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ಹೋಶೇಯನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಹೋಶೇಯನ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಬಹುತೇಕ ಸಂದೇಶಗಳು

ಹೋಶೇಯನಿಂದ ನುಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಸಂದೇಶಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಾನೇ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೋ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ;
ಹೋಶೇಯನು ದೇವರಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದನೆಂಬ ದೃಢ
ನಿಶ್ಚಯತೆಯುಳ್ಳ ಹಿಂ ಾಲಕರು ಬಹುಶಃ ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಸಂಕಲಿಸಿರಬಹುದು. “ರಕ್ಷಣೆ” ಎಂಬುದು ಪ್ರ ಾದಿಯ ಹೆಸರಿನ
ಅಥರ್ ಾಗಿದೆ, ಇತರ ಾವುದೇ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ,
ಹೋಶೇಯನು ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತನ್ನ ವೈಯಕಿ್ತಕ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ
ನಿಕಟ ಾಗಿ ಸಂ ೕಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅಂತಿಮ ಾಗಿ ಅವನ
ವಿ ಾ್ವಸಕೆ ್ಕ ದೊ್ರೕಹಬಗೆಯುವಳುಎಂದುಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದಂಥಓವರ್
ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ರ ಾನಿಸುವಂಥ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಹೋಶೇಯನ ಪ್ರ ಾದ ಾತ್ಮಕ
ನುಡಿಯು ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರವಹಿಸಿತು್ತ.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 750-710 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಹೋಶೇಯನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಂ ಾದಿಸಿ, ಮತು್ತ

ನಕಲಿಸ ಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯು ಾ ಾಗ ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು್ತ
ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಶಕೆ್ಕ
ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಅದುಮು ಾ್ತಯ ಾಗಿರಬಹುದು.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
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ಹೋಶೇಯನ ೌಖಿಕ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲ ಪೆ್ರೕಕ್ಷಕರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಉತ್ತರದ ಾಜ್ಯದವ ಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರು
ಧ ್ವಂಸ ಾದ ನಂತರ, ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ
ಪ್ರ ಾದ ಾತ್ಮಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದ ಕರೆ, ಮತು್ತ
ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯ ಾ ಾ್ದನ ಾಗಿ ಸಂರ ಸ ಾಗಿದೆ.

ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇವರು ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತನೆ ಎಂದು

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೂ ಮತು್ತ ನಮಗೂ ಾಪಿಸಲು ಹೋಶೇಯನು
ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬನೇ ನಿಜ ಾದ
ದೇವರು, ಮತು್ತ ಆತನು ಅವಿಭಜಿತ ನಿಷೆ್ಠಯನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತನೆ.
ಾಪವು ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಕಟಕರ ಾದ
ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಆಕ್ರಮಣ ಮತು್ತ ಾಸತ್ವದ ಬಗೆ್ಗ ಹೋಶೇಯನು
ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿ ನಂತರ ಅದನು್ನ
ಮುರಿದು ಾಕುವ ಾನವರಂತೆ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆದೊ್ರೕಹದ ಹೊರ ಾಗಿಯೂ,
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಅವರ
ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ ಾಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಹೋಶೇಯನ
ಮತು್ತ ಗೋಮೆರಳ ಮದುವೆಯ ಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರಸು್ತತಿಯ ಮೂಲಕ,
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಷ್ಟ ್ರದ ಮೇಲಿರುವ ದೇವರ
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಾಪ, ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮತು್ತ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಂಬ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಮನೋರಂಜಕ ಾದ ರೂಪಕ ಾಗಿ ಪ್ರದಶಿರ್ಸ ಾಗಿದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಅಪನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಹೋಶೇಯನ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದ ಹೆಂಡತಿ— 1:1-11
2. ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆಉಂಟಾದ ದೇವರ ಶಿ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್

— 2:1-23
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3. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿದು್ದ— 3:1-5
4. ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಶಿ ಮತು್ತ ಅಪನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆ— 4:1-10:15
5. ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ — 11:1-
14:9

ಹೋಶೇಯನ ಪತಿ್ನಯ ಪತಿದೊ್ರೕಹ
1 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯ, ೕ ಾಮ, ಆ ಾಜ,

ಹಿಜಿ್ಕೕಯ, ಇವರ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನೂ
ೕ ಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬೆಯೇರಿಯ ಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
ಹೋಶೇಯನಮದುವೆಮತು್ತ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದು್ದ

2ಯೆಹೋವನು ಹೋಶೇಯನ ಸಂಗಡ ದಲು ಾತ ಾಡಿ ಾಗ
ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂ ಾಗುವ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೋ.

ಏಕೆಂದರೆ,ದೇಶವುನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಧಿಕವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದು ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಅದರಂತೆ ಹೋಶೇಯನು ಹೋಗಿ ದಿಬ್ಲಯಿಮನ ಮಗ ಾದ
ಗೋಮೆರಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಅವಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ
ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಳು.

4ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕುರಿತು, “ಈಮಗುವಿಗೆ ಇಜೆ್ರೕಲ್*ಎಂಬ
ಹೆಸರಿಡು; ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಾಲದೊಳಗೆ ಾನುಯೇಹು ವಂಶದವರಿಗೆಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡುವೆನು.

* 1:4 1:4 ಇಜೆ್ರೕಲ್ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಬಿತು್ತ ಾ್ತನೆ. ಈ ಇಜೆ್ರೕಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಯೇಹು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಮನೆತನದ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು ಮತು್ತ ಹೊಸ ಆಡಳಿತದ ದಲ ಅರಸ ಾದನು. 2 ಅರಸು. 9-10
ಅ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
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5 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಇಜೆ್ರೕಲ್ ತಗಿ್ಗನೊಳಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ
ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು” ಎಂದನು.

6 ಗೋಮೆರಳು ಪುನಃ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಹೆಣು್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ
ನೀಡಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಹೋಶೇಯನಿಗೆ, “ಈಮಗುವಿಗೆ
‘ಲೋ ರು ಾಮ†’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡು; ಏಕೆಂದರೆ ಾನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಾತ್ಸಲ್ಯವಿಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

7 ಆದರೆ ಾನು ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಾತ್ಸಲ್ಯವಿಟು್ಟ ಅವರನು್ನ
ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು. ಬಿಲು್ಲ, ಕತಿ್ತ, ಾಳಗ, ಕುದುರೆ,
ಾಹುತರ, ಮೂಲಕವಲ್ಲ, ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಬಲದಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ರ ಸುವೆನು”ಅಂದನು.

8ಆ ಕೂಸು ಲೆ ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆಅವಳುಪುನಃ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಗಂಡು
ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು.

9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ಈ ಮಗುವಿಗೆ ‘ಲೋ ಅಮಿ್ಮ‡’ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿಡು; ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಲ್ಲ, ಾನು ಇನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಮುಂದಿನ ಸುಸಿ್ಥತಿ
10 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಅಳೆಯುವುದಕೂ್ಕ, ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೂ್ಕ

ಅ ಾಧ್ಯ ಾದ ಸಮುದ್ರತೀರದಮರಳಿನಂ ಾಗುವುದು.
ಆಗ ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಲ್ಲ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ

ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರಮಕ್ಕಳು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
11 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಒಬ್ಬನನೆ್ನೕ

ಶಿರಸ್ಸ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಹೊರಡುವರು;ಇಜೆ್ರೕಲಿನಸುದಿನವುಅತಿವಿಶೇಷ ಾದದು್ದ§.

† 1:6 1:6 ಲೋ ರು ಾಮ ಾತ್ಸಲ್ಯರಹಿತ. ‡ 1:9 1:9 ಲೋ ಅಮಿ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲ.
§ 1:11 1:11 ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಸುದಿನವು ಅತಿವಿಶೇಷ ಾದದು್ದ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪುನಃ
ನೆಡುವನು.



ಹೋಶೇಯನು 2:1 v ಹೋಶೇಯನು 2:6

2
1 ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ “ಅಮಿ್ಮ*” ಎಂದು, ನಿಮ್ಮ

ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ “ರು ಾಮ†” ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ.

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪತಿದೊ್ರೕಹ
2 “ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯ ಸಂಗಡ ಾದ ಾಡಿ; ಅವಳು ನನ್ನ

ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲ, ಾನು ಅವಳ ಗಂಡನಲ್ಲ.
ಅವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ತನ್ನ ಮುಖ ೌಂದಯರ್ದಿಂದ, ವ್ಯಭಿಚಾರದ

ಬೆಡಗನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ತನಮಧ್ಯದಿಂದ ತೊಲಗಿಸಲಿ.
3 ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾನು ಅವಳ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಿತು್ತ, ಅವಳನು್ನ

ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಇದ್ದಂತೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು ಅವಳನು್ನ
ಬೆಂ ಾ ಾಗಿಸಿ,

ಮರುಭೂಮಿಯಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಂದು, ನೀರಡಿಕೆಯಿಂದ ಾಯಿಸುವೆನು.
4 ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ

ಹುಟಿ್ಟದಮಕ್ಕಳಲ್ಲವೇ.
5ಅವರ ಾಯಿವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ,ಹೆತ್ತವಳು ಾಚಿಕೆಗೇಡಿ ಾಗಿ

ನಡೆದಿ ಾ್ದಳೆ.
‘ತನಗೆ ಬೇ ಾದ ಅನ್ನ ಾನಗಳನೂ್ನ,ಉಣೆ್ಣ ಾರುಗಳನೂ್ನ, ತೈಲವನೂ್ನ
ಾನಕಗಳನೂ್ನ ತನಗೆ ಕೊಡುವ ಾಗೂ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ

ವ್ಯಭಿಚಾರದಲಿ್ಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವೆನು
ಅಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.’ ”

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದಂಡನೆ
6ಹೀಗಿರಲು, ಆ ಾ, ಾನು ಅವಳ ಾರಿಗೆಮುಳು್ಳಬೇಲಿ ಾಕುವೆನು,
ತನಗೆ ಬೇ ಾದ ಾದಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ

ಕಟು್ಟವೆನು.

* 2:1 2:1ಅಮಿ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆ. † 2:1 2:1 ರು ಾಮ ಾತ್ಸಲ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದವು.
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7 ಅವಳು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಹೋದರೂ ಅವರು ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ.

ಆಗ ಅವಳು, “ ‘ ಾನು ಮದುವೆ ಾದ ಗಂಡನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗುವೆನು,

ಈಗಿನ ನನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಗಿಂತ ಆಗಿನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ ಲೇಸು’
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಳು.

8ಅವಳಿಗೆ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ,ತೈಲಗಳುನನಿ್ನಂದದೊರೆತವುಗಳೆಂದೂ,
ಾಳನ ಪೂಜೆಗೆ ಉಪ ೕಗಿಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳು ನನ್ನ

ಾ ಾಳ ಾದ ವರವೆಂದೂ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.
9ಆದ ಾರಣ ಾನು ನನ್ನ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸಗಳನು್ನ ಆ ಾ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು,
ಅವಳ ಾನವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಕೊಟ್ಟ ಉಣೆ್ಣ,

ಾರುಗಳನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
10 ಈಗ ಅವ ಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಅವಳ

ಾಚಿಕೆಗೇಡಿತನವನು್ನ ಬೈಲಿಗೆ ತರುವೆನು; ಅವಳನು್ನ ನನ್ನ
ಕೈಯಿಂದ ಾರೂ ಬಿಡಿಸರು.

11 ಾನು ಅವಳ ಉ ಾ್ಲಸ, ಹಬ್ಬ, ಹುಣಿ್ಣಮೆ, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ, ಸಬ್ಬತು್ತ,
ಮಹೋತ್ಸವ, ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು.

12 ಅವಳು ಾವ ಅಂಜೂರ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಗಳನು್ನ ‘ಇವು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದವರಿಂ ಾದ ಪ್ರತಿಫಲ’
ಅಂದುಕೊಂಡ ೕ,

ಅವುಗಳನು್ನ ಾನು ಾಳು ಾಡಿ ಾಡುಗಿಡಗಳ ಗತಿಗೆ ತರುವೆನು;
ಅವುಭೂಜಂತುಗಳಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಗುವವು.

13 ಅವಳು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತು ಮೂಗುತಿ ದ ಾದ ಒಡವೆಗಳಿಂದ
ತನ್ನನು್ನ ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು,

ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಾಳ್ ದೇವತೆಗಳ ಉತ್ಸವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಧೂಪ ಾಕಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಾನು ಅವಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು,

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
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ಇ ಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಪುನಃ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದು್ದ
14 “ಆ ಾ, ಾನು ಅವಳನು್ನ ಒಲಿಸಿ, ಅಡವಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗಿ, ಅವ ಂದಿಗೆ ಹೃದಯಂಗಮ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವೆನು.

15ಅವಳ ಾ್ರ ಯತೋಟಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇಅವಳಿಗೆಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಡುವೆನು.

ಆಕೋರಿನ ತಗ್ಗನೆ್ನೕ ಅವಳ ಸುಖ ನಿರೀ ಗೆ ಾ್ವರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ೌವನದಲಿ್ಲ, ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಇದ್ದಂತೆ ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆಯುಮುಳುಗುವಳು.‡”
16ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಇನು್ನ

‘ ಾಳೀ§’ಅನ್ನದೆ ‘ಈಶೀ*’ಅನು್ನವಿ.
17 ಾನು ಾಳ್ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾ ಳಗಿಂದ

ತೊಲಗಿಸುವೆನು;ಅವುಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ಹೆಸರಿಸದಿರುವಿ.
18ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ,
ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗೂ, ನೆಲದ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಿಗೂ ನಿಬಂಧನೆ ಾಡಿ

ವಿಧಿಸಿ
ಬಿಲು್ಲ, ಕತಿ್ತ ಮತು್ತ ಾಳಗಗಳನು್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಧ ್ವಂಸಪಡಿಸಿ,
ನನ್ನ ಜನರು ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
19 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ವರಿಸುವೆನು;
ೌದು, ನೀತಿ, ಾ್ಯಯ, ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ದಯೆಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ

ವರಿಸುವೆನು.
20 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ವರಿಸಲು ನೀನು ಯೆಹೋವ ಾದ

ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.”
21 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು, “ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಒಲುಮೆ

ತೋರಿಸುವೆನು.
ಬೇಡುವ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಾನು ಒಲಿಯಲು, ಬೇಡುವ ಭೂಮಿಗೆ ಅದು

ಒಲಿಯುವುದು.
‡ 2:15 2:15ಆಕೆಯುಮುಳುಗುವಳು. ಅಥ ಾಉತ್ತರ ಕೊಡುವಳು. § 2:16 2:16
ಾಳೀ ನನ್ನಯಜ ಾನನೇ. * 2:16 2:16ಈಶೀನನ್ನ ಗಂಡನೇಅಥ ಾಎನಿ್ನನಿಯನೇ.
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22 ಬೇಡುವ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ತೈಲಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯು
ಒಲಿಯುವುದು,

ಬೇಡುವ ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಅವು ಒಲಿಯುವವು.
23 ಾನು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಜೆ್ರೕಲನು್ನ ನನ ಾಗಿ ಬಿತಿ್ತಕೊಳು್ಳವೆನು,
ಲೋ ರು ಾಮಳಿಗೆ ಾತ್ಸಲ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು;
ಲೋ ಅಮಿ್ಮಗೆ ‘ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯೇ’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ‘ನನ್ನ ದೇವರೇ’ ಎಂದು ಭಜಿಸುವರು” ಎಂದು

ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

3
ಹೋಶೇಯನು ತನ್ನ ಪತಿ್ನಯನು್ನ ಮರಳಿ ಕರೆತಂದದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ದೀಪ ಾ್ರ ಯ ಅಡೆಗಳನು್ನ* ಪಿ್ರೕತಿಸುವ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ, ನೀನು
ಜಾರನಿಗೆ ಪಿ್ರಯಳೂ, ವ್ಯಭಿಚಾ ಾಸಕ್ತಳೂ ಆದ ಹೆಂಗಸನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತ
ಾ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. 2 ಆಗ ಾನು ಹದಿನೈದು ಬೆಳಿ್ಳ
ಾಣ್ಯಗಳನೂ್ನ† ಮತು್ತ ಒಂದುವರೆ ಹೋಮೆರ್‡ ಜವೆಗೋದಿಯನೂ್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಅವಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆನು. 3 ಾನು ಅವಳಿಗೆ,
“ನನ ಾಗಿ ಬಹು ದಿನಗಳು ಾಳಿಕೊಂಡಿರು; ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಬೇಡ,
ಾರೊಂದಿಗೂ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಬೇಡ. ಾನು ಸಹ ನಿನ್ನವನೇ, ನಿನ್ನ

ಸಂಗಡ ಾಸಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
4 ಇದರಂತೆ ಾಜಮುಖಂಡ, ಯಜ್ಞ, ಸ್ತಂಭ,

ಏ ೕದು, ವಿಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಬಹಳ ದಿನಗಳು
ಾಳಿಕೊಂಡಿರುವರು. 5 ಅನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

* 3:1 3:1 ದೀಪ ಾ್ರ ಯ ಅಡೆಗಳನು್ನ ಪು ಾತನ ಮಧ್ಯ ಾ್ರಚ್ಯದಲಿ್ಲ, ಜನರು ಒಣಗಿದ
ಾ್ರ ಯಿಂದ ಾಡಿದ ಅಡೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ದೇವರುಗಳು ಎಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು
ಜನರು ನಂಬುತಿ್ತದ್ದರು. † 3:2 3:2 ಹದಿನೈದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನೂ್ನ 170 ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ.
‡ 3:2 3:2 ಒಂದುವರೆ ಹೋಮೆರ್ 150 ಾ್ರಂ.
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ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನನೂ್ನ ಪುನಃ
ಆಶ್ರಯಿಸುವರು. ೌದು, ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನೂ್ನ, ಆತನ
ದಯೆಯನೂ್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಪಡೆಯುವರು.

4
ಾಜಕ, ಪ್ರಭು ಮತು್ತ ಪ್ರಜೆಗಳ ದು ಾಚಾರ

1ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ,ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ಯೆಹೋವನು ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳಮೇಲೆ ವಿ ಾದ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಪಿ್ರೕತಿ, ಸತ್ಯ, ದೇವ ಾನಗಳು ದೇಶದಲಿ್ಲಲ್ಲ.
2ಸುಳು್ಳ ಾ , ನರಹತ್ಯ, ಕಳ್ಳತನ,ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಇವುಗಳೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ;
ದೊಂಬಿಗಳು ನಡೆಯುತಿ್ತವೆ, ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ರಕ್ತಮಯ ಾಗಿದೆ.
3ಹೀಗಿರಲು ದೇಶವು ನರಳುವುದು,
ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಸಕಲ ಭೂಜಂತುಗಳೂ ಮತು್ತ ಆ ಾಶದ

ಪ ಗಳೂಬಳಲಿ ಹೋಗುವವು;
ಸಮುದ್ರದಮೀನುಗಳು ಸಹ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವವು.
4 ಾರೂ ಪ್ರತಿಭಟಿಸದಿರಲಿ, ಾರೂ ಖಂಡಿಸದಿರಲಿ;
ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಾಜಕನೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡುವವರಂತಿ ಾ್ದರೆ.
5 ಆ ಾ, ಾಜಕರೇ, ನೀವು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಎಡವುವಿರಿ; ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ

ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂಎಡವುವರು;
ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಂಶಮೂಲವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.

6ನನ್ನ ಜನರು ಾನಹೀನ ಾಗಿ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ನೀವು ಾನವನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇನು್ನ ನನಗೆ ಾಜಕಸೇವೆ

ಾಡದಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವೆನು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಮರೆತ ಾರಣ, ಾನು

ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಮರೆತು ಬಿಡುವೆನು.
7 ಅವರು ಹೆಚಿ್ಚದ ಾಗೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತ

ಬಂದರು;
ಾನು ಅವರ ಾನವನು್ನ ಅವ ಾನವ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸುವೆನು.
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8 ನನ್ನ ಜನರ ಾಪವೇ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ; ಅವರು ಅಧಮರ್ವನು್ನ
ಆಶಿಸು ಾ್ತರೆ.

9ಜನರೂ, ಾಜಕರೂ ಒಂದೇ;ಅವರ ದು ಾ ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆಅವರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು,

ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಟು್ಟವೆನು.
10ಅವರುಉಣು್ಣತಿ್ತದ್ದರೂತೃಪಿ್ತ ದೊರೆಯದು, ಾದರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ

ಪ್ರಜಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗದು;
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರಷೆ್ಟ.
11ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಾ್ರ ಾರಸಮತು್ತ ಮದ್ಯಗಳು ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತವೆ.
12 ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮರದ ತುಂಡನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಣಿಕೇಳು ಾ್ತರೆ,

ಅವರು ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ಪರಿ ಾರ ನಿರೀ ಸು ಾ್ತರೆ.
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಗುಣವು ಅವರನು್ನ ಾ್ರಂತಿಗೊಳಿಸಿದೆ; ತಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ

ಪತಿಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸದೆ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
13 ಪವರ್ ಾಗ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞ ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಪ

ಾಕು ಾ್ತರೆ.
ಅಲೊ್ಲೕನ್, ಲಿಬೆ್ನ, ಏ ಾ ಮರಗಳ ನೆರಳು ದಟ್ಟ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಅವುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ನಡೆಸು ಾ್ತರೆ.
ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕು ಾರಿಯರು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗ ಾಗಿ

ನಡೆಯುವುದೂ,
ನಿಮ್ಮ ವಧುಗಳು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವುದೂ ಏ ಾಶ್ಚಯರ್?
14ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯ ಾಗಿ* ನಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಕು ಾರಿಯರನೂ್ನ
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ವಧುಗಳನೂ್ನ ಾನು ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ನೀವೇ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಓರೆ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತೕರಿ;
ದೇವ ಾಸಿಯರೊಂದಿಗೆಯಜ್ಞ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ;

* 4:14 4:14 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯ ಾಗಿ “ಇವರು ಾ ಾನ್ಯರ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ (ದೇವ ಾ್ಥನ)
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದರು ಮತು್ತ ಅವರು ಸಮೃದಿ್ಧಗೆ ಾರಣ ಾಗಿದ್ದ ದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ (ಲೈಂಗಿಕ) ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ
ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಕುರಿದನಗಳಿಗೆ ಸಮೃದಿ್ಧಯು ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು
ನಂಬಿದ್ದರು.
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ಆ ಾ, ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಜನರು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವರು.
15ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ,ನೀನುವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಾಗಿನಡೆದರೂಯೆಹೂದವುಆ

ದೋಷಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗದಿರಲಿ.
ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಸೇರಬೇಡಿರಿ, ಬೇತ್ ಅವೆನಿಗೆ ಾತೆ್ರ

ಹೋಗಬೇಡಿರಿ,
“ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ” ಎಂದು ಶಪಥ ಾಡ ಾರದು.
16ಇ ಾ್ರಯೇಲು ಂಡಹಸುವಿನಂತೆ ಂಡುತನದಿಂದನಡೆದಿದೆ;
ಈಗ ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಕುರಿಯಂತೆ ವಿ ಾಲ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ

ಮೇಯಿಸುವನೋ?
17 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ವಿಗ್ರಹಗಳಲಿ್ಲ ಬೆರತುಹೋಗಿದೆ; ಅದನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ.
18ಮದ್ಯ ಾನಮುಗಿದ ಕೂಡಲೆ ವ್ಯಭಿಚಾರದಲಿ್ಲ ತೊಡಗು ಾ್ತರೆ;
ದೇಶ ಾಲಕರು ಅವ ಾನದಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯಶೆಪಡು ಾ್ತರೆ.
19 ಾಳಿಯು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು;
ಾವು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ವಿಗ್ರಹದಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಾಚಿಕೆಪಡುವರು.

5
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್

1 ಾಜಕರೇ, ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಕುಲದವರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ;
ಾಜವಂಶದವರೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ;
ನೀವು ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ ಉರು ಾಗಿಯೂ, ಾಬೋರಿನಲಿ್ಲ ಬಲೆ ಾಗಿಯೂ

ಇದ್ದ ಾರಣ ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಬಂದಿದೆ.
2 ನನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದವರು ಅ ಾಧ ಾದ ಕೊಲೆಯಲಿ್ಲ ಮಗ್ನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;

ಾನೇ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.
3ಎಫಾ್ರಯೀಮನು್ನ ಬಲೆ್ಲ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ನನಗೆಮರೆ ಾಗಿಲ್ಲ;
ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ನೀನೀಗ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದಿ್ದ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್

ಹೊಲೆ ಾಗಿದೆ.
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4ಅವರುತಮ್ಮದೇವರಕಡೆಗೆತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲುಅವುಗಳದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳು
ಅವರನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ;

ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಸ್ವ ಾವವುಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ,ಯೆಹೋವನನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

5ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಅದರ ಹೆಮೆ್ಮಯೇ ವಿರುದ್ಧ ಾ ಾಗಿದೆ;
ಇ ಾ್ರಯೇಲೂಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮೂ ತಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ದಲಿ್ಲ ಎಡವಿ

ಬೀಳುವವು;
ಯೆಹೂದವೂಅವುಗ ಂದಿಗೆ ಬೀಳುವುದು.
6 ಅವು ತಮ್ಮ ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗಡ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಶರಣುಹೊಗಲು ಹೊರಡುವವು;
ಆತನು ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ,ಅವುಗಳಿಂದಮರೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
7 ಅವು ಯೆಹೋವನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಆತನಿಗೆ

ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿವೆ;
ಅವುಗಳನೂ್ನ, ಅವುಗಳ ಭೂ ಾ್ವಸ ಗಳನೂ್ನ ಈ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯು

ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
8 ಗಿಬ್ಯದಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿರಿ, ಾಮದಲಿ್ಲ ಕೊಂಬು ಕೂಗಲಿ,

ಬೇತ್ ಅವೆನಿನಲಿ್ಲ ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನೇ, ಹಿಂದೆ
ನೋಡು!

9ದಂಡನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಾ ಾಗುವುದು;
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಕುಲಗಳ ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನ ನಿಶ್ಚಯವನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
10ಯೆಹೂದದಮುಖಂಡರು ಮೇರೆಯನು್ನ ಒತು್ತವವರಂತಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರಮೇಲೆ ನನ್ನ ೌದ್ರವನು್ನ ನೀರಿನ ಾಗೆ ಹೊಯು್ದಬಿಡುವೆನು.
11 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ವ್ಯ ಾರ್ಚಾರಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು

ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದ ಾರಣ,
ಅದು ದೇವರ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ,

ಜಜ್ಜಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
12 ಾನು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿಗೆ ನುಸಿ, ಯೆಹೂದ ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಣ

ಕುಂಟೆಯಂತಿರುವೆನು.
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13ಹೀಗಿರಲು ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಾನು ರೋಗಿಯೆಂದು ತಿಳುಕೊಂಡಿತು,
ಯೆಹೂದವು ತನ್ನ ವ್ರಣವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಿತು;

ಆಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಅಶೂ್ಶರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಜಗಳಗಂಟ
ಮ ಾ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿತು;

ಆದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡ ಾರನು, ನಿಮ್ಮ ಾಯವನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸ ಾರನು.

14 ಾನು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿಗೆ ಸಿಂಹವೂ, ಯೆಹೂದ ಕುಲಕೆ್ಕ ಾ್ರಯದ
ಸಿಂಹವೂಆಗುವೆನು;

ಾನೇ ಸೀಳಿಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವೆನು, ಾನು ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು
ಾರೂ ಬಿಡಿಸರು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ವ್ಯಥರ್ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ
15 ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ನನ್ನ

ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ,
ಾನು ನನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವೆನು;
ಅವರು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೂಡಲೆ ನನ್ನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವರು.

6
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಪಡದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು

1ಅವರು, “ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗೋಣ ಬನಿ್ನರಿ;
ನಮ್ಮನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಟ್ಟವನು ಆತನೇ, ಆತನೇ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡುವನು;
ಹೊಡೆದವನು ಆತನೇ, ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಾಯಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವನು.
2ಒಂದೆರಡು ದಿನದಮೇಲೆ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬದುಕಿಸುವನು;
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ನಮ್ಮನೆ್ನಬಿ್ಬಸಲು ಆತನ ಾನಿ್ನಧ್ಯದಲಿ್ಲ

ಾಳುವೆವು.
3 ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊ ್ಳೕಣ, ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿ

ತಿಳಿದುಕೊ ್ಳೕಣ,
ಆತನ ಆಗಮನವುಉದಯದಂತೆ ನಿಶ್ಚಯ;
ಆತನು ಮುಂ ಾರಿನಂತೆಯೂ,
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ಭೂಮಿಯನು್ನ ತಂಪು ಾಡುವ ಹಿಂ ಾರಿನಂತೆಯೂ ನಮಗೆ
ಸಿಕು ್ಕವನು”ಅಂದುಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ರೆಹೋಗುವರು.

4ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ತಿದ್ದಲಿ?
ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಾಡಲಿ?
ನಿಮ್ಮ ಭಕಿ್ತಯು ಾ್ರತಃ ಾಲದ ೕಡಕೂ್ಕ, ಬೇಗನೆ ಾಯ ಾಗುವ

ಇಬ್ಬನಿಗೂ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ.
5 ಆದ ಾರಣ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ

ಹತಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಾಯಿಯ ಾತುಗಳಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಾ್ಯಯದಂಡನೆಯುಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊರಡುವುದು.
6 ನನಗೆ ಯಜ್ಞವು ಬೇಡ, ಕರುಣೆಯೇ ಬೇಕು; ಹೋಮಗಳಿಗಿಂತ

ದೇವ ಾನವೇ ಇಷ್ಟ.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದುನರ್ಡತೆಗಳು
7ಅವರು ಆ ಾಮನಂತೆ ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ಾ್ದರೆ; ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ

ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
8 ಗಿ ಾ್ಯದು ಅಧಮಿರ್ಗಳು ತುಂಬಿದ ಪಟ್ಟಣ, ಅಲಿ್ಲನ ಹೆಜೆ್ಜಜಾಡುಗಳು

ರಕ್ತಮಯವೇ.
9ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪುಒಬ್ಬನಿಗೆಹೊಂಚು ಾಕುವಂತೆ ಾಜಕರು ಗುಂ ಾಗಿ

ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿದು್ದ,
ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಾತೆ್ರ ಹೋಗುವವರನು್ನ ದೋಚಿ ಕೊಂದು ಾಕು ಾ್ತರೆ;
ೌದು, ೕರಕೃತ್ಯವನು್ನ ನಡೆಸು ಾ್ತರೆ.

10 ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಮನೆತನದಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯವನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನೊಳಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇ ಾ್ರಯೇಲು

ಹೊಲೆ ಾಗಿದೆ.
11 ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನಗೂ ಅಧಮರ್ಫಲದ ಸುಗಿ್ಗಯು

ನೇಮಕ ಾಗಿದೆ.
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7
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದು್ದ

1 ಾನು ನನ್ನ ಜನರ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ, ಇ ಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರು ಾಗ

ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಅಧಮರ್ವೂ, ಸ ಾಯರ್ದ ದುಷ್ಟತನವೂ
ವ್ಯಕ್ತ ಾಗುತ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲರೂ ೕಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಒಳಗೆ ಕಳ್ಳರು ನುಗು್ಗ ಾ್ತರೆ, ಹೊರಗೆ
ಡ ಾಯಿತಿಯವರು ಸುಲಿಯು ಾ್ತರೆ.

2 ತಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಾಪಕದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಅವರು ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;

ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳು ಈಗ ಅವರನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ, ನನ್ನ
ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿವೆ.

3 ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಾಜನನು್ನ ಆನಂದಗೊಳಿಸು ಾ್ತರೆ,
ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದಮುಖಂಡರನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ.

4 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು; ರೊಟಿ್ಟಸುಡುವವನು ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ,
ಉರಿಸಿ,

ಕಣಕವನು್ನ ಾದಿ ಾಗಿನಿಂದ ಹುಳಿಬರುವ ತನಕ ಮತ್ತಷು್ಟ ಉರಿಸದೆ
ಾಗೆಯೇ ಬಿಟಿ್ಟರುವ ಒಲೆಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

5 ನಮ್ಮ ಾಜನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸದ ಉಷ್ಣವು ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ
ತಲೆಗೇರಲು ಆರಂಭ ಾಯಿತು;

ಾಜನು ಆ ತುಂಟರ ಕೈಯಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಿದನು.
6 ಅವರು ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಆ ಾ, ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನು್ನ

ಒಲೆಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಉರಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ಅವರ ರೋ ಾಗಿ್ನಯು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಹೊತಿ್ತಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತದೆ; ಬೆಳಿಗೆ್ಗ

ಧಗಧಗನೆಉರಿಯುತ್ತದೆ.
7 ಎಲ್ಲರೂ ಒಲೆಯಂತೆ ಝಳವೇರಿ ತಮ್ಮ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ್ವರರನು್ನ

ನುಂಗಿಬಿಡು ಾ್ತರೆ;
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ಅವರ ಸಕಲ ಾಜರು ಬಿದಿ್ದರು ಾ್ತರೆ, ಅವರೊಳಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವವರೇ ಇಲ್ಲ.

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅವಿವೇಕದ ಾಜ್ಯತಂತ್ರಗಳು
8ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ;
ಎಫಾ್ರಯೀಮು ತಿರುವಿ ಾಕದ ರೊಟಿ್ಟಯಂತಿದೆ.
9ಅನ್ಯರು ಅದರ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೀರಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯದು;
ಅದರತಲೆಯಮೇಲೆಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ನೆರೆಯು ಾಣಿಸಿದರೂಅದಕೆ್ಕ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
10ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಅದರ ಹೆಮೆ್ಮಯೇ ವಿರುದ್ಧ ಾ ಾಗಿದೆ;
ಇದೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಅದು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ

ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲಿಲ್ಲ.
11ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಬುದಿ್ಧ ವಿವೇಕಗಳಿಲ್ಲದ ಾರಿ ಾಳದಂತಿದೆ;
ಅದರ ಜನರು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಕೂಗು ಾ್ತರೆ,ಅಶೂ್ಶರಕೆ್ಕ ಹೊರಡು ಾ್ತರೆ.
12ಹೊರಟ ಕೂಡಲೆಅವರಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಲೆಯನು್ನ ಬೀಸಿ, ಆ ಾಶದ

ಪ ಗಳ ಾಗೆ ಅವರನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುವೆನು.
ಅವರೆಲ್ಲರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.
13ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ, ಾ ಾಗಲಿ!
ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ, ಾಶ ಾಗಲಿ!
ಾನು ಅವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇರು ಾಗಲೂ ನನ್ನ

ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡಿ ಾ್ದರೆ,ಅವರನು್ನ ಹೇಗೆಉದ್ಧರಿಸಲಿ!
14ಅವರು ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡು ಾನ್ಯ ಾ್ರ ಾರಸಗಳಿಗೆ

ಅರಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆಯೇ ಹೊರತು,
ನನ್ನನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಎಂದೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ;
ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
15ಅವರಿಗೆಯುದ್ಧವನು್ನ ಕಲಿಸಿ, ತೋಳುಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದನನಗೂ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆ.
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16 ಅತಿ್ತತ್ತ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ೕಸದ ಬಿಲಿ್ಲಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯ ಸೊಕಿ್ಕನ ನಿಮಿತ್ತ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಹತ ಾಗಿ ಬೀಳುವರು;

ಅವರ ಸೋಲು ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಗುವುದು.

8
1 “ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಊದು.
ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿ, ನನ್ನ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳಿಗೆ

ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಶತು್ರವು ಹದಿ್ದನ ಾಗೆ ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನಿ ಾಸದ ಮೇಲೆ

ಬರು ಾ್ತನೆ.
2ಅವರು ನನ್ನನು್ನ, ‘ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾದ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ

ತಿಳಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
3 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಮೇಲನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ; ಶತು್ರವು ಅವರನು್ನ

ಹಿಂದಟು್ಟವನು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಕಲಿ್ಪಸಿದ ಾಜರೂಮತು್ತ ದೇವರುಗಳೂ

4 ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಾಜರನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ನನಗೆ
ತಿಳಿಯದೆಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರು ನಿಮಿರ್ಸಿದೆ್ದ ಾ್ಲ
ಾಶ ಾಗತಕ್ಕದೆ್ದೕ.

5ಸ ಾಯರ್ವೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಬಸವನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯು ನಿನ್ನವರ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ; ಅವರು

ನಿಮರ್ಲ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಹಿಡಿಯುವುದೋ?
6 ಆ ಬಸವನೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಕೈಕೆಲಸ; ಶಿಲಿ್ಪಯು ಅದನು್ನ

ರೂಪಿಸಿದನು;
ಅದು ದೇವರಲ್ಲ; ಸ ಾಯರ್ದ ಬಸವನು ಚೂರುಚೂ ಾಗುವನು.
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7 ಅವರು ಾಳಿಯನು್ನ ಬಿತು್ತ ಾ್ತರೆ, ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ
ಕೊಯು್ದಕೊಳು್ಳವರು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಪೈರು ತೆನೆಗೆ ಾರದು; ಬೀಜ ಳೆತರೂ ಹಿಟು್ಟ
ಸಿಕ ್ಕದು;

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೂ ಅನ್ಯರು ಅದನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವರು.
8 ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ ನುಂಗಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ; ಅದು ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ

ಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಾದ ಾತೆ್ರಯಂತಿದೆ.
9ಅದು ಒಂಟಿ ಾದ ಾಡುಕತೆ್ತಯಂತೆಮನಸು್ಸ ಬಂದ ಾಗೆ ನಡೆದು

ಅಶೂ್ಶರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿದೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಹಣಕೊಟು್ಟ ಜಾರರನು್ನ (ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳನು್ನ)

ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
10 ಅದು ಜ ಾಂಗಗ ಳಗೆ ಜಾರರನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿದರೂ, ಅದನು್ನ

ಾನು ಈಗ ಸೆರೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವೆನು.
ಾಜಾಧಿ ಾಜನು ಹೊರಿಸುವ ಹೊರೆಯಿಂದ ಅದು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಲಿಕೆ್ಕ

ಆರಂಭ ಾಗುವುದು.
11ಎಫಾ್ರಯೀಮುಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಾಪ ಾಡಿದೆ;
ಕಟಿ್ಟದಯಜ್ಞವೇದಿಗಳೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾಪ ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.
12 ಾನು ನನ್ನ ಧಮರ್ವನು್ನ ಲ ಾಂತರ ವಿಧಿಗಳ ರೂಪ ಾಗಿ ಅದಕೆ್ಕ

ಬರೆಯಿಸಿಕೊಟ್ಟರೂ,
ಅವುಗಳುತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಾವಿಸುತ್ತದೆ.
13 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ವಧಿಸಿ

ಾಂಸಭೋಜನ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಯೆಹೋವನು ಆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮೆಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ; ಅವರ

ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರ ಾಪಕೆ್ಕ
ದಂಡನೆ ಾಡುವನು;

ಅವರು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಬೇ ಾಗುವುದು.
14 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಮರೆತು ಅರಮನೆಗಳನು್ನ

ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದೆ;
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ಯೆಹೂದವು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ;
ಆ ಾ, ಾನುಆಪಟ್ಟಣಗಳಮೇಲೆಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,ಅದು

ಅವರ ೌಧಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.”

9
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ದಂಡನೆ

1ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ,ಇತರಜ ಾಂಗಗಳಂತೆಮಿತಿಮೀರಿಉ ಾ್ಲಸಿಸಬೇಡ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಡೆಸಿದಿ್ದ;
ಎ ಾ್ಲ ಕಣಗಳಲಿ್ಲನ ಫಲವನು್ನ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವ ಾ್ನಗಿ ಆಶಿಸಿದಿ್ದ.
2 ಕಣವೂ, ಾ್ರ ಯ ತೊಟಿ್ಟಯೂ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನ

ಆ ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸದ ನಿರೀ ಯು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುವುದು.
3ಅವರುಯೆಹೋವನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಾಸಿಸರು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವರು,
ಅಶೂ್ಶರದಲಿ್ಲ ಅವರು ಹೊಲ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವರು.*
4ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಸುರಿಯರು,
ಅವರಯಜ್ಞಗಳುಆತನಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಆ ಾರವು ಸತ್ತವರಮನೆಯಆ ಾರದಂತಿರುವುದು;
ಅದನು್ನ ತಿನು್ನವವರೆಲ್ಲರೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವರು,
ಅದು ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಾಗುವುದು,
ಅದುಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರಲು ೕಗ ್ಯವಲ್ಲ.
5ನೀವುಹಬ್ಬದ ದಿನದಲಿ್ಲ,ಯೆಹೋವನಮಹೋತ್ಸವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಏನು

ಾಡುವಿರಿ?
6ಆ ಾ,ಅವರು ವಿ ಾಶದ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು;

* 9:3 9:3 ಹೊಲ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವರು. “ಕೆಲವು ಆ ಾರಗಳು ಸಂ ಾ್ಕರ
ಸಂಬಂಧ ಾಗಿಅಶುದ್ಧ ಾದವುಎಂದು ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ೕಷಿಸುತ್ತದೆ ಾ ಾಗಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.
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ಐಗುಪ್ತವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮ ಾನ ಾಗುವುದು, ೕಫ್ ಪಟ್ಟಣವು
ಅವರನು್ನ ಹೂಣಿಡುವುದು;

ಅವರಇಷ್ಟದ ಬೆಳಿ್ಳಯಒಡವೆಗಳುಮುಳು್ಳ ದೆಗಳ ಾ ಾಗುವವು;
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳುಅವರ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವವು.
7 ದಂಡನೆಯ ದಿನಗಳು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ, ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ದಿನಗಳು

ಸಮೀಪಿಸಿವೆ.
ಅದು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂದೇ ಬರುವವು;
ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ, ನಿನ್ನ ಅಧಮರ್ವು ಬಹಳ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ,

ವಿರೋಧವುಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ,
“ಪ್ರ ಾದಿಯು ಮೂಖರ್ನು ಮತು್ತ ದೇವ ಾತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತನು ಹುಚ್ಚನು”

ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ.
8ಎಫಾ್ರಯೀಮು ನನ್ನ ದೇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೊಂಚು ಾಕುತ್ತದೆ;
ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾಗರ್ಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಬೇಟೆ ಾರನ ಬಲೆಯು ಒಡಿ್ಡದೆ,
ಅವನ ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಶತು್ರವಿನ ವಿರೋಧವು ಾದಿದೆ.
9 ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಗಿಬ್ಯದವರು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು

ತಮ್ಮನು್ನ ತೀ ಾ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ದೇವರು ಅವರ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರ

ಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಾಡುವನು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಕ್ಷಯ

10 ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯ ಹಣು್ಣ ಸಿಕಿ್ಕದಂತೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲು ನನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು;
ಹೊಸ ಾಗಿ ಫಲಕೆ್ಕ ಬಂದ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡದಲಿ್ಲ ದಲು ಾಗಿದ

ಹಣ್ಣನು್ನ ಕಂಡ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಆದರೆಅವರು ಾಳ್ಪೆಗೋರಿಗೆ ಬಂದು ಾಳ್ದೇವತೆಯಭಕ್ತ ಾಗಿ

ದೀ ಗೊಂಡು,
ಾವು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ ದೇವತೆಯ ಾಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾದರು.

11 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯು ಪ ಯಂತೆ ಾರಿಹೋಗುವುದು;
ಾರೂ ಹೆರರು, ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗಭರ್ಧರಿಸರು.
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12ಒಂದು ವೇಳೆಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತು್ತ ಾಕಿದರೂ,
ಾರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಶೋಕವನು್ನ

ಉಂಟು ಾಡುತ್ತಲೇ ಬರುವೆನು;
ೌದು, ಾನುಅವರಿಗೆವಿಮುಖ ಾಗಲುಅವರಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು

ಹೇಳಲಿ!
13 ತೂರು ಹೇಗೆ ಾಣಿಸುತ್ತದೋ ಾಗೆಯೇ ಎಫಾ್ರಯೀಮು

ಹು ಾ್ಗವಲಿನಲಿ್ಲ ನೆಟಿ್ಟರುವು ಾಗಿ ಾಣಿಸುತ್ತದೆ;
ಆದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತ್ಯಗೆ ಈ ಾಗುವಂತೆ

ಕಳುಹಿಸುವುದು.
14 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಗತಿಯನು್ನ ವಿಧಿಸು; ಏನು

ವಿಧಿಸುತಿ್ತೕ ೕ?
ಅವರಿಗೆ ಗಭರ್ ಾ್ರವವನು್ನ ಾಡು, ಲೆಯನು್ನ ಬತಿ್ತಸು.
15 ಅವರ ದುಷ್ಟತನವು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದೆ; ಅಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ

ಗುರಿ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ಅವರನು್ನ ನನ್ನ

ನಿ ಾಸದೊಳಗಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು;
ಅವರನು್ನ ಇನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸೆನು; ಅವರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ

ಸರಿ.
16 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಿಗೆ ಘಾತ ಾಗಿದೆ; ಅವರ ವಂಶಮೂಲವು

ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ.
ಅವರು ಫಲಹೀನ ಾಗುವರು; ೌದು, ಅವರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತರೂ

ಅವರ ಗಭರ್ದ ಪಿ್ರಯಫಲವನು್ನ ಾಯಿಸುವೆನು.
17 ನನ್ನ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವನು; ಅವರು ಆತನ ಾತಿಗೆ

ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ;
ಅವರಿಗೆ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡುವ ಗತಿ ಾಗುವುದು.

10
ಹೋಶೇಯನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
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1 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸೊಂ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಾ್ರ ಾಲತೆ ಾಗಿದೆ;
ಹಣು್ಣಬಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ;

ಅದರ ಹಣು್ಣಗಳು ಹೆಚಿ್ಚದಷೂ್ಟ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡಿದೆ;
ಅದರ ಭೂಮಿಯು ಎಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯದೋ, ಅಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಗ್ರಹ

ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
2 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮನಸು್ಸ ನುಣುಚಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ; ಈಗ ದಂಡನೆಗೆ

ಈ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವನು.

ಅವರ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡುವನು.
3 “ನಮಗೆ ಾಜನೇ ಇಲ್ಲ; ಾವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ

ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಟ್ಟವರಲ್ಲ.
ಾಜ ಾದರೋ ನಮ ಾಗಿ ಏನು ಾಡಿ ಾನು?” ಎಂದು ಈಗ

ಅವರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಯಿತು.
4 ಹರಟೆಹರಟು ಾ್ತರೆ, ಸು ಾ್ಳಣೆಯಿಡು ಾ್ತರೆ, ಸಂ ಾನ

ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
ಅಲಿ್ಲನ ಾ್ಯಯವು ನೇಗಿಲಗೆರೆಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ವಿಷದ ಕಳೆಗಳಂತಿದೆ.
5 ಸ ಾಯರ್ದ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಬೇ ಾವೆನಿನ ಬಸವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಭಯಪಡುವರು.
ಅದರ ಭಕ್ತ ಜನರು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಎದೆಬಡಿದುಕೊಳು್ಳವರು;
ಅದರ ಮಹಿಮೆಯು ನಂದಿಹೋಯಿತು ಎಂದು ಪೂಜಾರಿಗಳು

ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನಡುಗುವರು.
6 ಅದು ಜಗಳಗಂಟ ಮ ಾ ಾಜನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಅಶೂ್ಶರಕೆ ್ಕ

ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾನು

ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಾ್ಕಗಿ* ಾಚಿಕೆಪಡುವುದು.

* 10:6 10:6 ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಮರದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿ ಾಗಿ.
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7 ಸ ಾಯರ್ದ ಾಜನು ಾ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಹದಲಿ್ಲ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಮರದ ಚಕೆ್ಕಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

8 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಾ ಾಸ್ಪದ ಾದ ಆವೆನಿನ ಪೂಜಾ ಾ್ಥನಗಳು
ಾಶ ಾಗುವವು.

ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳೂ, ಕಳೆಗಳೂ ಅಲಿ್ಲನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಹುಟು್ಟವವು;

ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು, “ಬೆಟ್ಟಗಳೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಗುಡ್ಡಗಳೇ,
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು.

9 ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ, ಗಿಬ್ಯದಲಿ್ಲ ದು ಾಚಾರವು ನಡೆದಂದಿನಿಂದ ನೀನು
ಾಪ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದಿದಿ್ದ;

ಆ ಾ, ನಿನ್ನ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ, ದು ಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ
ಗಿಬ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಅವರು ತು ಾ್ತಗುವುದಿಲ್ಲ ೕ?.

10ನನಗಿಷ್ಟ ಾ ಾಗ ಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು;
ಅವರ ಎರಡು ಅಪ ಾಧಗಳ ದಂಡನೆಗೋಸ ್ಕರ ಜ ಾಂಗಗಳು

ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಟು್ಟಗೂಡುವವು.
11 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದು ತೆನೆಹುಲ್ಲನು್ನ

ತುಳಿಯುತಿ್ತರುವುದರಲಿ್ಲಯೇ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕಡ ಾಗಿದೆ;
ಈಗ ಾದರೋ ಅದರ ಅಂದ ಾದ ಹೆಗಲಿನಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಿದೆ್ದೕನೆ,
ಎಫಾ್ರಯೀಮನು್ನ ನೊಗಕೆ್ಕ ಹೂಡುವೆನು, ಯೆಹೂದವು ಉಳಬೇಕು,

ಾಕೋಬು ಕುಂಟೆ ಎಳೆಯಬೇಕು.
12ನೀತಿಯಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತರಿ, ಪಿ್ರೕತಿಯಫಲವನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯರಿ,
ಾ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಫಲವ ಾ್ತಗಿಸಿ;
ಯೆಹೋವನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀತಿಯನು್ನ ವಷಿರ್ಸಲೆಂದು

ಆತನಿಗೆ ಶರಣುಹೋಗುವ ಸಮಯವುಒದಗಿದೆ.
13 ನೀವು ಾಡಿದ ವ್ಯವ ಾಯವು ದುಷ್ಟತನ, ನಿಮ ಾದ ಬೆಳೆಯು

ಅ ಾ್ಯಯ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಟು್ಟ ಾಡಿನಲಿ್ಲಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಶೂರರ ರಥಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ೕಸದಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
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14 ಹೀಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ೕಷವು
ಳಗುವುದು.

ಾಳಗದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಶ ಾ್ಮನನು ಾಯಿ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲ್ಪಡುವುದು.

ಬೇತ್ ಅಬೇರ್ಲ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ
ಕೋಟೆಗಳು ಸೂರೆ ಾಡಲ್ಪಡುವವು.

15 ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನವು ಬಹಳ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇತೇಲು ಇಂಥ
ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ತರುವುದು;

ಬೆಳ ಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಾಜನು ತೀ ಾ
ಾ ಾಗುವನು.

11
ದೇವರಪುತ್ರ ಾತ್ಸಲ್ಯ

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಇನೂ್ನ ಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಟು್ಟ, ಆ ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ಕರೆದೆನು.

2 ಾನು* ಕರೆದ ಾಗೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಜನರು ದೂರದೂರ ಹೋಗುತ್ತಲೇ
ಬಂದರು.

ಾಳ್ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಯಜ್ಞ ಾಡಿ, ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿದರು.
3 ಾನೇ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿಗೆ ನಡೆ ಾಟವನು್ನ ಕಲಿಸಿದೆನು; ಅದನು್ನ

ಕೈಯಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡೆನು.
ತನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡಿದವನು ಾನೇ ಎಂದು ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
4 ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾನವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮೂಗು ಾರದಿಂದ,

ಅಂದರೆಮಮತೆಯಹಗ್ಗದಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೆನು.
ನೊಗವನು್ನ ತಲೆಯ ಈಚೆಗೆ ತೆಗೆಯುವವರಂತೆ ಾನು ಅವರನು್ನ

ಸು ಾರಿಸಿ,
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಉಣಿಸಿದೆನು.

* 11:2 11:2 ಾನು ಅಥ ಾ ಅವರು.
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5ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗದು;
ಅದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಒಪ್ಪದ ಾರಣ ಅಶೂ್ಶರವೇ ಅದಕೆ್ಕ

ಾಜ ಾಗಬೇಕು.
6 ಅದರ ದು ಾಲೋಚನೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಖಡ್ಗವು ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳ

ಮೇಲೆ ಬೀಸಲ್ಪಟು್ಟ,
ಅಲಿ್ಲನ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
7ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರಿಗಿಕೊಳು್ಳವುದು ನನ್ನ ಜನರ ಗುಣವೇ;
ಅವರನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಕರೆಯುವವರು ಇದ್ದರೂ, ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವವರು

ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
8 ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ತ್ಯಜಿಸಲಿ! ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ,

ಹೇಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡಲಿ!
ಅ ್ಯೕ, ನಿನ್ನನು್ನ ಅ ಾ್ಮದ ಗತಿಗೆ ಹೇಗೆ ತರಲಿ! ಚೆಬೋಯಿಮಿನಂತೆ

ಹೇಗೆ ಾಶ ಾಡಲಿ!
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನನೊ್ನಳಗೆ ತಿರುಗಿತು, ಕರುಳು ತೀ ಾ ಮರುಗಿತು.
9ನನ್ನ ಉಗ್ರಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸೆನು,ಎಫಾ್ರಯೀಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು

ತಿರಿಗಿಕೊಳೆ್ಳನು.
ಾನು ಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲ, ದೇವರೇ; ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆ ಾಗಿರುವ

ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿ, ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ†ರೋಷದಿಂದ ಾರೆನು.
10 ಸಿಂಹದಂತೆ ಗಜಿರ್ಸುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆತನ ಜನರು

ಹಿಂ ಾಲಿಸುವರು;
ಆತನು ಆಭರ್ಟಿಸಲು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ನಡಗು ಾ್ತ

ಬರುವರು;
11 ಗುಬಿ್ಬಗಳಂತೆ ಐಗುಪ್ತದಿಂದಲೂ, ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ

ಅಶೂ್ಶರದಿಂದಲೂ ಅದರು ಾ್ತ ತ್ವರೆಪಡುವರು;
ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು; ಇದು

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಪ

† 11:9 11:9 ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ.
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12 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಸುಳಿ್ಳನಿಂದಲೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶವು
ೕಸದಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ;

ಯೆಹೂದವು ಸತ್ಯಸಂಧನೂ, ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯೂ ಆದ ದೇವರ
ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೂ್ನ ಅಲೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ.

12
1 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಮೇಯಿಸುವ ಮಂದೆಯು ಾಳಿಯೇ, ಹಿಂದಟು್ಟವ

ಬೇಟೆಯುಮೂಡಣ ಾಳಿಯೇ.
ಅದು ೕಸವನೂ್ನ,ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ ನಿರಂತರ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ;
ಅಶೂ್ಶರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ; ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ

ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
2ಯೆಹೋವನುಯೆಹೂದದಮೇಲೆ ಾ್ಯಜ್ಯಕೆ ್ಕ ತೊಡಗಿ ಾ್ದನೆ,
ಾಕೋಬನು್ನ ಅದರ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ದಂಡಿಸುವನು,

ಅದರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾರ ಾಡುವನು.
3 * ಾಕೋಬನು ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಎಳೆದನು,
ಪೂಣರ್ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಿದನು†;
4 ೌದು, ದೇವದೂತನ ಸಂಗಡ ಹೋ ಾಡಿ ಗೆದ್ದನು; ಅಳು ಾ್ತ ಆತನ

ಕೃಪೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ

ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲಯು ಕಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಅವನೊಡನೆ‡
ಾತ ಾಡಿದನು.

5ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ಆತನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವ ಾಮಧೇಯ.
6ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ, ನೀನೂ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ;
ನೀತಿ, ಪಿ್ರೕತಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಎಡೆಬಿಡದೆ

ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರು.

* 12:3 12:3 ಆದಿ 25:26. † 12:3 12:3 ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಿದನು ಆದಿ
32:24-26. ‡ 12:4 12:4ಅವನೊಡನೆ ನ ್ಮಡನೆ
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7 ಾ ಾನು! ಅದರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ೕಸದ ಾ್ರಸು ಇದೆ;
ಕಸಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬದೇ ಅದರ ಆಶೆ.

8 ಎಫಾ್ರಯೀಮು, “ ಾನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೇ ೌದು, ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ;

ನನ್ನ ದುಡಿತದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಪವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೋಷವೇನೂ
ತೋರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೋ?

9 ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದ್ದಂದಿನಿಂದ ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;

ಜಾತೆ್ರಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ವನ ಾಸ ಾಡುವಂತೆ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಗತಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಪುನಃ ತರುವೆನು.

10 ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ಬಹಳ ದಿವ್ಯದಶರ್ನಗಳನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ಪ್ರ ಾದಿಗಳಮೂಲಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ್ದೕನೆ.
11ಗಿ ಾ್ಯದುಅಧಮರ್ಮಯ ೕ? ಅದು ಶೂನ್ಯದ ಗತಿಗೆಬರುವುದು;
ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಗೋಮೇಧವು ನಡೆಯುವುದೋ?
ಅಲಿ್ಲನಯಜ್ಞವೇದಿಗಳುಹೊಲದ ನೇಗಿಲ ಗೆರೆಗಳಲಿ್ಲ ಕಲು್ಲಕುಪೆ್ಪಗ ಾಗಿ

ಸಿಕು ್ಕವವು.
12 ಾಕೋಬನು ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು;
ಇ ಾ್ರಯೇಲನು ಮದುವೆ ಾಗಿ ಜೀತ ಾಡಿದನು, ಹೆಣಿ್ಣಗೋಸ ್ಕರ

ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾದನು.
13 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮು ಾಂತರ

ಐಗುಪ್ತದೊಳಗಿಂದ ಾರು ಾಡಿದನು;
ಪ್ರ ಾದಿಯಮೂಲಕ ಅದು ರ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
14ಎಫಾ್ರಯೀಮುಯೆಹೋವನನು್ನ ಅತಿ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾಗಿ ರೇಗಿಸಿದೆ,
ಆದ ಾರಣ ಅದರ ಒಡೆಯನು ಅದರ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವನು್ನ ಅದರ

ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ,
ಅದು ಾಡಿದ ಅವ ಾನವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವನು.
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13
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾದ ಾಶನ

1ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮು ನುಡಿದ ಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಡುಗಿದರು,
ಅದು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬಂದಿತು್ತ;
ಆದರೆ ಾಳ್ ದೇವತೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೋಷಿ ಾ ಾಗ

ಾಶ ಾಯಿತು.
2ಈಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತರೆ,
ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಸ್ವಬುದಿ್ಧಗೆ ತಕ್ಕ ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ

ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವೆ ಾ್ಲ ಶಿಲಿ್ಪಗಳ ಕೈಕೆಲಸವೇ; ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ಾತ ಾಡಿಸು ಾ್ತರೆ,
ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಪಶುವಿನ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ

ಮುದಿ್ದಸು ಾ್ತರೆ.
3ಹೀಗಿರಲು ಅವರು ಾ್ರತಃ ಾಲದ ೕಡದ ಾಗೆ,
ಬೇಗನೆ ಾಯ ಾಗುವ ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆಯೂ,
ಬಿರು ಾಳಿಯು ಕಣದಿಂದ ಬಡಿದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನ

ಾಗೂ,
ಚಿಮಿಣಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಹೊಗೆ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ

ಇರುವರು.
4 ಾ ಾದರೋ ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಲದಿಂದ

ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಹೊರತು ಾವದೇವರೂನಿನಗೆಗೊತಿ್ತಲ್ಲ,ನನ್ನ ಹೊರತು ಾವ

ರಕ್ಷಕನೂ ಇಲ್ಲ.
5 ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ, ೕರ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಲ ಸಿದವನು

ಾನೇ.
6ಆ ಾರವು ನಿನ್ನವರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು;*

* 13:6 13:6 ಆ ಾರವು ನಿನ್ನವರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು; ಾನು
ಅವರನು್ನ ೕಷಿಸಿ ಾಗ ಅವರು ತೃಪ್ತ ಾದರು.



ಹೋಶೇಯನು 13:7 xxix ಹೋಶೇಯನು 13:14

ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿ ಾಗ ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು; ಇದರಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.

7ಆದ ಾರಣ ಾನು ಅವರ ಾಲಿಗೆ ಸಿಂಹ;ಚಿರತೆಯ ಾಗೆ ಾರಿಯ
ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕುವೆನು.

8 ಮರಿಗಳನು್ನ ಕಳಕೊಂಡ ಕರಡಿಯಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಎದುರು ಬಿದು್ದ
ಅವರ ಎದೆಯನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಡುವೆನು;

ಅಲೆ್ಲೕ ಮೃಗ ಾಜನಂತೆ ಅವರನು್ನ ನುಂಗುವೆನು; ಭೂಜಂತುಗಳು
ಅವರನು್ನ ಹರಿದುಬಿಡುವವು.

9ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು, ಾರು† ನಿನ್ನನು್ನ
ರ ಸುವರು?‡

10 ಈಗ ನಿನ್ನ ಅರಸನು ಎಲಿ್ಲ? ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನವರನು್ನ
ಉದ್ಧರಿಸುವನೋ?

ನನಗೆ ಾಜನನೂ್ನ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಎಂದು
ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿಯಷೆ್ಟ;

ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಬಲ್ಲ ನಗರ ಾಲಕರು ಎಲಿ್ಲ?
11 ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಾಜರನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ಕೋ ೕದೆ್ರೕಕ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಅಧಮರ್ವು ಗಂಟುಕಟಿ್ಟದೆ, ಅದರ ಾಪವು

ಭದ್ರಪಡಿಸಿದೆ.
13ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಾಗು ಾ್ತ ಇದೆ;
ಅದು ಮಂಕು ಮಗುವಿನಂತಿದೆ; ಈ ಸಮಯವು ಗಭರ್ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ

ನಿಲ್ಲತಕ ್ಕ ಸಮಯವಲ್ಲ.
14 ಾನು ಅದನು್ನ ಾ ಾಳದ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲೋ?

ಮರಣದಿಂದಉದ್ಧರಿಸಲೋ?
ಮರಣವೇ, ನಿನ್ನ ಉಪದ್ರವಗಳಲಿ್ಲ? ಾ ಾಳವೇ, ನೀನು ಾಡುವ

ಾಶನವೆಲಿ್ಲ?
† 13:9 13:9 ಾರು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ್ರವಿದೆ. ‡ 13:9 13:9
ನೀನು ನಿನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಾದ ನನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದದರಿಂದ ಾಶ ಾಗಿದಿ್ದ.
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ಕನಿಕರವು ನನಗೆ ಾಣಿಸದು.
15ಎಫಾ್ರಯೀಮು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಫಲಸಮೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ,
ಾಡಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಬೀಸ ಾಡುವ ಮೂಡಣ ಾಳಿಯು

ಬರಲು ಅದರ ಬುಗೆ್ಗಯು ಬತು್ತವುದು, ಅದರ ಒರತೆಯು
ಒಣಗುವುದು.

ಶತು್ರವು ಅವರ ಪಿ್ರಯವಸು್ತಗಳ ನಿಧಿಯನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವನು.
16 ಸ ಾಯರ್ವು ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದದರಿಂದ ತನ್ನ

ದೋಷಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲೇ ಬೇಕು;
ಅದರ ಜನರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗುವರು; ವೈರಿಗಳು ಅಲಿ್ಲನ

ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವರು.
ಗಭಿರ್ಣಿಯರ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸೀಳುವರು.

14
ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಪೂವರ್ಕ ಾದ ಾ ಾ್ದನಗಳು

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ, ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ;

ನಿನ್ನ ಅಪ ಾಧದಿಂದಲೇ, ನೀನು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದಿ್ದ.
2 ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದ ಾತುಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

ಬಂದು
ಆತನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿ ಾರಣೆ ಾಡಿ,

ನಮ್ಮಲಿ್ಲನ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸು;
ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ಫಲಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆವು.*
3ಅಶೂ್ಶರವು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವುದೆಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ,
ಐಗುಪ್ತದ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಹತು್ತವುದಿಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಕೈಕೆಲಸದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ, ‘ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು’ ಎಂದು

ಇನು್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ;

* 14:2 14:2 ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ಫಲಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆವು. ನಮ್ಮ ಸೊ್ತೕತ್ರಗಳೆಂಬ
ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆವು.
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ನೀನೇ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಈ ಅ ಾಥರನು್ನ ಕರುಣಿಸುವವನು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

4 ಾನು ನನ್ನ ಜನರ ಭ್ರಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು;

ನನ್ನ ಕೋಪವುಅವರಿಂದ ತೊಲಗಿಹೋಯಿತು.
5 ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಇಬ್ಬನಿಯಂ ಾಗುವೆನು;ಅದು ಾವರೆಯಂತೆ

ಅರಳುವುದು;
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರುಮರಗಳ ಾಗೆ ಬೇರು ಬಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದು.
6 ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳು ಹರಡುವವು, ಅದರ ಅಂದವು ಒಲೀವ್

ಮರದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವುದು,
ಅದರ ಪರಿಮಳವುಲೆಬನೋನಿನ ಾಗೆಮನೋಹರ ಾಗಿರುವುದು.
7 ಅದರ ನೆರಳನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವವರು† ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬೆಳೆಯನು್ನ

ಬೆಳೆದು ಾ್ರ ಯಂತೆ ಫಲಪ್ರದ ಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವರು;
ಅದರ ಕೀತಿರ್ಯು ಲೆಬನೋನಿನ ಾ್ರ ಾರಸದ ಾಗೆ

ಾ್ವರಸ್ಯ ಾಗಿರುವುದು.
8 ಎಫಾ್ರಯೀಮು, “ವಿಗ್ರಹಗಳ ಗೊಡವೆ ನನಗೆ ಇನೆ್ನೕಕೆ?” ಎಂದು

ಅವುಗಳನು್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು;
ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಲಿದು ಕಟಾ ಸುವೆನು; ಾನು ಸೊಂ ಾದ ತು ಾಯಿ

ಮರದಂತಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನಿ್ನಂದಲೇ ನೀನು ಫಲಿಸುವಿ.
9 ಾನಿಗಳು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವರು; ವಿವೇಕಿಗಳು

ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ಗಳು ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳು;
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾ್ಮಗಿರ್ಗಳು ನಡೆಯುವರು, ದು ಾರ್ಗಿರ್ಗಳು

ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡವಿ ಬೀಳುವರು.

† 14:7 14:7 ಅದರ ನೆರಳನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವವರು ಅವರು ಯೆಹೋವನ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವರು.
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