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హోషేయ
గంథకర
హోషేయ గంథంలోని అనేక సందేశాలను పలికినది హోషేయ

పవక. వాటిని అతడే సవ్యంగా రాశాడో లేదో తేలియదు. హోషేయ
దేవుని పకష్ంగా మాటాల్ డాడని నమిమ్న అతని అనుచరులు బహ శా
అతని పవచనాలను గంథసద్ం చేసి ఉండవచుచ్. ఈ పవక పేరుకు
అరధ్ం “రకష్ణ.” మరి ఏ ఇతర పవక కంటే కూడా హోషేయ తన
పవచనాలను తన వయ్కిగత జీవితంతో అను సంధానించాడు. తనకు
నమమ్క దోహం చేసుత్ ందని ముందుగానే ఎరిగి, అతడు ఒక సీని
పెళిళ్ చేయసుకోవడం దావ్రా, ఇశాయేలు మీద తీరుప్లు వినిపించే
పేరుల్ తన పిలల్లకు పెటట్డం దావ్రా అతని పవచన పరిచరయ్ అతని
కుటుంబం లో నుంచే బయలు వెళిళ్ంది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 755 - 725
యెషయా సందేశాలను సేకరించి, ఎడిట్ చేసి, పతులు

ఎతిత్రాశారు. ఈ తతంగమంతా ఎపప్టికి పూరి అయిందో మనకు
తెలియదు. అయితేయెరుషలేము వినాశానానికి ముందు ఇది పూరి
అయిందనన్దిమాతం సప్షట్ం.

సీవ్కర
హోషేయ మౌఖిక సందేశాతమ్క హెచచ్రికలు, పశాచ్తాపానికి

పిలుపుగా,పూరవ్ మసిధ్తి కలుగుతుందనే వాగాద్ నంగా రాసి పెటట్డం
జరిగింది.

పయోజనం
దేవుడు నమమ్కతావ్నిన్ కోరుతునాన్డని ఇశాయేలీయిలకు,

మనకు కూడా గురు చేయడానికి హోషేయ ఈ గంథం రాశాడు.
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యోహోవాయేఏ క నిజ దేవుడు. నిరద్ ందవ్ న సావ్మిభకి ఆయన
కోరుతునాన్డుట. పాపం తీరుప్ను కొనితెసుత్ ంది. అలా కాకుంటే
బాధాకర న పరిణామాలు, శతుదాడి, బానిసతవ్ం తపప్వు.
నమమ్కంగా ఉంటామని శుషక్పియాలు పలికి, ఆమాటలు మీరుతూ
ఉండే మనుషులాల్ ంటివాడు కాదు దేవుడు. ఇశాయేలు నమమ్క
దోహం చేసినపప్టికీ దేవుడు వారిని పేమిసూత్ నే ఉంటాడు. వారికి
పూరవ్ మసిధ్తి కలిగే మారగ్ం ఎరప్రుసూత్ ఉంటాడు. హోషేయ,
గోమెరుల సంకేతరూపక న వివాహాల దావ్రా ఇశాయేలు వంటి
విగహరాధక జాతి పటల్ దేవుని పేమ, పాపం పటల్ తీరుప్, కష్మించే
పేమలను కనుపరిచే చకక్ని ఉపమాలంకారంగా ఈ పుసత్కంలో రాసి
ఉంది.

ముఖాయ్ంశం
నమమ్కదోహం

విభాగాలు
1.హోషేయ కులట అయినభారయ్— 1:1-11
2. ఇశాయేలు పటల్ దేవుని తీరుప్లు, కకష్లు— 2:1-23
3. దేవుడు తన పజలను విమోచిసాత్ డు— 3:1-5
4. ఇశాయేలు నమమ్కదోహం, శికష్— 4:1-10:15
5. దేవుని పేమ, ఇశాయేలుకు పూరవ్ మసిధ్తి కలిగించడం —
11:1-14:9

1 ఉజిజ్యా, యోతాము, ఆహాజు, హిజిక్యా అనే యూదా
రాజులు, యెహోయాషు కుమారు న ఇశాయేలు రాజు యరొబాము
పరిపాలించిన దినాలోల్ బెయేరి కుమారుడు హోషేయకు పతయ్కష్ న
యెహోవావాకుక్.

హోషేయభారయ్బిడడ్లు
2 యెహోవా హోషేయతో మొదట మాటాల్ డినపుప్డు ఇలా

ఆజాఞ్ పించాడు.
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“వెళిళ్ ఒక వేశయ్ను నీకు భారయ్గా తెచుచ్కో.
ఆమె వయ్భిచారం ఫలితంగాపుటిట్న సంతానానిన్ సీవ్కరించు.
ఎందుకంటే దేశం ననున్ విడిచిపెటిట్ నీచ న వయ్భిచార కారాయ్లు

చేసింది.”
3 కాబటిట్ హోషేయ వెళిళ్ దిబల్యీము కూతురు గోమెరును

పెళాళ్డాడు.
ఆమె గరభ్ం ధరించి అతనికొక కొడుకుని కనన్ది.
4యెహోవాఅతనికి ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు.
“వీడికి ‘యెజెయేల్*’ అని పేరు పెటుట్ .
యెజెయేలులోయెహ వంశం వారు రకపాతం చేశారు.
దానిన్ బటిట్ ఇక కొంతకాలానికి నేను వారిని శి సాత్ ను.
ఇశాయేలువారికి రాజయ్ం ఉండకుండాా తీసేసాత్ ను.
5ఆ రోజులోల్ జరిగేది ఏమిటంటే,
నేనుయెజెయేలులోయలోఇశాయేలువారివిలుల్ ను విరిచేసాత్ ను.”
6గోమెరు మళీల్ గరభ్ం ధరించి ఆడపిలల్ను కనన్ది.
యెహోవాఅతనికి ఇలా చెపాప్డు.
“దీనికి ‘లో రూహామా†’ అని పేరు పెటుట్ .
ఎందుకంటే ఇక నేను ఇశాయేలును కష్మించడం కోసం వారి

జాలి పడను.
7అయితేయూదావారి జాలి చూపుతాను.
వారి దేవు నయెహోవాఅనే నేనేవారిని ర సాత్ ను.
విలుల్ , ఖడగ్ ం, సమరం, గురాలు, రౌతులు అనే వాటి వలల్ కాదు.”
8లో రూహామాపాలుమానిన తరువాత ఆమె తలిల్ గరభ్ం ధరించి

మరొక కొడుకును కనన్ది.
9యెహోవాఇలాచెపాప్డు.
“వీడికి ‘లోఅమీమ్‡’ అని పేరు పెటుట్ .

* 1:4 1:4యెజెయేల్ దేవుడు చెదరకొటిట్ వేసాత్ డు † 1:6 1:6 లో రూహామా దయ
పొందనిది ‡ 1:9 1:9లోఅమీమ్ నా జనం కానిది
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ఎందుకంటేమీరు నా పజలు కారు,
నేను మీకు దేవుణిణ్ కాను.
10 అయినపప్టికీ ఇశాయేలీయుల జనసంఖయ్ సముదతీరంలో

ఇసుకంత విసాత్ రం అవుతుంది.
దానిన్ కొలవలేము, లెకక్బెటట్లేము.
ఎకక్డ ‘మీరు నా పజలు కారు’ అనివారితో చెపాప్నో,
అకక్డే ‘మీరు సజీవు న దేవుని పజలు’ అనివారికి చెబుతారు.
11యూదా, ఇశాయేలు ఒకక్ చోట సమకూడుతారు.
తమ ఒకే నాయకుణిణ్ నియమించుకుంటారు.
ఆ దేశంలో నుండి బయలు దేరుతారు.
ఆయెజెయేలు దినం§మహాపభావ దినం.”

2
1మీసోదరులతో “మీరు నా పజలు” అని చెపప్ండి.
మీ అకక్చెలెల్ళళ్తో “మీరు కనికరానికి నోచుకునాన్రు” అని

చెపప్ండి.
ఇశాయేలకు శికష్,యధాసిథ్తి

2మీఅమమ్ నాయ్యవిచారణమొదలుపెటుట్ .
వాయ్జయ్ం వెయియ్.
ఆమెనాభారాయ్ కాదు, నేనామెకు భరనీ కాను.
ఆమెమొదట తన వేశాయ్ వృతిత్నిమానుకోమనండి.
తన సత్నాలమధయ్ నుండి వయ్భిచారానిన్ తొలగించుకోమనండి.
3లేకపోతే ఆమెను నగన్ శరీరిగా చేసాత్ ను.
ఆమెపుటిట్నదినానఎలాఉనన్దోఅలాబటట్లు లేకుండాచేసేసాత్ ను.
ఆమెను అరణయ్ంలాగా ఎండిన భూమిలాగా చేసాత్ ను.
దాహంతో అలమటించి చనిపోయేలాచేసాత్ ను.

§ 1:11 1:11యెజెయేలు దినం దేవుడు ఒకపుప్డు తన పజలిన్ శి సాత్ డు



హోషేయ 2:4 v హోషేయ 2:13

4 ఆమె పిలల్ల మీద జాలి చూపను. ఎందుకంటే దాని పిలల్లు
వయ్భిచారం వలల్ పుటిట్నవారు.

5వారి తలిల్ కులట.
వారిని కనన్తలిల్ సిగుగ్ లేకుండా పవరించింది.
ఆమె “నా విటుల వెంట పోతాను. వాళ ళ్ నాకు అనన్పానాలు,

ఉనిన్, జనపనార, నూనె,పానీయం ఇసాత్ రు” అనుకుంది.
6కాబటిట్ దాని దారికి అడడ్ంగాముళళ్ కంచె వేసాత్ ను.
దానికి దారి కనబడకుండా గోడ కడతాను.
7అది తన విటులను వెంటాడినావారిని కలుసుకోలేక పోతుంది.
ఎంత వెతికినావారు దానికి కనబడరు.
అపుప్డుఆమెఅంటుంది. “నామొదటిభరదగగ్రికితిరిగివెళాత్ ను.

ఎందుకంటే ఇపప్టి కంటే అదేబాగుంది.”
8దానికిధానయ్దా రస లాలను,ధారాళంగావెండిబంగారాలను

ఇచిచ్నవాణిణ్ నేనే అని ఆమెకు తెలియలేదు.
వాటినివారు బయలు దేవునికి ఉపయోగించారు.
9 కాబటిట్ నా ధానాయ్నిన్ నా దా రసానిన్ వాటి కోత కాలాలోల్ ఆమె

దగగ్ర నుండి తీసేసుకుంటాను.
ఆమె తన నగన్త కపుప్కోవడానికి ఉపయోగించిన నా ఉనిన్,

జనపనారలాగేసుకుంటాను.
10దాని విటులు చూసుత్ ండగానే ఆమె బటట్లు విపేప్సాత్ ను.
నాచేతిలో నుండి ఆమెను విడిపించే వారెవరూ ఉండరు.
11ఆమెఉతస్వాలనీన్ ఆపిసాత్ ను.
ఆమె పండగలూ అమావాసయ్ పరవ్దినాలూ విశాంతి దినాలూ

వారిష్క ఉతస్వాలు ఆగిపోయేలాచేసాత్ ను.
12 “ఇవి నా విటులు నాకిచిచ్న జీతం” అని వేటిని గురించి

చెపిప్ందోఆదాకష్చెటల్ను అంజూరపుచెటల్ను ధవ్ంసం చేసాత్ ను. అడవి
జంతువులు వాటిని తినివేసేలావాటిని కారడవిలాగా చేసాత్ ను.

13అది బయలు దేవుళళ్ పండగలు ఆచరించినందుకు నేను దానిన్
శి సాత్ ను.
ఆ దేవుళళ్కు ధూపం వేసినందుకు.
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నగలు పెటుట్ కుని, సింగారించుకుని.
ననున్ మరిచ్పోయి దాని విటులను వెంటాడినందుకు దానిన్

శి సాత్ ను.
ఇదియెహోవావాకుక్.
14 ఆ తరవాత ఆమెను మళీల్ నా పు తిపుప్కుంటాను. ఆమెను

అరణయ్ంలోకి తీసుకుపోతాను.
అకక్డ ఆమెతో పేమగామాటలాడతాను.
15ఆమెకు దాకష్తోటలు రాసిసాత్ ను.
ఆకోరు లోయను ఆశాదావ్రంగా చేసాత్ ను.
యవవ్నపాయంలో ఐగుపు దేశంలోనుండి వచిచ్న రోజులోల్ నా

మాట వినన్టుట్ ఆమెనాకు సప్ందిసుత్ ంది.
16 “ఆ రోజులోల్ ” యెహోవా అంటునాన్డు. “నీవు ‘నా బయలు’

అని ననున్ సంబోధించవు.
‘నాభర’ అంటావు.”
17 ఇక మీదట బయలు దేవుళళ్ పేరుల్ నీ నోటినుండి తుడిచి

వేసాత్ ను. ఆ పేరుల్ ఇక ఎనన్టికీ జాఞ్ పకానికి రావు.
18 “ఆ దినాన నేను నా పజల పకష్ంగా జంతువులతో,
పకష్ులతో, నేల పాకే జీవులతో నిబంధన చేసాత్ ను.
దేశంలో విలుల్ ను, కతిత్ని,యుదాధ్ నిన్ లేకుండా చేసాత్ ను.
వారు నిరభ్యంగా పడుకునేలా చేసాత్ ను.
19నీకు శాశవ్తంగా భరగా ఉంటాననిమాట ఇసుత్ నాన్ను.
నీతినాయ్యాలను బటిట్ , నిబంధన విశావ్సయ్తను బటిట్ , కరుణను

బటిట్ నీ భరగా ఉంటాననిమాట ఇసుత్ నాన్ను.
20యెహోవా నననున్ నీవుతెలుసుకునేలానేనునీకు నమమ్క న

భరగా ఉంటాననిమాటిసుత్ నాన్ను.
21ఆ దినాన నేను జవాబిసాత్ ను.”
ఆకాశాలు చేసే వినన్పం నేను ఆలకిసాత్ ను. అవి భూమి చేసే

మనవికి జవాబు ఇసాత్ యి.
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22భూధానయ్ దా రస లాలమనవి ఆలకింపగా,
అవియెజెయేలు చేసేమనవి ఆలకిసాత్ యి.
23నేను ఆమెను భూమిలోనాకోసం నాటుతాను.
లో రుహమా నేను జాలి పడతాను.
నా పజలు కానివారితో “మీరేనా పజలు” అని నేను చెపప్గా,
వారు “నీవేమాదేవుడివి” అంటారు. ఇదేయెహోవావాకుక్.

3
హోషేయతనభారయ్ తిరిగి తెచుచ్కోవడం

1 యెహోవా నాకిలా చెపాప్డు. “ఇశాయేలీయులు ఎండు
దాకష్ముదద్లను ఆశించి ఇతర దేవుళళ్ను పూజించినా నేను,
యెహోవాను, వారిని పేమించినటేట్ తన భర పేమను చూరగొనిన
వయ్భిచారిణి దగగ్రికి పోయిఆమెను పేమించు.”

2 కాబటిట్ నేను పదిహేను తులాల వెండి*, 330 కిలోల బారీల్
ధానయ్ంతోఆమెను కొనాన్ను. 3ఆమెతోఇలాఅనాన్ను. “సుదీరఘ్కాలం
నీవునాతోఉండిపో. వేశయ్గా నా, ఏమగవాడికి చెందినదానిగా నా
ఉండవదుద్ . నేను కూడా నీపటల్ అలానే ఉంటాను.”

4 ఎందుకంటే, ఇశాయేలీయులు చాలా రోజులు రాజు లేకుండా
అధిపతి లేకుండా బలి అరిప్ంచకుండా ఉంటారు. దేవతా సత్ంభానిన్
గాని ఏఫోదును గాని గృహ దేవుళళ్ను గాని ఉంచుకోరు.

5తరువాతఇశాయేలీయులు తిరిగి వచిచ్ తమదేవు నయెహోవా
దగగ్రా తమ రాజు దావీదు దగగ్రా విచారణ చేసాత్ రు. చివరి రోజులోల్
వారు భయభకులు కలిగియెహోవాఅనుగహం కోసం ఆయనదగగ్రికి
వసాత్ రు.

4
ఇశాయేలీయులు దురీన్తి

* 3:2 3:2 పదిహేను తులాల వెండి 170గాములు
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1ఇశాయేలు పజలారా,యెహోవామాటఆలకించండి.
సతయ్ం, కనికరం, దేవుణిణ్ గూరిచ్న జాఞ్ నం దేశంలో లేకపోవడం

చూసి.
యెహోవాదేశనివాసులతోవాయ్జెయ్మాడుతునాన్డు.
2అబదధ్సాకష్ ం పలకడం, అబదధ్మాడడం.
హతయ్, దొంగతనం, వయ్భిచారం అలవా పోయింది.
పజలు కనన్ం వేసాత్ రు. మానకహతయ్ చేసాత్ రు.
3కాబటిట్ దేశం ఎండిపోతూ ఉంది.
దాని పశువులు, పకష్ులు, దానిలో నివసించే వాళళ్ంతా ణించి

పోతునాన్రు.
సముదంలో చేపలు తం గతించిపోతునాన్యి.
4ఒకడు మరొకడి వాయ్జయ్ం వెయయ్నివవ్వదుద్ .
ఒకడు మరొకడి నింద వెయయ్నివవ్వదుద్ .
ఎందుకంటేయాజకులారా, నేను తపుప్ పటేట్ది మిమమ్లేన్.
5 యాజకులు పగటి వేళ కూలిపోతారు. రాతివేళ నీతోబాటు

పవకలు పడిపోతారు.
నీ తలిల్ని నేను నాశనం చేసాత్ ను.
6నాపజలుఅజాఞ్ నంవలల్ నశిసుత్ నాన్రు. ఎందుకంటేవారుజాఞ్ నానిన్

తిరసక్రించారు.
నాకుయాజకుడివి కాకుండా నేను కూడా నినున్ తోసిపుచుచ్తాను.
ఎందుకంటే నీవు నీ దేవుడి న నా చటాట్ నిన్ విసమ్రించావు. నీ

పిలల్లను కూడా నేను పటిట్ంచుకోను.
7యాజకుల సంఖయ్ ఎకుక్ న కొదీద్ వారు నా పటల్ అధికంగాపాపం

చేశారు.
కాబటిట్ వారి ఘనతను నీచసిథ్తికిమారుసాత్ ను.
8 నా జనుల పాపాలను ఆహారంగా చేసుకుంటారు గనక పజలు

మరింతగాపాపం చేయాలనివారు చూసాత్ రు.
9కాబటిట్ జనులకు ఎలాగోయాజకులకూ అలాగే జరుగుతుంది.
వారి దురామ్రాగ్ నిన్ బటిట్ నేను వారిని శి సాత్ ను.
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వారి కియలనుబటిట్ వారందరికీ పతీకారం చేసాత్ ను.
10 వారు నాకు, అంటే యెహోవాకు దూరమయాయ్రు. ననున్

విడిచిపోయారు.
కాబటిట్ వారు భోజనం చేసినా తృపిత్ పొందరు.
వయ్భిచారం చేసాత్ రు గానీ అభివృదిధ్ పొందలేరు.
11 ంగిక విచచ్లవిడితనం, దా మదయ్ం, కొతత్ దా రసం, వారి

మతిపోగొటాట్ యి.
12 నా పజలు తాము పెటుట్ కునన్ చెకక్ బొమమ్ల దగగ్ర విచారణ

చేసాత్ రు.
వారి చేతికర వారికి పవచనాలు చెబుతునన్ది.
వయ్భిచార మనసుస్ వారిని దారి తపిప్ంచగా వారు ననున్, అంటే

వారి దేవుణిణ్ విసరిజ్ంచారు.
13వారు పరవ్త శిఖరాలమీద బలులరిప్సాత్ రు.
కొండల ధూపం వేసాత్ రు.
సింధూర వృ ల కింద, చినారు వృ ల కింద,
మసత్కి వృ ల కింద నీడమంచిదని అకక్డే ధూపం వేసాత్ రు.
అందువలనే మీ కూతురుల్ వేశయ్లయాయ్రు. మీ కోడళ ళ్ కూడా

వయ్భిచారిణులయాయ్రు.
14 మీ కుమారెలు చేసే ంగిక దురామ్రగ్తను బటిట్ నేను వారిని

శి ంచను.
మీకోడళళ్ వయ్భిచారానిన్ బటిట్ నేను వారిని శి ంచను.
ఎందుకంటే పజలు తామే వేశయ్ల దగగ్రికి పోతారు.
తామే ఆలయ వేశయ్లతో పోకిరీ పనులు చెయయ్డం కోసం

బలులరిప్సాత్ రు.
అవగాహన లేని జనం నిరూమ్ల పోతారు.
15ఇశాయేలూ, నీవు వేశయ్ పోయావు.
అయినాయూదాఆపాపంలోపాలు పొందక పోవుగాక.
మీరు గిలాగ్ లు వెళొల్ దుద్ . బేతావెనుకు పోవదుద్ .
యెహోవాజీవం తోడని పమాణం చేయవదుద్ .
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16 పొగరుబోతు పెయయ్లాగా ఇశాయేలువారు మొండిగా
పవరించారు.

దానంలో మేసే గొరె పిలల్లను నడిపించినటుట్ దేవుడు వారినెలా
నడిపిసాత్ డు?

17ఎఫాయిము విగహాలతో ఏకమయాయ్డు.
అతణిణ్ అలానే ఉండనియియ్.
18వారికి దా రసం లేకుండాపోయినా,
వయ్భిచారంమానుకోలేదు.
వారి అధికారులు ఎంతో ఇషట్ంగా సిగుగ్ మాలినదానిన్ పేమిసాత్ రు.
19సుడిగాలివారిని చుటట్బెటుట్ కు పోతుంది.
తాము అరిప్ంచిన బలుల కారణంగావారు సిగుగ్ పడతారు.

5
ఇశాయేలీయుల విషయంలో దేవుని ఉగత

1యాజకులారా,నామాట వినండి.
ఇశాయేలు వంశమా, శదధ్గా విను.
రాజ వంశమా, విను.
మీరు మిసాప్మీద ఉరిగా,తాబోరు మీద వలగా ఉనాన్రు.
కాబటిట్ మీ అందరి కీ తీరుప్ రాబోతునన్ది.
2 తిరుగుబాటుదారులు తీవంగా వధ జరిగించారు. కాబటిట్ నేను

వారందరినీ శి సాత్ ను.
3ఎఫాయిమును నేనెరుగుదును.
ఇశాయేలువారు నాకు తెలియనివారు కారు.
ఎఫాయిమూ, నీవు ఇపుప్డే వేశయ్వయాయ్వు.
ఇశాయేలువారు లబడిపోయారు.
4వారు నా దగగ్రికి రాకుండావారి కియలు అడుడ్ పడుతునాన్యి.
వారిలో వయ్భిచార మనసుంది. ననున్, అంటే యెహోవాను వారు

ఎరుగరు.
5ఇశాయేలు వారి గరవ్ం వారికి వయ్తిరేకంగాసాకష్ మిసుత్ నన్ది.
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ఇశాయేలువారు,ఎఫాయిమువారు తమదోషంలోచికుక్కుపోయి
తొటుపడుతునాన్రు.
వారితోబాటుయూదావారు కూడా తొటిలుల్ తునాన్రు.
6 వారు గొరెలను, ఎడల్ను తీసుకుని యెహోవాను వెదకబోతారు

గాని,
ఆయన వారికి కనబడడు. ఎందుకంటే ఆయన తనను మరుగు

చేసుకునాన్డు.
7 వారు యెహోవాకు విశావ్సఘాతకులయాయ్రు. అకమ

సంతానానిన్ కనాన్రు. ఇక ఇపుప్డు వారి అమావాసయ్ పరవ్దినాలు
వారిపొలాలతో సహావారినిమింగేసాత్ యి.

8 గిబియాలోబాకాఊదండి.
రమాలోభేరీనాదం చెయయ్ండి.
“బెనాయ్మీనూ,మేముమీతో వసుత్ నాన్ం” అని బేతావెనులో కేకలు

పెటట్ండి.
9 శికష్దినాన ఎఫాయిము శిథిల పోతుంది.
తపప్నిసరిగా జరగబోయే దానిన్ ఇశాయేలీయుల గోతాల వారికి

నేను తెలియజేసుత్ నాన్ను.
10 యూదా వారి అధిపతులు సరిహదుద్ రాళల్ను తీసేసే వారిలా

ఉనాన్రు.
నీళల్ పవహించినటుట్ నేను వారి నా ఉగత కుమమ్రిసాత్ ను.
11ఎఫాయిమీయులు నలిగి పచచ్ పోయారు.
తీరుప్ వలల్ వారు సమూల నాశనమయాయ్రు.
ఎందుకంటే వారు విగహాలకు వంగి నమసక్రిసూత్

నడుచుకుంటునాన్రు.
12ఎఫాయిమీయులపాలిట చెద పురుగులాగా,
యూదావారికి కుళిల్పోజేసే వాయ్ధి లాగా నేను ఉంటాను.
13తనవాయ్ధిని ఎఫాయిము చూశాడు.
తన పుండునుయూదా చూశాడు.
ఎఫాయిము అషూష్ రీయుల దగగ్రికి వెళాళ్డు.
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ఆ గొపప్ రాజు దగగ్రికి రాయబారులను పంపాడు.
అయితేఅతడు నినున్ బాగు చేయలేకపోయాడు.
నీ పుండు నయం చేయలేకపోయాడు.
14ఎందుకంటే నేను ఎఫాయిమీయులకు సింహంలాగాఉంటాను.
యూదావారికి కొదమ సింహం వలే ఉంటాను.
నేనే వారిని చీలేచ్సి వెళిళ్పోతాను. నేనే వారిని తీసుకుపోతాను.
వారిని విడిపించే వాడొకక్డు కూడా ఉండడు.
15వారు తమ దోషానిన్ ఒపుప్కుని ననున్ వెదికే వరకూ నేను నా

చోటికి తిరిగి వెళళ్ను.
తమదురవసథ్లోవారు ననున్ మనసూఫ్రిగా వెదికే సమయందాకా

నేను వదిలిపెటట్ను.

6
1మనంయెహోవాదగగ్రికి తిరిగి వెళాద్ ం రండి.
ఆయనమనలను చీలిచ్వేశాడు.
ఆయనేమనలను సవ్సథ్పరుసాత్ డు.
ఆయనమనలను గాయపరిచాడు.
ఆయనేమనకు కటుల్ కడతాడు.
2 రెండు రోజుల తరువాత ఆయనమనలను బతికిసాత్ డు.
మనం ఆయన సముఖంలో బతికేలా,
మూడవ రోజున ఆయనమనలను తిరిగి లేపుతాడు.
3యెహోవాను తెలుసుకుందాం రండి.
యెహోవాను తెలుసుకోడానికి తీవ పయతన్ం చేదాద్ ం. ఆయనిన్

అనుసరించుదాము రండి.
పొదుద్ పొడవడంఎంతకచిచ్తమోఆయనరావడంఅంతకచిచ్తం.
వరష్ం చినుకులాల్ గా భూమిని తడిపే తొలకరి వరష్ంలాగా ఆయన

మన దగగ్రికి వసాత్ డు.
ఇశాయేలీయుల అపనమమ్కం

4ఎఫాయిమూ, నేను నినేన్ం చేయాలి?
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యూదా, నినేన్మి చెయాయ్లి?
ఉదయం పొగమంచు లాగా తవ్రగా ఆరిపోయే మంచు

బిందువులాల్ గామీ భకి ఉంది.
5కాబటిట్ నేను పవకల మూలంగావారినిముకక్లు చేశాను.
నానోటిమాటలతో నేను వారినిహతమారాచ్ను.
నీ శాసనాలు వెలుగులాగా పకాశిసుత్ నాన్యి.
6నేను బలిని కోరను, కనికరానేన్ కోరుతునాన్ను.
దహనబలుల కంటే ననున్ గురించిన జాఞ్ నం, అంటే దేవుని

గురించిన జాఞ్ నం నీకు ఉండాలని కోరుతునాన్ను.
7 ఆదాములాగా వారు విశావ్స ఘాతకు నా నిబంధనను

ఉలల్ంఘించారు.
8 గిలాదు పాపాతుమ్ల పటట్ణ పోయింది.
అందులో నెతుత్ రు అడుగుజాడలు కనబడుతునాన్యి.
9 బందిపోటు దొంగలు పొంచి ఉండేలాయాజకులు పొంచి ఉండి

షెకెము దారిలోహతయ్ చేసాత్ రు.
వారుఘోరనేరాలు చేశారు.
10ఇశాయేలు వారిలోఘోర న సంగతి నేను చూశాను.
ఎఫాయిమీయుల వయ్భిచార కియలు అకక్డునాన్యి.
ఇశాయేలు వారి చెడుతనం అకక్డ ఉంది.
11నా పజల సంపదలు మళీళ్ వారికి ఇచిచ్నపుప్డు, యూదా, నీ

కోసం కూడా కోత సిదధ్ంగా ఉంది.

7
1 నేను ఇశాయేలును బాగు చేదాద్ మని కోరినపుప్డలాల్ ఎఫాయిము

దోషం కనిపిసూత్ ఉంది.
షోమోను దుషాక్రాయ్లు బయటపడుతునాన్యి.
వారుమోసం అభాయ్సం చేసాత్ రు.
దొంగతనానికి చొరబడతారు.
బంది పోటు దొంగలాల్ వీధులోల్ దోచుకుంటారు.
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2తమ కియలు వారి చుటూట్ ఉనన్పప్టికీ,
అవినా ఎదుటనే జరిగినపప్టికీ,
వారి దురామ్రగ్త నేను జాఞ్ పకం చేసుకోనని తమలో తాము

అనుకుంటారు.
3 వారి దుషట్తావ్నికి, వారి అధికారుల అబదాధ్ లకు వారి రాజు

సంతోషిసాత్ డు.
4వారంతా కాముకులే.
రొటెట్లు కాలేచ్ వాడు ముదద్ పిసికిన తరువాత.
ముదద్ంతాపొంగే దాకాపొయియ్నిబాగా వేడిచేసి.
ఊరుకునన్టుట్ వారంతా కాముకులే.
5మన రాజు ఉతస్వ దినాన అధికారులు అతని దా రసం కాకతో

మతెత్కిక్ జబుబ్పడిపోయారు.
రాజుతానే అపహాసకులతో చెయియ్ కలిపాడు.
6 పొయియ్ లాంటి తమ హృదయాలతో కపటపు ఆలోచనలు

చేసాత్ రు.
వారి కోధం రాతంతామండుతూనే ఉంటుంది.
ఉదయానఅది తీవ నజావ్లగామండుతుంది.
7వారంతాపొయియ్లాగాకాలుతూ ఉంటారు.
తమ పరిపాలన చేసేవారినివారు మింగేసాత్ రు.
వారి రాజులంతా కూలిపోయారు.
ననున్ సమ్రించే వాడు ఒకక్డు కూడా లేడు.
8ఎఫాయిము అనయ్జనులతో కలిసిపోయాడు.
ఎఫాయిము రెండో పుకు తిపప్ని అటుట్ వంటి వాడయాయ్డు.
9 పరాయి వారు అతని బలానిన్ మింగేసినా అది అతనికి

తెలియలేదు.
తలమీద నెరసిన జుటుట్ కనబడుతునాన్ అది అతనికి తెలియదు.
10ఇశాయేలువారి పతిషేట్ అతనిమీదసాకష్ ం పలుకుతుంది.
ఇంత జరిగినా వారు తమ దేవు న యెహోవా పు తిరుగడం

లేదు.
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ఆయనను వెతకడం లేదు.
11ఎఫాయిము బుదిధ్లేని పిరికి గుండె గల గువవ్ అయిపోయింది.
అది ఐగుపీత్యులను పిలుసుత్ ంది.
తరువాత అషూష్ రీయుల దగగ్రికి ఎగిరిపోతుంది.
12వారు వెళిళ్నపుప్డు నేను వారి నా వల వేసాత్ ను.
పకష్ులను కొటిట్నటుట్ వారిని పడగొడతాను.
వారు గుమిగూడిన చోటవారిని శి సాత్ ను.
13వారికి బాధ!
వారు ననున్ విడిచిపెటిట్ తపిప్పోయారు.
వినాశం వారిమీదికి ముంచుకు వసోత్ ంది.
వారు నామీద తిరుగుబాటు చేశారు.
వారిని ర ంచేవాడినే.
కానీవారు నామీద అబదాధ్ లు చెపాప్రు.
14హృదయపూరవ్కంగా ననున్ బతిమాలుకోలేదు గానీ.
మంచాలమీద పడుకుని ఆకోశిసాత్ రు.
ధానయ్ం, కొతత్ సారాయి కావాలని తమను కతిత్తో

గాయపరచుకుంటారు.
కానీనా నుండి దూరంగా వెళిళ్పోతారు.
15 నేను వారి చేతులు బలపరచి శికష్ణ ఇచిచ్నా వారు నా మీద

కుటలు చేసాత్ రు.
16వారు తిరిగి వసాత్ రు గానీ,
సరోవ్నన్తుని దేవుని పుకు తిరగరు.
వారు పనికిరాని విలుల్ లాగా ఉనాన్రు.
వారి అధికారులు తాము పలికిన గరవ్పుమాటల మూలంగా కతిత్

పాలవుతారు.
ఇలావారు ఐగుపుదేశంలో ఎగతాళికి గురి అవుతారు.

8
దేవుని దండన

1 “బాకా నీ నోట ఉంచుకో.
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పజలు నా నిబంధన అతికమించారు. నా ధరమ్శాసానిన్
ఉలల్ంఘించారు.
కాబటిట్ యెహోవా న నా ఇంటి మీద వాలడానికి గదద్ వసూత్ ఉంది

అని పకటించు.”
2వారు నాకు మొరపెడతారు. “మా దేవా, ఇశాయేలు వార న

మేము నినున్ ఎరిగిన వారమే.”
3 కానీ ఇశాయేలీయులు సనామ్రగ్మును విసరిజ్ంచారు. కాబటిట్

శతువువారిని తరుముతాడు.
4 వారు రాజులను నియమించుకునాన్రు. కానీ నేను వారిని

నియమించలేదు.
వారు అధికారులను పెటుట్ కునాన్రు. కానీ వారెవరూ నాకు

తెలియదు.
తమ వెండి బంగారాలతో తమ కోసం విగహాలు చేసుకునాన్రు.
కానీ అదంతావారు నాశన పోవడానికే.
5పవక ఇలాఅంటునాన్డు “షోమోనూ,ఆయననీదూడను విసిరి

పారేశాడు.”
యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. నా కోపం ఈ పజల మీద

మండుతూ ఉంది.
ఎంత కాలం వారు అపవితంగా ఉంటారు?
6ఈ విగహం ఇశాయేలువారి చేతి పనే గదా?
కంసాలిదానిన్ తయారు చేశాడు.
అది దేవుడు కాదు.
షోమోను దూడముకక్లు చెకక్ పోతుంది.
7 పజలు గాలిని వితత్నాలుగా చలాల్ రు. పెనుగాలిని వారు

కోసుకుంటారు.
కనిపించే రులో కంకులు లేవు.
దానిన్ గానుగలో వేసేత్ పిండి రాదు. ఒకవేళ పంట పండినా

విదేశీయులు దానిన్ కోసుకుంటారు.
8ఇశాయేలు వారిని శతువులు కబళిసాత్ రు.
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ఎవరికీ ఇషట్ంలేని ఓటికుండలాల్ వారు అనయ్జనులోల్ చెదిరి
ఉంటారు.

9 వారు ఒంటరి అడవి గాడిదలాగా అషూష్ రీయుల దగగ్రికి
పోయారు.
ఎఫాయిము తన కోసం విటులను డబిబ్చిచ్ పిలిపించుకుంది.
10 వారు కానుకలు ఇచిచ్ అనయ్జనాలోల్ విటులను పిలుచుకునాన్

ఇపుప్డే నేను వారిని సమకూరుసాత్ ను.
చకవరి పీడన పెటేట్ బాధ కింద వారు కృశించి పోతారు.
11 ఎఫాయిము పాపపరిహారం కోసం ఎనెన్నోన్ బలిపీఠాలను

కటిట్ంది.
కానీ అతడు పాపం చేయడానికి అవే దోహదం చేశాయి.
12 నేను పదివేల సారుల్ అతని కోసం నా ధరమ్శాసానిన్ రాయించి

నియమించినా,
అయినాదానిన్ ఎపుప్డూ చూడనటుట్ గా అతడు ఉంటాడు.
13 నాకు అరిప్ంచిన పశువుల విషయానికి వసేత్, వారు వాటిని

వధించి ఆమాంసం వారే తింటారు.
అలాటి బలులను నేను, అంటేయెహోవాను అంగీకరించను.
వారి దోషానిన్ జాఞ్ పకానికి తెచుచ్కుని వారి పాపాలను బటిట్ వారిని

శి సాత్ ను.
వారు మళీల్ ఐగుపుకు వెళల్వలసి వసుత్ ంది.
14ఇశాయేలువారు తమసృషిట్కర అయినదేవునిమరిచ్పోయారు.

తమ కోసం భవనాలు కటిట్ంచుకునాన్రు.
యూదావారు,చాలాపటట్ణాలకు కోటలు కటుట్ కునాన్రు.
అయితే నేను వారి పటట్ణాలను తగలబెడతాను.
వారి కోటలను ధవ్ంసం చేసాత్ ను.

9
ఇశాయేలీయుల శికష్

1ఇశాయేలూ, అనయ్పజలు సంతోషించేలా నీవు సంతోషించవదుద్ .
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నీవు నీ దేవుణిణ్ విసరిజ్ంచి నమమ్క దోహం చేశావు.
నీ కళాళ్లనిన్టి మీద ఉనన్ ధానాయ్నిన్ బటిట్ నీవు వేశయ్కిచేచ్

మామూలు కోరావు.
2 కళాళ్లు గాని దాకష్గానుగలు గాని వారికి అనన్ం పెటట్వు.
కొతత్ దా రసం ఉండదు.
3 వారు యెహోవా దేశంలో కొనసాగరు. ఎఫాయిమీయులు

ఐగుపుకు తిరిగి వెళిళ్పోతారు.
అషూష్ రు దేశంలోవారు అపవిత నవాటిని తింటారు.
4యెహోవాకు దా రసపానారప్ణం అరిప్ంచరు.
వారు అరిప్ంచేవి ఆయనకి ఇషట్ం లేదు.
వారు ఆహారంగా పుచుచ్కొనేది పలాపం చేసేవారి ఆహారం వలే

ఉంటుంది.
దానిన్ తినే వారంతా అపవితు పోతారు.
వారి ఆహారం వారికే సరిపోతుంది. అది యెహోవా మందిరంలోకి

రాదు.
5 నియామక పండగలోల్ , యెహోవా పండగ దినాలోల్ మీరేమి

చేసాత్ రు?
6చూడండి,వారు నాశనం తపిప్ంచుకుంటే.
ఐగుపుదేశం వారికి పోగయేయ్ సథ్లంగా ఉంటుంది.
మెంఫిస్ పటట్ణం వారికి శమ్శాన భూమిగాఉంటుంది.
వారి అపురూప న వెండివసుత్ వులను దురదగొండి మొకక్లు

ఆవరిసాత్ యి.
ముండల్కంప వారి నివాస సథ్లంలో పెరుగుతుంది.
7 శి దినాలు వచేచ్సుత్ నాన్యి.
పతికార దినాలు వచేచ్శాయి.
“పవకలు బుదిధ్లేని వారు, ఆతమ్ మూలంగా పలికే వారు

వెరివారు.”
పజల విసాత్ ర దోషం, వారు చూపిన తీవ శతుతవ్ం మూలంగా

ఇశాయేలువారు ఇది తెలుసుకుంటారు.
8నా దేవుని దగగ్ర ఉండే పవక ఎఫాయిముకు కావలివాడు.



హోషేయ 9:9 xix హోషేయ 9:15

వారిదారులనిన్టిలో పకష్ులకు పనేన్ వలలు ఉనాన్యి.
దేవునిమందిరంలోవారి పటల్ శతుతవ్ం ఉంది.
9 గిబియారోజులోల్ లాగావాళ ళ్ చాలా దురామ్రుగ్ పోయారు.
యెహోవావారి దోషానిన్ జాఞ్ పకం చేసుకుంటునాన్డు.
వారిపాపాల ఆయనవారికి శికష్ విధిసాత్ డు.
10 యెహోవా ఇలా అంటునాన్డు. “అరణయ్ంలో దాకష్పండుల్

దొరికినటుట్ ఇశాయేలువారు నాకు దొరికారు.
వసంతకాలంలోఅంజూరపుచెటుట్ మీదతొలిఫలందొరికినటుల్ మీ

పితరులు నాకు దొరికారు.
అయితేవారు బయలెప్యోరు దగగ్రికి పోయారు.
ఆ లజాజ్ కర న దేవుడికి తమను అపప్గించుకునాన్రు.
తాము మోహించిన విగహాలాల్ గానే వారు కూడా

అసహ య్లయాయ్రు.”
11ఎఫాయిము విషయానికొసేత్ వారి కీరి ప లాగా ఎగిరిపోతుంది.
పసవ నా, గరభ్వతులుగా ఉండడం అయినా, గరభ్ం

ధరించడ నావారికి ఉండదు.
12వారు తమ పిలల్లను పెంచినా.
వారికి ఎవరూమిగల కుండా తీసేసాత్ ను.
నేను వారి నుండిముఖం తిపుప్కునన్పుప్డు అయోయ్,వారికిబాధ!
13లోయలోనాటిన తూరు పటట్ణం లాగా ఉండడానికి.
నేను ఎఫాయిమును ఏరప్రచుకునాన్ను.
అయితేఊచకోతకోసేవారిపాలు చెయయ్డానికి అది తన పిలల్లను

బయటికి తీసుకు వసుత్ ంది.
14యెహోవా, వారికి పతీకారం చెయియ్. వారికి నీవేమి పతీకారం

చేసాత్ వు?
వారి సీలకు గరభ్సావమయేయ్ గరభ్సంచులను, పాలు లేని

సత్నాలను ఇవువ్.
15 గిలాగ్ లులో వారు చేసినపాపం మూలంగా.
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అకక్డే నేను వారికి విరోధినయాయ్ను.
వారి దుషట్కియలను బటిట్ వారిని ఇక నా మందిరంలోనుండి తోలి

వేసాత్ ను. వారిని ఇక మీదట పేమించను.
వారి అధికారులంతా తిరుగుబాటు చేసేవారు.
16ఎఫాయిము రోగి అయాయ్డు. వారి వేరు ఎండిపోయింది.
వారు ఫలించరు.
వారు పిలల్లను కనన్పప్టికీ వారిముదుద్ బిడడ్లను నాశనం చేసాత్ ను.
17 వారు నా దేవుని మాట వినలేదు గనక ఆయన వారిని

విసరిజ్ంచాడు.
వారు దేశం విడిచి అనయ్జనులోల్ దేశదిమమ్రులౌతారు.

10
1ఇశాయేలు గుబురుగా పెరిగిన దాకష్ చెటుట్ తో సమానం.
వారి ఫలం విరగ గాసింది.
ఫలించినకొదీద్ వారు బలిపీఠాలను మరి ఎకుక్వగా కటుట్ కునాన్రు.
తమ భూమిసారవంత న కొదీద్ ,
వారు తమ దేవతా సథ్ంభాలను మరి విశేషంగా నిరిమ్ంచారు.
2వారిహృదయం కపట నది,
వారు తవ్రలోనే తమఅపరాధానికి శికష్ పొందుతారు.
యెహోవావారి బలిపీఠాలను కూలేచ్సాత్ డు.
వారి దేవతా సథ్ంభాలను ధవ్ంసం చేసాత్ డు.
3వాళిళ్లా అంటారు. “మనకు రాజు లేడు, మనం యెహోవాకు

భయపడం.
రాజుమనకేమి చేసాత్ డు?”
4వారు శుషక్పియాలు వలిల్సాత్ రు.
అబదధ్ పమాణాలతో ఒపప్ందాలు చేసాత్ రు.
అందువలన నాగటి చాళల్లో విషపు మొకక్లాగా దేశంలో వారి

తీరుప్లుమొలుసుత్ నాన్యి.
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5 బేతావెనులో ఉనన్ దూడల విషయ దాని పజలు
భయపడతారు.
దాని భవం పోయిందని పజలు, సంతోష పడుతూ వచిచ్న దాని

అరచ్కులు దుఃఖిసాత్ రు.
6 వారు గొపప్ రాజుకు కానుకగా అషూష్ రు దేశంలోకి బందీలుగా

వెళిళ్పోతారు.
ఎఫాయిము అవమానంపాలవుతుంది.
ఇశాయేలు వారు విగహాలమాటలు వినన్ందుకు సిగుగ్ పడతారు.
7 షోమోను రాజు నాశన పోతాడు. నీళల్లో కొటుట్ కు పోయే

పుడకలాగాఉంటాడు.
8 ఇశాయేలు వారి పాపానికి పతిరూపా న ఆవెనులోని ఎతత్యిన

పూజా సథ్లాలు నాశనం అవుతాయి.
వారి బలిపీఠాలమీదముళళ్ కంప పెరుగుతుంది.
పరవ్తాలతో “మమమ్లిన్ కపప్ండి” అనీ,
కొండలను చూసి “మామీద పడండి” అనీవారు చెబుతారు.
9ఇశాయేలూ, గిబియాదినాలనుండి నీవుపాపం చేసూత్ వచాచ్వు.
వారు అకక్డ ఉండిపోయారు.
గిబియాలోఉనన్ దురామ్రుగ్ ల మీదికియుదధ్ం ముంచుకు రాలేదా?
10నేను అనుకునన్పుప్డు వారిని శి సాత్ ను.
వారు చేసిన రెండింతల దోషకియలకు నేను వారిని

బంధించినపుప్డు,
అనయ్పజలు సమకూడి వారిమీదికి వసాత్ రు.
11 ఎఫాయిము కంకులు నూరచ్డంలో పుణయ్ం సంపాదించిన

పెయయ్.
అయితేదాని నునన్ని మెడకు నేను కాడి కడతాను.
ఎఫాయిముపొలం దునున్తాడు.
యూదా భూమిని దునున్తాడు.
యాకోబు దానిన్ చదును చేసాత్ డు.
12మీకోసం నీతి వితత్నం వేయండి.
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నిబంధన విశావ్సయ్త అనే కోత కోయండి.
ఇదివరకెపుప్డూ దునన్ని బీడుభూమి దునన్ండి.
ఆయన పతయ్కష్ మీమీద నీతివరష్ం కురిపించే వరకూ,
యెహోవాను వెదకడానికి ఇదే అదను.
13నీవు దురామ్రగ్ం అనే పంటకోసం దుకిక్ దునాన్వు.
పాపమనే కోత కోసుకునాన్వు.
ఎందుకంటే నీ పథకాల ఆధారపడాడ్ వు.
నీకునన్ అసంఖాయ్క న నికులను నముమ్కునాన్వు.
14నీ పజలమధయ్ అలల్రి రేగుతుంది.
పాకారాలు గల నీ పటట్ణాలనీన్ పా పోతాయి.
షలామ్ను రాజు యుదధ్ం చేసి బేతరేబ్లును పాడు చేసినటుట్ అది

ఉంటుంది.
పిలల్లతో సహా తలుల్ లను నేలకేసి కొటిట్ చంపినటుట్ అది ఉంటుంది.
15ఇలామీరు చేసినఘోర నదుషట్కియలను బటిట్ బేతేలూ, నీకు

నాశనం పాపిత్సుత్ ంది.
పాతఃకాలాన ఇశాయేలు రాజునుపూరిగా నిరూమ్లం చేసాత్ రు.

11
ఇశాయేలు పటల్ దేవునిజాలి

1 “ఇశాయేలు పసిపాయంలో నేను అతనిపటల్ పేమగలిగి,
నా కుమారుణిణ్ ఐగుపు దేశంలోనుండి పిలిచాను.
2వారినిఎంతగాపిలిసేత్ బయలు దేవుళళ్కువారు అంతఎకుక్వగా

బలులు అరిప్ంచారు.
విగహాలకు ధూపం వేశారు.
3ఎఫాయిముకు నడక నేరిప్న వాణిణ్ నేనే.
వారి చేతులు పటుట్ కుని కి లేపిన వాణిణ్ నేనే.
నేనే వారిని పటిట్ంచుకునాన్ను అనే సంగతి వారికి తెలియదు.
4మానవతవ్పు బంధంతోవారిని నడిపించాను.
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సేన్హబంధాలతోతోడుకుపోయాను.
వారి పళళ్ మధయ్ నుంచి కాడిని తీసిన వాడిలా నేను వారికి

ఉనాన్ను.
వంగి వారికి అనన్ం తినిపించాను.
5ఐగుపు దేశానికి వారు మళీళ్ తిరిగి పోరా?
నా దగగ్రకి తిరిగి రావడానికి నిరాకరించినందుకు అషూష్ రు రాజు

వారిమీద పభుతవ్ం చేయడా?
6వారి పథకాలను బటిట్ యుదధ్ం వారి పటట్ణాలను ఆవరిసుత్ ంది.
అది వారి పటట్ణపు గడియలు విరగొగ్ డుతుంది. వారిని నాశనం

చేసుత్ ంది.
7నా నుండి తిరిగిపోవాలనినా పజలు తీరామ్నం చేసుకునాన్రు.
మహోనన్తుడి న నాకు మొర పెటిట్నా ఎవడూ ననున్

ఘనపరచడు.
8ఎఫాయిమూ, నేనెలా నినున్ విడిచిపెడతాను?
ఇశాయేలూ, నేను నినున్ శతువులకు ఎలా అపప్గిసాత్ ను?
అదామ్లాగా నినున్ నేను ఎలా చేసాత్ ను?
సెబోయీముకు చేసినటుట్ నీకు ఎలా చేసాత్ ను?
నామనసుస్మారింది. నా కనికరం రేగింది.
9నాఉగతాగిన్నిమీ కురిపించను.
నేను మళీల్ ఎఫాయిమును నాశనం చేయను.
నేను దేవుణిణ్ ,మనిషిని కాను. మీమధయ్ ఉనన్ పవితుణిణ్ .
నాఉగతతో బయలుదేరను.
10వారుయెహోవావెంట నడుసాత్ రు.
సింహం గరిజ్ంచినటుట్ నేను గరిజ్సాత్ ను.
నేను గరిజ్ంచగా పశిచ్మ దికుక్న ఉనన్ పజలు వణకుతూ వసాత్ రు.
11 వారు వణకుతూ పకష్ులు ఎగిరి వచిచ్నటుట్ ఐగుపు దేశంలో

నుండి వసాత్ రు.
గువవ్లాల్ గా అషూష్ రు దేశంలోనుండి ఎగిరి వసాత్ రు.
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నేనువారినివారినివాసాలోల్ కాపురముంచుతాను.” ఇదేయెహోవా
వాకుక్.

ఇశాయేలు పాపం
12ఎఫాయిము వారు నా చుటూట్ అబదాధ్ లు అలాల్ రు.
ఇశాయేలు వారుమోసకియలతో ననున్ ఆవరించారు.
కానీయూదావారు ఇంకా నాతోనే ఉనాన్రు.
పరిశుదధ్ దేవునికి నమమ్కంగానే ఉనాన్రు.

12
1ఎఫాయిము గాలినిమేసుత్ నాన్డు.
తూరుప్ గాలి వెంట పరిగెడుతునాన్డు.
మానక అబదధ్మాడుతూ బలాతాక్రం చేసుత్ నాన్డు.
పజలు అషూష్ రీయులతో సంధి చేసాత్ రు.
ఐగుపునకు ఒలీవనూనె పంపిసాత్ రు.
2యూదావారిమీదయెహోవావాయ్జయ్ం వేశాడు.
యాకోబుసంతతివారుచేసినదానిన్బటిట్ ఆయనవారినిశి సాత్ డు.
వారి కియలను బటిట్ వారికి పతీకారం చేసాత్ డు.
3తలిల్ గరభ్ంలోయాకోబుతనసోదరునిమడిమెనుపటుట్ కునాన్డు.
మగసిరి కలవా అతడు దేవునితోపోరాడాడు*.
4అతడు దూతతోపోరాడి గెలిచాడు.
అతడు కనీన్టితో అతని అనుగహాని బతిమాలాడు.
బేతేలులో అతడు దేవుణిణ్ కలుసుకునాన్డు.
అకక్డ ఆయన అతనితోమాటాల్ డాడు†.
5ఈయనయెహోవా, సేనల పభువు. “యెహోవా” అని ఆయనున్

పిలవాలి.
6కాబటిట్ నీవు నీ దేవుని పు తిరగాలి.
నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్,నాయ్యానిన్ అనుసరించు.

* 12:3 12:3 అది. 25:26 † 12:4 12:4 అది. 32:22-28
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నీ దేవుని కోసం ఎడతెగక కనిపెటుట్ .
7 కనానీయవరకులు అనాయ్యపుతాసును వాడుతారు.
దగా చెయయ్డమేవారికి ఇషట్ం.
8 “నేను ధనవంతుడినయాయ్ను,నాకు చాలా ఆసిత్ దొరికింది.
నేను సంపాదించుకునన్ దానిలో దేనిని బటీట్ శికష్కు తగిన

పాపం నాలో ఉనన్టుట్ ఎవరూ చూపలేరు” అని ఎఫాయిము
అనుకుంటునాన్డు.

9 “అయితే ఐగుపుదేశంలో నుండి మీరు వచిచ్నది మొదలు
యెహోవా న నేనేమీకు దేవుణిణ్ .
నియామక దినాలోల్ మీరు డేరాలోల్ కాపురమునన్టుట్ నేను మళీల్

మిమమ్లిన్ డేరాలోల్ నివసింపజేసాత్ ను.
10పవకలతో నేనుమాటలాడాను.
విసాత్ ర న దరశ్నాలు నేనిచాచ్ను.
ఉపమానరీతిగా అనేకసారుల్ పవకల దావ్రామాటాల్ డాను.
11 గిలాదులో దురామ్రగ్ం ఉనన్టట్యితే,
అకక్డి పజలు పనికిమాలినవారు.
గిలాగ్ లులో పజలు ఎడల్ను బలులుగా అరిప్సాత్ రు.
వారి బలిపీఠాలు దునిన్న చేని చాళళ్ ఉనన్ రాళల్కుపప్లాల్ గా

ఉనాన్యి.
12యాకోబు తపిప్ంచుకుని సిరియాదేశంలోకి వెళిల్పోయాడు.
భారయ్ కావాలని ఇశాయేలు కొలువు చేశాడు.
భారయ్ కావాలని అతడు గొరెలు కాచాడు.
13ఒక పవకదావ్రాయెహోవాఇశాయేలీయులను ఐగుపు దేశంలో

నుండి రపిప్ంచాడు.
పవక దావ్రావారిని కాపాడాడు.
14ఎఫాయిముయెహోవాకుఘోర న కోపం పుటిట్ంచాడు.
కాబటిట్ అతనియజమానిఅతనిమీద రకాపరాధంమోపుతాడు.
అతని సిగుగ్ లేని పనులను బటిట్ అతనిన్ అవమానపరుసాత్ ను.”
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13
ఎఫాయిము వినాశనం

1ఎఫాయిముమాటలాడినపుప్డు భయం కలిగింది.
అతడు ఇశాయేలు వారిలో తనను గొపప్ చేసుకునాన్డు.
తరువాత బయలు దేవుణిణ్ బటిట్ అపరాధి అతడు

నాశనమయాయ్డు.
2ఇపుప్డు వారు ఇంకాపాపం చేసూత్ ఉనాన్రు.
తమకు చేత నంత పుణయ్ంతో వెండి విగహాలు పోతపోసాత్ రు.
అదంతా నిపుణులు చేసే పనే.
“వాటికి బలులు అరిప్ంచే వారు దూడలను ముదుద్ పెటుట్ కోండి”

అని చెబుతారు.
3కాబటిట్ వారు ఉదయాన కనబడేమబుబ్లాగా,
పెందలకడ ఆరిపోయేపాతఃకాలపుమంచులాగా ఉంటారు.
కళళ్ంలో నుండి గాలి ఎగరగొటేట్ పొటుట్ లాగా,
పొగ గొటట్ంలో గుండా వెళిళ్పోయేపొగలాగాఉంటారు.
4మిమమ్లిన్ ఐగుపు దేశంలో నుండి తెచిచ్నయెహోవా న నేనే మీ

దేవుణిణ్ .
ననున్ తపప్ నీవు ఏ దేవుడినీ గురించ కూడదు.
నేను తపప్ వేరే రకష్కుడు లేడు.
5మహాఎండకు కాలిన అరణయ్ంలో నినెన్రిగిన వాణిణ్ నేనే.
6తరువాతవారికిమేత దొరకగావారు తిని తృపిత్ పొందారు. తృపిత్

పొంది గరివ్ంచి ననున్ మరిచ్ పోయారు.
7కాబటిట్ నేను వారికి సింహం వంటి వాడనయాయ్ను.
చిరుత పులి దారిలో పొంచి ఉనన్టుట్ నేను వారిని పటుట్ కోవడానికి

పొంచి ఉంటాను.
8 పిలల్లు పోయిన ఎలుగుబంటి దాడి చేసినటుట్ నేను వారి మీద

పడివారి రొముమ్ను చీలిచ్వేసాత్ ను.
ఆడసింహంమింగివేసినటుట్ వారినిమింగివేసాత్ ను.
కూరమృగాలాల్ గా వారిని చీలిచ్వేసాత్ ను.
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9 ఇశాయేలూ, నీ మీదికి వచిచ్ పడేది నీ నాశనమే. నీ
సహాయకర న నాకు నీవు విరోధివయాయ్వు.

10నీరాజుఏడి? నీ పటట్ణాలోల్ నీకు సహాయంచేయకుండ నీరాజు
ఏ పోయాడు?

“రాజును అధిపతులనునామీదనియమించు”అనినీవుమనవి
చేశావు గదా?

11కోపంతో నీకు రాజును నియమించాను.
కోధంతో అతణిణ్ తీసి పారేశాను.
12ఎఫాయిము దోషం పోగుపడింది.
అతనిపాపం పోగుపడింది.
13పసూతి వేదనలు కలిగినటుట్ గా అతనికి వేదన కలుగుతుంది.
పసవం సమయంలో బయటికి రాని శిశు నటుట్ గా అతడు బుదిధ్

లేనివా వృదిధ్కి రాడు.
14అయినాపాతాళ వశంలో నుండి నేను వారిని విమోచిసాత్ నా?
మృతుయ్వు నుండి వారిని ర సాత్ నా?
ఓమరణమా,నీవుతెచేచ్బాధలుఎకక్డ? వాటినిఇటుతీసుకురా.
పాతాళమా, నీ నాశనం ఏది? దానిన్ ఇటు తీసుకురా.
నాకు కనికరం పుటట్దు.
15ఎఫాయిము తనసోదరులోల్ వరిథ్లిల్నా,
తూరుప్ గాలి వసుత్ ంది.
యెహోవాపుటిట్ంచే గాలి అరణయ్ంలో నుండి లేసుత్ ంది.
అది రాగా అతని నీటిబుగగ్లు ఎండి పోతాయి.
ఎఫాయిముఊటలు ఇంకిపోతాయి.
అతని బావిలో నీరు ఉండదు. అతని శతువులు అతని

ధననిధులను అతనికి పియ న వసుత్ వులనిన్టిని కొలల్గొడతారు.
16షోమోను తన దేవునిమీద తిరుగుబాటు చేసింది గనక,
పజలు కతిత్వాత కూలుతారు.
వారి పిలల్లను రాళల్కేసి కొడతారు. గరభ్వతుల కడుపులు

చీరేసాత్ రు.
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పశాచ్తాత్ పడమని పిలుపు

1ఇశాయేలూ,నీపాపంచేతనీవుకూలిపోయావుగనకనీదేవు న
యెహోవా పుతిరుగు.

2 ఒపుప్కోలు మాటలు సిదధ్పరచుకుని యెహోవా దగగ్రికి తిరిగి
రండి.
మీరు చెపప్వలసినదేమిటంటే “మాపాపాలనిన్టిని పరిహరించు.

మమమ్లిన్ అనుగహంతో సీవ్కరించు.
అపుప్డు మేము మా పెదాల ఫలాలను అంటే సుత్ తులను

అరిప్సాత్ ము.
3అషూష్ రీయులు మమమ్లిన్ ర ంచరు.
మేమికమీదట గురాలెకిక్యుదాధ్ నికి పోము.
‘మీరే మాకు దేవుడు’ అని మేమిక మీదట మా చేతి పనితో

చెపప్ము.
తండిలేని వారికి వాతస్లయ్ం నీ దగగ్రే దొరుకుతుంది.”
4వారు ననున్ వదిలి వెళిళ్పోయిన తరువాత నేను వారిని బాగు

చేసాత్ ను.
వారిమీదనునన్ నా కోపం చలాల్ రింది.
మనసూఫ్రిగావారిని పేమిసాత్ ను.
5చెటుట్ కు మంచు ఉనన్టుట్ నేనతనికి ఉంటాను.
తామరపువువ్ పెరిగేలా అతడు అభివృదిధ్ పొందుతాడు.
లెబానోను పరవ్తాలోల్ దేవదారు వృకష్ంలాగావారు వేరుపారుతారు.
6అతని కొమమ్లు విశాలంగా పెరుగుతాయి.
ఒలీవచెటుట్ కు ఉండే శోభ అతనికి కలుగుతుంది.
లెబానోను దేవదారుచెటల్కు ఉనన్ంతసువాసనఅతనికిఉంటుంది.
7అతని నీడలో నివసించేవారు తిరిగి వసాత్ రు.
ధానయ్ం వలే వారు తిరిగిమొలుసాత్ రు.
దాకష్చెటుట్ లాగా వికసిసాత్ రు.
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లెబానోను దాకష్రసానికి ఉనన్ కీరి వారికి ఉంటుంది.
8ఎఫాయిము ఇలా అంటాడు “బొమమ్లతోనాకిక పనేమిటి?”
నేనే అతనికి జవాబిచిచ్ ఆలకిసుత్ నాన్ను.
నేనే ఎఫాయిమునుగూరిచ్ విచారణ చేసుత్ నాన్ను.
నేను సతతహరిత సరళ వృకష్ం వంటి వాణిణ్ .
నావలల్నే నీకు ఫలం కలుగుతుంది.
9ఈ సంగతులు వివేచించే జాఞ్ నులెవరు?
వాటిని గహించి తెలుసుకునే బుదిధ్మంతులెవరు?
ఎందుకంటేయెహోవామారాగ్ లుయథారథ్ నవి.
నీతిమంతులు వాటిలో నడుచుకుంటారు. అయితే తిరుగుబాటు

చేసేవారు తడబడి కూలుతారు.
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