซึ่อไปเลห่นชยจ้ วลภีทภีที่กลตาวถซงไมข้และไมข้ตธิรวของพวกเขากป็หมายถซงการนนับถสือรถูป
เคารพ นนันที่ คสือ รถูปเคารพตตางๆทภีที่ททาจากไมข้ อธิสราเอลทภีที่ชอบนนับถสือรถูปเคารพแสวงหาคทาปรซกษาจาก
ทตอนไมข้แทนพระเจข้าทภีที่แทข้จรธิง มนันทนัรงเหลวไหลและชนัวที่ รข้าย แตตประชาชาตธินร นัน ไลตตรงนั แตตพวก
ปรุโรหธิตไปจนถซงพวกสามนัญชนไดข้ตข้อนรนับ “จธิตใจทภีที่ชอบเลตนชถูข้” การททาผธิดศภีลธรรมทางเพศของ
พวกเขาไดข้ททาใหข้พวกเขาหลงไปจากพระเจข้าของตนไกลมากขซรนเรสือที่ ยๆ หลนังจากหนันเสภียจาก
พระเจข้าแหตงศภีลธรรมและความชอบธรรมไปแลข้ว มนันกป็ไมตใชตเรสืที่องใหญตทภีที่จากนนัรนพวกเขาจะหนัน
เสภียจากพระองครไปทนัรงหมดและตธิดตามบรรดาพระตตางดข้าว นนันที่ คสือ พวกพระทภีที่จะไมตประณาม
ความบาปเรสืที่องเพศของพวกเขาและการเมาเหลข้าของพวกเขา ดข้วยเหตรุนร ภี ทนัรงอธิสราเอลและยถูดาหรไดข้

เรธิที่มไมตสนัตยรซสืที่อตตอพระเจข้าของตนแลข้ว เหมสือนกนับทภีที่หญธิงเลตนชถูคข้ นหนซที่งอาจไมตสนัตยรซสืที่อตตอสามภีของ
นาง
13 เขาถวายสรัตวบยชาอยยห่ทรีซึ่ยอดภยเขาและทจาสรักการบยชาเผาอยยห่ทรีซึ่เนรินเขา ใตจ้ตจ้นโออ๊ก ตจ้นไคจ้
และตจ้นเอป็ลมห์ เพราะวห่ารห่มไมจ้เหลห่านรีทั้เยป็นดรี เพราะฉะนรัทั้นธริดาทรัทั้งหลายของเจจ้าจซงจะเลห่นชยจ้และเจจ้า
สาวทรัทั้งหลายจซงจะลห่วงประเวณรี
การนนับถสือพระบาอนัลและการนนับถสือรถูปเคารพรถูปแบบอสืที่นๆปกตธิแลข้วตนัรงแทตนบถูชาพระ
ตตางดข้าวและสถานนมนัสการตตางๆของตนบนยอดเนธินเขาสถูงซซที่งอยถูทต ตามกลางสวนตข้นไมข้ (หากสวน
ตข้นไมข้ไมตอยถูทต ภีที่นนันที่ พวกเขากป็สรข้างขซรนมาอนันหนซงที่ ) ตข้นไมข้เหลตานภีรไมตเพภียงใหข้รตมเงาเทตานนัรนแตตยนังใหข้
ความเปป็นสต วนตนัวสทาหรนับการปฏธิบนัตธิตตางๆทภีที่ชวนั ที่ รข้ายของพวกเขาดข้วย การปฏธิบนัตธิเหลตานภีรไมตเพภียง
หมายถซงการบถูชายนัญแกตรถูปเคารพตตางๆเทตานนัรน แตตรวมถซงการคข้าประเวณภีทางศาสนาดข้วย พระบา
อนัลเปป็นเทพเจข้าแหตงความอรุดมสมบถูรณรและความคธิดทภีที่วธิปรธิตกป็คสือวตา ถข้าทตานเหป็นการรต วมเพศกนันทภีที่
แทตนบถูชาตตางๆของทตาน ทตานกป็จะเกธิดอารมณรจนใหข้ความอรุดมสมบถูรณรแกตแผตนดธินนนัรนและบรรดา
ผถูข้อาศนัยของมนัน จธิตใจทภีที่ชอบเลตนชถูข้ในแผตนดธินนนัรนกป็เปป็นเชตนนภีร แทตนบถูชาตตางๆของพระบาอนัลเปป็น
สถานทภีที่แหตงการมภีเพศสนัมพนันธรแบบหมถูตอยตางตตอเนสือที่ ง
ดข้วยเหตรุนร ภี พระเจข้าจซงทรงเตสือนวตาพวกบรุตรสาวและภรรยาของอธิสราเอลทภีที่ชนัวที่ รข้ายจะกลาย
เปป็นสต วนหนซงที่ ของการปฏธิบนัตธิทภีที่ชนัวที่ รข้ายเหลตานนัรน หากอธิสราเอลอยากเขข้าสต วนในการปฏธิบนัตธิทภีที่ชนัวที่ รข้าย
เหลตานนัรน พวกเขากป็เชสืที่อใจไดข้วาต เหลตาบรุตรสาวและภรรยาของพวกเขาไมตเพภียงททาผธิดศภีลธรรม
เทตานนัรน แตตจะกลายเปป็นสต วนหนซงที่ ของซตองโสเภณภีทภีที่แทตนบถูชาเหลตานนัรนของพระบาอนัลดข้วย หาก
พวกผถูข้ชายชาวอธิสราเอลมภีสตวนรต วมในความนตาสะอธิดสะเอภียนดนังกลตาว บรรดาบรุตรสาววนัยรรุตนและ
ภรรยาของพวกเขากป็จะกลายเปป็นหญธิงโสเภณภีทภีที่ขายบรธิการแกตพวกผถูข้ชายทภีที่แทตนบถูชาเหลตานนัรนของ
พระบาอนัลดข้วย

14 เมมซึ่อธริดาทรัทั้งหลายของเจจ้าเลห่นชยจ้ เรากป็ไมห่ลงโทษ หรมอเมมซึ่อเจจ้าสาวของเจจ้าลห่วงประเวณรี เรา
กป็ไมห่ลงทรัณฑห์ เพราะผยจ้ชายเองกป็หลงไปกรับหญริงแพศยา และทจาสรักการบยชากรับหญริงโสเภณรี ดรังนรัทั้น
ชนชาตริทรีซึ่ไมห่มรีความเขจ้าใจจะมาถซงความพรินาศ
ความคธิดทภีที่ตข้องตภีความสองประการปรากฏตรงนภีร (1) ประการแรกคสือวตา พระเจข้าจะทรง
ปลตอยใหข้พวกภรรยาและบรุตรสาวของอธิสราเอลทภีที่ชอบไหวข้รถูปเคารพขายตนัวเปป็นหญธิงโสเภณภีโดย
ไมตทรงหข้ามเพสือที่ เปป็นการตอบแทนตตอพวกผถูข้ชายทภีที่ชอบไหวข้รถูปเคารพแหตงแผตนดธินนนัรน (2) ความคธิด
อภีกประการกป็เสนอวตาคทาพถูดนภีรอาจเปป็นคทาถามกป็ไดข้ “เราจะไมตลงโทษธธิดาทนัรงหลายของพวกเจข้าหรสือ
ฯลฯ” ไมตวาต กรณภีใด พวกผถูข้ชายทภีที่ชนัวที่ รข้ายของอธิสราเอลกป็จะเกป็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืนที่ ในเหลตาบรุตรสาว
วนัยรรุตนและภรรยาทภีที่ไมตรนักนวลสงวนตนัวของตน
เพราะวตาอธิสราเอล ตนัรงแตตพวกปรุโรหธิตลงมาไดข้ปลตอยตนัวไปกนับการนนับถสือพระบาอนัลซซที่ง
เปป็นการนนับถสือรถูปเคารพและการเลตนชถูข้ นนันที่ คสือ พวกเขาไดข้แยกตนัวออกเพสืที่อทภีที่จะอยถูกต บนั พวกหญธิง
แพศยาและถวายเครสือที่ งสนักการบถูชารต วมกนับพวกหญธิงโสเภณภี ประชาชนทภีที่ไดข้ปฏธิเสธความรถูข้เรสือที่ ง
พระเจข้าจะมาถซงความพรินาศ
คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (ลาบทท) บอกเปป็นนนัยถซงการถถูกเหวภีที่ยงทธิรงลง (1) ในฐานะประชาชาตธิหนซที่ง
และ (2) พวกผถูข้หญธิงของชนชาตธินร นันซซที่งถถูกเหวภีที่ยงลงบนเตภียงแหตงการคข้าประเวณภีทางศาสนาความ
หมายแบบหลนังสสืที่อความหมายในทางการประทรุษรข้ายทางเพศ
ฮชย 4:15

อริสราเอลเออ๋ย ถซงเจจ้าจะเลห่นชยจ้กป็อยห่าใหจ้ย ยดาหห์มรีความผริด อยห่าเขจ้าไปใน

เมมองกริลกาลหรมอขซทั้นไปยรังเบธาเวน และอยห่าปฏริญาณวห่า "พระเยโฮวาหห์ทรงพระชนมห์อยยห่แนห่
ฉรันใด" ความบาปของอาณาจนักรฝตายเหนสือ ณ จรุดนภีรกเป็ ลวรข้ายกวตาความบาปของยถูดาหรเสภียอภีก
พระเจข้าจซงทรงเตสือนวตาแมข้อธิสราเอล (นนันที่ คสือ อาณาจนักรฝตายเหนสือ) จมปลนักไปสถูตความบาปทภีที่
เปป็นการนนับถสือรถูปเคารพและการเลตนชถูข้ทภีที่ถถูกพรรณนาไวข้ดข้านบน พระองครกทป็ รงเตสือนยถูดาหรมธิใหข้ททา
ผธิดเชตนนนัรน

คทาเตสือนยถูดาหรวาต อยตาไปยนังกธิลกาลและเบธาเวนอาจหมายถซงสถานทภีที่สทาคนัญๆของการกราบ
ไหวข้พระบาอนัลในอาณาจนักรฝตายเหนสือใกลข้กบนั ยถูดาหร การทดลองใจใหข้ไปยนังสถานทภีที่เหลตานนัรนซซที่งมภี
การขายบรธิการทางเพศอยตางเปธิดเผยในนามของพระบาอนัลยตอมเปป็นการลตอลวงอยตางหนซที่งสทาหรนับ
คนมากมายในยถูดาหรอยตางแนตนอน พระเจข้าทรงเตสือนวตา อยตาไป! เชสืที่อกนันวตาเบธาเวนเปป็นสถานทภีที่
เดภียวกนันกนับเบธเอล ซซที่งเปป็นสถานทภีที่หนซที่งของรถูปลถูกวนัวทองคทาทนัรงสองนนัรนของเยโรโบอนัม ชสืที่อเบธา
เวน มภีความหมายตรงตนัววตา ‘เรสือนแหตงความไรข้สาระ’ หรสือ ‘เรสือนแหตงชสืที่อเสภียงทภีที่ไมตดภี’ ยถูดาหรยนังถถูก
เตสือนมธิใหข้ลบหลถูตพระนามของพระเจข้าโดยการกลตาววตา “พระเยโฮวาหรทรงพระชนมรอยถูแต นตฉนนั ใด”
ดข้วยขณะทภีที่ยนังเกลสือกกลนัรวในความบาปของอาณาจนักรฝตายเหนสืออยถูต ดนังนนัรน แมข้คทาเตสือนหลนักของบท
นภีรมไภี ปยนังอาณาจนักรฝตายเหนสือเปป็นหลนัก ยถูดาหรกถป็ ถูกเตสือนใหข้ระวนังความบาปของอธิสราเอลเชตนกนัน
ฮชย 4:16-17

เพราะวห่าอริสราเอลนรันทั้ เสมซึ่อมถอยเหมมอนวรัวสาวทรีซึ่เสมซึ่อมลง บรัดนรีทั้

พระเยโฮวาหห์จะทรงเลรีทั้ยงเขาดบจเลรีทั้ยงแกะในทบห่งกวจ้าง คทาทภีที่แปลวตา เสชที่อมถอยและเสชที่อมลง (คารารณ์)
ทนัรงคถูตมคภี วามหมายวตาการกบฏทภีที่ดรสือดซง ภาพเปรภียบนภีรกคป็ สือ วนัวสาวตนัวหนซงที่ ทภีที่ตะกรุยดธินดข้วยกภีบเทข้าของ
มนัน ดซงตนัวไปดข้านหลนัง และไมตยอมเชสืที่อฟนังนายของมนันทภีที่พยายามนทามนันไปขข้างหนข้า นภีเที่ ปป็นภาพของ
การกบฏและการขนัดขสืนตตอนายของตน อธิสราเอลไดข้กบฏเชตนนนัรนตตอพระเจข้าของนางแลข้ว ภาพ
เปรภียบตรงนภีรมกภี ารเสภียดสภีอยถูดต ข้วย รถูปลถูกวนัวทองคทานนัรนทภีที่เบธเอลเปป็นวนัวสาวตนัวหนซงที่ นอกจากนภีร รถูป
เคารพเหลตานนัรนของพระบาอนัลยนังอยถูใต นรถูปของวนัวหนรุตมตนัวหนซที่งดข้วย เพราะเหตรุนร ภีพระเจข้าจซงจะทธิรง
อธิสราเอลไวข้เหมสือนลถูกแกะตนัวหนซที่งทภีที่ชตวยเหลสือตนัวเองไมตไดข้ทตามกลางทรุตงกวข้าง ซซที่งเปธิดโลตงแกตการ
โจมตภีของสนัตวรนกนั ลตาใดกป็ตาม วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพระเจข้าจะทรงอนรุญาตใหข้อนัสซภีเรภียลตา
อธิสราเอลเปป็นเหยสืที่อและททาใหข้พวกเขากระจนัดกระจายไปจากแผตนดธินของพวกเขา
17 เอฟราอริมกป็ผยกพรันอยยกห่ รับรยปเคารพแลจ้ว ปลห่อยเขาแตห่ลจาพรัง พระเจข้าจซงทรงหนันหลนังใหข้
อธิสราเอลดข้วยความขยะแขยงและการถอดใจ เอฟาราอธิมซซงที่ เปป็นหนซที่งในตระกถูลสทาคนัญของ
อาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้กลายเปป็นอภีกชสืที่อหนซที่งของอาณาจนักรฝตายเหนสือไปแลข้ว คทาทภีที่แปลวตา ผยกพรัน
(ชาบารณ์) แสดงใหข้เหป็นภาพชนัดเจน มนันมภีความหมายวตา ‘ถถูกจนับเขข้าคถูต’ หรสือ ‘เขข้าคถูตดวข้ ยกนัน’ หรสือ
‘รต วมสนธิทกนัน’ เหมสือนในการมภีเพศสนัมพนันธร เอฟราอธิมซซที่งเปป็นอาณาจนักรฝตายเหนสือแหตงอธิสราเอล

เขข้ารต วมในการททาผธิดศภีลธรรมอยตางตตอเนสืที่องกนับการคข้าประเวณภีฝตายวธิญญาณและฝตายรต างกายของ
การนนับถสือพระบาอนัลแลข้ว พระเจข้าจซงตรนัสวตา ปลตอยเขาไปเถธิด ใหข้เขาททาใหข้เสรป็จ แตตผลตตางๆทภีที่ตาม
มากป็จะขมขสืนที่
ฮชย 4:18-19

เครมซึ่องดมซึ่มของเขากลายเปป็นนจทั้าเปรรียทั้ ว เขากป็ปลห่อยตรัวไปเลห่นชยจ้เสมอ

ผยคจ้ รอบครองของเขาแสดงความรรักดจ้วยความนห่าละอาย ดรังนรัทั้นจงใหจ้ อธิสราเอลไดข้ปลตอยตนัวพวก
เขาเองไปสถูตการเมาเหลข้าแลข้วและบนัดนภีรมนันกป็จะเปลภีที่ยนเปป็นรสเปรภีรยวแลข้ว พวกเขาไดข้เขข้าสต วนในการ
ขายบรธิการทางเพศฝตายวธิญญาณและฝตายรต างกายทภีที่แทตนบถูชาเหลตานนัรนของพระบาอนัลแลข้ว มนันไลตลง
มาตนัรงแตตพวกผถูข้ครอบครองของประชาชาตธินร นัน นภีที่เทตากนับพระเจข้าตรนัสวตา หากนนันที่ เปป็นสธิที่งทภีที่พวกเขา
อยากไดข้ กป็จงใหข้มนนั แกตพวกเขา แตตการพธิพากษากทาลนังจะมา
19 ลมพายบเอาปรีกหห่อเขาไวจ้ เขาจะอดสย เพราะสรัตวบยชาทรัทั้งหลายของเขา คทาทภีแที่ ปลวตา ปรีก
(คานาฟ) มภีความหมายไดข้ดวข้ ยวตา ‘กระโปรง’ ความคธิดตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วาต การพธิพากษาของ
พระเจข้าทภีที่จะมานนัรนจะพนัดกระโปรงของพวกเขาขซรนและเผยใหข้เหป็นความอนับอายแหตงความบาปของ
พวกเขา ความอนับอายขายหนข้าระดนับชาตธิและการพธิพากษากทาลนังจะมา สทาหรนับอธิสราเอลวนันของ
นางกป็ถถูกนนับแลข้ว พระเจข้าทรงเหลสืออดเตป็มทนแลข้ว เอฟราอธิมไดข้ผถูกพนันเขข้าตนัวเองเขข้ากนับการนนับถสือ
รถูปเคารพทภีที่ตทที่าชข้าและการเลตนชถูข้ของมนันแลข้ว พระเจข้าตรนัสวตา จงปลตอยพวกเขาไวข้ตามลทาพนัง!
*****
ภนำพรวมของโฮเชยนำ 5: บทถทดไปนททั้มเท นชทั้อหาสองสช่วน: (1) เหตจุใดการพสิพากษาตช่อ
อสิสราเอลจจึงกอาลทงจะมาในขผู้อ 1-7 และ (2) ความรกรผู้างวช่างเปลช่าททที่ใกลผู้เขผู้ามาของอสิสราเอลซจึที่งถผก
พยากรณณ์ไวผู้ในขผู้อ 8-15
ฮชย 5:1-2

โอ ปบโรหริตทรัทั้งหลาย จงฟรังขจ้อนรีทั้ วงศห์วานอริสราเอลเออ๋ย จงสดรับ โอ

ราชวงศห์กษรัตรริยห์ จงเงรีซึ่ยหยฟรัง เพราะเจจ้าทรัทั้งหลายจะตจ้องถยกพริพากษา เพราะเจจ้าเปป็นกรับอยยทห่ รีซึ่เมมองมริส
ปาหห์ และเปป็นขห่ายกางอยยห่ทรีซึ่เมมองทาโบรห์ สามสต วนของสนังคมฮภีบรถูถถูกหมายเหตรุไวข้: (1) พวกปรุโรหธิต
(2) ตระกถูลฝตายเหนสือทนัรงสธิบนนัรนทภีที่เรภียกวตาอธิสราเอล และ (3) กษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอล ซซที่งอาจเปป็นเมนา

เฮม มธิสปาหรเปป็นภถูเขาลถูกหนซที่งในกธิเลอาดทางทธิศตะวนันออกและทาโบรรเปป็นภถูเขาลถูกหนซที่งในกาลธิลภี
ไมตไกลจากเมสืองนาซาเรป็ธ ทนัรงสองทภีที่เปป็นทภีที่รจถูข้ นักในเรสือที่ งการลตาสนัตวรและการดนักจนับสนัตวร ดนังนนัรนจซงมภี
การใชข้ภาพเปรภียบของกนับดนักและตาขตาย ความคธิดทภีที่ใหญตกวตาอาจเปป็นไดข้วาต ประชากรแหตง
อาณาจนักรฝตายเหนสือไลตตร นังแตตกษนัตรธิยรและพวกปรุโรหธิตลงมาจนถซงประชาชนทนัวที่ ไปไดข้ตธิดบตวงแรข้ว
และตธิดกนับดนักของการปฏธิบนัตธิตตางๆทภีที่เปป็นการนนับถสือรถูปเคารพแลข้วซซที่งเหป็นไดข้ชดนั วตาถถูกปฏธิบนัตธิกนนั ใน
เขตแดนของภถูเขาทนัรงสองลถูกนภีร โดยอาจเปป็นบนยอดเขาทนัรงสองลถูกนภีร ดนังนนัรน พระเจข้าจซงทรงเตสือนถซง
การพธิพากษาทภีที่จะมาเพราะความบาปของพวกเขา
2 พวกกบฏไดจ้ฆห่าฟรันใหจ้ลกซ แมจ้วห่าเราไดจ้ตรีสอนเขาเหลห่านรีทั้ทรัทั้งหมด สนังคมทนัรงหมดของ
อาณาจนักรฝตายเหนสือดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในขข้อทภีแที่ ลข้วกทาลนังกบฏตตอพระเจข้า คทาทภีที่แปลวตา พวกกบฏ
(เซท) จรธิงๆแลข้วมภีความหมายวตา ‘พวกกบฏ’ บนภถูเขาเหลตานนัรนของอธิสราเอล พวกเขาลจึกซจึทั้ง (นนันที่
คสือ มรุตงมนันที่ ) ทภีจที่ ะเชสือดสนัตวรตตางๆเพสืที่อเปป็นเครสืที่องสนัตวบถูชาแกตบรรดาพระตตางดข้าวของพวกเขา โดยทภีที่
เดตนๆคสือ พระบาอนัลและพระอนัชโทเรท พวกเขายนังมรุตงมนันที่ ทภีที่จะททาเชตนนนัรนอยถูเต หมสือนเดธิม แมข้พระเจข้า
ไดข้ทรงตนักเตสือนพวกเขาเพราะเหตรุความบาปดนังกลตาวแลข้วกป็ตาม
ฮชย 5:3-4

เรารยจ้จรักเอฟราอริม และอริสราเอลกป็มริไดจ้ปริดบรังไวจ้จากเรา โอ เอฟรา

อริมเออ๋ย เจจ้าเลห่นชยจ้ อริสราเอลกป็เปป็นมลทริน ในหนนังสสืออธิสยาหรและโฮเชยา อาณาจนักรฝตายเหนสือมนักถถูก
เรภียกวตาเอฟราอธิม มนันถถูกเรภียกดข้วยวตาอธิสราเอลดข้วย ทนัรงสองคทานภีรถถูกพบในขข้อนภีร พระเจข้าตรนัสวตา
พระองครทรงรถูจข้ นักอาณาจนักรฝตายเหนสือและพระองครทรงทราบวตากทาลนังเกธิดอะไรขซรนอยถูใต นนนัรน
อาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้ปลตอยตนัวไปกนับการแพศยาแลข้ว บรธิบททภีที่ใหญตกวตาของโฮเชยาและ
ประวนัตธิศาสตรรของอธิสราเอลในชตวงเวลานภีรโดยทนัวที่ ไปกลตาวชนัดเจนวตาอาณาจนักรฝตายเหนสือปลตอยตนัว
ไปกนับการททาผธิดศภีลธรรมทนัรงฝตายวธิญญาณและฝตายรต างกาย การแพศยาฝตายวธิญญาณของอธิสราเอล
คสือ สนัมพนันธรสวาทของมนันกนับพระบาอนัลและรถูปเคารพอสืที่นๆ ในบททภีที่แลข้ว การขายบรธิการทางเพศ
ทางศาสนาซซที่งถถูกปฏธิบนัตธิทภีที่แทตนบถูชาเหลตานนัรนของพระบาอนัลกป็ถถูกหมายเหตรุไวข้ดข้วย ดถูความเหป็น
ตตางๆสทาหรนับโฮเชยา 4:12-15 ประชาชาตธินร นันเปป็นมลทธินทางศภีลธรรมและฝตายวธิญญาณแลข้ว

พระเจข้าทรงทราบเรสืที่องนนัรนและทรงเหป็นสธิที่งทภีที่กาท ลนังเกธิดขซรนบนเนธินเขาสถูงทรุกลถูกและใตข้ตข้นไมข้เขภียว
ทรุกตข้น
4 การกระทจาของเขาไมห่ยอมใหจ้เขากลรับไปยรังพระเจจ้าของเขา เพราะจริตใจทรีซึ่เลห่นชยจ้อยยห่ในตรัว
เขา เขาจซงไมห่รจ้จย รักพระเยโฮวาหห์ อธิสราเอลไมตยอมจนัดระเบภียบการปฏธิบนัตธิตตางๆของพวกเขาเพสืที่อหนัน
กลนับมาหาพระเจข้าของพวกเขา นนันที่ คสือ พวกเขาไมตยอมกลนับใจใหมต เหตรุผลนนัรนมภีอยถูสต องประการ
และประการแรกกป็ออกมาจากประการทภีที่สอง (1) จธิตใจแหตงการแพศยาถถูกฝนังรากลซกอยถูใต นใจของ
พวกเขา ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในโฮเชยา 4:11 การแพศยา (นนันที่ คสือ การททาผธิดศภีลธรรมทางเพศ) หนันใจ
คนไปจากพระเจข้า ในอธิสราเอลทนัรงการททาผธิดศภีลธรรมทางเพศและการนอกใจฝตายวธิญญาณตตอ
พระเจข้าแทรกซซมไปทนัวที่ ประชาชาตธินร นัน (เผอธิญวตาการททาผธิดศภีลธรรมเรสืที่องเพศเปป็นผลพวงทภีหที่ ลภีก
เลภีที่ยงไมตไดข้อยตางหนซงที่ ของการละทธิรงความจรธิงฝตายวธิญญาณ เมสืที่อชายและหญธิงทนัรงหลายหนันไปเสภีย
จากพระเจข้า ศภีลธรรมในเรสืที่องเพศของพวกเขากป็จางหายไปเชตนกนัน) เหตรุผลประการทภีที่สองทภีที่
อธิสราเอลไมตยอมกลนับใจใหมตกคป็ สือ (2) วตาพวกเขาไมตรจถูข้ นักพระเยโฮวาหรพระเจข้า แมข้พระองครทรง
เปป็นพระเจข้าแหตงพนันธสนัญญาของพวกเขา พวกเขากป็หลงลสืมพระองครไปนานแลข้วและคนแตตละรรุตน
กป็เตธิบโตมาโดยไมตรจถูข้ นักพระองคร เมสือที่ ผถูข้คนไมตมคภี วามรถูเข้ รสืที่องพระเจข้าแหตงฟข้าสวรรคร ความเสสืที่อมทราม
ทรุกรถูปแบบทางศภีลธรรม จธิตวธิญญาณและสนังคมกป็กตอตนัวขซรน
ฮชย 5:5-7

ความเยห่อหยริงซึ่ ของอริสราเอลกป็ปรากฏเปป็นพยานทรีซึ่หนจ้าเขาแลจ้ว

อริสราเอลและเอฟราอริมจซงจะสะดบดเพราะความชรัซึ่วชจ้าของตน ยยดาหห์กป็จะพลอยลจ้มควจซึ่าไปกรับเขา
ทรัทั้งหลายดจ้วย ความคธิดในตอนแรกอาจเปป็นไดข้วาต ‘ความเยตอหยธิงที่ ของอธิสราเอลกป็ปรากฏเปป็นพยาน
จากใบหนข้าของเขา’ ความคธิดทางเลสือกอภีกประการกป็คสือวตา ความเยตอหยธิงที่ ของอธิสราเอลปรากฏเปป็น
พยานตตอพระพนักตรรของพระเจข้า อยตางแรกนตาจะใชตมากกวตา เหมสือนทภีที่เปป็นกนับคนทนัรงหลายทภีที่เยตอ
หยธิงที่ มนันยตอมปรากฏบนใบหนข้าของพวกเขา มนันเปป็นการโฆษณาทภีที่ไมตตข้องใชข้คทาพถูดทภีที่แสดงถซง
สภาพของจธิตใจ นอกเหนสือจากความเสสืที่อมทรามฝตายวธิญญาณและศภีลธรรมของอาณาจนักรฝตาย
เหนสือแลข้ว อธิสราเอลยนังเตป็มไปดข้วยความเยตอหยธิงที่ ดข้วย มนันถถูกเขภียนไวข้บนใบหนข้าของพวกเขา ความ
เยตอหยธิงที่ นนัรนจะททาใหข้พวกเขาสะดรุดและททาใหข้พวกเขาททาความชนัวที่ มากยธิงที่ กวตาเดธิมดข้วย ความเยตอหยธิงที่

เปป็นสภาพหนซงที่ ทภีที่เลวรข้าย มนันไมตเพภียงนตารนังเกภียจในตนัวมนันเองเทตานนัรน แตตมนนั ยนังนทาไปสถูตความบาปอสืที่น
อยตางเลภีที่ยงไมตไดข้ดวข้ ย อธิสราเอลกทาลนังมรุตงหนข้าไปสถูตความพธินาศมากกวตาเดธิมและยถูดาหรนข้องสาวของ
นางกป็ตามมาตธิดๆ แมข้ยถูดาหรจะคงอยถูตต ตอไปหลนังจากการลตมสลายของอธิสราเอลอภีก 135 ปภีกตป็ าม
พวกเขาเองกป็มตงรุ หนข้าไปในเสข้นทางเดภียวกนับอาณาจนักรฝตายเหนสือ
6 เขาจะไปแสวงหาพระเยโฮวาหห์ดจ้วยนจาเอาฝยงแพะแกะฝยงวรัวไป แตห่เขาจะหาพระองคห์ไมห่
พบ พระองคห์ทรงจากเขาไปแลจ้ว พวกเขาทภีที่วาต นภีรอาจหมายถซงยถูดาหรในขข้อทภีที่แลข้ว แมข้ยถูดาหรจะขซรนไป
ยนังเยรถูซาเลป็มเพสืที่อไปยนังพระวธิหารของพระเจข้าตตอไปเพสืที่อแสวงหาพระเยโฮวาหรพระเจข้าแบบไมต
เตป็มใจ พวกเขากป็จะไมตพบพระองคร พระองครไดข้ทรงถอนตนัวไปจากพวกเขาแลข้ว (ประวนัตธิศาสตรร
สต วนใหญตของทนัรงสองอาณาจนักรบตงบอกวตาอธิสราเอลไมตเคยกลนับมาจากรถูปลถูกวนัวทองคทาทนัรงสองนนัรน
เพสืที่อแสวงหาพระเยโฮวาหรจรธิงๆเลย ยถูดาหรไดข้กลนับมาจรธิงๆแตตกไป็ มตสร นธิ สรุดใจ พวกเขาเองกป็เดธินใน
ทางของการนนับถสือพระบาอนัลเหมสือนทภีที่พภีที่นอข้ งฝตายเหนสือของพวกเขาไดข้กระททาอยตางรวดเรป็ว)
พระเจข้าจซงทรงถอนพระพรของพระองครไปจากพวกเขาและไมตทรงสถธิตอยถูดต วข้ ยกนับพวกเขาอภีกตตอ
ไป
7 เขาไดจ้ทรยศตห่อพระเยโฮวาหห์ เพราะเขาเกริดลยกนอกรรีต บรัดนรีทั้วรันขซทั้นคจซึ่าจะผลาญเขาเสรีย
พรจ้อมกรับไรห่นาของเขา แนตทภีเดภียวทนัรงอธิสราเอลและยถูดาหรไดข้ประพฤตธิทรยศตตอพระเยโฮวาหร คทาทภีที่
แปลวตา ทรยศ (บากทด) มภีความหมายดข้วยวตา ‘อยตางไมตสนัตยรซสืที่อ’ เหมสือนใน ‘การนอกใจ’ การเลตนคทา
จซงปรากฏชนัดเจนเหลสือเกธิน ดข้วยเหตรุนร ภีพวกเขาจซงไดข้ใหข้กาท เนธิด “ลถูกนอกรภีต” นภีที่หมายถซงลถูกนอก
สมรสซซที่งแนตนอนวตาเกธิดจากการททาผธิดศภีลธรรมทางรต างกายของพวกเขา อยตางไรกป็ตาม ความคธิดทภีที่
สทาคนัญกวตากป็หมายถซง ความนอกกฎหมายฝตายวธิญญาณทภีที่ถถูกททาใหข้แพรต กระจายไปทนัวที่ แผตนดธินนนัรน
โดยเฉพาะคนหนรุตมสาวแหตงอธิสราเอลกทาลนังเตธิบโตขซรนมาในประชาชาตธิหนซที่งทภีที่รถูข้จกนั แตตการนนับถสือ
รถูปเคารพและการกราบไหวข้พระบาอนัล พวกเขาเปป็นคนแปลกหนข้าตตอพระเจข้า คทาทภีที่แปลวตา เดมอน
(โคเดช) มภีความหมายตรงตนัววตาวนันขซรนคทที่าซซที่งประกาศถซงการเรธิที่มตข้นของเดสือนใหมตในอธิสราเอล นภีที่
ยนังเปป็นเวลาหนซที่งทภีที่มภีการจนัดกธิจกรรมเปป็นพธิเศษทภีที่แทตนบถูชาเหลตานนัรนของพระบาอนัลดข้วย อาจมภีการ
เลตนคทาตรงนภีรวาต การเฉลธิมฉลองวนันขซรนคทที่าทภีพที่ วกเขามภีสตวนรต วมในกธิจกรรมตตางๆทภีเที่ ปป็นการกธินเลภีรยง

เมามายในไมตชข้าจะกลสืนกธินพวกเขาเสภียพรข้อมกนับเครสือที่ งสนัตวบถูชาตตางๆของพวกเขาทภีพที่ วกเขานทามา
ประเพณภีของยธิวเชสืที่อกนันวตากรรุงเยรถูซาเลป็มไดข้ถถูกททาลายในวนันขซรนคทที่า คนอสืนที่ ๆกป็เสนอวตาเหมสือนกนับทภีที่
หนซที่งเดสือนเปป็นชตวงเวลาทภีที่สร นัน การพธิพากษาของพระเจข้ากป็อยถูไต มตไกลเชตนกนัน
ฮชย 5:8-10

จงเปห่าแตรทองเหลมองขนาดเลป็กทรีซึ่ในกริเบอาหห์ จงเปห่าแตรทรีซึ่ในรา

มาหห์ จงรจ้องตะโกนทรีซึ่เบธาเวน โอ เบนยามรินเออ๋ย มรีคนตามหาเจจ้า นภีที่หมายถซงการสต งสนัญญาณเตสือน
ภนัยวตาจะเกธิดสงคราม การพธิพากษากทาลนังจะตกลงบนอาณาจนักรฝตายเหนสือและยถูดาหร กธิเบอาหร รา
มาหรและเบธาเวนตตางเปป็นเมสืองในเบนยามธินทนัรงสธิรน แมข้จะยนังอภีกหลายสธิบปภี พระเจข้ากป็กาท ลนังจะสต ง
คนอนัสซภีเรภียมาตตอสถูข้อธิสราเอลและยถูดาหร (นนันที่ คสือ เบนยามธิน) อาณาจนักรฝตายเหนสือจะถถูกจนับไปเปป็น
เชลยโดยคนอนัสซภีเรภียในประมาณปภี 722 กตอน ค.ศ. แมข้ยถูดาหรจะรอดเพราะการแทรกแซงของ
พระเจข้า พวกเขากป็จะถถูกรรุกรานและถถูกตภีสอนอยตางหนนักโดยบาบธิโลนอยถูดต ภี คทาพยากรณรตรงนภีร
เปป็นการพรรณนาใหข้เหป็นภาพชนัดเจนของระบบเตสือนภนัยของพลเรสือนและทหารในสมนัยนนัร น นนันที่ คสือ
คนเปตาแตรบนยอดเขาเพสือที่ สต งสนัญญาณและรข้องบอกถซงการรรุกรานทภีที่ใกลข้เขข้ามา
9 ในวรันแหห่งการหจ้ามปรามนรัทั้นเอฟราอริมจะรกรจ้าง เราไดจ้ประกาศทห่ามกลางตระกยลตห่างๆ
ของอริสราเอลใหจ้ทราบถซงสริซึ่งทรีซึ่จะเกริดขซทั้นอยห่างแนห่นอน เอฟราอธิมซซที่งเปป็นอาณาจนักรฝตายเหนสือจะถถูก
ทธิรงใหข้รข้างเปลตาหลนังจากการพธิพากษาตภีสอนของพระเจข้า พวกเขาเปป็นเชตนนนัรนจรธิงๆ เพราะวตาหลนัง
จากคนอนัสซภีเรภียจนัดการเสรป็จสธิรนแลข้ว อาณาจนักรฝตายเหนสือกป็จะไมตคงอยถูอต ภีกตตอไป พระเจข้าไดข้ทรง
ททาใหข้ประจนักษรทตามกลางตระกถูลตตางๆแหตงอธิสราเอลวตาอะไรกทาลนังจะเกธิดขซรน
10 เจจ้านายของยยดาหห์ไดจ้กลายเปป็นเหมมอนคนทรีซึ่ยจ้ายหลรักเขต ดรังนรัทั้นเราจะเทพระพริโรธของ
เราเหนมอเขาใหจ้เหมมอนอยห่างเทนจทั้า คทาทภีที่แปลวตา หลรักเขต (เกบผวลณ์) หมายถซงขอบเขตของทภีดที่ ธิน (การ
ยข้ายหลนักเขตทภีที่ดธินปกตธิแลข้วกป็มเภี หตรุผลทภีที่ชนัวที่ รข้าย: เพสือที่ โกง เพสือที่ หลอกลวง เพสือที่ ขโมย) พวกเจข้านาย
ของยถูดาหร (นนันที่ คสือ พวกผถูข้นทาของยถูดาหร) เปป็นเหมชอนคนเหลตานนัรนทภีขที่ ร ภีโกง พวกเขาไดข้โยกยข้ายหลนัก
เขตฝตายวธิญญาณตตางๆของประชาชาตธินร นันเพสืที่อรวมการนนับถสือรถูปเคารพเขข้าไปดข้วย ดนังนนัรนพระเจข้าจซง

ทรงสนัญญาวตาจะเทพระพธิโรธของพระองครออกมาบนพวกเขาเหมสือนนทรา พระองครจะทรงททาใหข้
พวกเขาชรุตมโชกไปดข้วยการพธิพากษา
ฮชย 5:11-12

เอฟราอริมถยกบรีบบรังครับ และถยกขยรีดทั้ จ้วยการทจาโทษ เพราะเขาตรัทั้งจริต

ตรัทั้งใจทรีซึ่จะตริดตามบรัญญรัตรินรัทั้น เอฟราอธิมทภีที่เปป็นอาณาจนักรฝตายเหนสือกทาลนังเผชธิญกนับการบภีบบนังคนับและ
การพธิพากษาเพราะวตาพวกเขาจงใจฝตาฝสืนบนัญญนัตธิตตางๆของพระเจข้า การบภีบบนังคนับและการ
พธิพากษานนัรนมาเมสือที่ อนัสซภีเรภียบดขยภีรอาณาจนักรฝตายเหนสือในปภี 722 กตอน ค.ศ.
12 เพราะฉะนรันทั้ เราจะเปป็นเหมมอนตรัวมอดตห่อเอฟราอริม และเปป็นเหมมอนสริซึ่งผบตห่อวงศห์วานยย
ดาหห์ ตนัวมอดกธินเสสืรอผข้าอยตางลนับๆ เงภียบๆ และททาลายเสสืรอผข้าอยตางชข้าๆ ในแบบเดภียวกนัน ความผรุ
คตอยๆกธินไมข้และวนัสดรุอธินทรภียอร สืที่นๆ เพราะความบาปอนันดสืรอดซงของพวกเขาทภีที่กระททาตตอพระเยโฮ
วาหร พระเจข้าจซงทรงสนัญญาวตาจะกระททากธิจตตอตข้านทนัรงอาณาจนักรฝตายเหนสือและยถูดาหรทภีที่เปป็น
อาณาจนักรฝตายใตข้เชตนกนัน เมสืที่อถซงเวลาอนันเหมาะสม พระองครจะทรงผลาญพวกเขาเสภีย
ฮชย 5:13-15

เมมซึ่อเอฟราอริมเหป็นความเจป็บปห่วยของตน และยยดาหห์เหป็นบาดแผล

ของตน เอฟราอริมกป็ไปหาคนอรัสซรีเรรีย และสห่งคนไปหากษรัตรริยห์เยเรป็บ แตห่ทห่านกป็ไมห่สามารถจะรรักษา
เจจ้าหรมอรรักษาบาดแผลของเจจ้าไดจ้ เมสือที่ ทนัรงสองอาณาจนักรแหตงอธิสราเอลเรธิที่มรถูข้ตนัววตาตนมาถซงจรุดจบ
แลข้ว นนันที่ คสือ เมสืที่อพวกเขาตระหนนักถซงภนัยครุกคามทภีที่ใกลข้เขข้ามาของการรรุกรานของอนัสซภีเรภีย ทนัรงสอง
อาณาจนักรกป็จะพยายามททาใหข้คนอนัสซภีเรภียหายโกรธ (เยเรป็บเปป็นอภีกชสืที่อหนซที่งของกษนัตรธิยรอนัสซภีเรภีย ดถู
โฮเชยา 10:6) ใน 2 พงศรกษนัตรธิยร 15:19 และ 17:3 มภีบนันทซกเกภีที่ยวกนับเมนาเฮมและโฮเชยา (กษนัตรธิยร
ทนัรงสองแหตงอธิสราเอล) ทภีที่ถวายเครสือที่ งบรรณาการแกตกษนัตรธิยรอนัสซภีเรภียทนัรงหลาย โดยหวนังวตาจะตธิด
สธินบนพวกเขา ใน 2 พงศรกษนัตรธิยร 16:7 กป็มภีบนันทซกคลข้ายๆกนันเกภีที่ยวกนับอาหนัส กษนัตรธิยรแหตงยถูดาหรทภีที่
พยายามเอาอกเอาใจทธิกลนัทปธิเลเสอรร กษนัตรธิยรแหตงอนัสซภีเรภีย แมข้พวกเขาพยายามอยตางไรข้ผลทภีที่จะตธิด
สธินบนคนอนัสซภีเรภีย มนันกป็เปลตาประโยชนร กษนัตรธิยรอนัสซภีเรภียเหลตานนัรนรนับเงธินสธินบนจากอธิสราเอลและ
ยถูดาหรและรรุกรานสองอาณาจนักรนนัรนอยถูดต ภี

14 เพราะเราจะเปป็นเหมมอนสริงโตตห่อเอฟราอริม และเปป็นเหมมอนสริงโตหนบห่มตห่อวงศห์วานของ
ยยดาหห์ เราคมอเรานรีซึ่แหละ จะฉรีกแลจ้วกป็ไปเสรีย เราจะลากเอาไป และใครจะชห่วยกป็ไมห่ไดจ้ พระเจข้าจะไมต
เพภียงกธินอธิสราเอลและยถูดาหรอยตางชข้าๆเหมสือนตนัวมอดและความผรุพงนั เทตานนัรน เวลานนัรนกทาลนังจะมา
เมสืที่อพระองครจะทรงจนัดการกนับพวกเขาอยตางรรุนแรงเหมสือนอยตางสธิงโตตนัวหนซงที่ ทภีที่เขข้าโจมตภี นนันที่ เกธิด
ขซรนเมสืที่อคนอนัสซภีเรภียโจมตภี รรุกรานและพธิชธิตอาณาจนักรฝตายเหนสือ แมข้ยถูดาหรถถูกละเวข้นเสภียจากการถถูก
ถอนรากถอนโคน พวกเขากป็ถถูกตภีสอนอยตางสาหนัสโดยกองทนัพคนอนัสซภีเรภีย เหมสือนสธิงโตตนัวหนซงที่
โจมตภีจากนนัรนกป็ลากเหยสืที่อของมนันกลนับไปยนังถทราของมนัน อนัสซภีเรภียกป็จะโจมตภีและลากอาณาจนักรฝตาย
เหนสือไปเปป็นเชลยเชตนกนัน จะไมตมผภี ถูข้ใดมาชตวยพวกเขาเลย
15 เราจะกลรับมายรังสถานทรีซึ่ของเราอรีกจนกวห่าเขาจะยอมรรับความผริดของเขาและแสวงหา
หนจ้าของเรา เมมซึ่อเขารรับความทบกขห์รจ้อน เขาจะแสวงหาเราอยห่างขยรันขรันแขป็ง นภีที่เทตากนับพระเจข้าตรนัส
วตาพระองครจะทรงเกป็บของและจากไป อธิสราเอลและยถูดาหรจะถถูกทธิรงไวข้ใหข้ดถูแลตนัวเองในยามตก
เปป็นเชลยจนกวตาพวกเขาเตป็มใจทภีที่จะยอมรนับการละเมธิดของตนและแสวงหาพระพนักตรรของ
พระองคร อยตางไรกป็ตาม ในยามตกเปป็นเชลย ยถูดาหรกเป็ รธิที่มทภีที่จะแสวงหาพระเจข้าของนางแตตเนธิที่นๆ
สทาหรนับยธิวบางคน พวกเขากป็เขข้าใจสารนนัรนและกลนับใจใหมต ยกตนัวอยตางเชตน ดาเนภียลและเพสืที่อนๆ
ของเขา เอสรา เนหะมภียร และยธิวคนอสืที่นๆทภีที่ดทาเนธินตามแบบพระเจข้าในบาบธิโลน ดนังทภีที่บรธิบทของบท
ถนัดไปจะเปธิดเผยใหข้เหป็น เรสือที่ งนภีรจะสทาเรป็จจรธิงในทข้ายทภีที่สรุดในวนันขององครพระผถูข้เปป็นเจข้าเมสืที่ออธิสราเอล
หนันกลนับมาหาพระเจข้าและพระเยซถูครธิสตรเปป็นชนหมผช่ใหญช่
*****
ภนำพรวมของโฮเชยนำ 6: คอาพยากรณณ์นซททั้ ผมลช่วงหนผู้าไปยทงอสิสราเอลททที่กลทบใจใหมช่ในวทนของ
องคณ์พระผผผู้เปป็นเจผู้าและการกลทบมาหาพระเจผู้าของพวกเขาในขผู้อ 1-3 สช่วนททที่เหลชอของบทนทคทั้ ชอ การ
ครอที่าครวญของพระเจผู้าเพราะการกบฏและความบาปของประชาชนของพระองคณ์ (ขผู้อ 4-11)
ฮชย 6:1-3

"มาเถริด ใหจ้เรากลรับไปหาพระเยโฮวาหห์ เพราะวห่าพระองคห์ทรงฉรีก

และจะทรงรรักษาเราใหจ้หาย พระองคห์ทรงโบยตรี และจะทรงพรันบาดแผลใหจ้แกห่เรา แมข้คทาพยากรณร

นภีรอาจสทาเรป็จอยตางจทากนัดในสมนัยของเอสราและเนหะมภียร ดถูเหมสือนวตามนันจะสทาเรป็จโดยสมบถูรณรใน
อวสานกาล เวลานนัรนอาจเปป็นวนันขององครพระผถูข้เปป็นเจข้า: ทนัรงตอนสธิรนสรุดของยรุคเจป็ดปภีและอาจตอน
เรธิที่มตข้นของยรุคพนันปภี ในวนันนนัรนอธิสราเอลทภีที่เพธิที่งกลนับใจรนับเชสืที่อพระครธิสตรจะรข้องเรภียกทตามกลาง
ประชาชนชาวยธิวใหข้กลนับมาหาพระเจข้าของตน พวกเขาจะตระหนนักอยตางเจป็บปวดวตา
ประวนัตธิศาสตรรทภีที่นตาเศรข้าของพวกเขาตลอดหลายศตวรรษเปป็นเพราะการตภีสอนของพระเจข้าเพราะ
ความบาปของพวกเขา กระนนัรน เมสืที่อตระหนนักถซงความเมตตาของพระเจข้าและพนันธสนัญญานธิรนันดรร
ของพระองครทภีที่มภีกบนั พวกเขา พวกเขากป็จะมรุตงมนันที่ ทภีที่จะกลนับมาหาพระองคร พวกเขาจะตระหนนักวตาใน
ความเมตตาพระองครจะทรงรนักษาและชตวยเหลสือพวกเขา
2 อรีกสองวรันพระองคห์จะทรงฟมทั้นฟยเราขซทั้นใหมห่ พอถซงวรันทรีซึ่สามจะทรงยกเราขซทั้น เพมซึ่อเราจะ
ดจารงชรีวริตอยยให่ นสายพระเนตรของพระองคห์ ความหมายอาจเปป็นไดข้วาต หลนังจากสองสหนัสวรรษ
(นนันที่ คสือ สองวนัน) ของการขจนัดไปจากแผตนดธินของพวกเขา พระเจข้าจะทรงททาใหข้ประชาชาตธินร นัน
กลนับมภีชภีวธิตขซรนใหมตและในวนันทภีที่สาม (นนันที่ คสือ ยรุคพนันปภี) พวกเขาจะมภีชภีวตธิ อยถูใต นพระพรของพระเจข้า
การฟสืร นฟถูระดนับชาตธินร นันเกธิดขซรนไปแลข้วในประมาณปภี 1948 เมสืที่อรนัฐอธิสราเอลถถูกททาใหข้กลนับสถูตสภาพ
เดธิมในแผตนดธินนนัรน การกลนับคสืนและการกลนับใจใหมตของอธิสราเอลอยตางเตป็มรถูปแบบยนังไมตเกธิดขซรน
จรธิง แตตกอป็ ภีกไมตนาน หลนังจากเกสือบสองพนันปภีของการถถูกกทาจนัดออกไป (อภีกครนัรง) จากแผตนดธินของ
พวกเขาในปภี ค.ศ. 70 อธิสราเอลกป็กาท ลนังถถูกฟสืร นฟถูขร นซ ใหมตอยตางชข้าๆ พวกเขาจะถถูกฟสืร นฟถูทร นังหมดเมสือที่
พระครธิสตรเสดป็จกลนับมา
3 แลจ้วเรากป็จะรยจ้ถจ้าเราพยายามรยจ้จรักพระเยโฮวาหห์ การทรีซึ่พระองคห์เสดป็จออกกป็เตรรียมไวจ้ด บจ
ยามเชจ้า พระองคห์จะเสดป็จมาหาเราอยห่างหห่าฝน ดรังฝนชบกปลายฤดยกบรั ตจ้นฤดยทรีซึ่รดพมทั้นแผห่นดริน" ใน
วนันนนัรน อธิสราเอลจะรถูข้และตธิดตามองครพระผถูข้เปป็นเจข้า มรรคาของพระองครจะเปป็นเหมสือนแสงรรุตงอรรุณ
ตตอหนข้าอธิสราเอล ในวนันนนัรน พระเจข้าจะทรงอวยพรพวกเขาเหมสือนกนับทภีที่ฝนฤดถูใบไมข้รตวงและฤดถู
ใบไมข้ผลธิเปป็นสนัญลนักษณรอยตางหนซที่งของความเจรธิญรรุตงเรสืองและพระพรในสมนัยโบราณ แนตทภีเดภียวใน
วนันนนัรน จะมภีหตาฝนแหตงพระพรสทาหรนับอธิสราเอลทภีที่ถถูกททาใหข้กลนับสถูตสภาพเดธิมและทภีที่ถถูกสรข้างขซรนใหมต

ฮชย 6:4

โอ เอฟราอริมเออ๋ย เราจะทจาอะไรกรับเจจ้าดรี โอ ยยดาหห์เออ๋ย เราจะทจา

อะไรกรับเจจ้าหนอ ความดรีของเจจ้าเหมมอนเมฆในยามเชจ้า เหมมอนอยห่างนจทั้าคจ้างทรีซึ่หายไปแตห่เชจ้าตรยห่ แมข้
ในอนาคตอธิสราเอลจะถถูกฟสืร นฟถูและถถูกททาใหข้กลนับสถูตสภาพเดธิม ในระหวตางนภีรพระเจข้ากป็ทรง
ครทที่าครวญถซงสภาพฝตายวธิญญาณของพวกเขา พระองครตรนัสกนับทนัรงสองอาณาจนักรของอธิสราเอล:
เอฟราอธิมและยถูดาหร พระเจข้าทรงททาอะไรไดข้อภีก พระองครไดข้ทรงอวยพรพวกเขาแลข้วและพวกเขากป็
กบฏ บนัดนภีรเหลสืออยถูแต ตตเพภียงการพธิพากษาเทตานนัรน พระทนัยทภีที่อตอนโยนของพระเจข้าปรากฏอยตาง
ชนัดเจน ในความโศกเศรข้าของพระองครเพราะประชาชนของพระองคร พระเจข้าทรงครทที่าครวญวตา
ความดภีของพวกเขาเปป็นเหมสือนเมฆยามเชข้ากข้อนหนซงที่ นนันที่ คสือ หมอกยามเชข้าทภีที่จางหายไปอยตาง
รวดเรป็ว ความดภีของพวกเขาเปป็นเหมสือนนทราคข้างทภีรที่ ะเหยไปในเวลาไมตนาน กระนนัรนพวกเขากป็ชนัวที่
รข้ายจนถซงแกตน
ฮชย 6:5-6

ฉะนรีทั้ เราจซงใหจ้ผจ้พย ยากรณห์แกะสลรักเขา เราประหารเขาเสรียดจ้วยคจา

พยดจากปากของเรา การพริพากษาตห่อเจจ้ากป็ออกไปอยห่างแสงสวห่าง เหมสือนกนับทภีที่ชตางสลนักหธินคนหนซงที่
ตนัดกข้อนหธินดข้วยวนัตถรุคมๆอนันหนซที่ง พระเจข้ากป็ไดข้ทรงใชข้พวกผถูข้พยากรณรของพระองครมาพรข้อมกนับคทา
เตสือนและคทาตทาหนธิทภีที่แหลมคม พระวจนะของพระองครและถข้อยคทาตตางๆของพระองครไดข้ทที่ธิม
แทงใจของพวกเขาเหมสือนอยตางดาบทภีที่ฆตาใหข้ตาย การพธิพากษาตตางๆของพระองครซซที่งเปป็นเหมสือน
แสงสวตางกป็เปป็นทภีที่ทราบกนันอยตางเปป็นสากล พระเจข้าไดข้ทรงททาใหข้ขข้อความของพระองครเปป็นทภีที่ทราบ
แกตประชาชนของพระองครอยตางชนัดเจนและอยตางทรงพลนังแลข้วดข้วยซทรา
6 เพราะเราประสงคห์ความเมตตาไมห่ประสงคห์เครมซึ่องสรัตวบยชา เราประสงคห์ความรยจ้ใน
พระเจจ้ายริซึ่งกวห่าเครมซึ่องเผาบยชา กระนนัรนพระเจข้าทรงปรารถนาใหข้ประชาชนของพระองครเปภีที่ยมดข้วย
ความเมตตามากกวตาทภีที่พระองครทรงปรารถนาเครสือที่ งสนัตวบถูชาไมตรจถูข้ บของพวกเขา พระองครทรง
ประสงครใหข้ประชาชนของพระองครมภีความรถูข้ การรถูข้จนักแยกแยะ และความเขข้าใจเกภีที่ยวกนับสธิที่งตตางๆ
ของพระเจข้ามากกวตาเครสือที่ งเผาบถูชาตตางๆของพวกเขา กลตาวสนัรนๆคสือ พระเจข้าทรงปรารถนาความดภี
ฝตายวธิญญาณในประชาชนของพระองครมากยธิงที่ กวตาทภีที่พระองครทรงปรารถนาพธิธภีกรรมตตางๆ

ฮชย 6:7-9

แตห่พวกเขาดรัซึ่งมนบษยห์ไดจ้ละเมริดพรันธสรัญญา ทรีซึ่นรัซึ่นเขาทรยศตห่อเรา

อธิสราเอลไดข้ละเมธิดพนันธสนัญญานนัรนทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททากนับพวกเขา พวกเขาฝตาฝสืนเงสืที่อนไข
ตตางๆแหตงขข้อตกลงของพวกเขากนับพระเจข้าทภีที่ภถูเขาซภีนาย ดถู อพยพ 23:3-8 พวกเขาไดข้ประพฤตธิ
อยตางทรยศตตอพระเจข้าเสภียแลข้ว ความคธิดตรงนภีรคสือ การนอกใจเหมสือนกนับคถูตสมรสคนหนซที่งทภีที่เลตนชถูข้
อธิสราเอลไดข้ละเมธิดคทาปฏธิญาณสมรสของนางตตอพระเจข้าและไดข้กลายเปป็นหญธิงแพศยาฝตาย
วธิญญาณคนหนซที่งไปแลข้ว นนันที่ คสือ สทาสต อนและไมตซสืที่อสนัตยรฝตายวธิญญาณ นนันที่ เปป็นหนัวขข้อหลนักของ
หนนังสสือโฮเชยาทนัรงเลตม
8 กริเลอาดเปป็นเมมองของคนกระทจาความชรัซึ่วชจ้า และเปรอะเปมทั้อนไปดจ้วยโลหริต กธิเลอาดเปป็น
เขตแดนของอธิสราเอลสมนัยโบราณบนฝนัที่งตะวนันออกของแมตนร ทาจอรรแดนซซงที่ ถถูกอาศนัยอยถูโต ดยกาด รถู
เบนและมนนัสเสหรครซงที่ ตระกถูล เมสืองกธิเลอาดซซที่งเปป็นเมสืองหลนักของภถูมภธิ าคนนัรนเรธิที่มขซรนชสือที่ กระฉตอน
แลข้วในเรสือที่ งความชนัวที่ ชข้า ความรรุนแรงและใหข้ทภีที่หลบภนัยแกตคนเหลตานนัรนทภีที่มคภี วามผธิดในเรสืที่องพวกนนัรน
9 อยห่างกองโจรซบห่มคอยดรักคนฉรันใด พวกปบโรหริตกป็ซห่มบ คอยฉรันนรันทั้ เขายรินยอมกระทจา
ฆาตกรรมตามทาง เขาทจาการลามก แมข้แตตพวกปรุโรหธิตของอธิสราเอลกป็เปป็นคนคดโกงและชอบใชข้
ความรรุนแรง พระเจข้าทรงเปรภียบวตาพวกเขาเปป็นเหมสือนโจรขข้างทาง นภีอที่ าจหมายถซงพวกปรุโรหธิตทภีที่
นนับถสือรถูปเคารพแหตงเบธเอลและดานทภีที่ดนักซรุตมเพสืที่อปลข้นและฆตาคนเหลตานนัรนในอาณาจนักรฝตายเหนสือ
ทภีที่ยนังเดธินทางไปยนังเยรถูซาเลป็มเพสืที่อนมนัสการพระเยโฮวาหรในวนันเทศกาลสทาคนัญๆ พวกเขาจซงชนั วที่ รข้ายยธิงที่
นนักในอาชญากรรมทนัรงหลายของตน
ฮชย 6:10-11

เราเหป็นสริซึ่งนห่าสยดสยองในวงศห์วานอริสราเอล การเลห่นชยขจ้ องเอฟรา

อริมกป็อยยห่ทรีซึ่นรัซึ่น อริสราเอลเปป็นมลทริน พระเจข้าทรงตตอวตาอาณาจนักรฝตายเหนสือกตอนเปป็นอนันดนับแรก
พระองครไดข้ทรงเหป็นเหตรุการณรตตางๆทภีที่นตากลนัวในอาณาจนักรฝตายเหนสือ มภีความรรุนแรงและการ
ฆาตกรรมบรรดาผถูข้นมนัสการทภีที่ไรข้ความผธิดของพระเยโฮวาหร การแพศยาทนัร งทภีที่เปป็นฝตายวธิญญาณและ
ทภีที่เปป็นฝตายรต างกายตตางแทรกซซมไปทนัวที่ ประชาชาตธินร นัน อธิสราเอลไดข้กลายเปป็นผถูข้ทภีที่มภีมลทธินและ
เสสืที่อมทรามไปเสภียอยตางสธิรนเชธิงแลข้ว

11 โอ ยยดาหห์เออ๋ย เจจ้ากป็เหมมอนกรันดจ้วยฤดยเกรีซึ่ยวกป็กจาหนดไวจ้ใหจ้เจจ้าแลจ้ว เมมซึ่อเราจะใหจ้
ประชาชนของเรากลรับสยสห่ ภาพเดริมจากการเปป็นเชลย แมข้คทาพยากรณรนร ภีของโฮเชยาถถูกกลตาวเพสืที่อ
ตตอสถูข้อาณาจนักรฝตายเหนสือ นนันที่ คสือ อธิสราเอลเปป็นหลนัก พระเจข้ากป็ทรงมภีขข้อความหนซที่งสทาหรนับยถูดาหร
ตรงนภีรดข้วยเชตนกนัน การเกป็บเกภีที่ยวของพวกเขากทาลนังจะมา พวกเขากป็จะเกภีที่ยวสธิที่งทภีที่ตนไดข้หวตานเชตนกนัน
พวกเขาจะถถูกพธิพากษาเหมสือนกนัน กระนนัรนพระเจข้ากป็ตรนัสอยตางยตอๆวตาสนักวนันหนซที่งพวกเขาจะถถูก
ททาใหข้กลนับสถูตสภาพเดธิมจากการตกเปป็นเชลยทภีที่ทรงสนัญญาไวข้นรนัน
*****
ภนำพรวมของโฮเชยนำ 7: การกลช่าวโทษอสิสราเอลดอาเนสินตช่อไป ความบาปหลายประการ
ของอสิสราเอลถผกหมายเหตจุเพสิที่มเตสิมในขผู้อ 1-7 ความหนผู้าซชที่อใจคดของพวกเขาและการพสิพากษา
ของพระเจผู้าททที่มทตช่อเรชอที่ งนทนทั้ ถผกประกาศในขผู้อ 8-16
ฮชย 7:1

เมมซึ่อเราจะรรักษาอริสราเอลใหจ้หาย ความชรัซึ่วชจ้าของเอฟราอริมกป็เผยอ

อก ทรัทั้งการกระทจาทรีซึ่ชรัซึ่วรจ้ายของสะมาเรรียกป็แดงขซทั้น เพราะวห่าเขาทบจรริต ขโมยกป็หรักเขจ้ามาขจ้างใน และ
กองโจรกป็ปลจ้นอยยห่ขาจ้ งนอก พระเจข้าทรงครทที่าครวญวตาเมสืที่อพระองครตรนังใจทภีที่จะรนักษาอธิสราเอลใหข้หาย
ในฐานะประชาชาตธิหนซที่ง นนันที่ คสือ ททาใหข้พวกเขากลนับสถูตสภาพเดธิมและอาจททาใหข้พวกเขากลนับรวม
เปป็นหนซที่งเดภียวกนับอาณาจนักรฝตายใตข้ ความบาปทภีที่ราข้ ยแรงยธิงที่ กวตาเดธิมกป็ถถูกคข้นพบในเอฟราอธิม (นนันที่ คสือ
อาณาจนักรฝตายเหนสือ) สะมาเรภียเปป็นเมสืองหลวงของอาณาจนักรฝตายเหนสือ หลนังจากการนนับถสือรถูป
เคารพทภีที่ซาโลมอนยอมใหข้มแภี ละเหป็นไดข้ชนัดวตาไมตไดข้แทรกซซมไปทนัวที่ ประชาชาตธินร นัน การตธิดเชสืรอ
แบบใหมตของการนนับถสือรถูปเคารพเกธิดขซรนผตานทางเยโรโบอนัมและรถูปลถูกวนัวทองคทาทนัรงสองนนัรนของ
เขา ความชนัวที่ รข้ายนนัรนยนังแพรต ระบาดตตอไปตลอดหลายศตวรรษ แตตพระเจข้ายนังทรงพบประชาชาตธิ
หนซที่งทภีที่เตป็มไปดข้วยการเอาเปรภียบและการหลอกลวง การลนักขโมยและพวกโจรปลข้นทภีที่ใชข้ความ
รรุนแรง เมสืที่อการละทธิรงความจรธิงฝตายวธิญญาณผลธิบาน ความบาปอสืที่นๆทรุกรถูปแบบกป็งอกขซรนตามมา
ฮชย 7:2

แตห่เขามริไดจ้พริจารณาในใจวห่า เราจดจจาการกระทจาทรีซึ่ชรัซึ่วทรัทั้งหมดของ

เขาไดจ้ บรัดนรีกทั้ ารกระทจาของเขาหจ้อมลจ้อมเขาไวจ้แลจ้ว การเหลห่านรัทั้นอยยห่ตห่อหนจ้าเรา ความคธิดตรงนภีรคสือ

การถอนพระทนัยของพระเจข้าเมสืที่อพระองครทรงครทที่าครวญความโงตเขลาของอธิสราเอล คนบาปทนัรง
หลายไมตเคยหยรุดเพสืที่อทภีจที่ ะพธิจารณาวตาพระเจข้าทรงทราบความบาปนนัรนและทรงจดจทามนันไวข้ นนันที่ เปป็น
ความจรธิงสทาหรนับอธิสราเอลในสมนัยนนัรนและเปป็นความจรธิงสทาหรนับคนบาปทนัรงหลายในปนัจจรุบนนั
พระเจข้าทรงทราบดภีถซงความบาปของมนรุษยรและพระองครกาท ลนังจดบนันทซกไวข้หมด และบนัดนภีรความ
บาปของอธิสราเอลกป็กาท ลนังไลตตามทนันพวกเขา ความบาปมภีวธิธภีดนักจนับผถูข้ทภีที่กระททาความผธิดในความบา
ปนนัรนๆเสมอ สรุดทข้ายแลข้วมนันกป็ตามทนัน นอกจากนภีร ความบาปของคนบาปทนัรงหลายกป็เปป็นทภีที่ทราบ
โดยพระเจข้าและในเวลาทภีที่สมบถูรณรแบบของพระองคร พระองครจะทรงจนัดการกนับมนัน ไมตมใภี ครเคย
ลอยนวลไปไดข้กบนั ความบาปของเขา (หรสือของเธอ) มนันตามทนันเสมอและพระเจข้าจะทรงพธิพากษา
มนันอยตางแนตนอนในเวลาอนันสมบถูรณรแบบของพระองคร
ฮชย 7:3-4

เขากระทจาใหจ้กษรัตรริยชห์ นมซึ่ ชมยรินดรีดจ้วยความชรัซึ่วรจ้ายของเขา กระทจา

ใหจ้เจจ้านายพอใจดจ้วยการมบสาของเขา บรรยากาศทภีที่ชนัวที่ ชข้าในอธิสราเอลลอยขซรนไปจนถซงยอดบนสรุด
กษนัตรธิยรเองกป็สนรุกกนับความบาปในอาณาจนักรของตน เขาขยธิบตาใหข้การนนับถสือรถูปเคารพ ความ
คดโกงทภีที่ดกดสืที่นในแผตนดธินนนัรนเปป็นอะไรทภีที่คนเหลตานนัรนทภีมที่ ภีตทาแหนตงสถูงๆไมตยภีที่หระ กษนัตรธิยแร ละพวก
เจข้านายของเขาตตางสนรุกกนับกลโกงตตางๆทภีที่ตนไดข้ยธินในแผตนดธินนนัรน บรรยากาศทภีที่กาท ลนังถถูกพรรณนา
ถซงนภีรตรงกนับอรุตสาหกรรมบนันเทธิงสมนัยใหมตทภีที่ความคดโกง การททาผธิดศภีลธรรมและการฉข้อฉลทรุกรถูป
แบบเปป็นเนสืรอหาสทาหรนับละครตลก ซธิตคอมและภาพยนตรรตตางๆ ชนชนัรนสถูงในสมนัยนนัรนยธิมร เยาะและ
ไดข้รนับความบนันเทธิงเรธิงใจจากความบาปทภีที่ดกดสืที่นในแผตนดธินของพวกเขา
4 เขาเปป็นคนลห่วงประเวณรีทบกคน เขาเปป็นเตาอบทรีซึ่รจ้อน ซซซึ่งชห่างทจาขนมหยบดเรห่งใหจ้รจ้อนแลจ้ว
ตรัทั้งแตห่เขาจะตจ้องนวดแปจ้ง จนแปจ้งจะฟยขซทั้น เมสือที่ เกธิดการละทธิรงความจรธิงขซรน การฉข้อโกงและการ
ฉข้อฉลกป็ไมตเพภียงเกธิดขซรนเทตานนัรน แตตการททาผธิดศภีลธรรมทภีที่แพรต กระจายไปในวงกวข้างกป็เกธิดขซรนดข้วย จง
สนังเกตวตาการเลตนชถูข้แทรกซซมไปทนัวที่ แผตนดธินนนัรนจากชนชนัรนระดนับบนของประชาชาตธินร นันลงมา
เหมสือนกนับทภีที่เตาอบถถูกชตางททาขนมเรต งใหข้รข้อน วนัฒนธรรมของอธิสราเอลในสมนัยนนัรนกป็ถถูกเรต งใหข้รข้อน
ดข้วยตนัณหาแหตงการเลตนชถูข้เชตนกนัน ภาพเปรภียบตรงนภีรคสือ ชตางททาขนมทภีที่นวดแปข้ง จากนนัรนกป็รอใหข้ยภีสตร
(นนันที่ คสือ เชสืรอขนม) แทรกซซมไปทนัวที่ แปข้งนนัรนและททาใหข้แปข้งนนัรนฟถูขร นซ คทาทภีแที่ ปลวตา เรห่งใหจ้รจ้อน (อผวรณ์)

มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ตสืนที่ ขซรน’ หรสือ ‘ลรุกออกจากเตภียง’ ความหมายทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ การเลตนชถูข้ทภีที่
มภีอยถูทต นัวที่ ชตางททาขนมหลนังจากจรุดเตาอบของตนแลข้วกป็นวดแปข้งของเขาและวางมนันไวข้ตตางหากเพสืที่อ
ใหข้แปข้งฟถูขร ซน นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาจากนนัรนเขากป็ไปททาการเลตนชถูข้และไมตรภีบลรุกขซรนจากเตภียงหลนังจากนนัรน
ความหมายกป็คสือวตา การเลตนชถูข้แพรต กระจายไปในวงกวข้างและเปป็นเรสืที่องสามนัญธรรมดา นนันที่ คสือ ธรรม
ดาพอๆกนับการรอใหข้แปข้งฟถูขร ซน
ฮชย 7:5-7

ในวรันฉลองกษรัตรริยห์ของเรา พวกเจจ้านายทจาใหจ้พระองคห์ปห่วยดจ้วย

ขวดเหลจ้าองบห่น กษรัตรริยห์ทรงเหยรียดพระหรัตถห์ออกพรจ้อมกรับคนขรีเทั้ ยาะเยจ้ย วนันของกษนัตรธิยรทวภีที่ าต นภีรอาจ
หมายถซงวนันเกธิดของเขาหรสืออาจเปป็นวนันครบรอบการครองมงกรุฎ (นนันที่ คสือ การเจธิม) ของเขาใน
ฐานะกษนัตรธิยร ในวนันเชตนนนัรน กษนัตรธิยรกดป็ สืที่มเหลข้าจนเมามายและพวกเจข้านายและขข้าราชสทานนักกป็ยธินดภี
ยธิงที่ ทภีที่จะดสืที่มอวยพรใหข้เขา เขาดสืที่มจนกระทนังที่ ตนัวเองปตวยและอาเจภียน ขณะเดภียวกนัน เขากป็ลดตนัวลง
เหมสือนคนเมาทนัวที่ ๆไปเพสืที่อสนรุกสนานกนับคนเหลตานนัรนทภีที่เยาะเยข้ยความชอบธรรมและสธิที่งตตางๆของ
พระเจข้า การเมาสรุราถถูกเสรธิมเขข้ากนับการเลตนชถูข้ในอธิสราเอล ไลตตร นังแตตกษนัตรธิยรลงมา
6 ใจของเขากป็รจ้อนดจ้วยการซบมห่ ดรักทจารจ้ายเหมมอนเตาอบ ตลอดคมนชห่างทจาขนมของเขากป็
หลรับอยยห่ พอถซงรบห่งเชจ้ากป็พลบห่งออกมาอยห่างกรับเปลวเพลริง ความสทามะเลเทเมาของประชาชาตธินร นันถถูก
พรรณนาใหข้เหป็นภาพชนัดเจน เมสือที่ เหลข้าททาใหข้ตนัณหารข้อนผตาวขซรนเหมสือนเตาอบ พวกชนชนัรนสถูงของ
ประชาชาตธินร นันกป็เขข้ารต วมในการรต วมเพศหมถูตแบบเมามาย อภีกครนัรงทภีที่ภาพเปรภียบของชตางททาขนมมภีอยถูต
ตตอไป เขามนักจะสรุมไฟใหข้เตารข้อนแบบขข้ามคสืนเพสือที่ ทภีที่วาต มนันจะคงความอรุนต ตตอไปและเรต งไฟไดข้อยตาง
รวดเรป็วอภีกทภีในตอนเชข้า พวกผถูข้นทาทภีที่เมามายและตนัณหาจนัดของแผตนดธินนนัรนกป็เปป็นเหมสือนกนัน หลนัง
จากคทที่าคสืนแหตงการสทามะเลเทเมาซซที่งมภีเหลข้าเปป็นเชสืรอเพลธิง พวกเขากป็พรข้อมแลข้วทภีที่จะเรธิที่มใหมตอภีกใน
ตอนเชข้า
7 ทบกคนกป็รจ้อนอยห่างกรับเตาอบ และเขมมอบผยคจ้ รอบครองทรัทั้งหลายของเขา กษรัตรริยทห์ รัทั้งสริทั้น
ของเขากป็ลจ้มลง แตห่ไมห่มรีใครทห่ามกลางพวกเขาทรีซึ่รจ้องถซงเรา ความชนัวที่ รข้ายอภีกรถูปแบบของอธิสราเอล
ถถูกพรรณนาถซง นอกเหนสือจากความรข้อนแหตงตนัณหาซซที่งมภีเหลข้าเปป็นเชสืรอเพลธิงแลข้ว ยนังมภีความรข้อน

แหตงโทสะและการกบฏตตอพวกผถูข้นทาของประชาชาตธินร นันดข้วย เมสืที่อพวกผถูข้พพธิ ากษาหรสือกษนัตรธิยรหลาย
องครขนัดขวางความชนัวที่ รข้ายของแผตนดธินนนัรน พวกเขากป็ถถูกโจมตภีหากแคตในคทาพถูดและทตาทภีโดยพวก
คนบาปของประชาชาตธินร นัน ไมตมภีใครในอธิสราเอลรข้องเรภียกพระเจข้าอภีกตตอไปแลข้ว พระองครทรง
ประทนับอยถูภต ายนอกโดยมองเขข้ามาขข้างในอยตางแทข้จรธิง แตตเหมสือนทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้ในขข้อ 2
พระเจข้าทรงทราบทรุกสธิที่งทภีที่กาท ลนังเกธิดขซรนในอธิสราเอลอยตางแนตนอน
ฮชย 7:8

เอฟราอริมเอาตรัวเขจ้าปนกรับชนชาตริทรัทั้งหลาย เอฟราอริมเปป็นขนมปริทั้ง

ทรีซึ่มริไดจ้พลริกกลรับ เมสืที่อความบาปภายในอธิสราเอลแพรต ขยาย เอฟราอธิมม (นนันที่ คสือ อาณาจนักรฝตาย
เหนสือ) กป็ปะปนเขข้ากนับชาวโลกทภีที่อยถูรต อบตนัวพวกเขาอยตางเสรภี พวกเขาไดข้ปะปนเขข้ากนับบรรดา
ประชาชาตธิทภีที่นนับถสือรถูปเคารพของพระตตางดข้าวซซที่งอยถูใต กลข้เคภียง กลตาวสนัรนๆคสือ พวกเขาไดข้เพธิกเฉยคทา
กทาชนับตามพระคนัมภภีรอร ยตางสธิรนเชธิงในเรสืที่องการแยกออกจากคนชนัวที่ และจากชาวโลก ดนังนนัรน เอฟรา
อธิมจซงเปป็น “ขนมปธิรงทภีมที่ ธิไดข้พลธิกกลนับ” อภีกครนัรงทภีที่นภีที่เปป็นภาพเปรภียบของการททาขนมอบ อธิสราเอลเปป็น
เหมสือนแปข้งชธิรนหนซงที่ ในเตาอบของชตางททาขนมซซที่งไมตไดข้ถถูกพลธิกกลนับ ในดข้านหนซงที่ แปข้งนนัรนกป็ถถูกอบ
จนไหมข้และอภีกดข้านหนซที่งกป็ไมตไดข้ถถูกอบ สรรุปกป็คสือ พวกเขาสรุกเพภียงครซงที่ เดภียว นนันที่ คสือ ไมตมภีอะไร
ดภีเลย
ฮชย 7:9-10

คนตห่างดจ้าวกป็กรินแรงของเขา และเขากป็ไมห่รจ้ตย รัว ผมของเขากป็หงอก

ประปรายแลจ้ว และเขากป็ไมห่รจ้ตย รัว เมสือที่ พระเจข้าทรงเอาพระหนัตถรแหตงพระพรของพระองครไปจาก
อธิสราเอล ประชาชาตธิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตธิกเป็ รธิที่มกนัดกธินกทาลนังวนังชาของพวกเขาไป ตลอดเวลา
หลายปภี สธิที่งตตางๆในอธิสราเอลกป็เสสืที่อมโทรมลงเมสือที่ พวกเขาเสภียเงธินบรรณาการใหข้แกตซภีเรภียหรสือถถูก
โจมตภีโดยอนัสซภีเรภีย ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 12:7, 15:19-20, 29 กระนนัรนเมสืที่ออธิสราเอลดทาเนธินในความบาป
ของพวกเขาตตอไป พวกเขากป็ดถูไมตออกดข้วยซทราถซงความเสสืที่อมลงเรสือที่ ยๆของตนในฐานะประชาชาตธิ
หนซที่ง เหมสือนผมหงอกและวนัยชราทภีที่คสืบคลานเขข้ามาโดยไมตทนนั รถูข้ตนัว อธิสราเอลกป็กาท ลนังเสสืที่อมโทรมลง
เรสืที่อยๆและพวกเขากป็ไมตรตถูข้ นัวเลย และเมสืที่อผถูข้คนใชข้ชวภี ธิตในความบาปบตอยๆเขข้า ชภีวธิตของพวกเขากป็
เสสืที่อมโทรมลงและพวกเขาดถูไมตออกดข้วยซทรา

10 ความเยห่อหยริซึ่งของอริสราเอลเปป็นพยานทรีซึ่หนจ้าเขาแลจ้ว เขากป็ยงรั ไมห่กลรับไปหาพระเยโฮ
วาหห์พระเจจ้าของเขา เขามรีเรมซึ่องทรัทั้งหมดเชห่นนรีทั้ เขากป็มริไดจ้แสวงหาพระองคห์ ดถูความเหป็นสทาหรนับโฮ
เชยา 5:5 ความเยตอหยธิงที่ ของอธิสราเอลถถูกเขภียนไวข้บนใบหนข้าของพวกเขา มนันปรากฏชนัดเจน ดข้วย
เหตรุนร ภี พวกเขาจซงไมตยอมหนันกลนับมาหาพระเจข้าของตนหรสือแสวงหาพระองคร แมข้ประชาชาตธิของ
พวกเขากทาลนังเสสืที่อมถอยลงรอบตนัวพวกเขาอยถูกต ตป็ าม
ความบาปของการนนับถสือรถูปเคารพ (นนันที่ คสือ การละทธิรงความจรธิงฝตายวธิญญาณ) กป็ตามมา
ดข้วยความคดโกง (ขข้อ 1-2) การททาผธิดศภีลธรรม (ขข้อ 4) การเมาเหลข้า (ขข้อ 5) การกบฏ (ขข้อ 7) และ
ความเยตอหยธิงที่ (ขข้อ 10) กระทนังที่ กตอนทภีที่พระเจข้าทรงนทาการพธิพากษามาตตอสถูข้พวกเขา ประชาชาตธินร นันกป็
กทาลนังตกตทที่าลงอยตางรวดเรป็วแลข้วและพวกเขากป็ไมตรถูข้ตวนั เลยดข้วยซทรา ความเหมสือนกนันกนับวนัฒนธรรม
สมนัยใหมตกปป็ รากฏชนัดเจนเหลสือเกธิน
ฮชย 7:11-12

เอฟราอริมเปป็นเหมมอนนกเขาโงห่เขลาและไรจ้ความคริด รจ้องเรรียก

อรียริปตห์ วริซึ่งไปหาอรัสซรีเรรีย คทาทภีแที่ ปลเปป็น โงห่เขลา (พาธาหณ์) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘มภีพรสืนทภีที่กวข้าง
ขวาง’, ‘วตางเปลตา’ หรสือ ‘เปธิดโลตง’ หากใชข้ภาษาสมนัยใหมต พระเจข้ากป็ทรงกลตาวหาอธิสราเอลวตาเปป็น
คนสมองกลวง มนันเหมสือนกนับวตาพวกเขาไมตมสภี มอง (นนันที่ คสือ ใจ) เลย เหมสือนนกทภีที่มภีปภีก พวกเขา
ชอบไปหวตานเสนตหรใสต อภียธิปตรเพสือที่ ขอความชตวยเหลสือ จากนนัรนกป็ไปจตายเงธินบรรณาการใหข้แกตอนัส
ซภีเรภียเพสือที่ ทภีที่จะตธิดสธินบนพวกเขา นภีที่เทตากนับวตาพระเจข้าทรงเรภียกพวกเขาวตาคนโงต (นนันที่ คสือ คนซสืที่อบสืรอ)
12 เมมซึ่อเขาไป เราจะกางขห่ายของเราออกคลบมเขา เราจะดซงเขาลงมาเหมมอนดรักนกใน
อากาศ เราจะลงโทษเขาตามทรีซึ่ชบมนบมชนไดจ้ยนริ แลจ้ว พระเจข้าทรงเตสือนวตาพระองครกาท ลนังจะกางขตาย
ดนักนกของพระองครออกและจนับอธิสราเอลเหมสือนนกตนัวหนซงที่ จากนนัรนพระองครจะทรงตภีสอนพวก
เขาในการพธิพากษาเหมสือนทภีที่พระองครไดข้ทรงเตสือนแลข้วในพระราชบนัญญนัตธิและในผถูข้พยากรณรสมนัย
ตตอๆมา ดถู เลวภีนตธิ ธิ 26 และพระราชบนัญญนัตธิ 28
ฮชย 7:13-14

วริบรัตริแกห่เขา เพราะเขาไดจ้หลงเจริซึ่นไปจากเรา ความพรินาศจงมรีแกห่เขา

เพราะเขาไดจ้ละเมริดตห่อเรา แมจ้วห่าเราไดจ้ไถห่เขาไวจ้แลจ้ว เขากป็ยงรั พยดมบสาเรมซึ่องเรา

เมสืที่อพระเจข้าทรงมองดถูความวรุนต วายอนันบาปหนาในอธิสราเอล พระองครกทป็ รงประกาศวธิบนัตธิ
แกตพวกเขา พวกเขาไดข้หนภีจากการนมนัสการพระองครทภีที่เยรถูซาเลป็มและตนัรงรถูปลถูกวนัวทองคทาของตน
ขซรนทภีที่เบธเอลและดาน พวกเขาไดข้ละเมธิดพนันธสนัญญาของพระองครและพระบนัญญนัตธิตตางๆของ
พระองครมานาน แมข้พระเจข้าไดข้ทรงไถตพวกเขาออกจากอภียธิปตรแลข้ว พวกเขากป็กลนับหนันมาตตอสถูข้
พระองครและบนัดนภีรกไป็ มตยอมรนับพระองครในฐานะพระเจข้าของพวกเขาดข้วย สรรุปกป็คอสื เมสืที่อประชาชน
ของพระเจข้าหลงระเรธิงในความบาป พวกเขากป็จะเผชธิญกนับวธิบนัตธิจากผลทภีที่ตามมาตตางๆของความ
บาปของตนจากนนัรนกป็จากการพธิพากษาทภีที่เปป็นการตภีสอนของพระเจข้า มนันเปป็นสธิที่งทภีที่หลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้
14 เขามริไดจ้รจ้องทบกขห์ตห่อเราจากใจจรริงของเขาเมมซึ่อเขาครจซึ่าครวญอยยบห่ นทรีซึ่นอนของเขา เขา
ชบมนบมกรันเพมซึ่อขอขจ้าวและขอนจทั้าองบห่น และเขากบฏตห่อเรา เมสืที่อผลทภีที่ตามมาตตางๆอนันขมขสืนที่ ของความ
บาปของพวกเขาเรธิที่มกองสรุมขซรนและการพธิพากษาแบบตภีสอนของพระเจข้าเรธิที่มปรากฏ บางคน
(บตอยครนัรงในสภาพทภีที่เมามาย) กป็จะครทที่าครวญเรสืที่องความทรุกขรยากของตนัวเอง แตตพวกเขาไมตเคยรข้อง
ทถูลตตอพระเจข้าดข้วยการกลนับใจใหมตหรสือขอความชตวยเหลสือของพระองครเลย แทนทภีที่จะหนันมาหา
พระเจข้า พวกเขากลนับกธินเลภีรยงรสืนที่ เรธิงและกบฏตตอพระองครตตอไป
ฮชย 7:15-16

แมจ้วห่าเราจะไดจ้ฝซกและเพริซึ่มกจาลรังแขนใหจ้เขา เขากป็ยรังคริดทจารจ้ายตห่อ

เรา คทาทภีที่แปลวตา ฝซก (ยาคารณ์) มภีความหมายวตา ‘ฝซกวธินยนั ’, ‘สนังที่ สอน’ หรสือ ‘ตภีสอน’ ตลอดเวลาหลาย
ศตวรรษ พระเจข้าไดข้ทรงสนังที่ สอนอธิสราเอลและถซงขนาดเสรธิมกทาลนังพวกเขาดข้วยซทรา กระนนัรนพวกเขา
กป็คธิดแตตการทอารผู้าย (นนันที่ คสือ ความชนัวที่ ) ตตอพระเจข้าของพวกเขา แมข้พระเจข้าไดข้ทรงชตวยเหลสือพวกเขา
แลข้ว พวกเขากป็ไมตพอใจพระองคร คนบาปทนัรงหลายในทรุกวนันนภีรกเป็ ปป็นเชตนนนัรน ความชนัวที่ รข้ายของใจ
มนรุษยรจซงปรากฏชนัดเจน
16 เขากลรับไป แตห่ไมห่กลรับไปหาพระองคห์ผสจ้ย ย งสบ ด เขาเปป็นครันธนยทรีซึ่หลอกลวง เจจ้านายของ
เขาจะลจ้มลงดจ้วยดาบเพราะลริทั้นทรีซึ่โทโสของเขา เรมซึ่องนรีทั้จะเปป็นเรมซึ่องทรีซึ่ใหจ้เขาเยจ้ยหยรันกรันในแผห่นดริน
อรียริปตห์ อธิสราเอลจะหนันกลนับ แตตไมตกลนับไปหาพระเจข้า พวกเขาคธิดวตาอะไรๆกป็ดภีกวตาพระองคร คนันธนถู
ทภีที่หลอกลวงอาจหมายถซงคนันธนถูทสภีที่ ถูญเสภียความตซงไปแลข้ว มนันดถูปกตธิดภี แตตกไป็ มตมแภี รงยสืดหยรุนต เหลสือ

อยถูแต ลข้ว มนันจซงเปป็นของไรข้คตา ดถูภายนอกอธิสราเอลอาจดถูเหมสือนเปป็นประชาชนของพระเยโฮวาหร แตต
พวกเขาไมตมคภี วามชอบธรรมใดๆเหลสืออยถูใต นตนัวพวกเขาอภีกตตอไปแลข้ว พวกเขาเปป็นคนไรข้คตา
วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพวกเจข้านายของพวกเขา (นนันที่ คสือ กษนัตรธิยรทรนังหลายของพวกเขา) จะ
ลข้มลงตตอหนข้าอนัสซภีเรภีย พวกเขาไดข้ปากดภีตตอพระเจข้าในการพถูดหมธิที่นประมาทขณะทภีพที่ วกเขากราบ
ไหวข้รปถู เคารพพระตตางดข้าวตตางๆ อธิสราเอลไดข้แสวงหาความชตวยเหลสือจากอภียธิปตรเพสืที่อตตอสถูข้กบนั อนัส
ซภีเรภีย กระนนัรนเมสืที่อพวกเขาถถูกอนัสซภีเรภียเหยภียบยทที่า อธิสราเอลกป็จะถถูกคนอภียธิปตรเหยภียดหยาม พวกทภีที่ไดข้
ชสืที่อวตาเปป็นเพสือที่ นๆในโลกจะหนัวเราะเยาะเมสืที่อความบาปของพวกเขาตามทนันพวกเขาในทข้ายทภีที่สรุด
*****
ภนำพรวมของโฮเชยนำ 8: พระเจผู้าทรงกลช่าวโทษอสิสราเอลตช่อไปเพราะความบาปของพวก
เขา พระเจผู้าทรงกลช่าวโทษพวกเขาดผู้วยความไมช่เชชที่อฟทงของพวกเขาในขผู้อ 1-4 การนทบถชอรผป
เคารพของพวกเขาในขผู้อ 5-10 และการหลงลชมพระเจผู้าของพวกเขาในขผู้อ 11-16
ฮชย 8:1

จงจรดแตรไวจ้ทรีซึ่ปากของเจจ้า เพราะวห่าเขาจะมาดรังนกอรินทรรีเหนมอ

พระนริเวศของพระเยโฮวาหห์ เพราะเขาไดจ้ละเมริดพรันธสรัญญาของเรา และละเมริดราชบรัญญรัตริของ
เรา พระเจข้าทรงเรภียกโฮเชยาใหข้เปลตงเสภียงดนังเหมสือนเสภียงแตร แตร (นนันที่ คสือ โชฟารร) เปป็นวธิธภีสตง
สนัญญาณและเตสือนภนัยทภีที่ใชข้เปป็นปกตธิในอธิสราเอลสมนัยพระคนัมภภีรรเดธิม นภีจที่ ซงเปป็นคทาเตสือนจากพระเจข้า
ผตานทางโฮเชยา บรธิบททภีที่ใหญตกวตาของบทนภีรดถูเหมสือนจะหมายถซงอธิสราเอลและไมตใชตยดถู าหร (ขข้อ 2,
3, 5, 11, 14) ผถูข้ทภีที่จะมาดนังนกอธินทรภีเพสืที่อตตอสถูข้กบนั พระนธิเวศขององครพระผถูข้เปป็นเจข้าอาจหมายถซงการ
รรุกรานของอนัสซภีเรภีย พระนธิเวศขององครพระผถูข้เปป็นเจข้าอาจหมายถซง (1) อธิสราเอลหรสือไมตกป็ (2) เบธ
เอลซซที่งมภีความหมายตรงตนัววตา ‘บข้านของพระเจข้า’ การนนับถสือรถูปลถูกวนัวทองคทาแหตงเบธเอลถถูกอข้างอธิง
ถซงอยตางชนัดเจนในขข้อ 5 สรรุปกป็คสือ นภีที่เปป็นคทาเตสือนเรสือที่ งการพธิพากษาทภีที่จะมภีตตออาณาจนักรฝตายเหนสือ
เพราะการนนับถสือรถูปเคารพอยตางออกนอกหนข้าของพวกเขาซซที่งโดยการนภีรพวกเขาไดข้ละเมธิดตตอพนันธ
สนัญญาและพระราชบนัญญนัตธิของพระเจข้า ดถู อพยพ 20:3-5 และเมสืที่อแชลมาเนเสอรร กษนัตรธิยแร หตงอนัส

ซภีเรภียลงมาบนอาณาจนักรฝตายเหนสือ มนันกป็มาพรข้อมกนับความวตองไวและพละกทาลนังเหมสือนนกอธินทรภี
ตนัวหนซที่ง
ฮชย 8:2-4

อริสราเอลจะรจ้องทบกขห์ตห่อเราวห่า "ขจ้าแตห่พระเจจ้าของขจ้าพระองคห์ ขจ้า

พระองคห์รจ้จย รักพระองคห์ " ในวนันนนัรนเมสือที่ พระเจข้าทรงพธิพากษาอาณาจนักรฝตายเหนสือเพราะการนนับถสือ
รถูปเคารพของพวกเขา ในสภาพจนตรอกอธิสราเอลจะรข้องบอกพระเจข้าอยตางคนหนข้าซสืที่อใจคดวตา
พวกเขารถูจข้ นักพระองคร กระนนัรนเหมสือนทภีที่อคนั รสาวกเปาโลเขภียนไวข้ในอภีกหลายรข้อยปภีตตอมาในทธิตนัส
1:16 วตา “เขาออกปากยอมรนับวตาเขารถูจข้ นักพระเจข้า แตตวาต ในการกระททาของเขา เขากป็ปฏธิเสธพระองคร
โดยการประพฤตธิตนัวนตารนังเกภียจ และไมตเชสืที่อฟนัง และไมตเหมาะทภีที่จะกระททาการดภีใดๆเลย” นนันที่ เปป็น
ทภีที่ๆอธิสราเอลอยถูพต อดภีในสมนัยของโฮเชยาและในวนันนนัรนเมสืที่อพระเจข้าทรงใชข้อนัสซภีเรภียมาตตอสถูข้พวกเขา
3 อริสราเอลไดจ้ทอดทริทั้งสริซึ่งทรีซึ่ดรีเสรียแลจ้ว ศรัตรย จะไลห่ตริดตามเขา คทาทภีแที่ ปลวตา ทอดทริทั้ง (ซานทค)
จรธิงๆแลข้วมภีความหมายวตา ‘ปฏธิเสธ’ อธิสราเอลไดข้ปฏธิเสธพระเจข้าผถูข้ประเสรธิฐของตน พนันธสนัญญา
ของพระองครทภีที่ททาไวข้กบนั พวกเขา พระวจนะของพระองคร และมรรคาทนัรงหลายของพระองคร ดข้วย
เหตรุนร ภี ศนัตรถูของพวกเขาคสือ คนอนัสซภีเรภียจซงจะโจมตภีและพธิชธิตพวกเขาเสภีย
4 เขาทรัทั้งหลายไดจ้แตห่งตรัทั้งกษรัตรริยห์ แตห่ไมห่ใชห่โดยเรา เขาทรัทั้งหลายตรัทั้งเจจ้านาย แตห่เราไมห่รจ้เย รมซึ่อง
เลย พวกเขาไดจ้สรจ้างรย ปเคารพทรัทั้งหลายดจ้วยเงรินและทองคจาของเขา เพมซึ่อพวกเขาจะถยกตรัดขาดออก
เสรีย อาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้แตตงตนัรงกษนัตรธิยรทภีที่ไมตชอบดข้วยกฎหมาย นนันที่ คสือไมตใชตราชวงศรของดาวธิด
แตตไดข้รวมกษนัตรธิยรทรนังหลายอยตางชนัลลถูม เมนาเฮม เปคาหรและโฮเชยาเขข้าไปดข้วย มนันเปป็นเชตนนนัรนตนัรง
แตตเยโรโบอนัมเรสืที่อยมา พวกเขาไดข้เกป็บสะสมทองคทาและเงธินไวข้สทาหรนับรถูปเคารพสทาคนัญๆของ
ประชาชาตธินร นัน เหมสือนอธิสราเอลในถธิที่นทรุรกนันดาร พวกเขาไดข้สะสมทองคทาเพสืที่อททารถูปลถูกวนัวทองคทา
ทนัรงสองนนัรนซซที่งเปป็นการลบหลถูตตตอพระเยโฮวาหรพระเจข้า ดข้วยเหตรุนร ภี อธิสราเอลจะถถูกตนัดออกในฐานะ
ประชาชาตธิหนซที่งเหมสือนทภีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงเตสือนไวข้ลวต งหนข้านานแลข้ว ดถู อธิสยาหร 46:6 และ 1 พงศร
กษนัตรธิยร 12:28

ฮชย 8:5-7

โอ สะมาเรรียเออ๋ย รย ปลยกวรัวของเจจ้าไดจ้ทริทั้งเจจ้าเสรียแลจ้ว ความกรริทั้วของ

เราพลบห่งขซทั้นตห่อเขา อรีกนานสรักเทห่าใดหนอเขาจซงจะบรริสบ ทธริดิ์กรันไดจ้ รถูปลถูกวนัวทองคทาทนัรงสองนนัรนแหตง
เบธเอลและดานถถูกกลตาวถซงอยตางชนัดเจน พวกมนันถถูกเรภียกตรงนภีรแบบรวมๆเหมสือนเปป็นหนซงที่ เดภียว
แมข้เยโรโบอนัมไดข้สถาปนาพวกมนันขซรนในตอนตข้นของอาณาจนักรฝตายเหนสือ พวกมนันกป็ยนังเปป็นเหตรุใหข้
พระเจข้าตข้องเหวภียที่ งพวกเขาทธิรงเสภีย พระพธิโรธของพระเจข้ากทาลนังตข้มเพสืที่อตตอสถูพข้ วกเขามานานแลข้ว
และในไมตชข้ากป็จะเดสือดทตวมพวกเขา ผถูข้พยากรณรทตานนภีรจซงสอดคทาถามหนซที่งเขข้ามาวตาพระพธิโรธของ
พระเจข้าจะเผาไหมข้ตตอสถูข้ประชาชนนภีรนานเทตาใด การพธิพากษาของพระเจข้าทภีที่มภีตตอพวกเขาจะกธินเวลา
นานเทตาใด นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาอธิสราเอลจะไมตไรข้ความผธิดตตอพระพนักตรรพระเจข้าในเวลา
ใดกป็ตามเรป็วๆนภีร สาเหตรุใหญตของการพธิพากษาของพระเจข้าทภีที่มภีตตออาณาจนักรฝตายเหนสือมภีรากเหงข้าอยถูต
ในรถูปลถูกวนัวทองคทาทนัรงสองนนัรนแหตงเบธเอลและดาน
6 เพราะรย ปหลห่อนรัทั้นไดจ้มาจากอริสราเอล ชห่างเปป็นผยจ้ทจาขซทั้น รยปนรัทั้นจซงมริไดจ้เปป็นพระเจจ้า รย ป
ลยกวรัวของสะมาเรรียจะตจ้องถยกทบบใหจ้เปป็นชรินทั้ ๆ ความคธิดตรงนภีรกคป็ สือวตารถูปลถูกวนัวทนัรงสองนนัรนแหตง
อธิสราเอลเปป็นสธิที่งประดธิษฐรของพวกเขาเอง พวกเขามธิไดข้ขอยสืมการนนับถสือรถูปเคารพนภีรมาจากประชา
ชาตธิอสืที่นๆเหมสือนทภีที่หลายครนัรงพวกเขาไดข้กระททา รถูปลถูกวนัวทองคทาทนัรงสองนนัรนเปป็นสธิที่งทภีที่พวกเขาคธิดคข้น
ขซรนมาเอง ชตางของพวกเขาไดข้ททาพวกมนันขซรนมา เหป็นไดข้ชดนั วตามนันไมตไดข้มาจากพระเจข้า
อภีกครนัรงทภีที่รถูปลถูกวนัวทองคทาทนัรงสองนนัรนแหตงอาณาจนักรฝตายเหนสือถถูกเรภียกโดยใชข้คทาเอกพจนร
อาจเปป็นไดข้วาต รถูปลถูกวนัวนนัรนแหตงดานไมตไดข้เปป็นสถานนมนัสการรถูปเคารพทภีคที่ นไปกราบไหวข้กนนั อภีก
ตตอไปแลข้วและเฉพาะรถูปลถูกวนัวทภีที่เบธเอลยนังเปป็นอยถูตต ตอไป สะมาเรภียเปป็นเมสืองหลนักของอาณาจนักร
ฝตายเหนสือและเปป็นชสืที่อเรภียกหนซที่งของมนัน รถูปลถูกวนัวทองคทานนัรนทภีที่ยงนั ททาหนข้าทภีที่เปป็นวธิหารรถูปเคารพอยถูต
ในสมนัยของโฮเชยาจะถถูกททาใหข้แตกเปป็นชธิรนๆในไมตชข้าโดยการพธิพากษาของพระเจข้า
7 เพราะวห่าเขาหวห่านลม เขาจซงตจ้องเกรีซึ่ยวลมหมบน ตจ้นขจ้าวไมห่มรีรวง จะไมห่เกริดขจ้าวสจาหรรับทจา
แปจ้ง ถซงจะเกริด คนตห่างดจ้าวกป็เอาไปกริน อาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้พยายามอยตางหนนักในการนนับถสือรถูป
เคารพทภีที่เปป็นรถูปลถูกวนัวทนัรงสองนนัรน และไดข้ททาใหข้เกธิดการปลรุกปนัที่น ความวรุนต วายและความสนันที่

สะเทสือนรอบตนัวพวกเขาเหมสือนสายลม กระนนัรน ความพยายามในการกราบไหวข้รถูปเคารพของ
พวกเขากป็วาต งเปลตาดรุจสายลม ถซงกระนนัรน อธิสราเอลกป็จะเกภีที่ยวลมหมรุนแหตงการพธิพากษาทภีที่จะมภีตตอ
พวกเขาเองในเวลาอนันเหมาะสม พวกเขาไดข้หวตานในเนสืรอหนนัง พวกเขาจะเกภีที่ยวความเปสืที่อยเนตา สธิที่ง
ทภีที่พวกเขาไดข้หวตานไมตมภีรวง นนันที่ คสือ พสืชผลแหตงความบาปของพวกเขานนัรนวตางเปลตาและไรข้
ประโยชนร มนันจะไมตกตอเกธิดสธิที่งทภีที่ดภีอะไรเลย (นนันที่ คสือ แปข้ง) แทนทภีที่จะเปป็นเชตนนนัรนพวกคนตตางดข้าว
(นนันที่ คสือ พวกคนตตางประเทศ) ทภีที่อยถูทต ตามกลางคนอนัสซภีเรภียจะกลสืนกธินสธิที่งเลป็กนข้อยทภีมที่ ภีอยถูต อธิสราเอล
ไดข้หวตานไปยนังเนสืรอหนนังและจะเกภีที่ยวความเปสืที่อยเนตาอยตางแนตนอน (กาลาเทภีย 6:8)
ฮชย 8:8-9

อริสราเอลถยกกลมนไปหมดแลจ้ว เดรีดี๋ยวนรีอทั้ ยยห่ทห่ามกลางประชาชาตริทรัทั้ง

หลาย เปป็นเหมมอนภาชนะไรจ้ความพซงพอใจ โฮเชยาพยากรณรวาต อภีกไมตนานอธิสราเอลจะถถูกกลสืนกธิน
โดยประชาชาตธิหนซที่งทภีที่เปป็นคนตตางชาตธิ ประชาชาตธินร นันคสืออนัสซภีเรภีย John Gill เขภียนไวข้วาต “เมสืที่อแช
ลมาเนเสอรรยซดสะมาเรภียไดข้ และกลสืนกธินอาณาจนักรแหตงอธิสราเอลทนัรงหมดไปพรข้อมกนับมนัน เขากป็
กวาดตข้อนผถูข้อาศนัยในสะมาเรภียไปเปป็นเชลยและใหข้คนเหลตานนัรนไปอยถูทต ตามกลางประชาชาตธิตตางๆ
ใน ‘ฮาลาหร และขข้างแมตนร ทาฮาโบรร แมตนร ทาเมสืองโกซาน และในหนัวเมสืองแหตงชาวมภีเดภีย’ (2 พงศร
กษนัตรธิยร 17:6) ซซที่งเปป็นทภีๆที่ พวกเขาอาศนัยอยถูอต ยตางยากจน ขนัดสนและแรข้นแคข้น และถถูกปฏธิบนัตธิดข้วยการ
ปลตอยปละละเลยและความดถูหมธิที่นเหยภียดหยาม และถถูกถสือวตาไมตมภีคตาเกธินกวตาภาชนะใบหนซที่งทภีที่แตก
แลข้วและไรข้ประโยชนร หรสือเกธินกวตาภาชนะใบหนซที่งทภีที่ไรข้เกภียรตธิ”
9 เขาทรัทั้งหลายขซทั้นไปหาอรัสซรีเรรียดรังลาปห่าทรีซึ่ทห่องเทรีซึ่ยวอยยห่ลจาพรัง เอฟราอริมไดจ้จจ้างคนรรักมา
อาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้พยายามทภีที่จะตธิดสธินบนมธิใหข้อนัสซภีเรภียมาโจมตภี ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 15:19
เหมสือนลาปตาตนัวหนซที่ง อธิสราเอลซซที่งหนัวรนัรน เอาไมตอยถูแต ละดสืรอดซงจซงพยายามทภีที่จะปนัดปข้องการโจมตภี
เหมสือนหญธิงโสเภณภีคนหนซที่งทภีเที่ รภียกลถูกคข้า เอฟราอธิม (นนันที่ คสือ อาณาจนักรฝตายเหนสือ) ไดข้ขายตนัวของ
นางเหมสือนโสเภณภีตตอหนข้าอนัสซภีเรภีย ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 15:19, 17:3-4 อภีกครนัรงทภีที่หนัวขข้อหลนักเรสืที่องการ
นอกใจฝตายวธิญญาณของอธิสราเอลกนับพระตตางดข้าวทนัรงหลายเกสือบปรากฏใหข้เหป็น เหมสือนหญธิง
โสเภณภีคนหนซที่ง อธิสราเอลเขข้าหาพระอสืที่นๆแทนทภีจที่ ะเขข้าหาพระเจข้าของนาง

ฮชย 8:10-11

เออ แมจ้วห่าเขาจจ้างประชาชาตริอมซึ่นมา ไมห่ชจ้าเราจะตจ้อนเขาใหจ้รวมกรัน

เขาจะเปป็นทบกขห์เลป็กนจ้อยเรมซึ่องภาระของกษรัตรริยห์จอมเจจ้านาย อธิสราเอลไดข้เขข้าเปป็นพนันธมธิตรกนับอนัส
ซภีเรภียและประชาชาตธิอสืที่นๆเหมสือนหญธิงโสเภณภีคนหนซที่ง พระเจข้าทรงเตสือนวตาพระองครกาท ลนังจะ
รวบรวมพวกเขามารนับการพธิพากษาดรุจสามภีทภีที่ขร ภีหซงคนหนซงที่ วนันนนัรนกทาลนังใกลข้เขข้ามาเมสืที่อพวกเขาจะ
โศกเศรข้าเพราะการพธิพากษานนัรนโดยกษนัตรธิยรแหตงอนัสซภีเรภีย ซซที่งเปป็นทภีที่รจถูข้ นักในชสืที่อกษนัตรธิยรจอมเจข้านาย
ดถู อธิสยาหร 10:8 กตอนอนัสซภีเรภียกวาดตข้อนผถูข้คนในอาณาจนักรฝตายเหนสือไปเปป็นเชลย อนัสซภีเรภียกป็เรภียก
เกป็บภาษภีตตางๆเหมสือนเปป็นภาระหนนักบนพวกเขาและประชาชนเหลตานนัรนกป็บตนบข้าง นนันที่ อาจถถูก
หมายถซงตรงนภีร
11 เพราะเหตบเอฟราอริมไดจ้กห่อสรจ้างแทห่นบยชาเพริซึ่มขซทั้นเพมซึ่อบาป แทห่นบยชาเหลห่านรัทั้นกป็กลรับ
กลายเปป็นแทห่นเพมซึ่อบาปใหจ้เขา เพราะวตาอาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้ททาแทตนบถูชารถูปเคารพมากมายและ
ไดข้ถวายเครสือที่ งสนักการบถูชาทภีที่บาปหนามากมายบนแทตนเหลตานนัรน แทตนเหลตานนัรนกป็จะถถูกนนับวตาเปป็น
ความบาปแกตพวกเขา พวกมนันเปป็นหลนักฐานทภีที่ชนัดเจนทภีที่แสดงถซงความบาปของอธิสราเอล
ฮชย 8:12

ถซงเราไดจ้เขรียนราชบรัญญรัตริไวจ้ใหจ้สรักหมมซึ่นขจ้อ เขากป็ถอม วห่าเปป็นเพรียง

ของแปลก พระเจข้าทรงครทที่าครวญวตาพระองครไดข้ทรงเขภียนความจรธิงตตางๆทภีที่ยธิงที่ ใหญตสทาหรนับ
อธิสราเอลไวข้ในพระราชบนัญญนัตธิของพระองคร นนันที่ คสือ ความจรธิงตตางๆเกภีที่ยวกนับศาสนศาสตรรทภีที่แทข้
จรธิง ความบรธิสรุทธธิธ ความเมตตา ความชอบธรรมและการทรงไถต กระนนัรนอธิสราเอลกป็ถสือวตาสธิที่งเหลตา
นนัรนทนัรงหมดเปป็นของแปลก ความจรธิงตตางๆทภีที่ยธิงที่ ใหญตของพระเจข้าไดข้กลายเปป็นเรสืที่องแปลกและพธิลซก
แกตคนอธิสราเอลไปเสภียแลข้ว พวกเขาแทบไมตรจถูข้ นักพระองครเลย
ฮชย 8:13-14

สห่วนเครมซึ่องสรัตวบยชาทรีซึ่ถวายแกห่เรานรัทั้น เขาถวายเนมทั้อและรรับ

ประทานเนมทั้อนรัทั้น แตห่พระเยโฮวาหห์มริไดจ้พอพระทรัยในตรัวเขา บรัดนรีพทั้ ระองคห์จะทรงระลซกถซงความ
ชรัซึ่วชจ้าของเขา และจะทรงลงโทษเขาเพราะบาปของเขา เขาจะกลรับไปยรังอรียริปตห์ แมข้บางคนใน
อธิสราเอลยนังถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆแดตพระเยโฮวาหรอยถูแต บบขอไปทภี (รวมถซงรนับประทานสต วน
ของเครสืที่องสนัตวบถูชาเหลตานนัรนดข้วย) พระเจข้ากป็จะไมตทรงยอมรนับมนันอภีกตตอไปแลข้ว แทนทภีที่จะลสืมความ

บาปของพวกเขาเมสืที่อถถูกปกคลรุมโดยการลบมลทธินแลข้ว บนัดนภีรพระเจข้ากลนับสนัญญาวตาจะจดจทามนันไวข้
และพธิพากษาพวกเขาตามความบาปเหลตานนัรน วลภีทภีที่กลตาวถซงการกลนับไปอภียธิปตรนร นันเหป็นไดข้ชนัดวตา
หมายถซงการทภีที่อธิสราเอลจะถถูกททาใหข้กลนับไปเปป็นทาส คราวนภีรโดยอนัสซภีเรภีย
14 เพราะวห่าอริสราเอลไดจ้ลมมพระผยจ้สรจ้างของตนเสรียแลจ้ว จซงสรจ้างวริหารขซนทั้ หลายแหห่ง และยย
ดาหห์กป็ทวรีจจานวนเมมองทรีซึ่มรีกจาแพงขซทั้นอรีก แตห่เราจะสห่งไฟมายรังเมมองเหลห่านรีทั้ของเขา และไฟจะเผา
ผลาญปราสาทของเมมองเหลห่านรีทั้เสรีย อธิสราเอลไดข้ลสืมพระผถูข้สรข้างของตนไปเสภียอยตางสธิรนเชธิง ทนัรงการ
ทภีที่พระองครไดข้ทรงสรข้างสรรพสธิที่งในเอเดนและการทภีที่พระองครไดข้ทรงสรข้างพวกเขาเปป็นประชาชาตธิ
หนซที่ง พวกเขากลนับสรข้างศาลเจข้าตตางๆและวธิหารตตางๆสทาหรนับรถูปเคารพ ทางตอนใตข้ ยถูดาหรกงป็ ตวนอยถูต
กนับการสรข้างเมสืองตตางๆทภีที่มปภี ข้อม แทนทภีที่จะวางใจพระเจข้าของตน พวกเขากลนับวางใจในแขนแหตง
เนสืรอหนนัง โดยคธิดวตาพวกเขาสามารถปกปข้องตนัวเองไดข้จากประชาชาตธิทรนังหลายทภีที่เปป็นศนัตรถู แมข้การ
พธิพากษากทาลนังจะเขข้ามาใกลข้อาณาจนักรฝตายเหนสือ วนันนนัรนกป็กาท ลนังจะมาเมสืที่อยถูดาหรจะถถูกปลข้นและเมสือง
และปราสาทตตางๆของมนันจะถถูกไฟเผาเสภีย สรุดทข้ายแลข้วมนันจะถถูกททาใหข้สทาเรป็จโดยบาบธิโลน แมข้คน
อนัสซภีเรภียตภีสอนยถูดาหรในชตวงการรรุกรานของพวกเขาแตตกไป็ มตจนับพวกเขาไปเปป็นเชลยกป็ตาม
*****
ภนำพรวมของโฮเชยนำ 9: การกลช่าวโทษของพระเจผู้าททที่มทตช่ออสิสราเอลยทงมทตช่อไป บทนททั้อาจ
ถผกแบช่งยช่อยไดผู้ดทงนททั้: (1) ความทจุกขณ์ยากททที่จะเกสิดแกช่อสิสราเอลในขผู้อ 1-6; (2) วทนแหช่งความทจุกขณ์
ลอาบากททที่จะใกลผู้เขผู้ามาในขผู้อ 7-10 และ (3) การพสิพากษาตช่างๆททที่จะเกสิดแกช่อสิสราเอลในขผู้อ 11-17
ฮชย 9:1

โอ อริสราเอลเออ๋ย อยห่าเปรมปรรีดริดิ์ไป อยห่าเปรมปรรีดริดิ์อยห่างชนชาตริทรัทั้ง

หลายเลย เพราะเจจ้าทรัทั้งหลายเลห่นชยจ้นอกใจพระเจจ้าของเจจ้า เจจ้าทรัทั้งหลายรรักคห่าสรินจจ้างของหญริง
แพศยาตามบรรดาลานนวดขจ้าว ผถูข้พยากรณรทตานนภีรเตสือนประชาชนของเขาอยตางเขข้มงวดมธิใหข้เปรม
ปรภีดธ ธิหรสือเฉลธิมฉลองเหมสือนทภีที่ประชาชาตธิอสืที่นๆกระททา แตตพวกเขาควรละอายตนัวเอง ภาพเปรภียบ
ของการเปป็นหญธิงโสเภณภีถถูกนทาเสนออภีกครนัรง เหมสือนภรรยาทภีที่ดรสือดข้านและเลตนชถูข้ อธิสราเอลไดข้
กระททาตนัวเองใหข้เปป็นหญธิงโสเภณภีแกตพระตตางดข้าวอสืที่นๆ ลานนวดขผู้าวคสือ พสืรนทภีที่ราบเรภียบในทรุตงนาซซที่ง

เปป็นทภีที่ๆขข้าวถถูกนวดหลนังการเกป็บเกภีที่ยว เหป็นไดข้ชนัดวตา สถานทภีที่ดงนั กลตาวถถูกใชข้โดยพวกหญธิงโสเภณภี
เชตนกนัน อธิสราเอลเปป็นมากกวตาหญธิงคบชถูข้ นางเปป็นเหมสือนหญธิงโสเภณภีทภีที่ไดข้รนับคตาจข้างสทาหรนับบรธิการ
ตตางๆของตน ประเดป็นตรงนภีรกคป็ สือวตาอธิสราเอลททามากกวตาแคตการนนับถสือรถูปเคารพแบบเลตนๆ นาง
จรธิงจนังมากๆกนับการขายบรธิการตนัวเองใหข้แกตการนนับถสือรถูปเคารพ ดถูเหมสือนวตาลานนวดขข้าวตตางๆ
เปป็นทภีที่ๆศาลเจข้าหลายแหตงถถูกตนัรงขซรนดข้วย นนันที่ คสือ ผถูข้คนอาจหวนังวตาจะไดข้ผลเกป็บเกภีที่ยวทภีที่ดภีจากพระทภีที่ตน
กราบไหวข้ นนันที่ เปป็นเหตรุผลหลนักขข้อหนซที่งสทาหรนับการนนับถสือรถูปเคารพของพวกเขา พวกเขาหวนังกทาไร
จากเทพเจข้าทภีที่เปป็นพระตตางดข้าวผตานทางผลเกป็บเกภีที่ยวทภีที่เพธิมที่ พถูนขซรน
ฮชย 9:2-4

แตห่ลานนวดขจ้าวและบห่อยจซึ่าองบห่นจะไมห่พอเลรีทั้ยงเขา และนจทั้าองบห่นใหมห่กป็

จะขาดคราว อยตางไรกป็ตาม แทนทภีที่จะเหป็นผลเกป็บเกภีที่ยวและพสืชผลทภีที่ดภีขร ซนจากการนมนัสการและ/
หรสือการถวายเครสืที่องสนักการบถูชาแกตรถูปเคารพพระตตางดข้าวทนัรงหลาย พระเจข้ากป็ตรนัสลตวงหนข้าผตานผถูข้
พยากรณรทตานนภีรวาต พสืชผลของพวกเขาจะไมตพอทภีที่จะเลภีรยงตนัวพวกเขาและพสืชผลทภีที่เปป็นนทราองรุตนใหมต
ของพวกเขาจะขาดไป
3 เขาทรัทั้งหลายจะไมห่ไดจ้อาศรัยอยยห่ในแผห่นดรินของพระเยโฮวาหห์ แตห่เอฟราอริมจะกลรับไปยรัง
อรียริปตห์ เขาจะรรับประทานอาหารไมห่สะอาดอยยห่ทรีซึ่ในอรัสซรีเรรีย อนันทภีที่จรธิง วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อ
อธิสราเอลจะถถูกขจนัดออกไปจากแผตนดธินของตน ชนสต วนทภีที่เหลสือของพวกเขาจะหนภีไปยนังอภียธิปตร
เพสืที่อหลบภนัยเมสืที่ออนัสซภีเรภียรรุกราน (ภาพเสภียดสภีของการทภีพที่ วกเขากลนับไปยนังอภียธิปตร แผตนดธินแหตงการ
ตกเปป็นทาสในอดภีตของพวกเขากป็ปรากฏชนัดเจนเหลสือเกธิน) คนสต วนใหญตของอาณาจนักรฝตายเหนสือ
จะถถูกกวาดตข้อนกลนับไปยนังอนัสซภีเรภียซซที่งเปป็นทภีๆที่ พวกเขาจะถถูกบนังคนับใหข้รนับประทานอาหารตตางๆทภีที่
พวกเขาถสือวตาไมตสะอาดภายใตข้บนัญญนัตธิเรสืที่องโภชนาการของคนฮภีบรถู
4 เขาจะไมห่ทจาพริธรีเทนจทั้าองบห่นถวายพระเยโฮวาหห์ เขาจะไมห่กระทจาใหจ้พระองคห์พอพระทรัย
เครมซึ่องสรัตวบยชาของเขาจะเปป็นเหมมอนขนมปรังสจาหรรับไวจ้ทบกขห์แกห่เขา ผยใจ้ ดรรับประทานกป็จะมรีมลทริน
เพราะวห่าขนมปรังสจาหรรับจริตวริญญาณของเขาจะไมห่เขจ้าไปในพระนริเวศของพระเยโฮวาหห์ ในการ
ตกเปป็นเชลยทภีที่กาท ลนังใกลข้เขข้ามาของพวกเขา อธิสราเอลจะไมตสามารถแมข้แตตถวายเครสือที่ งดสืมที่ บถูชาทภีที่

เปป็นนทราองรุตน (นนันที่ คสือ เครสืที่องดสืที่มบถูชาตตางๆ ซซที่งเปป็นเครสืที่องสนักการบถูชาโดยความสมนัครใจซซที่งเชสืที่อมโยง
กนับการชสืที่นชมยธินดภี – ดถู ขข้อ 1)
พวกเขาไดข้เพธิกเฉยพระเยโฮวาหรพระเจข้ามานานแลข้ว อยตางไรกป็ตาม เมสือที่ อาณาจนักรฝตาย
เหนสือพบวตาตนัวเองตกเปป็นเชลยในอนัสซภีเรภีย พวกเขากป็จะไมตสามารถแสวงหาพระเจข้าทภีที่แทข้จรธิงของ
ตนไดข้เลย พวกเขาไมตเปป็นทภีที่พอพระทนัยตตอพระองครมาตลอดและจะเปป็นเชตนนนัรนตตอไป แตตในการ
ตกเปป็นเชลยของพวกเขาๆจะรนับประทานขนมปนังทภีที่ใชข้สทาหรนับการไวข้ทรุกขร อยตางหลนังนภีรหมายถซง
ขนมปนังทภีที่เหมป็นหสืนหรสือขซรนราซซที่งบางครนัรงกป็ถถูกรนับประทานในชตวงของการไวข้ทรุกขร มนันเปป็นรถูปแบบ
หนซที่งของการอดอาหารและการทรมานจธิตใจ วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อจะไมตมภีการชสืที่นชมยธินดภีใน
อธิสราเอล แตตจะมภีการไวข้ทรุกขรแทน
นอกจากนภีร จะไมตมภีเครสือที่ ง ‘ธนัญญบถูชา’ (นนันที่ คสือ เครสือที่ งบถูชาตตางๆทภีที่เปป็นขนมปนัง) แดตพระเย
โฮวาหรแลข้ว นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาในการตกเปป็นเชลยของพวกเขาทภีที่ใกลข้จะเกธิดขซรน คนอธิสราเอลบางคน
จะตนัดสธินใจอยตางฉนับพลนันทภีที่จะกลนับมาประกอบพธิธภีนมนัสการแดตพระเยโฮวาหรแบบทภีที่เหป็นภายนอก
แตตพวกเขาจะไมตสามารถมายนังพระนธิเวศขององครพระผถูข้เปป็นเจข้าไดข้ กลตาวอภีกนนัยหนซที่ง มนันจะสายเกธิน
ไปแลข้ว
ฮชย 9:5-6

เจจ้าจะทจาอะไรกรันเมมซึ่อถซงวรันเทศกาล และในวรันเทศกาลของพระเย

โฮวาหห์ แมข้คนอธิสราเอลบางคนอาจพยายามทภีที่จะกลนับไปสถูตการนมนัสการพระเยโฮวาหรในการตก
เปป็นเชลยของตน ผถูข้พยากรณรทตานนภีรกถป็ ามวตา เมสือที่ ถซงตอนนนัรนพวกเขาจะททาไดข้อยตางไร พวกเขาจะ
ถสือปฏธิบนัตธิพธธิ ภีกรรมตตางๆตามทภีที่บนัญญนัตธิไวข้ในพระราชบนัญญนัตธิของโมเสสสทาหรนับชรุมนรุมชน
อธิสราเอลและวนันเทศกาลเลภีรยงพธิเศษเหลตานนัรนแดตพระเยโฮวาหรไดข้อยตางไร คทาตอบกป็ชนัดเจนอยถูแต ลข้ว
เมสืที่อถซงวนันนนัรน พวกเขาจะไมตสามารถนมนัสการพระเยโฮวาหรพระเจข้าตามรถูปแบบทภีที่มภีบนัญญนัตธิไวข้ไดข้
6 เพราะ ดยเถริด เขาหนรีไปหมดแลจ้วเพราะเหตบความพรินาศ อรียปริ ตห์จะรวบรวมเขาไวจ้ เมมอง
เมมฟริสจะฝรังเขา ตจ้นตจาแยจะยซดสริซึ่งประเสรริฐทรีซึ่ทจาดจ้วยเงรินของเขาไวจ้เสรีย ตจ้นหนามจะงอกขซทั้นใน
เตป็นทห์ของเขา วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่ออาณาจนักรฝตายเหนสือจะตข้องไปจากแผตนดธินของตน เพราะการ

รรุกราน การพธิชธิตและการททาลายลข้างแผตนดธินของพวกเขาๆจะถถูกกวาดไปเปป็นเชลย บางคนจะไป
ลงเอยในอภียธิปตร เมมฟธิสเปป็นนครหลวงโบราณของอภียธิปตรในสมนัยนนัรน ทภีที่นนันที่ บางคนในพวกเขาจะ
ตายและถถูกฝนังไวข้ บข้านเรสือนตตางๆของพวกเขา (นนันที่ คสือ สถานประเสรธิฐและเตป็นทรตตางๆ) ทภีที่พวกเขา
ไดข้ซร สือไวข้และททาใหข้สวยงามดข้วยเงธินจะมภีหนาม วนัชพสืช และตข้นตทาแยงอกกลบเสภียหมด กลตาวสนัรนๆ
คสือ วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่ออาณาจนักรฝตายเหนสือจะกลายเปป็นทภีที่รข้างเปลตา
ฮชย 9:7-8

วรันลงโทษมาถซงแลจ้ว และวรันทรีซึ่จะทดแทนกป็มาถซงแลจ้ว อริสราเอลจะ

รยจ้เรมซึ่อง ผยจ้พยากรณห์เปป็นคนเขลาไปแลจ้ว ผยทจ้ รีซึ่อยยห่ฝาห่ ยจริตวริญญาณกป็บจ้าไปเนมซึ่องดจ้วยความชรัซึ่วชจ้าใหญห่ยริซึ่ง
ของเจจ้า และความเกลรียดชรังยริงซึ่ ใหญห่ของเจจ้า
“วนันลงโทษ” (วนันแหตงการเยภียที่ มเยสือน) ในบรธิบทนภีรหมายถซงการพธิพากษา ความคธิดตรงนภีรกป็
เขข้าใจงตาย: การพธิพากษากทาลนังใกลข้เขข้ามาแลข้ว อธิสราเอลจะไดข้รนับคตาตอบแทนสทาหรนับความบาป
ของตนในไมตชาข้ – และพวกเขาจะทราบมนัน ในหลายปภีเหลตานนัรนกตอนการกวาดไปเปป็นเชลยยนังอนัส
ซภีเรภีย ผถูพข้ ยากรณรทรนังหลายของพระเจข้าจะถถูกเรภียกวตาคนโงตและคนฝตายวธิญญาณทนัรงหลายจะถถูกมอง
วตาบข้า แตตปฏธิกธิรธิยาทภีที่ชนัวที่ รข้ายนภีรตตอสธิที่งตตางๆของพระเจข้าจะเปป็นเพราะความบาปอนันมากมายของพวก
เขาและความเกลภียดชนังของพวกเขาทภีที่มตภี ตอสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องและตามแบบพระเจข้า
8 ยามแหห่งเอฟราอริมอยยห่กรับพระเจจ้าของเรา แตห่ผพจ้ย ยากรณห์เปป็นเหมมอนกรับของพรานดรักนก
อยยห่ตามทางของเขาทรัซึ่วไปหมด และความเกลรียดชรังอยยให่ นพระนริเวศแหห่งพระเจจ้าของเขา วลภีทภีที่กลตาว
ถซงยามแหตงเอฟราอธิมยตอมหมายถซงพวกผถูข้พยากรณรทภีที่แทข้จรธิงของพระเจข้า ยามในสมนัยโบราณเปป็นผถูข้
ทภีที่เตสือนเรสืที่องความเดสือดรข้อนทภีที่ใกลข้เขข้ามา ผถูข้พยากรณรตตางๆ เชตน โฮเชยาไดข้ททาเชตนนนัรนจรธิงๆ แตตใน
ชตวงวนันสรุดทข้ายของอธิสราเอล จะเกธิดผถูข้พยากรณรเทป็จหลายคนทภีที่จะททาใหข้คนทภีที่ไมตรอถูข้ ธิโหนตอธิเหนตตก
เปป็นเหยสืที่อและกลายเปป็นทภีที่เกลภียดชนังตตอพระเจข้า ประเดป็นทภีที่ยธิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา มภีนนักเทศนรเทภียมเทป็จ
เสมอมาและพวกเขาเปป็นผถูข้ทพภีที่ ระเจข้าทรงเกลภียดชนังมาโดยตลอด
ฮชย 9:9-10

เขาเสมซึ่อมทรามลซกลงไปในความชรัซึ่วอยห่างมากมายดรังสมรัยเมมองกริเบ

อาหห์ พระองคห์จซงจะทรงระลซกถซงความชรัซึ่วชจ้าของเขา พระองคห์จะทรงลงโทษเพราะบาปของเขา

พวกผถูข้นทาทางศาสนาทภีที่ละทธิรงความจรธิงของอาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้ททาใหข้ตนัวเองเสสืที่อมทรามลงอยตาง
มากตตอพระพนักตรรพระเจข้า อาณาจนักรฝตายเหนสือทนัรงหมดไดข้ประพฤตธิตนัวอยตางเดภียวกนัน “สมนัยเมสือ
งกธิเบอาหร” หมายถซงสมนัยทภีที่เสสืที่อมทรามอยตางหนนักในชตวงผถูข้วธินธิจฉนัยตามทภีที่มภีบนนั ทซกไวข้ในผถูข้วธินจธิ ฉนัย 19
เกภีที่ยวกนับเลวภีคนนนัรนและภรรยานข้อยของเขา ดข้วยเหตรุนร ภี พระเจข้าจซงทรงปฏธิญาณวตาจะจดจทาความ
บาปของพวกเขาและพธิพากษาพวกเขาตามนนัรน
10 เราพบอริสราเอลเหมมอนพบผลองบห่นอยยให่ นถรินซึ่ ทบรกรันดาร เราพบบรรพบบรบษของเจจ้าทรัทั้ง
หลายเหมมอนพบผลมะเดมซึ่อรบห่นแรกทรีซึ่ตจ้นมะเดมซึ่อเมมซึ่อออกในฤดยแรก แตห่เขาไปหาพระบาอรัลเปโอรห์
และถวายตรัวของเขาไวจ้แดห่สริซึ่งอรันนห่าอดสย นรัทั้น และกลายเปป็นสริงซึ่ ทรีซึ่นห่าสะอริดสะเอรียนอยห่างสริซึ่งทรีซึ่เขารรัก
นรัทั้น พระเจข้าทรงหวนระลซกวตาพระองครไดข้ทรงพธิจารณาอธิสราเอล (ในสมนัยแรกๆของพวกเขา) วตา
เปป็นเหมสือนผลองรุตนอนันหอมหวานทภีที่อยถูทต ตามกลางถธิที่นทรุรกนันดารแหตงประชาชาตธิทรนังหลาย เมสือที่ กตอน
นนัรนพระองครทรงถสือวตาพวกเขาเปป็นเหมสือนผลมะเดสืที่อทภีที่นตาปรารถนา ความคธิดตรงนภีรกคป็ สือวตาเดธิมทภี
พระเจข้าทรงมภีความคธิดทภีที่อบอรุนต ตตออธิสราเอล แตตจากนนัรนพวกเขากลนับเปป็นเหมสือนภรรยาทภีคที่ บชถูข้ทภีที่ไป
ตธิดตามนนับถสือพระบาอนัลซซที่งมภีตข้นกทาเนธิดในเขตแดนของเปโอรร (นนันที่ คสือ โมอนับ) พระบาอนัลถถูกถสือวตา
เปป็นเทพเจข้าแหตงความอรุดมสมบถูรณร การนนับถสือพระบาอนัลจซงเปป็นรถูปแบบหนซงที่ ทภีที่มกนั มากในกามของ
การนนับถสือรถูปเคารพ การรต วมเพศกนับหญธิงโสเภณภีถถูกกระททาทภีที่สถานทภีที่ตตางๆของการนนับถสือพระบา
อนัล (ไมตตตางจากหนนังโปบ๊) พรข้อมกนับความคธิดทภีที่จะปลรุกอารมณรพระบาอนัลเพสืที่อใหข้ความอรุดมสมบถูรณร
แกตพสืชผล สนัตวรและแมข้แตตครอบครนัวตตางๆ ตรงนภีรพระเจข้าทรงเรภียกการเขข้าไปเกภีที่ยวขข้องในสธิที่งเหลตา
นนัรนของอธิสราเอลวตาเปป็นสธิที่งอนันนตาอดสถูและสธิที่งทภีที่นตาสะอธิดสะเอภียน ความคธิดทธิรงทข้ายตรงนภีรอาจเปป็น
ไดข้วาต อธิสราเอลมภีสตวนรต วมในความนตาสะอธิดสะเอภียนเหลตานนัรนเพราะวตาพวกเขารนักทภีที่จะททาแบบนนัรน
พวกเขาเปป็นผถูข้สมคบทภีที่ยธินยอมพรข้อมใจในการลามกและการละทธิรงความจรธิงของการนนับถสือพระ
บาอนัล
ฮชย 9:11-12

สจาหรรับเอฟราอริม สงห่าราศรีของเขากป็จะบรินไปเหมมอนอยห่างนก ไมห่มรี

การคลอด ไมห่มรีการมรีทจ้อง ไมห่มรีการตรัทั้งครรภห์ สงตาราศภีทภีที่ครนัรงหนซที่งเคยเปป็นของอธิสราเอล (นนันที่ คสือ เอฟ
ราอธิม) กทาลนังจะบธินหนภีไปเหมสือนนกตนัวหนซที่ง สงตาราศภีของอธิสราเอลจะระเหยไปจากการคลอดของ

พวกเขา กระทนังที่ จากครรภร และกระทนังที่ จากการปฏธิสนธธิของพวกเขา แมข้วาต เคยเปป็นประชาชนของ
พระเจข้าและมภีสงตาราศภีของพระองครทตามกลางประชาชาตธิทรนังหลาย สงตาราศภีนร นันกป็จะกลายเปป็นสธิที่ง
หนซที่งในอดภีตไปเสภียแลข้ว สงตาราศภีนร นันจะจางหายไปกระทนังที่ กตอนพวกเขาถถูกคลอดออกมาเสภียอภีก มนัน
จะเปป็นสธิที่งหนซที่งในอดภีต
12 ถซงแมจ้วห่าเขาจะเลรีทั้ยงลยกไวจ้ไดจ้จนโต เรากป็จะพรากเขาไปเสรียจนไมห่เหลมอสรักคนเดรียว เออ
วริบรัตริแกห่เขา เมมซึ่อเราพรากจากเขาไป แมข้อธิสราเอลจะพยายามเลภีรยงลถูกๆของตนจนโต พระเจข้ากป็ทรง
ปฏธิญาณวตาจะพรากลถูกๆของพวกเขาไปจากพวกเขา วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อแผตนดธินอธิสราเอล (นนันที่
คสือ อาณาจนักรฝตายเหนสือ) จะถถูกททาใหข้ไรข้ผถูข้คนอยถูอต าศนัย ยธิงที่ กวตานนัรน พระเจข้าทรงประกาศวธิบนัตธิหนซที่งแกต
อธิสราเอลดข้วย วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพรใดหรสือประโยชนรอนนั ใดจากพระเจข้าจะพรากไปจากพวก
เขา การพธิพากษากทาลนังใกลข้เขข้ามาแลข้ว
ฮชย 9:13-14

เอฟราอริมนรัทั้น ดรังทรีซึ่เราเหป็นเมมองไทระ กป็ปลยกไวจ้ในสถานทรีซึ่ถยกใจ แตห่

เอฟราอริมตจ้องนจาลยกหลานของตนไปมอบใหจ้ฆาตกร ไทระคสือ เมสืองไทระในเลบานอนซซที่งตนัรงอยถูต
บนชายฝนัที่งทะเล มนันเปป็นกรรุงทภีที่สวยงามในททาเลทภีที่ตรนังทภีสที่ วยงามและรต มรสืนที่ พระเจข้ากป็ทรงมองเอฟรา
อธิม (นนันที่ คสือ อธิสราเอล) เชตนนนัรนดข้วย แตตวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อเดป็กๆทภีที่ถถูกใหข้กาท เนธิดในอธิสราเอลจะ
ถถูกฆตาตายโดยคนอนัสซภีเรภีย อธิสราเอลจะกลายเปป็นสถานทภีที่แหตงความเศรข้าโศกและโศกนาฏกรรม
14 โอ พระเยโฮวาหห์เจจ้าขจ้า ขอประทานแกห่เขา พระองคห์จะประทานอะไรแกห่เขา ขอ
ประทานมดลยกทรีซึ่แทจ้งบบตรและหรัวนมทรีซึ่เหรีซึ่ยวแหจ้งแกห่เขาทรัทั้งหลาย ความคธิดนภีรตตอเนสือที่ งมาจากขข้อทภีที่
แลข้ว เหมสือนกนับทภีที่พระเจข้าทรงเตสือนลตวงหนข้าเกภีที่ยวกนับเดป็กๆของอธิสราเอล ผถูข้พยากรณรทตานนภีรกป็
คะยนัรนคะยอพระเจข้าวตา “โอ พระเยโฮวาหรเจข้าขข้า ขอประทานแกตเขา” นนันที่ คสือ ขอประทานมนันใหข้แกต
พวกเขาดข้วยเถธิด พระองครเจข้าขข้า นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถซงการเหป็นดภีดข้วยของผถูข้พยากรณรทตานนภีร
อธิสราเอลสมควรไดข้รบนั สธิที่งทภีที่จะพวกเขากทาลนังจะไดข้รนับ ยธิงที่ กวตานนัรน ผถูข้พยากรณรทตานนภีรยนังคะยนัรนคะยอ
พระเจข้าใหข้ประทานการแทข้งลถูกและหนัวนมทภีที่เหภีที่ยวแหข้งแกตพวกเขาดข้วย แมข้ฟนังดถูโหดรข้ายทารรุณ โฮ
เชยากป็พยากรณรถซงสภาพตตางๆทภีที่เลวรข้ายทภีที่จะเกธิดขซรนในอธิสราเอล การแทข้งลถูกและหนัวนมทภีที่

เหภีที่ยวแหข้งซซที่งระบาดไปทนัวที่ กป็หมายถซงการกนันดารอาหารและโรคภนัย พวกผถูข้หญธิงทภีที่อดอยากกป็ไมตคตอย
มภีนมใหข้ลถูกของตนดถูด และสภาพการณรตตางๆทภีที่เลวรข้ายกป็กาท ลนังจะมาถซงประชาชนของพระเจข้าทภีที่
อาจหาญทข้าทายพระเจข้าของตน
ฮชย 9:15-17

ความชรัซึ่วของเขาทบกอยห่างอยยห่ในกริลกาล เราไดจ้เกลรียดชรังเขา ณ ทรีซึ่นรัซึ่น

เราจะขรับเขาออกไปจากนริเวศของเรา เพราะความชรัซึ่วรจ้ายแหห่งการกระทจาของเขา เราจะไมห่รรักเขา
อรีกเลย เจจ้านายทรัทั้งสริทั้นของเขากป็ลจ้วนแตห่คนกบฏ แมข้กธิลกาลเดธิมเปป็นเมสืองหนซงที่ ใกลข้เยรภีโค ซซที่งอยถูตต ธิด
กนับแมตนร ทาจอรรแดนซซงที่ เปป็นทภีที่ๆโยชถูวาไดข้ตรนังศถูนยรบนัญชาการของตนในระหวตางการพธิชธิตแผตนดธินนนัรน
นนันที่ กป็ไมตใชตกธิลกาลทภีที่ถถูกพถูดถซงตรงนภีร กตอนสมนัยของโฮเชยา อภีกเมสืองหนซที่งทภีที่ชสืที่อวตากธิลกาลกป็มภีอยถูรต ะ
หวตางเบธเอลกนับชธิโลหร (ในเขตแดนของอาณาจนักรฝตายเหนสือ) มนันเปป็นกองบนัญชาการใหญตของ
พวกผถูข้พยากรณรเทป็จและความฉข้อฉลทางศาสนาของอาณาจนักรฝตายเหนสือ พระเจข้าจซงทรงพรรณนา
ถซงความเกลภียดชนังของพระองครทมภีที่ ภีตตอความชนัวที่ รข้ายของสถานทภีที่แหตงนภีร พระองครจซงทรงปฏธิญาณวตา
จะขนับไลตพวกเขาไปจากแผตนดธินนนัรน (นนันที่ คสือ นธิเวศของพระองคร) พระเจข้าจะไมตทรงแสดงความ
เมตตาตตออธิสราเอลอภีกตตอไปแลข้ว พวกผถูข้นทาทนัรงหมดของพวกเขาตตางเปป็นคนดสืรอดข้านและมนักกบฏ
16 เอฟราอริมถยกทจาลายเสรียแลจ้ว รากของเขากป็เหรีซึ่ยวแหจ้งไป เขาทรัทั้งหลายจะไมห่มรีผลอรีก เออ
แมจ้วห่าเขาจะเกริดลยกหลาน เรากป็จะฆห่าผยจ้บรังเกริดจากครรภห์ซงซซึ่ เปป็นทรีซึ่รรักของเขาเสรีย เมสืที่อมองไปใน
อนาคตอนันใกลข้ พระเจข้ากป็ทรงพยากรณรวาต เอฟราอธิม (นนันที่ คสือ อาณาจนักรฝตายเหนสือ) กทาลนังจะถถูก
ททาลาย เหมสือนตข้นไมข้ตข้นหนซงที่ ไมตโตเพราะรากของมนันไดข้เหภีที่ยวแหข้งไปแลข้ว พวกเขากป็จะไมตออกผล
อภีกตตอไปแลข้ว แมข้พวกเขาใหข้กาท เนธิดลถูกๆ พระเจข้ากป็ทรงปฏธิญาณวตาพวกเขาจะตายในการเผาผลาญ
ทภีที่จะมานนัรน
17 พระเจจ้าของขจ้าพเจจ้าจะเหวรีซึ่ยงเขาทริทั้งไป เพราะเขาทรัทั้งหลายมริไดจ้เชมซึ่อฟรังพระองคห์ เขาจะ
เปป็นคนพเนจรอยยทห่ ห่ามกลางประชาชาตริทรัทั้งหลาย ดข้วยการบอกเปป็นลางทภีที่ลซกซซรง โฮเชยาประกาศวตา
พระเจข้ากทาลนังจะปฏธิเสธอธิสราเอลจากการเปป็นประชาชาตธิหนซที่ง เพราะวตาพวกเขาไมตยอมใสต ใจตตอ

พระเจข้าของพวกเขา พวกเขากป็จะพเนจรอยถูทต ตามกลางประชาชาตธิทรนังปวงในไมตชข้า แนตนอนวตานนันที่
ไดข้เกธิดขซรนแลข้วและยนังเปป็นเชตนนนัรนอยถูจต นทรุกวนันนภีร
*****
ภนำพรวมของโฮเชยนำ 10: ในบทถทดไปนททั้ พระเจผู้าทรงกลช่าวโทษอสิสราเอลตช่อไปเพราะการ
นทบถชอรผปเคารพของพวกเขาในขผู้อ 1-8 จากนททั้นพระองคณ์กป็ทรงคะยททั้นคะยอพวกเขาใหผู้กลทบใจใหมช่
ในขผู้อ 9-15
ฮชย 10:1-2

อริสราเอลเปป็นเถาองบห่นทรีซึ่เปลห่าประโยชนห์ ซซงซึ่ เกริดผลสจาหรรับตรัวเขาเอง

เกริดผลมากขซทั้นเทห่าใด ยริงซึ่ สรจ้างแทห่นบยชามากขซนทั้ เทห่านรัทั้น เมมซึ่อประเทศของเขาเฟมซึ่องฟยขซทั้นเขากป็ยงริซึ่ ใหจ้
เสาศรักดริดิ์สริทธริดิ์ของเขาเจรริญขซทั้น อธิสราเอลเปป็นเถาองรุตนหนซที่งทภีที่ไมตมภีผลอะไรใหข้พระเจข้าเลย พวกเขา
กลนับมรุตงแตตจะออกผลใหข้ตนัวเอง การมรุตงแตตตนัวเองและผลประโยชนรของตนัวเองจซงปรากฏชนัดเจน
และความเหมสือนกนับวนัฒนธรรมสมนัยใหมตกปป็ รากฏชนัดเจนเหลสือเกธิน เมสืที่ออธิสราเอลเหป็นวตาตนเจรธิญ
ขซรน แทนทภีจที่ ะขอบพระครุณพระเยโฮวาหรพระเจข้า พวกเขากลนับสรข้างแทตนบถูชารถูปเคารพเพธิมที่ มากขซรน
เมสืที่อพวกเขาสทาราญกนับความเจรธิญมากขซรน พวกเขากป็สรข้างเสาศนักดธิธสธิทธธิธ (นนันที่ คสือ รถูปเคารพ) แพงๆ
มากยธิงที่ ขซรน
2 จริตใจของเขาถยกแบห่งออก บรัดนรีทั้เขาจซงตจ้องทนรรับโทษของความผริด พระองคห์จะทรงพรัง
แทห่นบยชาของเขาลง และทจาลายเสาศรักดริดิ์สริทธริดิ์ของเขาเสรีย ใจของพวกเขาไดข้ถถูกแบตงออกแลข้วระ
หวตางพระเยโฮวาหรพระเจข้ากนับรถูปเคารพตตางๆของพวกเขา ดนังนนัรน พวกเขาจะถถูกพบวตามภีความผธิด
วนันนนัรนกทาลนังเขข้ามาใกลข้อยตางรวดเรป็วเมสือที่ พระเจข้าจะทรงททาลายแทตนบถูชารถูปเคารพตตางๆและเสา
ศนักดธิธสธิทธธิธ (นนันที่ คสือ รถูปเคารพ) ตตางๆของพวกเขาเสภีย นนันที่ จะสทาเรป็จจรธิงเมสือที่ อนัสซภีเรภียกวาดไปทนัวที่ แผตน
ดธินนนัรนและททาลายมนันเสภีย
ฮชย 10:3-4

คราวนรีทั้เขาจะพยดเปป็นแนห่วห่า "เราไมห่มรีกษรัตรริยห์ เพราะเราไมห่ยจาเกรง

พระเยโฮวาหห์ หากเรามรีกษรัตรริยห์ ทห่านจะทจาประโยชนห์อะไรใหจ้แกห่เราบจ้าง" มภีหลายชตวงเวลาใน
ประวนัตธิศาสตรรของอาณาจนักรฝตายเหนสือทภีที่ไมตมกภี ษนัตรธิยรทภีที่ชอบดข้วยกฎหมายอยถูบต นบนัลลนังกรเลย แตต

กลนับมภีพวกคนทภีที่ยดซ อทานาจแทน บางคนกป็เตป็มใจยอมรนับวตาสภาพทภีที่นตาเศรข้าของตนเปป็นเพราะพวก
เขามธิไดข้ยทาเกรงพระเยโฮวาหรพระเจข้า ดนังนนัรน กษนัตรธิยรทภีที่เปป็นมนรุษยรทภีที่ตายไดข้จะททาอะไรแกตพวกเขาทภีที่
พระเจข้าทรงททาไมตไดข้? หรสือการยกเหตรุผลและความเหป็นของบางคนในอธิสราเอลในสมนัยนนัรนกป็เปป็น
เชตนนนัรน นนันที่ คสือ กษนัตรธิยรทภีที่เปป็นคนตตางชาตธิอยตางแชลมาเนเสอรรแหตงอนัสซภีเรภียจะททาอะไรแกตพวกเขา
ไดข้?
4 เขาพยดพลห่อยๆ เขาทจาพรันธสรัญญาดจ้วยคจาปฏริญาณลมๆแลจ้งๆ การพริพากษาจซงงอกงามขซทั้น
มาเหมมอนดรีหมรีอยยห่ในรห่องรอยไถทรีซึ่ในทบห่งนา นอกเหนสือจากการนนับถสือรถูปเคารพและการเลตนชถูข้ของ
อาณาจนักรฝตายเหนสือแลข้ว พวกเขายนังมภีความผธิดในเรสืที่องการฉข้อโกง การหลอกลวงและการละเมธิด
ขข้อสนัญญาตตางๆ ดนังนนัรน อภีกสาเหตรุหนซที่งสทาหรนับการพธิพากษาจซงปรากฏใหข้เหป็น เหมสือนวนัชพสืชมภีพธิษ
งอกขซรนในทรุตงนาหนซที่งทภีที่ถถูกไถแลข้ว การพธิพากษากป็จะงอกขซรนตตอสถูข้พวกเขาเชตนกนัน
ฮชย 10:5-6

ชาวสะมาเรรียจะหวาดกลรัวเพราะเหตบลยกวรัวทรีซึ่เบธาเวน คนทรีซึ่นรัซึ่นจะ

ไวจ้ทบกขห์เพราะรย ปนรัทั้น และปฏริมากรปบโรหริตของทรีซึ่นรัซึ่นซซซึ่งเคยชมนซึ่ ชมยรินดรีกบรั รย ปนรัทั้นกป็จะพริลาปรจซึ่าไหจ้
เพราะเหตบสงห่าราศรีทรีซึ่หมดไปจากรย ปนรัทั้น
แมข้อธิสราเอลไดข้กลตาวอยตางเยตอหยธิงที่ วตาพวกเขาไมตมภีเหตรุผลใหข้ตข้องกลนัว (ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ใน
ขข้อ 3) พระเจข้ากป็ทรงเตสือนวตาบรรดาผถูข้อยถูอต าศนัยแหตงกรรุงสะมาเรภีย ซซงที่ เปป็นเมสืองเอกของอาณาจนักร
ฝตายเหนสือจะหวาดกลนัวจรธิงๆเพราะเหตรุรถูปลถูกวนัวทองคทาทนัรงสองนนัรนของพวกเขา เบธาเวนอยถูตต ธิ
ดกนับเบธเอลและเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นทภีที่ๆรถูปลถูกวนัวทองคทารถูปหนซที่งในสองรถูปนนัรนของเยโรโบอนัมถถูกตนัรง
ไวข้ (เดธิมทภีรถูปหนซงที่ ถถูกตนัรงไวข้ทภีที่ดานและอภีกรถูปถถูกตนัรงไวข้ทภีที่เบธเอล แตตเหป็นไดข้ชดนั วตาตลอดเวลาหลายปภี
รถูปทภีที่ดานนนัรนไดข้ถถูกขโมยไป รถูปลถูกวนัวทนัรงสองนนัรนถถูกเรภียกในตอนแรกตรงนภีรในรถูปพหถูพจนร แตตตตอ
มาหลนังจากนนัรนกป็ถถูกเรภียกในรถูปเอกพจนร) อยตางไรกป็ตาม วนันนนัรนกทาลนังจะมาในไมตชข้าเมสืที่อชาวกรรุงสะ
มาเรภียและพวกปรุโรหธิตทภีที่ชนสืที่ ชมยธินดภีในรถูปลถูกวนัวทองคทานนัรนจะไวข้ทรุกขรเพราะมนัน มนันจะถถูกยซดไป
โดยคนอนัสซภีเรภียและถถูกเอาไป

6 เออ รย ปเคารพนรันทั้ เองกป็จะตจ้องถยกนจาไปยรังอรัสซรีเรรีย เปป็นบรรณาการแกห่กษรัตรริยห์เยเรป็บ เอฟ
ราอริมจะไดจ้รรับความอรัปยศ และอริสราเอลจะรยจ้สกซ อรับอายขายหนจ้าเหตบแผนการของเขา รถูปลถูกวนัว
ทองคทานนัรนแหตงเบธาเวน (นนันที่ คสือ เบธเอล) จะถถูกสต งไปยนังอนัสซภีเรภียเพสือที่ เปป็นบรรณาการแกตกษนัตรธิยร
เยเรป็บ ชสืที่อหลนังนภีรเปป็นชสือที่ เรภียกหนซที่งมากกวตา โดยมภีความหมายตรงตนัววตา ‘ผถูตข้ ตอสถูข้’ ตรงนภีรมนันอาจหมาย
ถซงแชลมาเนเสอรร เพราะเหตรุนร ภีเอง อธิสราเอลจะอนับอายทภีที่ไปกราบไหวข้รถูปเคารพทภีที่ไรข้อทานาจเชตนนนัรน
ฮชย 10:7-8

สจาหรรับสะมาเรรีย กษรัตรริยขห์ องเขาจะมลายไปเหมมอนฟองทรีซึ่ลอยอยยห่

บนผริวนจทั้า กษนัตรธิยรองครสรุดทข้ายแหตงอาณาจนักรฝตายเหนสือคสือ โฮเชยาผถูข้ซซที่งถถูกถอดจากราชบนัลลนังกรและ
ถถูกจทาครุกโดยแชลมาเนเสอรรกษนัตรธิยรแหตงอนัสซภีเรภีย เหมสือนฟองทภีโที่ ผลตขร ซนมาเพราะนทราทภีที่ถถูกททาใหข้
กระเพสืที่อม โฮเชยากป็ถถูกถอดจากบนัลลนังกรของตนเชตนกนัน
8 ปยชนรียสถานสย งของเมมองอาเวน อรันเปป็นบาปของอริสราเอล จะตจ้องถยกทจาลาย ตจ้นไมจ้ทรีซึ่มรี
หนามและผรักทรีซึ่มรีหนามจะงอกขซทั้นบนแทห่นบยชาของเขา เขาจะรจ้องบอกกรับภยเขาวห่า "จงปกคลบมเรา
ไวจ้" และรจ้องบอกเนรินเขาวห่า "จงลจ้มทรับเราเถริด" อาเวนเปป็นรถูปยตอของ เบธาเวน ซซที่งอยถูตต ธิดกนับเบธ
เอลและจรธิงๆแลข้วกป็เปป็นคทาเหมสือนของมนัน ปถูชนภียสถานสถูงตตางๆของเมสืองอาเวนยตอมหมายถซงการ
นมนัสการรถูปลถูกวนัวทองคทานนัรนแหตงเบธเอล พระเจข้าทรงเตสือนวตามนันจะถถูกททาลายในไมตชข้า สถานทภีที่
นมนัสการรถูปเคารพเหลตานภีรจะถถูกปกคลรุมดข้วยวนัชพสืชและหนาม ความสธิรนหวนังจะมากมายเสภียจน
พวกเขาจะรข้องขอภถูเขาทนัรงหลายใหข้ลข้มทนับพวกเขา อยตางหลนังนภีรเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นสทานวนสมนัย
โบราณของตะวนันออกกลางทภีที่หมายถซงความสธิรนหวนังสรุดๆ ดถู ลถูกา 23:30 และวธิวรณร 6:16
ฮชย 10:9

โอ อริสราเอลเออ๋ย เจจ้าไดจ้กระทจาบาปตรัทั้งแตห่สมรัยกริเบอาหห์ เขายรังหยรัด

อยยห่อยห่างนรัทั้น สงครามในกริเบอาหห์ไมห่มาทรันลยกหลานแหห่งความชรัซึ่วชจ้า พระทนัยทภีที่อตอนโยนของพระเจข้า
สาดแสงทะลรุผาต นหมถูตเมฆแหตงการพธิพากษาทภีที่ใกลข้เขข้ามา พระองครทรงครทที่าครวญวตาอธิสราเอลไดข้ยก
ตนัวใหข้แกตความบาปมาตนัรงแตตสมนัยกธิเบอาหร นภีอที่ าจหมายถซงการทภีที่อธิสราเอลไดข้ยกตนัวใหข้แกตความบาป
มาตนัรงแตตสมนัยพวกผถูข้วธินธิจฉนัยแหตงอธิสราเอล – สมนัยแรกสรุดของมนัน กธิเบอาหรอาจหมายถซงการนตา
สะอธิดสะเอภียนนนัรนของเลวภีคนนนัรนและภรรยานข้อยของเขาตามทภีที่ถถูกบนันทซกไวข้ในผถูข้วธินจธิ ฉนัย 19 และ

สต วนทภีที่เหลสือของขข้อนภีรกลตาวยข้อนถซงสงครามครนัรงนนัรนทภีที่เกธิดขซรนทภีที่กธิเบอาหรในผถูข้วธินธิจฉนัย 20-21 ความ
คธิดทภีที่เปป็นไปไดข้ตรงนภีรกคป็ สือวตา ความบาปในอธิสราเอลและการพธิพากษาทภีที่ตามมากป็สสืบตตอมาจนถซง
โมงนนัรน
ฮชย 10:10-11

เราประสงคห์จะลงโทษพวกเขา ชนชาตริทรัทั้งหลายจะประชบมกรันสยจ้เขา

เมมซึ่อเขามรัดตรัวเองไวจ้ในรอยไถสองแถวของเขา พระเจข้าจซงทรงประกาศความปรารถนาและเจตนา
ของพระองครทภีที่จะตภีสอนอาณาจนักรฝตายเหนสือ อนัสซภีเรภียจะลข้อมพวกเขาในการศซกและบนังคนับพวกเขา
เหมสือนลถูกวนัวทภีที่ดรสือดซงใหข้รนับแอกแหตงการเปป็นทาส คทาทภีแที่ ปลเปป็น รอยไถ (อายสิน) มนักถถูกแปลเปป็น
‘ดวงตา’ ความหมายอาจเปป็นไดข้วาต อธิสราเอลจะถถูกมนัดตตอหนข้าตตอตาพวกเขาเอง (ความคธิดเรสือที่ ง
‘รอยไถ’ อาจมาจากขข้อทภีที่ตามมา)
11 เอฟราอริมเปป็นวรัวสาวทรีซึ่ไดจ้รรับการสอน มรันชอบนวดขจ้าว เราจซงผห่านเลยคออรันงามของ
มรันไวจ้ แตห่เราจะเอาเอฟราอริมเขจ้าเทรียมแอก ยยดาหห์กป็ตจ้องไถ ยาโคบตจ้องคราดสจาหรรับตนเอง พระเจข้า
ทรงใชข้การเลตนคทาซซที่งอยตางนข้อยมภีลนักษณะเสภียดสภี เอฟราอธิมถถูกเรภียกวตาวนัวสาวทภีไที่ ดข้รนับการฝซก วนัวสาว
ยตอมเปป็นแมตววนั ทภีที่ยงนั อายรุนข้อย หรสือเปป็นลถูกวนัวตนัวหนซที่ง สต วนหนซงที่ ของการนนับถสือรถูปเคารพของเอฟรา
อธิมคสือการนมนัสการรถูปลถูกวนัวทองคทานนัรนทภีที่เบธเอล อยตางไรกป็ตาม อธิสราเอลไดข้ถถูกสอนแลข้ว พวกเขา
ไดข้ถถูกฝซกโดยพระเจข้าแลข้ว พวกเขารถูข้ดภีกวตาใคร ความคธิดทภีสที่ ทาคนัญกวตาคสือ ลถูกวนัวตนัวหนซงที่ ทภีที่ถถูกฝซกใหข้ยทที่า
(นวด) ขข้าว สนัตวรชนธิดนภีรชอบประโยชนรทไภีที่ ดข้จากการกธินขข้าว แตตมนนั กป็โมโหงานของมนัน อธิสราเอล
ตลอดหลายรข้อยปภีไดข้ชอบประโยชนรตตางๆของการเปป็นประชาชนของพระเจข้าแตตกกป็ บฏตตอการ
ปรนนธิบนัตธิพระเจข้า ตอนแรกพระเจข้าไดข้ทรงยนับยนัรงการพธิพากษาไวข้ (นนันที่ คสือ ผตานเลย) จากประชาชน
ของพระองคร
แตตบนัดนภีรพระเจข้าไดข้ทรงตนัรงพระทนัยแลข้ววตาเอฟราอธิมจะถถูกขภีที่ นนันที่ คสือ ถถูกททาใหข้เปป็นทาสรนับใชข้
อยตางสธิรนเชธิง ยถูดาหรทภีที่อยถูทต างใตข้จะไถตตอไป แตตยาโคบ (นนันที่ คสือ อธิสราเอล) จะถถูกคราด คทาทภีที่แปลวตา
คราดสจาหรรับตนเอง (ซาดทด) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘คราด’ ความหมายทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ แมข้ยถู

ดาหรจะไดข้รนับอนรุญาตใหข้คงอยถูตต ตอไปสนักระยะหนซที่ง อาณาจนักรฝตายเหนสือ (นนันที่ คสือ ยาโคบ) กป็จะถถูก
คราด – นนันที่ คสือ ถถูกไถ
ฮชย 10:12-13

จงหวห่านความชอบธรรมไวจ้สจาหรรับตรัว จงเกรีซึ่ยวผลของความ

เมตตา เจจ้าจงไถดรินทรีซึ่รจ้างอยยห่ เพราะเปป็นเวลาทรีซึ่จะแสวงหาพระเยโฮวาหห์ จนกระทรัซึ่งพระองคห์จะ
เสดป็จมาโปรยความชอบธรรมลงใหจ้แกห่เจจ้า ดนังนนัรนพระเจข้าจซงทรงคะยนัรนคะยอประชาชนทภีที่มนักกบฏ
ของพระองครใหข้หวตานความชอบธรรมและพวกเขาจะเกภีที่ยวความเมตตา ทรงใชข้ภาพเปรภียบของ
การปรนับหนข้าดธินตตอไป พระเจข้าทรงเรภียกใหข้พวกเขาไถดธินของพวกเขา นนันที่ คสือ เตรภียมดธินแหตงใจ
ของพวกเขาเพสืที่อทภีที่จะแสวงหาองครพระผถูข้เปป็นเจข้า เมสืที่อนนัรนพระองครกจป็ ะเสดป็จมาและโปรยความชอบ
ธรรมลงบนพวกเขาดรุจฝน พระเจข้าจซงเรภียกประชาชนของพระองครใหข้หนันกลนับจากความชนั วที่ ชข้าของ
พวกเขาและกลนับใจใหมต และพระองครจะทรงเปภีที่ยมดข้วยความเมตตาและสต งความชอบธรรมและ
พระพรตตางๆของมนันมายนังพวกเขา
13 เจจ้าทรัทั้งหลายไดจ้ไถความชรัซึ่วมา แลจ้วเจจ้าทรัทั้งหลายไดจ้เกรีซึ่ยวความชรัซึ่วชจ้า เจจ้าไดจ้รรับประทาน
ผลของการมบสา ดจ้วยเหตบวห่าเจจ้าวางใจในทางของเจจ้าและในจจานวนพลรบของเจจ้า นตาเศรข้าทภีที่ตลอด
เวลาหลายปภีอธิสราเอลไดข้ไถความชนัวที่ และไดข้เกภีที่ยวความบาปเปป็นผล พวกเขาไดข้รนับประทานผลของ
การมรุสาแลข้ว – การมรุสาทภีที่วาต รถูปลถูกวนัวทองคทาทนัรงสองนนัรนของเยโรโบอนัมเปป็นพระของพวกเขา ดถู 1
พงศรกษนัตรธิยร 12:28 พวกเขาไดข้วางใจในการนนับถสือรถูปเคารพของตนและพวกผถูข้นทาของประชาชาตธิ
ของพวกเขาทภีที่เหป็นดภีดวข้ ยกนับการหมธิที่นประมาทเชตนนนัรน บนัดนภีรพวกเขากทาลนังจะเผชธิญหนข้ากนับผลทภีที่
ตามมาตตางๆของมนัน
ฮชย 10:14-15

เหตบฉะนรัทั้นเสรียงสงครามจซงจะเกริดขซทั้นทห่ามกลางชนชาตริของเจจ้า

ปจ้อมปราการทรัทั้งสริทั้นของเจจ้าจะถยกทจาลายอยห่างกรับกษรัตรริยชห์ รัลมรันทจาลายเมมองเบธารห์เบลในวรัน
สงคราม พวกแมห่ถยกฟาดลงอยห่างยรับเยรินพรจ้อมกรับลยกของนาง เสภียงโกลาหลแหตงสงครามและ
ความพตายแพข้กาท ลนังจะเกธิดขซรนกนับพวกเขาแลข้ว ปข้อมปราการตตางๆและทภีที่มนันที่ เขข้มแขป็งทางทหารของ
พวกเขาจะถถูกเหยภียบยทที่าเมสืที่อชนัลมนัน (ชสืที่อยตอของแชลมาเนเสอรรกษนัตรธิยรแหตงอนัสซภีเรภีย) ไดข้เหยภียบยทที่า

และททาใหข้เมสืองเบธารรเบลพตายแพข้ อนันหลนังนภีรคสือ กรรุงหนซที่งในกธิเลอาดทางทธิศตะวนันออกซซที่งโดตงดนัง
เปป็นขตาวในสมนัยนนัรน คนอนัสซภีเรภียไดข้เขตนฆตากระทนังที่ พวกแมตและหญธิงมภีครรภรตอนทภีพที่ วกเขาททาลาย
เมสืองเบธารรเบล ความโหดเหภีรยมเดภียวกนันนภีรกาท ลนังมรุตงหนข้ามาสถูตอาณาจนักรฝตายเหนสือ
15 เมมองเบธเอลจะกระทจาแกห่เจจ้าเชห่นนรีทั้แหละเพราะความชรัซึ่วรจ้ายใหญห่ยงริซึ่ ของเจจ้า ในรบห่งเชจ้า
วรันหนซซึ่งกษรัตรริยห์อสริ ราเอลจะถยกตรัดขาดเสรียหมดสรินทั้ ความบาปของการนมนัสการรถูปลถูกวนัวทองคทา
นนัรนแหตงเบธเอลจะกตอใหข้เกธิดความสยองแบบคลข้ายๆกนันในอาณาจนักรฝตายเหนสือ เหตรุผลกป็คสือ ความ
ชนัวที่ รข้ายใหญตยธิงที่ ของพวกเขา ในวนันเดภียว นนันที่ คสือในรรุตงเชข้าวนันหนซงที่ กษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอล (โฮเชยา)
จะถถูกถอดจากบนัลลนังกร นภีที่หมายถซงความพตายแพข้ของสะมาเรภียอยตางรวดเรป็วและฉนับพลนัน คทาเตสือน
ของพระเจข้าคสือ พวกเขาตข้องกลนับใจจากความบาปของตน มธิฉะนนัรน ความสยดสยองใหญตยงธิที่ จะรอ
คอยพวกเขาในการพธิชธิตโดยคนอนัสซภีเรภีย
*****
ภนำพรวมของโฮเชยนำ 11: บทนทขทั้ องโฮเชยากลช่าวถจึงสองเรชอที่ ง: (1) ความอกตทญญผของ
อสิสราเอลททที่มทตช่อพระเจผู้าในขผู้อ 1-7 และ (2) ความอดทนนานและความเมตตาของพระเจผู้าททที่มทตช่อ
ประชาชนททที่ดชทั้อดจึงของพระองคณ์ในขผู้อ 8-12
ฮชย 11:1-2

ครรัทั้งเมมซึ่ออริสราเอลยรังเดป็กอยยห่ เรากป็รรักเขา เราไดจ้เรรียกบบตรชายของเรา

ออกมาจากประเทศอรียริปตห์ แมข้พระเจข้าไดข้ทรงใชข้ภาพเปรภียบอสืนที่ ๆทภีที่หมายถซงอธิสราเอล เชตน ภรรยาทภีที่
นอกใจ เปป็นตข้น ตรงนภีรพระองครกทป็ รงเรภียกอธิสราเอลวตาบรุตรชายคนหนซที่ง แนตทภีเดภียว อนัครสาวก
เปาโลใชข้ภาพเปรภียบนภีรดวข้ ยในหนนังสสือกาลาเทภียในการทภีที่เขายกขข้อสนนับสนรุนเรสือที่ งการรวมคนตตาง
ชาตธิเขข้าไปในครธิสตจนักรดข้วย – คนอธิสราเอลทนัรงหลายทภีที่เชสืที่อเปป็นบรุตร ‘แทข้ๆ’ ของพระเจข้า คนตตาง
ชาตธิทร นังหลายทภีที่เชสืที่อคสือ ผถูข้ทภีที่พระเจข้าทรงรนับเปป็นบรุตร) นอกจากนนัรน นภีที่กหป็ มายถซงตอนทภีที่อธิสราเอลยนัง
เปป็นประชาชาตธิเลป็กๆอยตางชนัดเจน ดนังนนัรน พระเจข้าจซงทรงใชข้ภาพเปรภียบของเดป็กคนหนซที่ง – ชตวงเวลา
แหตงความรนักอนันอตอนโยน ดนังนนัรน พระเจข้าจซงตรนัสถซงชตวงสมนัยแรกๆเมสืที่ออธิสราเอลเปป็นลถูกทภีที่รนักคน
หนซที่งของพระองคร ตอนนนัรนเองทภีที่พระเจข้าทรงชตวยพวกเขาใหข้พนข้ ออกมาจากอภียธิปตร

2 พวกเขายริงซึ่ เรรียกเขามากเทห่าใด เขายริงซึ่ ออกไปหห่างจากพวกเขามากเทห่านรัทั้น เขาถวายสรัตว
บยชาแกห่พระบาอรัล และเผาเครมซึ่องหอมถวายแกห่รยปเคารพสลรักอยยห่เรมซึ่อยไป พระเจข้าทรงเตสือน
อธิสราเอลใหข้ระลซกวตาพระองครไดข้ทรงใชข้เหลตาผถูข้เลภีรยงแกะฝตายวธิญญาณมายนังพวกเขาแลข้ว: พวกผถูข้
พยากรณร, พวกปรุโรหธิต และพวกผถูข้วธินธิจฉนัย พวกเขาเรภียกอธิสราเอลใหข้ซสืที่อสนัตยรตตอพระเจข้าของพวก
เขา กระนนัรน ยธิงที่ พระเจข้าทรงเรภียกประชาชนของพระองคร (ผตานทางพวกผถูข้พยากรณรของพระองคร)
มากเทตาไร พวกเขากป็ยธิงที่ กบฏตตอพระองครมากขซรนเทตานนัรน พวกเขาจซงหนันหลนังของตนใหข้กบนั พระเจข้า
ของตนและถวายสนัตวบถูชาแกตรถูปเคารพตตางๆของพระบาอนัล (คทาวตา บาอาลสิม เปป็นคทาพหถูพจนรของ
พระบาอนัล) นอกจากนภีร พวกเขายนังเผาเครสืที่องหอมแกตรถูปเคารพพระตตางดข้าวอสืที่นๆดข้วย ดนังนนัรน
อธิสราเอลจซงเพธิกเฉยและหมธิที่นเกภียรตธิพระบธิดาผถูข้สถธิตในสวรรครทภีที่ยธิงที่ ใหญตของพวกเขาผถูข้ไดข้ทรงชตวย
พวกเขาใหข้พนข้ จากอภียธิปตรแลข้ว
ฮชย 11:3-4

แตห่เรานรีซึ่แหละสอนเอฟราอริมใหจ้เดริน เราอบจ้มเขาทรัทั้งหลายไวจ้ แตห่เขา

หาทราบไมห่วห่า เราเปป็นผยจ้รรักษาเขาใหจ้หาย พระเจข้าทรงใชข้ภาพเปรภียบของลถูกชายตนัวเลป็กๆคนหนซที่งตตอ
ไป พระองครทรงใชข้ภาพเปรภียบของพตอคนหนซงที่ ทภีที่จงถู แขนลถูกชายตนัวเลป็กๆคนหนซงที่ เพสืที่อหนัดเดธิน ความ
คธิดตรงนภีรกคป็ สือการทภีพที่ ระเจข้าทรงสอนอธิสราเอลผถูข้เปป็นบรุตรชายอายรุนข้อยของพระองครใหข้หนัดเดธิน (คทา
ทภีที่แปลวตา ใหจ้เดริน (ทสิรกทล) จรธิงๆแลข้วมภีความหมายวตา ‘ททาใหข้เดธิน’) พระเจข้าทรงรนักษาพวกเขาใหข้
หายจากโรคตตางๆของอภียธิปตร ดถู อพยพ 15:26 และ 32:4 ความคธิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ การดถูแลและ
ปกปข้องดข้วยความรนักทภีที่พระเจข้าประทานใหข้แกตอธิสราเอลตอนทภีที่ยนังเปป็นประชาชาตธิเลป็กๆประชาชาตธิ
หนซที่ง พระองครทรงเปป็นเหมสือนพตอคนหนซงที่ ทภีที่ดถูแลเอาใจใสต พวกเขา
4 เราจยงเขาดจ้วยสายมนบษยห์และดจ้วยปลอกแหห่งความรรัก เราเปป็นผยจ้ถอดแอกทรีซึ่ขากรรไกร
ของเขาออก และเรากจ้มลงเลรีทั้ยงเขา ภาพเปรภียบตรงนภีรวกกลนับไปยนังอนันกตอนหนข้านนัรน – ภาพเปรภียบ
ของวนัวสาวตนัวหนซงที่ ดถู โฮเชยา 10:11 พระเจข้าทรงจถูงอธิสราเอลวนัวสาวของพระองครอยตางอตอนโยน
ดข้วยสายจถูงแหตงความรนัก พระเยโฮวาหรทรงเอาแอกแหตงการเปป็นทาสออกไปจากพวกเขาและทรง
เลภีรยงพวกเขา กลตาวสนัรนๆคสือ พระเจข้าไดข้ทรงปฏธิบนัตธิกบนั อธิสราเอลอยตางกรรุณาและเปภีที่ยมดข้วยความ
เมตตามาตลอดหลายปภีเหลตานนัรน

ฮชย 11:5-6

เขาจะไมห่กลรับไปยรังแผห่นดรินอรียปริ ตห์ แตห่อรัสซรีเรรียจะเปป็นกษรัตรริยขห์ อง

เขา เพราะเขาปฏริเสธไมห่ยอมกลรับมา บนัดนภีรประมาณเจป็ดรข้อยปภีหลนังจากพระเจข้าไดข้ทรงชตวย
ประชาชนของพระองครใหข้พนข้ จากอภียธิปตรแลข้ว พระองครกทป็ รงประกาศวตาอธิสราเอล (นนันที่ คสือ
อาณาจนักรฝตายเหนสือ) จะไมตถถูกสต งกลนับไปยนังอภียธิปตร แตตพวกเขาจะถถูกททาใหข้เปป็นทาสโดยคนอนัส
ซภีเรภีย และเหตรุผลนนัรนกป็งตายนธิดเดภียว: พวกเขาไมตยอมกลนับมาหาพระเจข้าของตน
6 ดาบจะรบกรานบรรดาหรัวเมมองของเขา ทจาลายกริซึ่งทรัทั้งหลายของเขาเสรียและกลมนกรินเขาเสรีย
เพราะแผนการของเขา ดาบแหตงการพธิพากษากทาลนังจะมาบนหนัวเมสืองตตางๆแหตงเอฟราอธิม (นนันที่ คสือ
อาณาจนักรฝตายเหนสือ) เมสืองเลป็กๆและหมถูตบข้านทนัรงหลายของมนัน กธิที่งกข้านทนัรงหลายของมนันจะถถูกตนัดทธิรง
เสภียเหมสือนโดยดาบนนัรนและจะถถูกททาลาย (นนันที่ คสือ ถถูกกลสืนกธินเสภีย) การพธิพากษาทภีที่จะมานนัรนเปป็น
เพราะคทาปรซกษาเหลตานนัรน – ความคธิดหรสืออรุดมการณรตตางๆอนันตลบตะแลง – ของอาณาจนักรฝตาย
เหนสือ พวกเขาไดข้เพธิกเฉยพระเจข้าของตนและไลตตธิดตามพระตตางดข้าวตตางๆซซที่งเปป็นสธิที่งนตา
สะอธิดสะเอภียนอยตางหนซที่งตตอพระเยโฮวาหร
ฮชย 11:7

ประชาชนของเราโนจ้มไปในทางเหรินหห่างจากเรา ถซงแมจ้พวกเขา

เรรียกเขาทรัทั้งหลายใหจ้มาหาพระองคห์ผสจ้ย ย งสบ ด ไมห่มรีใครยอมยกยห่องพระองคห์ พระเจข้าทรงครทที่าครวญวตา
ประชาชนของพระองคร ซซงที่ เปป็นประชาชาตธิทภีที่พระองครไดข้ทรงเลภีรยงดถูมาตนัรงแตตยนังแบเบาะมนักถอย
หตางไปจากพระองคร ความหมายทภีแที่ ฝงอยถูใต นคทาวตา เสชที่อมถอย กป็เปป็นความหมายของวนัวสาวตนัวหนซงที่
ทภีที่ใชข้กภีบของมนันตะกรุยดธินและดซงตนัวไปขข้างหลนังเพสือที่ ขนัดขสืนนายของมนัน มนันเปป็นภาพเปรภียบของการ
กบฏและการขนัดขสืน ภาพเปรภียบสมนัยใหมตกคป็ งจะเปป็นภาพของสรุนนัขดสืรอดซงตนัวหนซงที่ ทภีที่มสภี ายจถูงผถูกคอ
และดซงตนัวของมนันออกหตางจากนายของมนันอยตางสรุดกทาลนัง อธิสราเอลมรุตงทภีจที่ ะกบฏตตอพระเจข้าของ
พวกเขาอยถูรต ทที่าไป แมข้พวกผถูข้พยากรณรของพระเจข้าไดข้เรภียกอธิสราเอลใหข้หนันกลนับมาและนบนอบเชสืที่อ
ฟนังตตอพระเยโฮวาหร กป็ไมตมภีคนใดในพวกเขายกยตองพระองครเลย ภาพทภีที่ใหญตกวตากป็คสือ ประชาชนทภีที่
กบฏตตอพระเจข้าอยตางสธิรนเชธิง

ฮชย 11:8

เอฟราอริมเออ๋ย เราจะปลห่อยเจจ้าไดจ้อยห่างไร อริสราเอลเออ๋ย เราจะโยน

เจจ้าไปใหจ้ผจ้อย มซึ่นไดจ้อยห่างไร เราจะปลห่อยเจจ้าใหจ้เหมมอนเมมองอรัดมาหห์ไดจ้อยห่างไร เรากระทจาเจจ้าใหจ้เหมมอ
นเมมองเศโบยริมไดจ้อยห่างไร จริตใจของเราปรัซึ่นปห่วนอยยห่ภายใน ความเอป็นดยของเรากป็คบกรบนห่ ขซทั้น ปฏธิกธิรยธิ า
ของพระเจข้าตรงนภีรไมตไดข้เปป็นเพราะความโกรธ แตตเปป็นเพราะความโศกเศรข้า แมข้อธิสราเอลสมควร
ไดข้รนับการพธิพากษานนัรนทภีที่กาท ลนังจะตกลงบนพวกเขาแลข้ว พระเจข้าจซงทรงครทที่าครวญเหมสือนพตอคน
หนซที่งทภีโที่ ศกเศรข้า พระองครจะทรงปลตอยเอฟราอธิม (นนันที่ คสือ อาณาจนักรฝตายเหนสือ) ใหข้แกตการททาลาย
ไดข้อยตางไร? พระองครจะทรงมอบประชาชนของพระองครใหข้แกตคนอนัสซภีเรภียไดข้อยตางไร? อทดมาหณ์
และเศโบยสิมเปป็นเมสืองแหตงทภีรที่ าบใกลข้โสโดมและโกโมราหรซซที่งถถูกททาลายโดยพระเจข้าเมสืที่อโสโดม
ถถูกททาลาย ดถู พระราชบนัญญนัตธิ 29:23 พระเจข้าจซงทรงครทที่าครวญวตาพระองครจะทรงจนัดการกนับ
ประชาชนของพระองครเองเหมสือนกนับทภีที่พระองครไดข้ทรงจนัดการกนับเมสืองเหลตานนัรนทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับโส
โดมและโกโมราหรไดข้อยตางไร พระทนัยของพระเจข้าถถูกพลธิกควทที่า ในภาษาสมนัยใหมตเราอาจกลตาววตา
พระทนัยของพระองครแตกสลาย
คทาทภีที่แปลวตา ความเอป็นดย (นสิชผวมณ์) ในความหมายขนัรนพสืรนฐานทภีที่สรุดกป็หมายถซง ‘ความเวทนา
สงสาร’ ความหมายกป็คสือวตา ในพระทนัยของพระเจข้า พระองครกทป็ รงยธิงที่ กวตาเตป็มใจทภีที่จะกลนับใจจาก
การพธิพากษาทภีที่จะมานนัรน นนันที่ คสือ พระองครทรงมภีความเวทนาสงสารตตอประชาชนของพระองคร
และดนังนนัรนในขข้อทภีที่ทที่มธิ แทงนภีร พระทนัยอนันอตอนโยนของพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชาชนของพระองครจงซ ถถูก
เปธิดเผย แมข้ความบรธิสรุทธธิธของพระองครเรภียกรข้องใหข้มภีการพธิพากษาสทาหรนับการกบฏและความบาป
อนันนตาเกลภียดของอธิสราเอล กระนนัรนพระทนัยของพระเจข้ากป็แตกสลาย พระองครทรงปรารถนาทภีจที่ ะ
แสดงความเวทนาสงสารตตอพวกเขา
ฮชย 11:9

เราจะไมห่ลงอาชญาตามทรีซึ่เรากรริทั้วจรัด เราจะไมห่กลรับไปทจาลายเอฟรา

อริมอรีก เพราะเราเปป็นพระเจจ้าไมห่ใชห่มนบษยห์ เราเปป็นผยบจ้ รริสบ ทธริดิ์ทห่ามกลางพวกเจจ้า เราจะไมห่เขจ้าในเมมอง
แมข้พระเจข้ากทาลนังจะตภีสอน (นนันที่ คสือ หวดดข้วยไมข้เรภียว) ประชาชนของพระองครเพราะความบาปของ
พวกเขา พระองครกจป็ ะไมตทรงททาเชตนนนัรนดข้วยความโกรธแบบควบครุมไมตอยถูต แมข้พระองครจะทรงตภี
สอน พระองครกจป็ ะไมตทรงททาลายพวกเขาเสภีย พระองครทรงเปป็นพระเจข้า พระพธิโรธอนันบรธิสรุทธธิธของ

พระองครถถูกเจสือดข้วยความชอบธรรม ความสนัตยรซสืที่อตตอพนันธสนัญญาตตางๆของพระองคร และความ
เมตตา พระองครทรงเปป็นผถูข้บรธิสรุทธธิธ พระองครจะไมตเสดป็จเขข้ากรรุงสะมาเรภียเพสือที่ ททาลายลข้างมนันเสภียดข้วย
ความโกรธแบบฉรุดไมตอยถูต นอกจากนภีร พระองครจะไมตทรงททาลายเอฟราอธิมอทก
ฮชย 11:10-11

เขาทรัทั้งหลายจะตริดตามพระเยโฮวาหห์ไป ผยซจ้ ซซึ่งมรีสริงหนาทดรัซึ่งราชสรีหห์

เออ พระองคห์จะทรงเปลห่งพระสริงหนาท และบบตรทรัทั้งหลายของพระองคห์จะตรัวสรัซึ่นสะทจ้านมาจาก
ทริศตะวรันตก คทาพยากรณรตอนนภีรดถูเหมสือนวตาจะพถูดถซงวนันขององครพระผถูข้เปป็นเจข้าแลข้ว วนันนนัรนกทาลนังจะ
มาเมสืที่ออธิสราเอลจะดทาเนธินตามองครพระผถูข้เปป็นเจข้า นนันที่ จะไมตเกธิดขซรนแบบใหญตโตจนกวตาจะถซงวนัน
หลนังๆของยรุคเจป็ดปภีและชตวงเรธิที่มตข้นของยรุคพนันปภี ในวนันนนัรนพระเจข้าจะทรงเปลตงเสภียงคทารามออกมา
จากศธิโยน ดถู โยเอล 3:16 คทาทภีที่แปลวตา ทริศตะวรันตก (ยทม) มภีความหมายแบบตรงตนัวทภีที่สรุดวตาทะเล
นนัรน (นนันที่ คสือ ทะเลเมดธิเตอรรเรเนภียนซซงที่ อยถูทต างทธิศตะวนันตก) ความหมายตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วาต ในวนัน
ขององครพระผถูข้เปป็นเจข้า เมสืที่อพระเยซถูครธิสตรเสดป็จกลนับมาเพสืที่อปกครองและครองราชยรจากกรรุง
เยรถูซาเลป็ม คนอธิสราเอลทภีที่ถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปจะถถูกเรภียกกลนับมายนังแผตนดธินทภีที่ทรงสนัญญาไวข้
ของพวกเขาและจะตนัวสนันที่ ดข้วยความตสืที่นเตข้นและความตกตะลซง คนยธิวสตวนใหญตทภีที่ถถูกททาใหข้
กระจนัดกระจายไปจนทรุกวนันนภีรกอป็ ยถูใต นดธินแดนโพข้นทะเลตตางๆจากอธิสราเอล และหลนักๆแลข้วกป็
กระจนัดกระจายอยถูทต วนั ที่ โลกตะวนันตก
11 เขาจะตรัวสรันซึ่ สะทจ้านมาเหมมอนวริหคจากอรียริปตห์ และเหมมอนนกเขาจากแผห่นดรินอรัสซรีเรรีย
เราจะใหจ้เขากลรับไปบจ้านของเขา พระเยโฮวาหห์ตรรัสดรังนรีทั้แหละ ในวนันนนัรนเมสืที่อพระครธิสตรเสดป็จกลนับ
มาและทรงเรภียกประชาชนทภีที่กระจนัดกระจายไปของพระองครใหข้กลนับมายนังแผตนดธินของพวกเขา
พวกเขากป็จะตนัวสนันที่ ดข้วยความตสืที่นเตข้นกระวนกระวาย ในชตวงสมนัยแรกๆของการถถูกททาใหข้
กระจนัดกระจายไป พวกยธิวกป็อาศนัยอยถูใต นอภียธิปตรและอนัสซภีเรภียจรธิงๆ ดถู อธิสยาหร 11:11 และเศคารธิยาหร
10:10 ความหมายกป็คอสื วตาพวกยธิวทภีที่กระจนัดกระจายไปทนัวที่ แผตนดธินโลกจะตนัวสนันที่ ดข้วยความตสืที่นเตข้น
ตรงนภีรพระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะพาพวกเขากลนับมายนังบข้านในแผตนดธินเกธิดสมนัยโบราณของพวกเขา
ความคธิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ การททาใหข้อธิสราเอลกลนับสถูตสภาพเดธิมโดยสมบถูรณรในแผตนดธินของพวก
เขาสนักวนันหนซงที่

ฮชย 11:12

เอฟราอริมไดจ้กรัทั้นลจ้อมเราไวจ้ดจ้วยความมบสา และวงศห์วานอริสราเอล

ลจ้อมเราดจ้วยเลห่หห์ลวง แตห่ยยดาหห์ยงรั ปกครองอยยห่กบรั พระเจจ้าและสรัตยห์ซอมซึ่ อยยกห่ รับพวกวริสบ ทธริชน แมข้
พระเจข้าไดข้ทรงสทาแดงพระองครเองวตาอดทนนานและไดข้แสดงความเมตตาตตออธิสราเอลทภีที่มนักกบฏ
แลข้ว กระนนัรนอาณาจนักรฝตายเหนสือ (นนันที่ คสือ เอฟราอธิมและอธิสราเอล) กป็ยนังดทาเนธินชภีวธิตในความมรุสา
ตตอไปอยถูดต ภี ความมรุสานนัรนอาจเปป็นอนันทภีที่ถถูกเรธิที่มตข้นโดยเยโรโบอนัมเมสือที่ เขาตนัรงรถูปลถูกวนัวทองคทาทนัรงสอง
นนัรนทภีที่เบธเอลและดาน จากนนัรนเขากป็บอกคนอธิสราเอลวตา “โอ อธิสราเอลเออ๋ย จงดถูพระของทตาน ดถูเถธิด
พระองครผถูข้ทรงนทาทตานทนัรงหลายออกจากประเทศอภียธิปตร” (1 พงศรกษนัตรธิยร 12:28) ความมรุสานนัรนยนัง
อยถูเต รสือที่ ยมาจนถซงสมนัยของโฮเชยา แมข้ยถูดาหรทภีที่อยถูทต างใตข้มภีขข้อบกพรต องตตางๆและความบาปของมนัน
อยตางนข้อยมนันกป็ไมตไดข้หนันไปนนับถสือรถูปเคารพอยตางเปป็นทางการเหมสือนอยตางทภีพที่ ภีที่นข้องในฝตายเหนสือ
ของพวกเขาไดข้กระททา จะวตาไปแลข้ว พวกเขากป็ยงนั ปกครองอยตางสอดคลข้องกนับพระเยโฮวาหร
พระเจข้าอยถูตต ตอไป และยถูดาหรกยป็ นังสนัตยรซสืที่อตตอพระเจข้าของนางอยถูเต หมสือนเดธิมหากเทภียบกนันแลข้ว
*****
ภนำพรวมของโฮเชยนำ 12: พระเจผู้าทรงโตผู้แยผู้งกทบประชาชนของพระองคณ์ตช่อไป ในบทนททั้
พระองคณ์ทรงเตชอนอสิสราเอลใหผู้ระลจึกถจึงพระพรตช่างๆททพที่ ระองคณ์ไดผู้ประทานใหผู้แกช่พวกเขาในขผู้อ
1-6 และพระองคณ์ทรงเตชอนอสิสราเอลใหผู้ระลจึกวช่าพวกเขาไดผู้ยทที่วยจุพระองคณ์อยช่างไรในขผู้อ 7-14
ฮชย 12:1

เอฟราอริมเลรีทั้ยงตนดจ้วยลม และตามหาลมตะวรันออกอยยห่ วรันยรังคจซึ่า

เขาทวรีความมบสาและการรกรจ้าง เขาทจาพรันธสรัญญากรับอรัสซรีเรรียและขนเอานจทั้ามรันไปใหจ้อรียริปตห์ เอฟ
ราอธิมซซงที่ เปป็นวนัวสาวทภีดที่ รสือดซง แทนทภีที่จะกธินหญข้าดภีๆแหตงความจรธิงของพระเจข้า กลนับสถูดดมสายลม
แหตงหลนักคทาสอนตตางๆของสมนัยนนัรน พวกเขากทาลนังหวตานใหข้ลม แตตจะเกภีที่ยวลมหมรุน ดถู โฮเชยา 8:7
การแนะนทาใหข้รถูข้จนักกนับการนนับถสือพระบาอนัลและการนนับถสือรถูปเคารพรถูปแบบอสืนที่ ๆสต วนใหญตแลข้ว
มาจากทธิศตะวนันออก – โมอนับและอนัมโมนทภีที่อยถูทต างทธิศตะวนันออก ตลอดหลายปภีนร นัน อธิสราเอลไดข้
แตตเพธิมที่ การมรุสาตตางๆแหตงการนนับถสือรถูปเคารพซซที่งมภีแตตจะเปป็นเชสืรอเพลธิงใหข้แกตการรกรข้างวตางเปลตาทภีที่
จะมาของพวกเขา เมสือที่ ตระหนนักถซงภนัยครุกคามทภีที่กาท ลนังจะมาของอนัสซภีเรภีย อาณาจนักรฝตายเหนสือกป็

พยายามตธิดสธินบนพวกเขาดข้วยบรรณาการ ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 15:19, 20 และ 17:3,4 พวกเขาลองใชข้
วธิธภีเดภียวกนันนภีรกบนั อภียธิปตรในการสต งนทรามนันมะกอกไปใหข้คนเหลตานนัรน ดถู อธิสยาหร 57:9 และเอเสเคภียล
27:17 กลตาวสนัรนๆกป็คสือ อธิสราเอลพยายามทภีที่จะหลภีกเลภีที่ยงการพธิพากษาจากประชาชาตธิเหลตานภีรโดย
การเสภียสต วยบรรณาการใหข้แกตพวกเขาหรสือททาการคข้ากนับพวกเขา อยตางไรกป็ตาม มนันกป็เปป็นความ
พยายามทภีที่กระททาโดยพซงที่ กทาลนังแหตงเนสืรอหนนัง
ฮชย 12:2-5

พระเยโฮวาหห์ทรงมรีคดรีกรับยยดาหห์และจะลงโทษยาโคบตามการ

ประพฤตริของเขา และจะทรงทดแทนเขาตามการกระทจาของเขา แมข้จรุดสนใจหลนักของโฮเชยา
สต วนใหญตแลข้วอยถูทต ภีที่อาณาจนักรฝตายเหนสือแหตงอธิสราเอล พระเจข้ากป็ทรงประกาศคดภีหนซที่งกนับยถูดาหรเชตน
กนัน แมข้ยถูดาหรเปป็นผถูข้ชอบธรรมมากกวตาเอฟราอธิมทภีที่อยถูทต างเหนสือเมสือที่ เทภียบกนันแลข้ว พระเจข้ากป็ทรง
สนัญญาวตายถูดาหรจะถถูกลงโทษเพราะความบาปของพวกเขาเชตนกนัน พระเจข้าจซงทรงประกาศการ
ตอบแทนสทาหรนับความบาปของพวกเขา
3 ในครรภห์ของมารดาเขายซดสจ้นเทจ้าพรีซึ่ชายของเขา และโดยกจาลรังของเขาเอง เขาจซงมรี
อจานาจกรับพระเจจ้า ยาโคบฉวยสข้นเทข้าเอซาวพภีที่ชายของตนตอนทภีที่เขาออกมาจากครรภรมารดาของ
เขา ดถูปฐมกาล 25:25-26 เหตรุการณรนร นันทภีที่เกธิดขซรนโดยความไรข้เดภียงสาตอนเกธิดเปป็นหมายสทาคนัญ
อยตางหนซงที่ วตาพระเจข้าจะทรงเลสือกและอวยพรยาโคบแทนทภีที่จะเปป็นเอซาว พระเจข้ากทาลนังยกขข้อ
สนนับสนรุนตรงนภีรวาต พระองครไดข้ทรงอวยพรยาโคบเปป็นพธิเศษและรวมถซงอธิสราเอลดข้วยตลอดหลาย
ปภีเหลตานนัรน
4 เออ เขามรีอจานาจเหนมอทยตสวรรคห์และมรีชยรั เขารจ้องไหจ้และวริงวอนตห่อพระองคห์ เขา
พบพระองคห์ทรีซึ่เบธเอล และพระองคห์ตรรัสสนทนากรับเราทรีซึ่นรัซึ่น แนตนอนวตานภีที่เปป็นตอนทภีที่ยาโคบปลทราสถูข้
กนับทถูตสวรรครขององครพระผถูข้เปป็นเจข้าตามทภีที่บนันทซกไวข้ในปฐมกาล 32:24-25 ในการเผชธิญหนข้าครนัรง
นนัรนกนับพระเจข้า ยาโคบวธิงวอนพระเจข้าใหข้ชตวยเขาใหข้พข้นจากเอซาว ดถู ปฐมกาล 32:9-12 นอกจากนภีร
เมสืที่อยาโคบกลนับมายนังเบธเอลในทภีที่สรุด พระเจข้ากป็ทรงปรากฏแกตเขาอภีกครนัรงและยสืนยนันพนันธสนัญญา
ของอนับราฮนัมกนับเขาอภีกครนัรง ดถู ปฐมกาล 38:9-15

5 คมอพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าแหห่งพลโยธา พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นทรีซึ่ระลซกของเขา พระเจข้า
ผถูข้ทรงชตวยอธิสราเอลและอวยพรพวกเขาตลอดหลายปภีหาใชตใครอสืที่นนอกจากองครพระผถูข้เปป็นเจข้า
พระเจข้าจอมโยธา – พระเยโฮวาหรพระเจข้า วลภีสรุดทข้ายจรธิงๆแลข้วมภีความหมายวตาพระเยโฮวาหรคสือ
พระนามของพระองคร – พระนามทภีที่พระองครทรงเปป็นทภีที่จดจทา ความคธิดทภีที่สทาคนัญกวตาในเรสืที่องทนัรงหมด
นภีรกคป็ สือวตาพระเจข้าไดข้ทรงโปรดปราน ชตวยเหลสือและอวยพรยาโคบ (นนันที่ คสือ อธิสราเอล) ตลอดหลาย
ศตวรรษอยตางชนัดเจน พระองครทรงเปป็นพระเจข้าแหตงอธิสราเอล
ฮชย 12:6

"เหตบฉะนรัทั้นเจจ้าจงกลรับมาหาพระเจจ้าของเจจ้า ยซดความเมตตาและ

ความยบตริธรรมไวจ้ใหจ้มรัซึ่น และรอคอยพระเจจ้าของเจจ้าอยยห่เสมอ" ผถูข้พยากรณรทตานนภีรจซงรข้องเรภียกคน
อธิสราเอลทนัรงสองวงศรวานใหข้กลนับมาหาพระเจข้าของพวกเขา เขากทาชนับพวกเขาใหข้แสดงความ
เมตตาและกระททาความยรุตธิธรรม (นนันที่ คสือ ททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้อง) นอกจากนภีร พวกเขาถถูกเรภียกใหข้ “รอคอย
พระเจข้าของเจข้าอยถูเต สมอ” อยตางหลนังนภีรจรธิงๆแลข้วคสือ จงวางใจพระองครและรอคอยพระองครทภีที่จะ
กระททากธิจในระหวตางนนัรน ดนังนนัรน คนอธิสราเอลจซงถถูกสนังที่ ใหข้กลนับมาหาพระเจข้าของพวกเขาดข้วยการก
ลนับใจใหมต และแสดงความเมตตา ยรุตธิธรรมและดทาเนธินชภีวธิตโดยความเชสืที่อ คทากทาชนับนภีรยนังมภีอยถูจต นถซง
บนัดนภีรสทาหรนับครธิสตจนักรสมนัยพระคนัมภภีรรใหมต
ฮชย 12:7-9

เขาเปป็นพห่อคจ้า ในมมอของเขามรีตราชย ขฉรีทั้ จ้อ เขารรักทรีซึ่จะบรีบบรังครับ คทาทภีที่

แปลวตา พห่อคจ้า (คานาอทน) เปป็นคทาฮภีบรถูทภีที่ใชข้เรภียก คานาอทน มนันยนังหมายถซงพวกพตอคข้าทภีที่ไรข้ยางอาย
ดข้วย พระเจข้าจซงทรงเรภียกคนอธิสราเอลแบบเหมารวม (ยถูดาหรและเอฟราอธิม) วตาเปป็นพวกคนขภีรโกง
มนันเปป็นคทาพถูดดถูถถูกแบบเนข้นชาตธิพนันธรุรเปป็นหลนัก พวกเขาเหมสือนแบบแยกไมตออกจากพวกพตอคข้าขภีร
โกงแหตงคานาอนัน ซซงที่ ขซรนชสืที่อในเรสืที่องการคข้าขายแบบขภีรโกงและเอาเปรภียบ
8 เอฟราอริมไดจ้กลห่าววห่า "แทจ้จรริงขจ้าพเจจ้าเปป็นคนมรัซึ่งมรี ขจ้าพเจจ้าหาทรรัพยห์เพมซึ่อตนเอง ในการก
ระทจาทรัทั้งหลายของขจ้าพเจจ้า เขาจะไมห่พบความชรัซึ่วชจ้าทรีซึ่นรับวห่าเปป็นความบาปไดจ้ " ขณะเดภียวกนัน เอฟ
ราอธิมโดยเฉพาะกป็โอข้อวดเรสือที่ งความมนังที่ คนังที่ ทภีที่เพธิมที่ พถูนขซรนของพวกเขา นอกจากนภีร พวกเขาประกาศ
อยตางคนหนข้าซสืที่อใจคดวตาตนเปป็นคนซสืที่อตรงในการททาธรุรกธิจของตน พวกเขาเปป็นเหมสือนคนเหลตา

นนัรนทภีโที่ ฆษณาวตา ‘อถูฐมสือสองของนายแดนคนซสืที่อตรง’ (เหมสือนเตป็นทรรถมสือสอง) กระนนัรนพระเจข้ากป็
ทรงทราบความไมตซสืที่อตรงของพวกเขา
9 เราคมอพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของเจจ้าตรัทั้งแตห่ครรัทั้งแผห่นดรินอรียปริ ตห์ เราจะกระทจาใหจ้เจจ้าอาศรัย
อยยให่ นเตป็นทห์อรีก ดรังในสมรัยทรีซึ่มรีเทศกาลเลรีทั้ยงตามกจาหนด นอกจากนภีร พวกนนักธรุรกธิจในอาณาจนักรฝตาย
เหนสือกป็โอข้อวดวตาพระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาวตาจะอวยพรพวกเขาในแผตนดธินของพวกเขา เหมสือน
เทศกาลเลภีรยงมากมายในวนันศนักดธิธสธิทธธิธตตางๆของอธิสราเอล กลตาวสนัรนๆคสือ หลายคนในอธิสราเอลหนข้า
ไมตอายทภีจที่ ะประกาศวตาผลกทาไรของพวกเขาทภีที่ไดข้มาโดยวธิธภีมชธิ อบเปป็นเพราะพระพรทภีที่ทรงสนัญญา
ไวข้ของพระเจข้า ดนังนนัรน ในเนสืรอหาสต วนนภีรพระเจข้าจซงทรงกลตาวโทษอธิสราเอลเรสืที่องความไมตซสืที่อตรง
และความหนข้าซสืที่อใจคดของพวกเขา ซซที่งเกสือบจะเปป็นการหมธิที่นประมาทอยถูรต อมรต อ
ฮชย 12:10-11

เราไดจ้พยดทางบรรดาผยจ้พยากรณห์แลจ้ว เราใหจ้เกริดนริมริตมากขซทั้น เราใหจ้

คจาอบปมาโดยทางการรรับใชจ้ของผยพจ้ ยากรณห์ พระเจข้าทรงเตสือนอธิสราเอลใหข้ระลซกวตาพระองครไดข้ตรนัส
แกตพวกเขาผตานทางพวกผถูข้พยากรณรนานมาแลข้ว พระองครไดข้ประทานนธิมธิตมากมาย (นนันที่ คสือ
ขข้อความตตางๆ) แกตผถูข้พยากรณรเหลตานนัรนซซที่งใชข้คทาอรุปมา (นนันที่ คสือ เรสือที่ งราวเปรภียบเทภียบ) ทภีที่หลากหลาย
เพสืที่อประกอบการสอนพวกเขา แมข้อธิสราเอลไดข้ททาบาป พระเจข้ากป็ทรงเตสือนพวกเขามานานดข้วย
ขข้อความตตางๆทภีที่เขข้าใจงตาย
11 มรีความชรัวซึ่ ชจ้าในกริเลอาดหรมอ แนห่นอนเขาทรัทั้งหลายกป็เปป็นอนริจจรัง เขาเอาวรัวผยจ้ถวายบยชา
ในกริลกาล เออ แทห่นบยชาของเขากป็จะเหมมอนกองหรินอยยห่บนรอยไถในทจ้องนา พระเจข้าจซงทรงถาม
แบบไมตตข้องการคทาตอบวตา “มภีความชนัวที่ ชข้าในกธิเลอาดหรสือ” คทาตอบของพระองครชนัดเจนอยถูแต ลข้ว
พวกเขาเปป็นอนธิจจนัง พวกเขาถวายวนัวผถูข้เปป็นเครสือที่ งสนัตวบถูชาบนแทตนบถูชารถูปเคารพตตางๆในกธิลกาลทภีที่
อยถูอต ภีกฟากของแมตนร ทาจอรรแดนจากกธิเลอาด การนนับถสือพระบาอนัลเขข้ามาในอธิสราเอลจากโมอนับและ
กธิเลอาดซซที่งอยถูทต างทธิศตะวนันออก แทตนบถูชารถูปเคารพตตางๆของแผตนดธินนนัรนเปป็นเหมสือนกข้อนดธินใน
รอยไถตตางๆของทข้องนาทภีที่เพธิงที่ ถถูกไถใหมตๆ กลตาวอภีกนนัยหนซงที่ แทตนบถูชารถูปเคารพตตางๆมภีอยถูมต ากมาย
ทนัวที่ แผตนดธินนนัรน

ฮชย 12:12-14

ยาโคบหนรีไปยรังแผห่นดรินอารรัม อริสราเอลไดจ้ทจางานเพมซึ่อจะไดจ้ภรรยา

ทห่านเลรีทั้ยงแกะเพมซึ่อใหจ้ไดจ้ภรรยา พระเจข้าทรงเลตายข้อนประวนัตธิความเปป็นมาของยาโคบ (และรวมถซง
อธิสราเอลดข้วย) ตอนเปป็นหนรุตม ยาโคบหนภีไปยนังซภีเรภียและรนับใชข้ลาบนันสธิบสภีที่ปภีเพสืที่อทภีที่จะไดข้ภรรยาคน
หนซที่ง เขาดถูแลฝถูงปศรุสนัตวรของลาบนันในซภีเรภีย
13 พระเยโฮวาหห์ทรงนจาคนอริสราเอลขซทั้นมาจากอรียริปตห์โดยผยจ้พยากรณห์คนหนซงซึ่ พระองคห์
ทรงรรักษาเขาไวจ้โดยผยจ้พยากรณห์คนหนซซึ่ง พระเจข้าทรงเลตาประวนัตธิศาสตรรของอธิสราเอลขข้ามมาและ
เตสือนใหข้พวกเขาระลซกวตาพระเจข้าทรงชตวยพวกเขาใหข้พนข้ จากอภียธิปตรโดยผถูพข้ ยากรณรคนหนซงที่ ของ
พระเยโฮวาหร (นนันที่ คสือ โมเสส) พระเจข้ายนังทรงใชข้โมเสสเพสืที่อเลภีรยงดถูและนทาพวกเขามายนังแผตนดธิน
นนัรนทภีพที่ ระองครไดข้ทรงสนัญญาพวกเขาไวข้ดวข้ ย
14 เอฟราอริมกระทจาใหจ้พระองคห์ทรงพริโรธอยห่างขมขมซึ่น ดรังนรัทั้นพระองคห์ทรงปลห่อยใหจ้เลมอด
ของเขาตริดอยยห่กบรั เขา และองคห์พระผยจ้เปป็นเจจ้าทรงสนองเขาดจ้วยความอรัปยศซซงซึ่ เขาใหจ้ตกกรับ
พระองคห์ ในแบบเดภียวกนับทภีที่อธิสราเอลไดข้ยนัวที่ ยรุโมเสสอยตางขมขสืที่น พวกเขาไดข้ยนัวที่ ยรุพระเจข้าของตนใหข้
ทรงพระพธิโรธเชตนกนัน ดนังนนัรนโลหธิตของพวกเขาเองจะตกลงบนพวกเขา เพราะอธิสราเอลไดข้เหยภียด
หยามพวกผถูข้พยากรณรของพระเจข้าตนัรงแตตโมเสสเปป็นตข้นมา ความเหยภียดหยามนนัรนกป็จะกลนับมาสนอง
พวกเขาเองดข้วย ความบาปยตอมมภีผลทภีที่ตามมาตตางๆ ผถูข้ใดหวตานอะไรไวข้ เขากป็จะเกป็บเกภีที่ยวสธิที่งนนัรน
ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตาของบทนภีรกคป็ สือวตา แมข้พระเจข้าไดข้ทรงอวยพรและชตวยเหลสือประชาชน
ของพระองครตลอดหลายปภีเหลตานนัรน พวกเขากป็เพธิกเฉยพระองครและเกลสือกกลนัรวในความบาป พวก
เขาเมธินเฉยการทรงเรภียกของพระเจข้าใหข้กลนับใจใหมต ดนังนนัรน พระเจข้าจซงทรงเตสือนวตาประวนัตธิความ
บาปอนันยาวนานของพวกเขาจะยข้อนกลนับมาหาพวกเขา
*****
ภนำพรวมของโฮเชยนำ 13: บทนทแทั้ บช่งเนชทั้อหาไดผู้เปป็นสองสช่วน: (1) พระเจผู้าทรงสรจุปยช่อ
ประวทตสิศาสตรณ์และความบาปของอสิสราเอลในขผู้อ 1-8 (2) จากนททั้นพระองคณ์ทรงสทญญาเรชอที่ งพระ
เมตตาและการกลทบสผช่สภาพเดสิมในอนาคตในขผู้อ 9-16

ฮชย 13:1-2

เมมซึ่อเอฟราอริมพยดดจ้วยตรัวสรันซึ่ เขาไดจ้ยกยห่องตรัวเองในอริสราเอล แตห่

เมมซึ่อเอฟราอริมไดจ้กระทจาผริดดจ้วยพระบาอรัล เขากป็ตาย พระเจข้าทรงเลตายข้อนอยตางยตอๆวตากาลครนัรงหนซงที่
เอฟราอธิมเคยถตอมใจและดทาเนธินในความยทาเกรงองครพระผถูข้เปป็นเจข้า ดนังนนัรนพระเจข้าจซงทรงยกชถู
ตระกถูลนนัรนใหข้เปป็นตระกถูลชนัรนนทาแหตงอาณาจนักรฝตายเหนสือ อยตางไรกป็ตาม เมสือที่ เอฟราอธิม (และสต วนทภีที่
เหลสือของอาณาจนักรฝตายเหนสือ) หนันไปนนับถสือพระบาอนัล พวกเขากป็ตายฝตายวธิญญาณ แมข้รถูปลถูกวนัว
ทองคทาทนัรงสองนนัรนแหตงเบธเอลและดานในทางเทคนธิคแลข้วไมตใชตการนนับถสือพระบาอนัล พวกมนันกป็
เกภีที่ยวขข้องกนันอยตางใกลข้ชธิด วธิหารตตางๆทภีที่ถถูกสรข้างถวายแกตพระบาอนัลมนักมภีรถูปจทาลองวนัวหนรุตมอยถูดต ข้วย
ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาเมสืที่ออธิสราเอลหนันไปนนับถสือรถูปเคารพ พวกเขากป็เทตากนับตายฝตายวธิญญาณ
แลข้วตตอพระพนักตรรพระเจข้า
2 เดรีดี๋ยวนรีทั้เขายริงซึ่ ทจาบาปมากขซทั้น และสรจ้างรย ปหลห่อไวจ้สจาหรรับตรัวเปป็นรย ปเคารพทรีซึ่สรจ้างดจ้วย
เงรินตามความคริดของเขาเอง เปป็นงานของชห่างทรีซึ่สรจ้างขซนทั้ ทรัทั้งนรัทั้น เขากลห่าววห่า "สจาหรรับคนทรีซึ่ถวาย
สรัตวบยชาแดห่สงริซึ่ เหลห่านรีทั้ จงใหจ้เขาจบบรย ปลยกวรัว" พอผตานไปหลายปภี อธิสราเอลกป็ไลตตามความบาปของ
การนนับถสือรถูปเคารพมากขซรนเรสืที่อยๆโดยสรข้างรถูปเคารพนนับไมตถวข้ นทภีที่ททาดข้วยเงธิน รถูปเคารพทภีที่ไมตมภี
ชภีวธิตเหลตานภีรเปป็นผลงานแหตงความคธิด (นนันที่ คสือ ความเขข้าใจ) ทภีวที่ ธิปลาสของพวกเขาเอง นอกจากนภีร
อรุตสาหกรรมการททารถูปเคารพกป็ชตวยขนับเคลสืที่อนเศรษฐกธิจของทข้องถธิที่นดข้วย พวกชตางฝภีมสือประจทาทข้อง
ถธิที่นไดข้กาท ไรงามจากการททารถูปเคารพเงธินตตางๆ บรรดาคนทภีที่นทาเครสือที่ งสนัตวบถูชาตตางๆมาถวายแกตรถูป
ลถูกวนัวทองคทาทนัรงสองนนัรนจะตข้องจรุบรถูปลถูกวนัวทนัรงสองนนัรน มนันเปป็นการนมนัสการทภีที่หมธิที่นประมาทโดย
แทข้
ฮชย 13:3

เพราะฉะนรัทั้นเขาจซงเหมมอนหมอกในเวลาเชจ้า หรมอเหมมอนนจทั้าคจ้างทรีซึ่

หายไปตรัทั้งแตห่เชจ้า เหมมอนแกลบทรีซึ่ลมหมบนพรัดไปจากลานนวดขจ้าว หรมอเหมมอนควรันทรีซึ่ออกมาจาก
ชห่องลม พระเจข้าจซงทรงใชข้ภาพเปรภียบสามอยตางเพสือที่ พรรณนาถซงความไรข้เสถภียรภาพทภีที่จะเกธิดขซรน
ของอธิสราเอล (1) พวกเขาจะเปป็นเหมสือนหมอกยามเชข้าซซที่งจางหายไปในไมตชข้า (2) พวกเขาจะเปป็น
เหมสือนแกลบทภีที่ถถูกลมพนัดไปจากลานนวดขข้าว (3) พวกเขาจะเปป็นเหมสือนควนันไฟซซที่งหลนังจากออก
มาจากปลตองไฟแลข้วกป็จางหายไป อาณาจนักรฝตายเหนสือกทาลนังเสภียความมภีเสถภียรภาพไปเพราะการ

นนับถสือรถูปเคารพของมนัน และเหมสือนภาพเปรภียบทนัรงสามนนัรนขข้างบน พวกเขาจะหายไปในไมตชข้าใน
ฐานะประชาชาตธิหนซที่ง
ฮชย 13:4

เราคมอพระเยโฮวาหห์ พระเจจ้าของเจจ้า ตรัทั้งแตห่ครรัทั้งแผห่นดรินอรียปริ ตห์ เจจ้า

ทรัทั้งหลายไมห่รจ้จย รักพระอมซึ่นนอกจากเรา เพราะไมห่มรีผ จ้ชย วห่ ยอมซึ่นใดนอกจากเรา ทนัรงทภีมที่ ภีการละทธิรงความ
จรธิงและความบาปในอธิสราเอล พระเจข้ากป็ทรงวธิงวอนอธิสราเอลใหข้ระลซกถซงพระองคร พระองคร
ผถูข้ทรงเปป็นพระเยโฮวาหรทรงเปป็นพระเจข้าของพวกเขามาตนัรงแตตสมนัยทภีพที่ ระองครทรงพาพวกเขาออก
มาจากอภียธิปตร ดนังนนัรนพระเจข้าทรงเตสือนใหข้พวกเขาระลซกถซงขข้อแรกของบนัญญนัตธิสธิบประการ แนตทภี
เดภียวไมตมพภี ระผถูข้ชตวยใหข้รอดองครอนสืที่ นอกจากพระเยโฮวาหรพระเจข้า แนตนอนวตานนันที่ เปป็นความจรธิง
สทาหรนับอธิสราเอล แมข้พวกเขาไดข้ลมสื พระองครไปนานแลข้วกป็ตาม
ฮชย 13:5-6

เรานรีซึ่แหละทรีซึ่คจ้นบ เคยกรับเจจ้าทรีซึ่ในถริซึ่นทบรกรันดาร ในแผห่นดรินทรีซึ่กรันดาร

นจทั้า นภีอที่ าจหมายถซงสมนัยการอพยพและการรต อนเรต อยถูใต นถธิที่นทรุรกนันดารของอธิสราเอล พระเจข้าทรง
รถูข้จกนั พวกเขาในวนันนนัรน อภีกครนัรงทภีที่พระองครทรงททาใหข้อธิสราเอลระลซกถซงประวนัตธิศาสตรรสมนัยแรกๆทภีที่
พวกเขาไดข้ลมสื ไปนานแลข้ว
6 เมมซึ่อเขาไดจ้รรับประทานเตป็มคราบแลจ้ว เขากป็อริซึ่มหนจา และจริตใจของเขากป็ผยองขซทั้น เพราะ
ฉะนรันทั้ เขาจซงลมมเราเสรีย จากความยากจนในอภียธิปตรและความแหข้งแลข้งแหตงถธิที่นทรุรกนันดาร พระเจข้า
ไดข้ทรงนทาพวกเขาเขข้ามาในแผตนดธินหนซที่งซซงที่ เปป็นทรุตงหญข้าทภีที่อรุดมสมบถูรณร ทภีที่นนันที่ พระองครทรงสนอง
ความปรารถนาตตางๆของพวกเขา หลนังจากไดข้สมความปรารถนาของพวกเขาแลข้ว อธิสราเอลกป็ลสืม
พระเจข้าของพวกเขาในทนันทภี เมสือที่ พวกเขาสรุขสบาย ผถูข้คนกป็มนักไมตมองขซรนไปขข้างบน อธิสราเอลมภี
ความผธิดในเรสืที่องนภีรเหมสือนกนับครธิสเตภียนมากมายจนทรุกวนันนภีร
ฮชย 13:7-8

ดรังนรัทั้นเราจซงเปป็นเหมมอนสริงโตตห่อเขา และเราจะซบห่มคอยอยยตห่ ามทาง

อยห่างเสมอดาว เพราะการไมตรถูข้จกนั สทานซกบรุญครุณและความชนัวที่ ชข้าของอธิสราเอล พระเจข้าจซงทรง
ปฏธิญาณวตาจะเปป็นสนัตวรนกนั ลตาทภีที่ตตอสถูข้พวกเขา เหมสือนสธิงโตหรสือเสสือดาวตนัวหนซที่งทภีที่เดธินตามเหยสืที่อของ
มนัน พระเจข้าจะทรงกลายเปป็นศนัตรถูผถูข้หนซที่งทภีที่ทรงอทานาจเพสืที่อตตอสถูข้พวกเขา

8 เราจะตะครบบเขาอยห่างกรับแมห่หมรีทรีซึ่ถยกพรากลยก เราจะฉรีกอกของเขาและจะกรินเขาเสรียทรีซึ่
นรัซึ่นอยห่างสริงโต สรัตวห์ปห่าทบห่งจะฉรีกเขา เหมสือนแมตหมภีทภีที่ลถูกๆของมนันถถูกเอาตนัวไป พระเจข้าจะทรงไลตลตา
อธิสราเอลดข้วยความกรธิรวยธิงที่ นนัก ภาพประกอบทภีที่เสภียดสภีปรากฏตรงนภีร เมสือที่ เยสืที่อหรุมข้ หนัวใจเรธิที่มอข้วนพภี มนัน
กป็ททาใหข้ใจแขป็งกระดข้าง แนตนอนวตานนันที่ เปป็นสธิที่งทภีที่เกธิดขซรนแลข้วกนับอธิสราเอล พวกเขาไดข้ททาใจของตน
ใหข้แขป็งกระดข้างตตอพระเจข้า พระเจข้าจซงจะฉภีกหนัวใจทภีที่แขป็งกระดข้างของพวกเขาใหข้เปธิดออกเหมสือน
หมภีตนัวหนซงที่ ทภีที่โมโห เหมสือนสธิงโตหรสือสนัตวรนกนั ลตาชนธิดอสืที่นๆ พระองครจะทรงกนัดกธินพวกเขาเสภีย
ฮชย 13:9-11

โอ อริสราเอลเออ๋ย เจจ้าไดจ้ทจาลายตรัวเอง แตห่เราชห่วยเจจ้าไดจ้ แมข้พระเจข้า

เพธิที่งประกาศความพธินาศของพวกเขาไป พระองครกทป็ รงครทที่าครวญใหข้กบนั ประชาชนทภีที่ดรสือรนัรนของ
พระองคร ในความเปป็นจรธิงแลข้ว อธิสราเอลไดข้ททาลายตนัวพวกเขาเองแลข้ว ความชตวยเหลสือใดกป็ตามมภี
อยถูใต นพระเจข้าทภีที่แทข้จรธิงของพวกเขาเทตานนัรน
10 เราประสงคห์เปป็นกษรัตรริยขห์ องเจจ้า กษรัตรริยอห์ มซึ่นๆทรีสซึ่ ามารถชห่วยเจจ้าในเมมองทรัทั้งหลายของเจจ้า
อยยห่ทรีซึ่ไหน และผยจ้ปกครองของเจจ้าอยยห่ทรีซึ่ไหน คมอพวกเหลห่านรัทั้นทรีซึ่เจจ้าไดจ้กลห่าวเรมซึ่องเขาวห่า "ขอตรัทั้ง
กษรัตรริยแห์ ละเจจ้านายไวจ้ใหจ้แกห่ขจ้าพเจจ้า" พระเจข้าทรงเสนอทภีที่จะเปป็นกษนัตรธิยรของพวกเขาดข้วยความ
อตอนโยน ใครอภีกจะสามารถชตวยทนัรงแผตนดธินของพวกเขาใหข้พข้นไดข้? พวกผถูข้ใหญตของประชาชาตธิ
นนัรนอยถูทต ภีที่ไหนทภีที่กลตาววตา “ขอตนัรงกษนัตรธิยรและเจข้านายไวข้ใหข้แกตขข้าพเจข้า?” แนตนอนวตาพระเจข้าทรงอข้าง
ยข้อนถซง 1 ซามถูเอล 8:4-7 เมสือที่ พวกผถูข้ใหญตของแผตนดธินนนัรนรข้องขอกษนัตรธิยรองครหนซที่งเหมสือนประชาชา
ตธิอสืที่นๆ พระเจข้าทรงบอกซามถูเอลผถูข้พยากรณรทภีที่ทข้อใจของพระองครวาต พวกเขาไมตไดข้ปฏธิเสธเขาแตต
ปฏธิเสธพระเจข้าของพวกเขา กระนนัรนพระเจข้ากป็ทรงเสนอพระองครเองแกตอธิสราเอลอภีกครนัรงในฐานะ
กษนัตรธิยรของพวกเขา
11 เพราะความกรริวทั้ ของเรา เราจซงใหจ้เจจ้ามรีกษรัตรริยห์ และเพราะความโกรธของเรา เราจซงเอา
กษรัตรริยนห์ รัทั้นไปเสรีย แนตนอนวตากษนัตรธิยรองครนร นันคสือ ซาอถูล เขาไมตเคยเปป็นตนัวเลสือกทภีที่สมบถูรณรแบบของ
พระเจข้าเลย อธิสราเอลยนัวที่ ยรุพระเจข้าใหข้ประทานตามคทาขอของพวกเขา กระนนัรนซาอถูลกป็กลนับกลาย
เปป็นผถูข้บภีบบนังคนับคนหนซที่งและสรุดทข้ายแลข้วพระเจข้าทรงกทาจนัดเขาไปเสภียเพราะความบาปของเขา

ฮชย 13:12-13

ความชรัซึ่วชจ้าของเอฟราอริมกป็หห่อไวจ้ บาปของเขากป็เกป็บสะสมไวจ้

อาณาจนักรฝตายเหนสือถถูกเรภียกวตาเอฟราอธิมอภีกครนัรง อธิสราเอลไดข้มดนั ตนัวเองไวข้โดยความบาปของพวก
เขาเอง นอกจากนภีร พวกเขายนังพยายามปกปธิดความบาปของตนอภีกดข้วย
13 การเจป็บทจ้องเตมอนใหจ้เขาคลอดกป็มาถซงเขา แตห่เขาเปป็นบบตรชายทรีซึ่เขลา ดจ้วยวห่าถซงเวลา
แลจ้วเขากป็ไมห่ยอมคลอดออกมา เพราะความบาปอนันเลวรข้ายของพวกเขา ความเจป็บปวดเหมสือนหญธิง
เจป็บทข้องใกลข้คลอดจะบนังเกธิดแกตพวกเขา คทาพยากรณรนร ภียอต มหมายถซงการรรุกรานและการพธิชธิตของ
อนัสซภีเรภียทภีที่ใกลข้เขข้ามา พระเจข้าทรงประกาศวตาเอฟราอธิมเปป็นบรุตรทภีที่ไมตมภีปญ
นั ญา – คนโงตคนหนซที่ง เขา
ไมตยอมพยายามดซงตนัวเองออกจากความเจป็บปวดแหตงการพธิพากษาทภีที่กาท ลนังเขข้ามาใกลข้เลย พวกเขา
สามารถและควรดซงตนัวเองออกจากการพธิพากษาทภีที่จะมานนัรนเพราะความบาปของตน กระนนัรนพวก
เขากป็ไมตยอมและไมตไดข้ททาเชตนนนัรน ดนังนนัรน ความเจป็บปวดอนันยธิงที่ ใหญตจซงรอคอยพวกเขาอยถูต
ฮชย 13:14

เราจะไถห่เขาใหจ้พจ้นอจานาจแดนคนตาย เราจะไถห่เขาใหจ้พจ้นความ

ตาย โอ มรัจจบราชเออ๋ย เราจะเปป็นภรัยพริบรัตริทรัทั้งหลายของเจจ้า โอ แดนคนตายเออ๋ย เราจะเปป็นความ
พรินาศของเจจ้า การกลรับใจเสรียใหมห่จะถยกบดบรังไวจ้พจ้นสายตาของเรา แมข้การพธิพากษาโดยอนัสซภีเรภีย
กทาลนังใกลข้เขข้ามา พระเจข้ากป็ทรงสาดแสงเรสืองรองแหตงความหวนังเขข้ามาทตามกลางความมสืดทภีที่กาท ลนังกตอ
ตนัวขซรน พระองครทรงสนัญญาวตาจะจตายคตาไถตและไถตตนัวอธิสราเอลจากความตายและหลรุมศพ ความคธิด
หลายประการถถูกสสืที่อตรงนภีร (1) ความตายและหลรุมศพในบรธิบทตรงนภีรอาจหมายถซงความตายและ
การฟสืร นคสืนชภีพของอธิสราเอลในฐานะประชาชาตธิหนซที่งเมสืที่อพระเจข้าทรงใหข้พวกเขากลนับสถูตแผตนดธิน
ของพวกเขาสนักวนันหนซที่ง แมข้พระองครจะทรงตภีสอนพวกเขาโดยททาใหข้ประชาชาตธินร ภีตายโดยการก
ระจนัดกระจายไป (13:1) สนักวนันหนซที่งพระองครกจป็ ะทรงททาใหข้พวกเขาฟสืร นคสืนชภีพอภีกในฐานะ
ประชาชาตธิหนซที่ง ดถู เอเสเคภียล 37
(2) มภีการอข้างอธิงทภีที่ชนัดเจนถซงการเปป็นขซรนจากตายของคนทนัรงหลาย อนัครสาวกเปาโลอข้างอธิง
ถซงขข้อความตอนนภีรใน 1 โครธินธร 15:55 โดยประยรุกตรใชข้มนนั กนับการเปป็นขซรนจากตายของผถูข้ชอบธรรม
กลตาวโดยสรรุป พระเจข้าทรงสนัญญาเรสืที่องการเปป็นขซรนใหมตสทาหรนับอธิสราเอล ทนัรงในฐานะประชาชาตธิ

หนซที่งและในฐานะบรุคคล ยธิงที่ กวตานนัรนพระองครทรงปฏธิญาณวตาพระองครจะไมตทรงเฉไฉไปจากการ
นนัรนเลย พระองครจะไมตทรงเปลภีที่ยนพระทนัย (นนันที่ คสือ กลนับใจเสภียใหมต)
ฮชย 13:15-16

แมจ้วห่าเขาจะงอกงามขซทั้นทห่ามกลางพรีซึ่นจ้อง ลมตะวรันออก คมอลมของ

พระเยโฮวาหห์จะพรัดมา ขซทั้นมาจากถริซึ่นทบรกรันดาร และตานจทั้าของเขาจะแหจ้งไป และนจทั้าพบของเขากป็จะ
แหจ้งผาก ลมนรันทั้ จะรริบของมรีคห่าทรัทั้งหมดเอาไปจากคลรังของเขา แมข้จะมภีคทาสนัญญาเรสือที่ งการกลนับสถูต
สภาพเดธิมและการเปป็นขซรนใหมตในอนาคต พระเจข้ากป็ตรนัสชนัดเจนวตาการพธิพากษาจะมาอยถูดต ภี แมข้เอฟ
ราอธิมไดข้เจรธิญขซรนและเกธิดผลมาก (นนันที่ คสือ ประสบความสทาเรป็จ) ลมตตางๆแหตงการพธิพากษากป็กาท ลนัง
มา ในปาเลสไตนร ลมตะวนันออกเปป็นลมทภีรที่ ข้อนและแหข้งโดยพนัดมาจากทะเลทราย ในบรธิบทนภีร มนัน
เปป็นภาพเปรภียบหนซที่งของการพธิพากษาแบบตภีสอน ประเทศทภีที่เคยเกธิดผลมากจะกลายเปป็นทะเล
ทราย เหมสือนในหนข้าแลข้ง แหลตงนทราตตางๆทภีที่คร ทาจรุนชภีวธิตจะเหสือดแหข้งเสภีย แมข้แตตเสบภียงอาหารทภีที่ถถูก
เกป็บสะสมไวข้กจป็ ะถถูกปลข้นรธิบไปเสภีย กลตาวโดยสรรุปกป็คอสื ความยากลทาบากกทาลนังจะมา
16 สะมาเรรียจะกลายเปป็นทรีซึ่รกรจ้าง เพราะเธอไดจ้กบฏตห่อพระเจจ้าของเธอ เขาทรัทั้งหลายจะลจ้ม
ลงดจ้วยดาบ ทารกของเขาจะถยกจรับโยนลงใหจ้แหลกเปป็นชริทั้นๆ และหญริงมรีครรภห์จะถยกผห่าทจ้อง สะมา
เรภียนครหลวงของอาณาจนักรฝตายเหนสือจะถถูกททาใหข้พาต ยแพข้และถถูกททาลายในการพธิพากษาทภีที่กาท ลนัง
มานนัรนโดยอนัสซภีเรภีย จะมภีความโหดเหภีรยมผธิดมนรุษยรมนากระททาตตอแผตนดธินนนัรน – กระทนังที่ ตตอพวกเดป็ก
ทารกและหญธิงมภีครรภร นอกจากนภีร ทนัรงหมดกป็เปป็นผลลนัพธรของการกบฏของอาณาจนักรฝตายเหนสือทภีที่
กระททาตตอพระเจข้าของนาง
*****
ภนำพรวมของโฮเชยนำ 14: ความคสิดหลายประการปสิดทผู้ายหนทงสชอโฮเชยา: (1) คอาวสิงวอน
ใหผู้กลทบใจใหมช่ในขผู้อ 1-3; (2) พระสทญญาเรชที่องการรทกษาใหผู้หายและการกลทบสผช่สภาพเดสิมสอาหรทบ
อสิสราเอลททที่กลทบใจใหมช่ในขผู้อ 4-8 และ (3) ความยจุตสิธรรมแหช่งมรรคาทททั้งหลายของพระเจผู้าในขผู้อ
9

ฮชย 14:1-3

โอ อริสราเอลเออ๋ย จงกลรับมาหาพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของเจจ้า เจจ้า

สะดบดกป็เพราะความชรัวซึ่ ชจ้าของเจจ้า หลนังจากไดข้เลตายข้อนถซงความบาปของอธิสราเอลอยตางละเอภียดใน
หนนังสสือเลตมนภีรมาตลอดทนัรงเลตมแลข้ว ผถูข้พยากรณรทตานนภีรจซงรข้องเรภียกประชาชนของเขาใหข้กลนับมาหา
พระเยโฮวาหรพระเจข้าของพวกเขา ความตกตทที่าของพวกเขาเปป็นเพราะความบาปทภียที่ าวนานของ
พวกเขา
2 จงนจาถจ้อยคจามาดจ้วยและกลรับมาหาพระเยโฮวาหห์ จงทยลพระองคห์วห่า "ขอทรงโปรดยก
ความชรัซึ่วชจ้าทรัทั้งหมด ขอทรงพระกรบณารรับขจ้าพระองคห์ทรัทั้งหลาย ขจ้าพระองคห์จซงจะนจาลยกวรัวแหห่งรริม
ฝรีปากของขจ้าพระองคห์ทรัทั้งหลายมาถวาย โฮเชยาคะยนัรนคะยออธิสราเอลใหข้อธธิษฐานตตอพระเจข้าของ
พวกเขา โดยวธิงวอนพระองครใหข้ยกโทษความบาปของพวกเขาและรนับพวกเขาไวข้ในพระครุณของ
พระองคร ความคธิดทภีที่แฝงอยถูใต นวลภีทภีที่วาต “จงนทาถข้อยคทามาดข้วย” ในบรธิบทนภีรกหป็ มายถซงการแสดงการก
ลนับใจใหมตของพวกเขาออกมาเปป็นคทาพถูดทภีที่ชดนั ถข้อยชนัดคทาใหข้พระเจข้าไดข้ยธิน กลตาวอภีกนนัยหนซงที่
พระเจข้าทรงคะยนัรนคะยอพวกเขาใหข้อธธิษฐานดข้วยการกลนับใจใหมตและแสวงหาพระเมตตาและ
พระครุณของพระเจข้า ความคธิดทภีอที่ ยถูใต น “ลถูกวนัวแหตงรธิมฝภีปากของขข้าพระองครทรนังหลาย” หมายถซง
เครสือที่ งสนัตวบถูชาแหตงปากของพวกเขา ภาพเปรภียบของการถวายลถูกวนัวเปป็นเครสือที่ งสนัตวบถูชานนัร นกป็เปป็น
ความคธิดตนัรงตข้น ความคธิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาเมสือที่ พระเจข้าจะทรงรนับพวกเขาไวข้ในพระครุณและพระ
เมตตาของพระองคร พวกเขากป็จะเปลตงคทาสรรเสรธิญแดตพระองคร
3 อรัสซยรจะไมห่ชห่วยขจ้าพระองคห์ทรัทั้งหลาย ขจ้าพระองคห์ทรัทั้งหมดจะไมห่ขรีซึ่มจ้า ขจ้าพระองคห์ทรัทั้ง
หลายจะไมห่กลห่าวตห่อไปวห่า `พระของเราทรัทั้งหลาย' แกห่สงริซึ่ ทรีซึ่มมอของขจ้าพระองคห์ไดจ้สรจ้างขซทั้น เพราะวห่า
ในพระองคห์ลยกกจาพรจ้าพห่อพบพระกรบณาคบณ" ความคธิดตรงนภีรตตอเนสืที่องจากสองขข้อทภีที่แลข้ว เมสือที่
อธิสราเอลจะกลนับมาหาพระเจข้าของพวกเขา อธธิษฐานเพสืที่อขอการยกโทษและสรรเสรธิญพระองคร
โฮเชยากป็แสดงโครงรต างของคทาอธธิษฐานเชตนนภีรใหข้พวกเขา อนัชซถูรหมายถซงอนัสซภีเรภีย เมสืที่ออธิสราเอล
กลนับมาหาพระเจข้าของพวกเขา พวกเขาจะตข้องประกาศวตาอนัสซภีเรภียไมตไดข้ชตวยเหลสืออะไรพวกเขา
เลย การขภีมที่ ข้าหนภีไปไมตใชตทางแกข้ปนัญหา นอกจากนภีร พวกเขาจะปฏธิญาณวตารถูปเคารพทนัรงหลายทภีที่โงต
เขลาทภีที่พวกเขาททาขซรนดข้วยมสือของตนยตอมไมตใชตพระของพวกเขาอยตางแนตนอน มภีความชตวยเหลสือ

และความเมตตาอยถูใต นพระเยโฮวาหรเทตานนัรน ลถูกกทาพรข้าจะไดข้พบพระกรรุณาครุณในพระองครเทตานนัรน
อธิสราเอลไดข้ททาใหข้ตนัวพวกเขาเองเปป็นลถูกกทาพรข้าพตอไปแลข้วจรธิงๆวนันนนัรนจซงกทาลนังจะมาเมสืที่อพวกเขา
จะตระหนนักในทภีที่สรุดวตาความรอดของพวกเขามภีอยถูใต นพระองครเทตานนัรน
ฮชย 14:4-5

เราจะชห่วยรรักษาเขาใหจ้หายจากการกลรับสรัตยห์ของเขา เราจะรรักเขา

ทรัทั้งหลายดจ้วยเตป็มใจ เพราะวห่าความกรริทั้วของเราหรันไปจากเขาแลจ้ว ในวนันนนัรนเมสือที่ อธิสราเอลกลนับมา
หาพระเจข้าของพวกเขาดข้วยการกลนับใจใหมต ในสต วนของพระองครแลข้วพระเจข้ากป็ทรงปฏธิญาณวตาจะ
รนักษาการกลนับสนัตยรของพวกเขาใหข้หาย รวมถซงผลทภีที่ตามมาทนัรงหมดของการกลนับสนัตยรนร นันดข้วย
พระองครทรงสนัญญาวตาจะรนักพวกเขาอยตางเตป็มใจ เพราะวตาความกรธิรวของพระองครทภีที่มตภี ตอพวกเขาจะ
กลายเปป็นเรสืที่องในอดภีต
5 เราจะเปป็นเหมมอนนจทั้าคจ้างแกห่อริสราเอล เขาจะเบริกบานอยห่างดอกบรัว เขาจะหยรัซึ่งรากเหมมอน
เลบานอน ในวนันนนัรนเมสือที่ อธิสราเอลหนันกลนับมาหาพระเจข้าของพวกเขา พระองครกทป็ รงสนัญญาวตาจะ
เปป็นพระพรอยตางหนซงที่ แกตพวกเขาเหมสือนนทราคข้างทภีที่อยถูบต นหญข้าในฤดถูรข้อน อธิสราเอลกป็จะเตธิบโต
เหมสือนอยตางดอกลธิลลภีอนันนตาอภธิรมยรและขยนับขยายเขตแดนของพวกเขาตลอดทางเขข้าไปใน
เลบานอนดข้วย เหป็นไดข้ชนัดวตาเรสืที่องนภีรจะสทาเรป็จจรธิงในวนันขององครพระผถูข้เปป็นเจข้าในยรุคพนันปภี
ฮชย 14:6-7

กริซึ่งกจ้านของเขาจะขยายออก เขาจะงามเหมมอนตจ้นมะกอกเทศ และ

จะมรีกลริซึ่นหอมเหมมอนเลบานอน เหมสือนเถาองรุตนทภีที่ออกผล อธิสราเอลจะเจรธิญรรุตงเรสืองไปทนัวที่
ตะวนันออกกลาง พวกเขาจะเปป็นเหมสือนตข้นมะกอกเทศทภีที่ถถูกเพาะเลภีรยงอยตางดภีและมภีกลธิที่นหอมของ
ตข้นสนสภีดารรแหตงเลบานอน นภีที่ไมตเพภียงหมายถซงการแผตขยายของอาณาจนักรของยธิวในวนันนนัรนเทตานนัรน
แตตมนนั จะมาพรข้อมกนับความเหป็นพข้องตรงกนันและไมตใชตความรรุนแรงหรสือความขรุตนเคสืองจากเหลตา
เพสืที่อนบข้านของพวกเขา
7 เขาทรัทั้งหลายทรีซึ่อยยห่ใตจ้รห่มเงาของเขากป็จะกลรับมา เขาจะเจรริญขซทั้นเหมมอนขจ้าว จะออกดอก
เหมมอนเถาองบห่น และจะมรีกลริซึ่นเหมมอนนจทั้าองบห่นแหห่งเลบานอน คนเหลตานนัรนทภีที่อาศนัยอยถูใต นรต มเงาของ
อธิสราเอลทภีที่ถถูกฟสืร นฟถูกลนับสถูตสภาพเดธิมและทภีที่ไดข้รบนั สงตาราศภีจะหนันมาหาพระเยโฮวาหร ประชาชาตธิ

เหลตานภีรจะไดข้รนับพรและเจรธิญรรุตงเรสืองเชตนกนัน ประชาชาตธิเหลตานภีรกจป็ ะเปป็นพรอยตางหนซที่งแกตประชาชา
ตธิอสืที่นๆดข้วยและไมตไดข้รนับความขรุตนเคสืองใจ
ฮชย 14:8

เอฟราอริมจะกลห่าววห่า "เราตจ้องเกรีซึ่ยวขจ้องอะไรกรับรย ปเคารพตห่อไป"

เราเองไดจ้ยรินเขาและคอยดยเขา เราเปป็นเหมมอนตจ้นสนสามใบเขรียวสด และผลของเจจ้ากป็ไดจ้มาจากเรา
ในวนันแหตงการกลนับใจใหมตและการกลนับสถูตสภาพเดธิมอยตางเตป็มทภีที่ของอธิสราเอล (นนันที่ คสือ ในยรุคพนันปภี)
พวกเขาจะรนังเกภียจการนนับถสือรถูปเคารพอยตางสธิรนเชธิง อธิสราเอลจะยอมรนับสารภาพอยตางเปธิดเผยวตา
พวกเขาไดข้ยธินพระวจนะของพระเจข้าของพวกเขาและไดข้เหป็นสงตาราศภีของพระองครในทข้ายทภีที่สรุด ดนัง
นนัรนพวกเขาจะเจรธิญรรุตงเรสืองเหมสือนอยตางตข้นสนสามใบเขภียวสดและออกผลอยตางอรุดม ผลของ
พระเจข้าจะถถูกพบในพวกเขา นภีที่อาจบอกเปป็นนนัยถซงผลของผถูข้ชอบธรรมตามทภีมที่ ภีพรรณนาไวข้ใน
สรุภาษธิต 11:30 ผลของพระวธิญญาณทภีที่มภีพรรณนาไวข้ในกาลาเทภีย 5:22-23 หรสือผลของความชอบ
ธรรมทภีที่มพภี รรณนาไวข้ในฟภีลธิปปภี 1:11 กลตาวโดยสรรุป อธิสราเอลในวนันนนัรนจะออกผลถวายแดต
พระเจข้า
ฮชย 14:9

ผยใจ้ ดทรีซึ่ฉลาด กป็ใหจ้เขจ้าใจสริซึ่งเหลห่านรีทั้เถริด ผยใจ้ ดทรีซึ่ชห่างสรังเกต กป็ใหจ้เขารยจ้

เพราะวห่าพระมรรคาของพระเยโฮวาหห์กป็เทรีซึ่ยงตรง ผยชจ้ อบธรรมทรัทั้งหลายกป็เดรินในทางนรีทั้ แตห่ผทจ้ย รยศ
กป็สะดบดอยยให่ นทางนรีทั้ หนนังสสือเลตมนภีรปธิดทข้ายดข้วยคทาถามหลายคทาถามทภีที่ไมตตข้องการคทาตอบ – คทาถามทภีที่
คทาตอบของมนันชนัดเจนอยถูแต ลข้ว ความคธิดตรงนภีรกคป็ อสื วตาผถูข้ทภีที่มภีปนัญญาและรอบคอบจะเขข้าใจสธิที่งทภีที่ถถูกนทา
เสนอไปแลข้วในบรธิบทกตอนหนข้านภีร รากฐานของความเขข้าใจเชตนนนัรนกป็คสือวตา “พระมรรคาของพระ
เยโฮวาหรกเป็ ทภีที่ยงตรง” คทาทภีแที่ ปลวตา เทรีซึ่ยงตรง (ยาชารณ์) มภีความหมายวตา ‘เทภียที่ งธรรม’ หรสือ ‘ตรง’ คทา
ทภีที่แปลวตา ชอบธรรม (ซทดดสิยคณ์) หมายถซงคนเหลตานนัรนทภีชที่ อบธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้า ความคธิดทภีที่
สทาคนัญกวตากป็คสือวตาคนเหลตานนัรนทภีที่ชอบธรรมจะดทาเนธินในทางทนัรงหลายทภีที่เทภีที่ยงธรรมหรสือตรงของ
พระเจข้า อยตางไรกป็ตาม คนเหลตานนัรนทภีที่ชอบททาการละเมธิดกป็สะดรุดเพราะมาตรฐานเหลตานนัรนทภีที่ชอบ
ธรรมของพระเจข้า

หนนังสสือแหตงคทาพยากรณรทไภีที่ มตธรรมดานภีรจงซ จบลงดข้วยประการฉะนภีร ความคธิดทภีที่ปดธิ ทข้ายเนข้น
ยทราเรสืที่องความชอบธรรมของพระเจข้าและการทภีที่คนเหลตานนัรนทภีที่ชอบธรรมจะดทาเนธินในทางทนัรงหลาย
ของพระองคร คนเหลตานนัรนทภีที่ไมตชอบธรรมกป็ไมตดทาเนธินในทางเหลตานนัรน ทางทนัรงหลายของพระเจข้า
เปป็นทางตรงและถถูกตข้องสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่พรข้อมสทาหรนับความชอบธรรม สทาหรนับคนเหลตานนัรน
ทภีที่พรข้อมททาความบาป (นนันที่ คสือ คนอธรรม) หธินขนัรนบนันไดอนันชอบธรรมแหตงทางของพระเจข้ากป็กลาย
เปป็นกข้อนหธินสะดรุด หนนังสสือเลตมนภีรจงซ ปธิดทข้ายดข้วยหลนักการนภีรทภีที่เรภียบงตายและลซกซซรงในเรสืที่องความชอบ
ธรรม อธิสราเอลไดข้เพธิกเฉยมนันเสภีย สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่แสวงหาองครพระผถูข้เปป็นเจข้าและทางทนัรง
หลายของพระองคร มนันกป็เปป็นทางตรงตตอหนข้าพวกเขา

