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ಹೋಶೇಯ
ಹೋಶೇಯನಮು ಾಂತರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ

1 ಬೆಯೇರಿಯ ಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ೕಹೋವನಿಂದ
ಬಂದ ಸಂದೇಶ: ಈ ಸಂದೇಶವು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಅರಸ ಾದ
ಉಜಿ್ಜೕಯ, ೕ ಾವು, ಅ ಾಜ ಮತು್ತ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯ ಇವರ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬಂದಿತು. ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಷನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ.

2 ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ
ಇದು ದಲನೆಯದು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನೀನು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗು. ಆ
ವೇಶೆ್ಯಯಿಂದ* ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊ. ಾಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶದ
ಜನರು ಸೂಳೆಯಂತೆ ವತಿರ್ಸಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.”
ಇಜೆ್ರೕಲನ ಜನನ

3 ಾಗೆ ಹೋಶೇಯನು ದಿಬ್ಲಯೀಮನ ಮಗ ಾದ ಗೋಮೆರ್
ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಗೋಮೆರಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ
ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 4 ಹೋಶೇಯನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಅವನಿಗೆ ಇಜೆ್ರೕಲ್ ಎಂದು
ಹೆಸರನಿ್ನಡು. ಾಕೆಂದರೆ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು
ಯೇಹುವಿನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಅವನು ಇಜೆ್ರೕಲ್
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿರು ಾ್ತನ ಾ್ಲ? ಆ ಮೇಲೆ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಅಂತ್ಯವನು್ನ ತರುವೆನು. 5 ಆಗ ಇಜೆ್ರೕಲ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಬಿಲ್ಲನು್ನ ತುಂಡು ಾಡುವೆನು.”
* 1:2: ವೇಶೆ್ಯಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ಮಕ್ಕಳು ಆಕೆಯ ಸೂಳೆತನದ
ಫಲ ಾಗಿವೆ.
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ಲೋರು ಾಮಳ ಜನನ
6 ಗೋಮೆರಳು ತಿರುಗಿ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಹೆಣು್ಣಮಗುವನು್ನ

ಹೆತ್ತಳು. ಯೆಹೋವನು ಹೋಶೇಯನಿಗೆ, ಆಕೆಗೆ, “ಲೋರು ಾಮ”
ಎಂಬ ಹೆಸರನಿ್ನಡಲು ಹೇಳಿದನು. “ ಾಕೆಂದರೆ, ಾನು ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಆದರೆ
ಾನು ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ರ ಸುವೆನು. ಅವರನು್ನ ರ ಸಲು
ಾನು ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅಥ ಾ
ಯು ಾ್ಧಶ್ವಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಸೈನ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಉಪ ೕಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದಲೇ ಾನು ಅವರನು್ನ ರ ಸುವೆನು.”

ಲೋಅಮಿ್ಮಯ ಜನನ
8 ಗೋಮೆರಳು ಲೋರು ಾಮಳಿಗೆ ಲೆಯುಣಿಸುವದನು್ನ

ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯು ತಿರುಗಿ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ
ಹೆತ್ತಳು. 9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ಅವನಿಗೆ ಲೋಅಮಿ್ಮ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಡು. ಾಕೆಂದರೆನೀವುನನ್ನ ಜನರಲ್ಲ; ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದವರೊಂದಿಗೆಯೆಹೋವನು ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ

10 “ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ಸಮುದ್ರದ
ಮರಳಿನಂತಿರುವದು. ನೀವು ಮರಳನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಲೂ ಅದನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗ, ‘ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಲ್ಲ’ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯ
ಬದ ಾಗಿ, ‘ನೀವುಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರಮಕ್ಕಳು’ಎಂಬು ಾಗಿ
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿರಿ.

11 “ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಂ ಾಗಿ ಸೇರಲ್ಪಡುವರು. ತಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ
ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಆ ದೇಶವು
ಾಲದೆ ಹೋಗುವದು. ಇಜೆ್ರೕಲನ ದಿನವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರುವದು.”
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2
1 “ಆಗ ನೀವುನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ, ‘ನೀವುನನ್ನ ಜನರು’ಎಂದು

ಹೇಳುವಿರಿ. ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ, ‘ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕರುಣೆ ಇಟಿ್ಟರು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ.

2 “ನಿಮ್ಮ ಾಯಿ ಂದಿಗೆ ಾದಿಸಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆ
ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲ. ಾನು ಆಕೆಯ ಗಂಡನಲ್ಲ. ವೇಶೆ್ಯಯ
ಾಗೆ ಆಕೆ ವತಿರ್ಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಆಕೆಯ
ಸ್ತನಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆಕೆಯ ಪಿ್ರಯತಮರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲು
ಹೇಳಿರಿ. 3 ಆಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದೆ ಹೋದರೆ
ಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಡಿ, ಆಕೆ ಜನ್ಮ ಾಳಿ ಾಗ ಹೇಗೆ
ಇದ್ದ ೕ ಾಗೆ ಾಡುವೆನು. ಆಕೆಯ ಜನರನು್ನ ಆಕೆಯಿಂದ
ತೊಲಗಿಸಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಒಣ ಮರುಭೂಮಿಯಂತೆ ಬೆಂ ಾ ಾಗಿ
ಾಡುವೆನು. ಆಕೆ ಾ ಾರಿ ಾಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

4 ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾನು ಕನಿಕರಿಸೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು
ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದಹುಟಿ್ಟದಮಕ್ಕಳು. 5ಅವರ ಾಯಿಯುವೇಶೆ್ಯಯಂತೆ
ವತಿರ್ಸಿದಳು. ಾನು ನಡಿಸಿದ ಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಆಕೆ ಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು.
ಆಕೆಯು ಹೀಗೆಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ, ‘ ಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವೆನು. ಅವರು ನನಗೆ ಅನ್ನ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುವರು. ನನಗೆ
ಉಣೆ್ಣಯನೂ್ನ, ಾರುಮಡಿಯನೂ್ನ ಕೊಡುವರು. ಾ್ರ ಾರಸ ಮತು್ತ
ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಡುವರು.’

6 “ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಮುಳು್ಳಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವೆನು. ಾನು ಗೋಡೆ ಕಟು್ಟವೆನು. ಆಗ
ಅವಳು ತನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾರಳು. 7 ಆಕೆಯು ತನ್ನ
ಪಿ್ರಯತಮರ ಹಿಂದೆ ಓಡಿಹೋದರೂ ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿಯ ಾರಳು.
ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರನು್ನ ಹುಡುಕುವಳು. ಆದರೆ ಅವರು ಆಕೆಗೆ
ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಳು, ‘ ಾನು ನನ್ನ ದಲನೇ
ಪತಿಯಬಳಿಗೆ (ಯೆಹೋವನು)ಹೋಗುವೆನು. ಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ
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ಇ ಾ್ದಗ ನನ್ನ ಜೀವಿತವುಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನಗಿತು್ತ. ಈಗಿನನನ್ನ ಜೀವಿತಕಿ್ಕಂತ
ಆಗಿನ ಜೀವಿತವು ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇ ಾಗಿತು್ತ.’

8 “ಆಕೆಗೆ (ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ) ಾನು (ಯೆಹೋವನು) ಾನ್ಯ,
ಎಣೆ್ಣ, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಗೆ
ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತ ಬಂದೆನು. ಆದರೆ ಆ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಳನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲು
ಉಪ ೕಗಿಸಿದಳು. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವೆನು.
ಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾನ್ಯವು ಕೊಯಿ್ಲಗೆ ತ ಾ ಾದ ಅವಳಿಂದ
ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಾ್ರ ಹಣು್ಣ ಪಕ್ವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ಾನು ಬಂದು ನನ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಉಣೆ್ಣ ಮತು್ತ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಾನು ಅದನು್ನ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆ
ಶರೀರವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದನು. 10ಈಗ ಾನು
ಆಕೆಯನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಾಕುವೆನು. ಆಕೆಯ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ
ಆಕೆಯ ಪಿ್ರಯತಮರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವರು. ನನ್ನ ಕೈ ಳಗಿಂದ
ಾರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ರ ಸ ಾರರು. 11 ಾನು (ದೇವರು) ಆಕೆಯ

ಉ ಾ್ಲಸಗಳನು್ನ ಅವಳಿಂದ ತೆಗೆಯುವೆನು. ಆಕೆಯ ಹಬ್ಬದ
ದಿನಗಳು, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯ ಹಬ್ಬ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ಆಕೆಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 12 ಆಕೆಯ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನೂ್ನ ಅಂಜೂರದ
ಮರಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ‘ಇವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರು
ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು’ ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳು ಾ್ತಳೆ. ಆದರೆ ಾನು ಆಕೆಯ
ತೋಟವನೆ್ನೕ ಬದ ಾಯಿಸುವೆನು. ಅದು ದಟ್ಟ ಅಡವಿಯಂತೆ
ಆಗುವದು. ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಮರಗಳ ಹಣ್ಣನು್ನ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಬಂದು
ತಿನು್ನವವು.

13 “ಆಕೆಯು ಾಳನ ಸೇವೆ ಾಡಿದು್ದದರಿಂದ ಾನು
ಆಕೆಯನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಾಳನಿಗೆ ಆಕೆ ಧೂಪ ಾಕಿದಳು. ಆಕೆ
ವ ಾ್ತ ್ರಭರಣಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತ ಾಗಿ ಮೂಗುತಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
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ತನ್ನ ಪೆ್ರೕಮಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಳು.” ಇದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಾತು.

14 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು (ಯೆಹೋವನು) ಆಕೆ ಂದಿಗೆ
ಸರಸ ಸ ಾ್ಲಪ ಾಡುವೆನು. ಆಕೆಯನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ನಡೆಸಿ
ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ನಯನುಡಿಗಳಿಂದ ಾ ಾಡುವೆನು. 15 ಅಲಿ್ಲ
ಆಕೆಗೆ ಾನು ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಆಕೆಗೆ ಆಕೋರ್
ತಗು್ಗಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿರೀ ಯ ಾಗಿ ಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು. ಆಗ ಅವಳು
ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತನ್ನ ೌವನದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ ೕ ಾಗೆಯೇ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವಳು.” 16ಇವುಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು.
“ಆಗ ನನ್ನನು್ನ ನೀನು ‘ನನ್ನ ಗಂಡ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವಿ. ‘ನನ್ನ
ಾಳನು’ ಎಂದು ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ. 17 ಾನು ಆಕೆಯ ಾಯಿಯಿಂದ
ಾಳ್ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಆಮೇಲೆ ಜನರು
ಎಂದಿಗೂ ಾಳನ ಹೆಸರೆನೆ್ನತು್ತವದಿಲ್ಲ.

18 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಅಡವಿಯ
ಮೃಗಗ ಂದಿಗೂ ಆ ಾಶದ ಪ ಗ ಂದಿಗೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಹರಿ ಾಡುವ ಜಂತುಗ ಂದಿಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡುವೆನು. ಾನು
ಯುದ್ಧದ ಆಯುಧ, ಬಿಲು್ಲ, ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ತುಂಡು ಾಡುವೆನು. ಆ
ದೇಶದೊಳಗೆ ಾವ ಆಯುಧವೂ ಇರದು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ನಿಶಿ್ಟಂತೆಯಿಂದ ಮಲಗುವರು. 19 ಆಗ ಾನು (ಯೆಹೋವನು)
ನಿನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನದಿಂದಲೂ ಾ್ಯಯದಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೂ
ಕರುಣೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವ ನಿರಂತರ ಾದ ವಧುವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು. 20 ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ವಧುವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು. ಆಗ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಿ.

21 ಆಗ ಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆ ತೋಪರ್ಡಿಸುವೆನು.” ಇದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಾತು:

“ ಾನು ಆ ಾಶದೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು
ಅದು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಮಳೆಗರೆಯುವದು.
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22ಭೂಮಿಯು ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕೊಡುವದು.
ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ಅವು ದೊರಕಿಸುವದು.

23ಆಕೆಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಾನು ಬೀಜ ಬಿತು್ತವೆನು.
ಾನು ಲೋರು ಾಮಳಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವೆನು.

ಲೋ ಅಮಿ್ಮಗೆ ಾನು, ‘ನೀವು ನನ್ನ ಜನರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
ಆಗ ಅವರು, ‘ನೀನು ನಮ್ಮ ದೇವರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.”

3
ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದ ಗೋಮೆರಳನು್ನ ಹೋಶೇಯನು ಕ್ರಯಕೊಟು್ಟ

ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪಡಕೊಂಡದು್ದ
1 ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

“ಗೋಮೆರಳಿಗೆಅನೇಕ ಪಿ್ರಯತಮರಿ ಾ್ದರೆ,ಆದರೆ ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಯೆಹೋವನ
ರೀತಿ. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದನೆ.
ಆದರೆಅವರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಒಣ ಾ್ರ ಯಉಂಡೆಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಆಶಿಸು ಾ್ತರೆ.”

2 ಾನು ಹದಿನೈದು ತುಂಡು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಒಂಭತು್ತ ಕಿ್ವಂಟಾಲ್
ಜವೆಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆನು.
3 ಬಳಿಕ ಾನು ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಮನೆ ಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ನೀನು ವೇಶೆ್ಯಯಂತಿರ ಾರದು. ನೀನು
ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ ಇರ ಾರದು. ಾನೇ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಾಗಿರುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

4 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ
ತನಕ ಅರಸ ಾಗಲಿ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವರು. ಅವರು
ಯಜ್ಞವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವರು, ಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭಗಳೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರಲಿ್ಲ
ಏ ೕದ್ ಇರುವದಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆದೇವತೆಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.
5 ಹೀಗೆ ಇದ್ದ ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರು. ಆಗ
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ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಅವರ ಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನನೂ್ನ ಹುಡುಕುವರು. ಕೊನೆಯ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಆತನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನೂ್ನ ೌರವಿಸಲು
ಬರುವರು.

4
ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ

1 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ! ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಾದವನು್ನ ಅವರ ಮುಂದಿಡು ಾ್ತನೆ. “ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸತ್ಯವಂತರೂ ಅಲ್ಲ. ನಿ ಾ್ಠವಂತರೂ ಅಲ್ಲ. 2 ಜನರು ಆಣೆ
ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ, ಸುಳ್ಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ, ಕೊಲೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
ಸೂರೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ವ್ಯಭಿಚಾರವೆಂಬ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸು ಾ್ತರೆ. ಜನರು

ತಿರುಗಿತಿರುಗಿ ಕೊಲೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 3 ಹೀಗೆ ದೇಶವು ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ
ಗೋ ಾಡುವ ಮನುಷ ್ಯನಂತಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಜನರೆ ಾ್ಲ
ಬಲಹೀನ ಾಗ ಾ್ತರೆ. ಅಡವಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರಣಿಗಳೂ ಆ ಾಶದ
ಪ ಗಳೂ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಮೀನುಗಳೂ ಾಯುತಿ್ತವೆ. 4 ಾರೂ
ಪರಸ್ಪರ ಾದಿಸದೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸದೆ ಇರಬೇಕು. ಾಜಕರೇ,
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾನು ಾದಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 5ನೀವು ( ಾಜಕರು) ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಹೋಗುವಿರಿ. ಾತಿ್ರ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ತೆಗೆ
ಬೀಳುವರುಮತು್ತ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯನು್ನ ಸಹ ಾಶ ಾಡುವೆನು.

6 “ನನ್ನ ಜನರು ಅ ಾನಿಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು
ಾಶ ಾಗುವರು, ನೀವು ಕಲಿಯಲು ನಿ ಾಕರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವುನನ್ನ ಾಜಕ ಾಗಿರಲು ಾನು ನಿ ಾಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವೆನು. 7 ಅವರು ಅಹಂ ಾರಿಗ ಾದರು.
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ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಾಪ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ
ೌರವವನು್ನ ಾನು ಲಜಾ್ಜಸ್ಪದವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
8 “ಜನರ ಾಪದೊಂದಿಗೆ ಾಜಕರೂ ಒಂ ಾದರು, ಅವರು

ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಆಶಿಸಿದರು. 9 ಾಜಕರು
ಾ ಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಾಡಿದ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸುವೆನು. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವೆನು. 10 ಅವರು ತಿನು್ನವರು

ಆದರೆ ಅವರು ತೃಪಿ್ತಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ
ಾಡುವರು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಾರಣವೇನೆಂದರೆ

ಅವರುಯಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದು ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದರು.
11 “ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ, ಗಡು ಾದ ಮದ್ಯ ಮತು್ತ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸ

ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಚಾರಪ್ರ ಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. 12ನನ್ನ ಜನರು
ಮರದ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುವರು. ಆ ಮರದ
ತುಂಡುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವವು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಸು ಾ್ತರೆ.
ಾಕೆಂದರೆ, ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ ಅವರು ಆ ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ

ಹಿಂದಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ ವತಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. 13ಅವರು ಪವರ್ತ ಶಿಖರಗಳ ಮೇಲೆ
ಯಜ್ಞಗಳನ್ನಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ; ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಓಕ್, ಾಪ ಾರ್
ಮತು್ತ ಏಲ್್ಮ ಮರಗಳಡಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಧೂಪ ಾಕು ಾ್ತರೆ. ಆ
ಮರಗಳ ನೆರಳು ದಟ್ಟ ಾಗಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ ಅದರಡಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗುವರು. ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಯಂದಿರು
ಲೈಂಗಿಕ ಾಪದಲಿ್ಲ ಮಗ್ನ ಾಗಿರುವರು.

14 “ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಸೂಳೆತನ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಸೊಸೆಯರು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾನು ಅವರನು್ನ
ದೂರುವದಿಲ್ಲ. ಗಂಡಸರು ವೇಶೆ್ಯಯರೊಂದಿಗೆಮಲಗುವರು. ಅವರು
ಮಂದಿರದ ವೇಶೆ್ಯಯರೊಂದಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವರು. ಹೀಗೆ ಆ
ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಾಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
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ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಲಜಾ್ಜಸ್ಪದ ಾದ ಾಪಗಳು
15 “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ಸೂಳೆಯಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತೕ. ಆದರೆ

ಯೆಹೂದವನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಡ. ಗಿ ಾ್ಗಲಿ ಾಗಲಿ
ಬೇ ಾವೆನಿ ಾಗಲಿ ಹೋಗದಿರು. ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ
ಆಣೆ ಇಡಬೇಡ. ‘ಯೆಹೋವ ಾಣೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ.
16 ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟಿ್ಟರು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಕುರಿಗಳನು್ನ ವಿ ಾಲ ಾದ ಮತು್ತ ಹುಲು ಾದ
ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿಗೆ ಒಯು್ಯವ ಕುರುಬನಂತಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಹಠ ಾರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಾರಿ ಾರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಓಡುವ ೌವನ
ಹಸುವಿನಂತಿದೆ.

17 “ಅವನ ವಿಗ್ರಹಗ ಂದಿಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಸೇರಿರು ಾ್ತನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು. 18ಅವರು ಅಮಲೇರಿದ
ಮೇಲೆ ಸೂಳೆಯರಂತೆ ವತಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಲಂಚವನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಲಂಚಕೊಡುವಂತೆ ಒ ಾ್ತಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಆ ಅಧಿಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾನ ಬರ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
19 ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಧ್ರತೆ ಾಗಿ ಆ ದೇವರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ೕಚನೆ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ ಕಳಕೊಂಡರು. ಅವರ
ಧೂಪಹೋಮಗಳೇ ಅವರನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವವು.”

5
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದವು ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳಲು ಅವರ

ಾಯಕರೇ ಾರಣ
1 “ ಾಜಕರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ಜ ಾಂಗವೇ,ಅರಸನಪರಿ ಾರದವರೇ,

ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಬಂದಿದೆ.

“ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ ನೀವು ಉರುಲಿನಂತೆ ಇದಿ್ದರಿ. ಾಬೋರಿನಲಿ್ಲ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಹರಡಿಸಿದ್ದ ಬಲೆಯಂತೆ ಇದಿ್ದರಿ. 2 ನೀವು ಅನೇ ಾನೇಕ
ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಾನು
ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು. ಇಸೆ್ರೕಲ್
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ಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ನೀನು
ಈಗಲೂ ಸೂಳೆಯಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವಿ. ತನ್ನ ಾಪಗಳಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಮಲಿನ ಾಗಿದೆ. 4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅನೇಕ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳು ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ

ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾರದಂತೆ ಾಡುತಿ್ತವೆ. ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ಇತರ
ದೇವರುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಾಗರ್ವನು್ನ
ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆಯೆಹೋವನ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. 5ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಹೆಮೆ್ಮಯು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದಲೇ ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು.
ಯೆಹೂದವೂಅವರೊಂದಿಗೆಯೇಮುಗ್ಗರಿಸುವದು.

6“ಜನರ ಾಯಕರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡು ಾಡುವರು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರು ಾ್ತನೆ. 7 ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಆತನು ಅವರನೂ್ನ ಅವರ ದೇಶವನೂ್ನ ತಿರುಗಿ
ಾಶ ಾಡುವನು.”

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಶನದ ಪ್ರ ಾದನೆ
8 “ಗಿಬ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೊಂಬನೂ್ನದು,

ಾಮದಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದು.
ಬೇ ಾವೆನಿನಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ನೀಡು.

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನೇ, ವೈರಿಯು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಇ ಾ್ದನೆ.
9ಶಿ ಯು ವಿಧಿಸಲ್ಪಡು ಾಗ

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಬರಿ ಾಗುವದು.
ಇದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ನೆರವೇರುವದೆಂದು

ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
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10 ಯೆಹೂದದ ಾಯಕರು ಪರರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ದೋಚುವ
ಕಳ್ಳರಂತಿ ಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ನೀರಿನಂತೆ ಸುರಿಸುವೆನು.

11ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವನು.
ಅವನು ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣನಂತೆ ನಜು್ಜಗುಜಾ್ಜಗುವನು.
ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅವನು ಹೊಲಸನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

12 ಾನು ಎಫಾ್ರಯೀಮನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು, ನುಸಿಯು
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ,

ಮರದ ತುಂಡನು್ನ ಗೆದ್ದಲು ಾಶ ಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೂದವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು.

13ಎಫಾ್ರಯೀಮು ತನ್ನ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಯೆಹೂದವುತನ್ನ
ಾಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿದನು.

ಆಮೇಲೆ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.
ಆಮ ಾ ಅರಸನಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಆದರೆ ಆ ಅರಸನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗುಣ ಾಡನು. ನಿಮ್ಮ
ಾಯಗಳನು್ನ ಗುಣ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

14 ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೆ ಸಿಂಹದಂತಿರುವೆನು.
ಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ ಾನು ಾ್ರಯದ
ಸಿಂಹದಂತಿರುವೆನು.

ೌದು, ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಅವರನು್ನ ಹರಿದು ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ
ಾಡುವೆನು.

ಾನು ಅವರನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು.
ಾರೂ ಅವರನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ರ ಸ ಾರರು.

15ಜನರು ತಮ್ಮ ದೋಷವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ತನಕ
ಾನು ನನ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವೆನು,
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವರು.
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ೌದು, ತಮ್ಮ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಅತಿ ಾಗಿ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು.”

6
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ದೊರಕುವ

ಬಹು ಾನ
1 “ಬನಿ್ನರಿ, ಾವುಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗೋಣ.

ಆತನು ನಮಗೆ ಾಯ ಾಡಿದರೂ ಗುಣ ಾಡುವನು.
ನಮ್ಮ ಾಯಗಳಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸುತು್ತವನು.

2 ಎರಡು ದಿವಸಗಳ ತರು ಾಯ ನಮ್ಮನು್ನ ತಿರುಗಿ ಜೀವಂತ
ಾಡುವನು.

ಮೂರನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವನು.
ಆಗ ಾವು ಆತನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬಹುದು.

3ಯೆಹೋವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾವು ಕಲಿ ೕಣ.
ಆತನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅತಿ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ.

ಸೂ ೕರ್ದಯ ಆಗುತ್ತದೆಯೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವಂತೆಯೇ
ಆತನು ಬರುವುದೂ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ವಸಂತ ಾಲದಮಳೆಯಂತೆಯೆಹೋವನು ಬರುವನು.”
ಜನರು ನಿ ಾ್ಠವಂತರಲ್ಲ

4 “ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ನಿನಗೆ ಾನು ಏನು ಾಡಲಿ?
ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನಗೆ ಾನು ಏನು ಾಡಬೇಕು?

ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯುಮುಂಜಾನೆಯಮಂಜಿನಂತಿದೆ.
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಇಬ್ಬನಿಯಂತಿದೆ. ಅದು ಬೇಗನೆ
ಇಲ್ಲದೆಹೋಗುವದು.

5 ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಮೇರೆಗೆ ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.

6 ಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ
ಕೂಡಿದ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಬೇಕೇ ಹೊರತುಯಜ್ಞವಲ್ಲ.

ಜನರು ತರುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ
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ಅವರು ನನ್ನನು್ನ (ದೇವರನು್ನ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನಗೆ
ಇಷ್ಟ.

7 ಆದರೆ ಜನರು ಆ ಾಮನಂತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮುರಿದು ಾಕಿದರು.

ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದರು.
8ಗಿ ಾ್ಯದು ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ನಡಿಸುವ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಗರ ಾಗಿದೆ.

ಜನರು ಇತರರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಾಡಿರು ಾ್ತರೆ.
9 ಕಳ್ಳರು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತ

ಜನರನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಲು ಾಯುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾಜಕರು

ಾಯು ಾ್ತ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಜನರಮೇಲೆಬೀಳುವರು.
ಅವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿರು ಾ್ತರೆ.

10 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದಲಿ್ಲ ಅತೀ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನು
ನೋಡಿರುತೆ್ತೕನೆ.

ಎಫಾ್ರಯೀಮು ದೇವರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲು ಾಪದಿಂದ ಹೊಲ ಾಗಿದೆ.

11ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನಗೆ ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲವು ನೇಮಕ ಾಗಿದೆ,
ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕರೆತಂ ಾಗ
ಅದು ಸಂಭವಿಸುವದು.

7
1 “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವೆನು.

ಆಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬರುವದು.

ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯರ್ದವರ ಸುಳು್ಳ ತಿಳಿದುಬರುವದು.
ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಬರು ಾ್ತ ಹೋಗು ಾ್ತ ಇರುವದನು್ನ ಜನರು
ತಿಳಿಯುವರು.

2 ಾನು ಅವರ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು
ನಂಬುವದಿಲ್ಲ.
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ಅವರು ಾಡಿದ ದುಷ್ಟತನವು ಸುತ್ತಲೂ ಾಣಿಸುವದು.
ಾನು ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.

3ಅವರ ದುಷ್ಟತನವು ಅವರ ಅರಸರನು್ನ ಸಂತಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರಸುಳು್ಳಗಳುಅವರ ಾಯಕರನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

4ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಸುಡಲು ರೊಟಿ್ಟ ಾರನು ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಾದುವನು.
ರೊಟಿ್ಟಯು ಾಖದಿಂದ ಉಬು್ಬತಿ್ತರು ಾಗ ರೊಟಿ್ಟ ಾರನು
ಒಲೆಯನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಉರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದರೋ ಾಗಲ್ಲ,
ಅವರು ಒಲೆಯನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಉರಿಸು ಾ್ತರೆ.

5 ನಮ್ಮ ಅರಸನ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಾಯಕರು ಅತಿ ಾಗಿ ಕುಡಿದು
ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವರು.

ಅವರು ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ಅಮಲೇರಿದವ ಾಗಿ
ದೇವರನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ

ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
6ಜನರು ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ೕಜನೆಯನು್ನ ತ ಾರಿಸುವರು.

ಉರಿಯುವ ಒಲೆಯಂತೆ ಅವರ ಹೃದಯವು
ಉ ಾ್ಸಹಗೊಳು್ಳವುದು.

ಅವರಉ ಾ್ಸಹವು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಉರಿಯುವುದು.
ಅದು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯ
ಾವಿನಂತಿರುವದು.

7ಅವರು ಬಿಸಿ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕುಲುಮೆಯಂತಿರುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು.

ಅವರ ಾಜರುಗಳೆ ಾ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದಲೂ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೆ

ರೆಯಿಡಲಿಲ್ಲ.”
ಾನು ಾಶ ಾಗುತೆ್ತೕನೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ

8 “ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಬೇರೆ ದೇಶಗ ಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮು ತಿರುವಿ ಾಕದ ಚ ಾತಿಯಂತಿದೆ.
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9ಅನ್ಯರು ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮುರಿಯುವರು.
ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನರೆಕೂದಲು ಬಂ ಾಗೂ್ಯ
ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

10 ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಹೆಮೆ್ಮಯು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ
ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಜನರಿಗೆ ಾ ಾ ತರದ ಸಂಕಟಗಳು ಬಂ ಾಗೂ್ಯ
ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಆತನಿಗೆ ರೆಯಿಡಲಿಲ್ಲ.
11 ಹೀಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಮೂಖರ್

ಾರಿ ಾಳದಂ ಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಕರೆದರು,
ಅಶೂ್ಶಯರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದರು.

12ಅವರು ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗು ಾಗ
ಾನು ಅವರನು್ನ ಉರುಲಿನೊಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು.

ನನ್ನ ಬಲೆಯನು್ನ ಅವರಮೇಲೆ ಬೀಸುವೆನು.
ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸುವೆನು.
ಅವರು ಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.

13 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಡುಕು
ಉಂಟು ಾಡುವದು.

ಅವರು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಾಶ ಾಗುವರು.

ಾನು ಅವರನು್ನ ರ ಸಿ ಾ ಾಡಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ
ಅವರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡಿದರು.

14ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ೌದು,ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಸಿಗೆಗಳಮೇಲೆ ಅಳುವರು.
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ಆ ಾರ ಾನ್ಯ, ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ, ಬೇರೆಯವರ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಅಲೆ ಾಡು ಾಗ ಅವರು
ಅಳುವರು.

ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
15 ಾನು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಕೊಟು್ಟ ಅವರ ತೋಳುಗಳನು್ನ

ಬಲಪಡಿಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವರು ದು ಾಲೋಚನೆಯನು್ನ

ಾಡಿದರು.
16ಅವರು ದೇವರಲ್ಲದ್ದಕೆ ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು.

ೕಸದ ಬಿಲಿ್ಲನಂತೆ ಅವ ಾದರು.
ಅವರ ಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚ್ಚಳಪಟ್ಟರು.

ಆದರೆ ಅವರು ಕತಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಾಯುವರು.
ಆಗಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು

ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ನ ಾಡುವರು.

8
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಶನಕೆ್ಕ ಾರಣ

1 “ಯೆಹೋವ ಾಲಯದ ಾವಲು ಾರನಂತೆ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ
ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲಟು್ಟ ಊದು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದಿ ಾ್ದರೆ. 2 ‘ನಮ್ಮ
ದೇವರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿತಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು
ಅವರು ಕಿರುಚುವರು. 3 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಒಳೆ್ಳೕದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು. 4 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ ಾಗಿ
ಅರಸನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಸಲಹೆಗಳಿ ಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಾಯಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ
ಾನು ತಿಳಿದಿರುವ ಾಯಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಮಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಶ ಾಗುವರು.
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5-6ಯೆಹೋವನುನೀವು ಾಡಿಕೊಂಡಬಸವನನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಸ ಾಯರ್ವೇ, ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ ಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತುಂ ಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.’ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರು ಅವರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವರು. ಶಿಲಿ್ಪಯು ಅವರ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವು ದೇವರಲ್ಲ. ಸ ಾಯರ್ದ ಬಸವನ
ವಿಗ್ರಹಗಳು ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಒಡೆಯಲ್ಪಡುವವು. 7 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅ ಾನದ ಾಯರ್ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಾಳಿಯನು್ನ ನೆಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳೇ ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುವದು.
ಅವರು ಸುಂಟರ ಾಳಿಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವರು. ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯವು
ಬೆಳೆಯುವದು. ಆದರೆ ಅವು ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.
ಒಂದುವೇಳೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅಪರಿಚಿತರು ಅದನು್ನ ತಿನು್ನವರು.

8 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಶ ಾಯಿತು.
ಅವರು ಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಾದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಬಿ ಾಡಿದಂತೆ
ಜ ಾಂಗಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

9ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ತನ್ನ ಪೆ್ರೕಮಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಾಡುಕತೆ್ತಯಂತೆಅಶೂ್ಶಯರ್ದ ಕಡೆಗೆಅ ಾ್ಡಡು ಾ್ತ ಹೋದನು.

10 ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಇರುವ ತನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರ ಕಡೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲು
ಹೋದನು.

ಆದರೆ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಒಟು್ಟಸೇರಿಸುವೆನು.
ಆದರೆ ಅದರ ದಲು ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಜನ ಕೈಯಿಂದ

ಅವರ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.
ಇಸೆ್ರೕಲುಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದು್ದ

11 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಅದು ಾಪ ಾಗಿತು್ತ.
ಆ ವೇದಿಕೆಗಳಮೇಲೆಯೇ ಅವರು ಾಪ ಾಡಿದರು.

12 ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೆ ಾನು ಾವಿ ಾರು ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಬರೆದರೂ
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ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿ ಾಗಿ ಬರೆದದೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು.

13ಇಸೆ್ರೕಲರುಯಜ್ಞವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಾಂಸವನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿ ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ.

ಯೆಹೋವನು ಅವರಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ತನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು

ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.
ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು.

14ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಜರ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.
ಆದರೆ ಅದರ ನಿ ಾರ್ಣಿಕನನು್ನ ಮರೆತರು.

ಯೆಹೂದವು ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾ್ತನೆ;
ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಾನು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಅರಮನೆಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವದು.”

9
ಸೆರೆ ಾಸದ ದುಃಖ

1ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳವರಂತೆ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಡ,
ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನೀನು ವೇಶೆ್ಯಯಂತೆ ವತಿರ್ಸಿ ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟೆ್ಟ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಣದ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವನು್ನ
ನಡೆಸಿದಿ. 2 ಆದರೆ ಆ ಕಣದಲಿ್ಲ ತೂರಿದ ಾನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ
ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸದು. ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ
ಾ್ರ ಾರಸವಿರದು.
3ಯೆಹೋವನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲು ಾಸಿಸದು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್

ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವದು. ಅಶೂ್ಶಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು
ತಮಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವರು. 4 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರ ಾರಸದ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ
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ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರಯಜ್ಞಗಳು ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಉಣು್ಣವ
ಆ ಾರದಂತಿರುವದು. ಅದನು್ನ ಾವ ಾದರೂ ಉಂಡಲಿ್ಲ ಅವನು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಅವರ ರೊಟಿ್ಟಯು ದೇವರ ಆಲಯದೊಳಗೆ
ಇಡಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. 5 ಯೆಹೋವನ
ಹಬ್ಬಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನವ ಾ್ನಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಚರಿಸ ಾಗದು.

6 ಶತು್ರಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು
ಹೋದುದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟರು. ಈಜಿಪ್್ಟ ಅವರನು್ನ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಮೆಂಫಿಸ್ ಪಟ್ಟಣವು ಅವರನು್ನ
ಹೂಳಿಡುವದು. ಅವರಬೆಳಿ್ಳಯನಿ ೕಪದಮೇಲೆಕಳೆಬೆಳೆಯುವದು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಸಿಸಿದ್ದಲಿ್ಲ ಮುಳಿ್ಳನ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು.

ನಿಜ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು
7 ಪ್ರ ಾದಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಇದನು್ನ

ಕಲಿತುಕೋ. ಶಿ ಯ ಸಮಯವು ಬಂದದೆ. ನೀನು ಾಡಿದ
ದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ದೊರಕಬೇ ಾದ ಸಂಬಳ (ಫಲ)ದ
ಸಮಯವು ಬಂತು.” ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ:
“ಪ್ರ ಾದಿಯು ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವ ಾತ್ಮನುಳ್ಳ ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
ಹುಚ್ಚ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.” ಪ್ರ ಾದಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿನೀನು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವೆ. ನೀನುಹಗೆ ಾಡಿದುದಕೆ್ಕ ನೀನು
ಶಿ ಅನುಭವಿಸುವೆ.” 8ದೇವರೂ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಾವಲು ಾರರಂತೆ
ಎಫಾ್ರಯೀಮನು್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಉರುಲುಗಳಿವೆ. ಜನರು ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಹಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ದೇವರ
ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅವನನು್ನ ಹಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

9 ಗಿಬ್ಯದ ಾಲದಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಶನದ ಕಡೆಗೆ ಆಳ ಾಗಿ
ಇಳಿದಿ ಾ್ದರೆ. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಪಗಳನು್ನ ತನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.

ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಶ ಾಗುತಿ್ತದೆ
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10 “ನನಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗವು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೊರಕಿದ
ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣನಂತಿತು್ತ. ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಫಲ ಾಲದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ
ದೊರೆತ ಅಂಜೂರದ ಹಣಿ್ಣನಂತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು
ಾಳ್ ಪೆಗೋರಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವರು ಬದ ಾದರು. ಅವರು
ಕೊಳೆತುಹೋದವಸು್ತವಿನಂತೆಆದರು. ಅವರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಭಯಂಕರ
ವಿಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಆದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸಂ ಾನವೃದಿ್ಧ ಾಗದು
11 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯು ಪ ಯಂತೆ ಾರಿ

ಹೋಗುವದು. ಅವರಲಿ್ಲ ಗಭಿರ್ಣಿಯರು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಹೆರುವದೂ
ಇಲ್ಲ. ಶಿಶುಗಳೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. 12 ಒಂದುವೇಳೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು
ಹುಟಿ್ಟದರೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಆಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವರಿಂದ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವೆನು. ಆಗ
ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಟದಮೇಲೆ ಸಂಕಟವು ಾ್ರಪಿ್ತ ಾಗುವದು.”

13 ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಉರುಲಿನ ಕಡೆಗೆ
ನಡೆಸುತಿ್ತರುವದನು್ನ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಕೊಲೆಗಡುಕನೆದುರು
ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 14ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ಇಚೆ್ಛಯ ಪ್ರ ಾರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಮಗುವನು್ನ ಹೆರ ಾರದ
ಗಭರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಲೆ ಾಲು ಉಣಿಸ ಾರದ
ಸ್ತನಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು.

15ಅವರ ದುಷ್ಟತನವೆ ಾ್ಲ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದೆ.
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ಅವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆನು.

ಅವರು ಾಡುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಾನು ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವೆನು.

ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅವರನು್ನ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಾಯಕರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದವರು; ನನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು.
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16ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವುದು.
ಅದರ ಬೇರು ಒಣಗುತ್ತಲಿದೆ.
ಇನು್ನ ಅವರಿಗೆಮಕ್ಕ ಾಗದು.

ಒಂದುವೇಳೆಮಕ್ಕ ಾದಲಿ್ಲ
ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ಬರುವ ಆ ಅಮೂಲ್ಯ ಶಿಶುವನು್ನ ಾನು

ಾಯಿಸುವೆನು.
17ಆ ಜನರು ನನ್ನ ದೇವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲೊಲ್ಲರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವದಿಲ್ಲ;
ಅವರು ದೇಶದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾ್ಥನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆಯುವರು.

10
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಧನಿಕ ಾದುದರಿಂದ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೆ ನಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು

1ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಅಧಿಕ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತಿದೆ.

ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಿದ ಾಗೆ
ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ
ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.

ಅವರ ದೇಶವುಉತ್ತಮ ಾಗು ಾ್ತ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.

2ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ೕಸಪಡಿಸಲು ನೋಡಿದರು.
ಆದರೆಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನು ಅವರುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.
ಅವರ ಾ್ಮರಕಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಆತನು ಪುಡಿ ಾಡುವನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ದುಷ್ಟ ೕಜನೆಗಳು
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3ಈಗಇಸೆ್ರೕಲರುಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಮಗೆ ಾಜನಿಲ್ಲ, ಾವು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಅರಸನು ನಮಗೇನೂ
ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.”
4 ಅವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸುಳು್ಳ,

ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ ನಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳವರೊಂದಿಗೆ
ಅವರು ಒಪ್ಪಂದ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ದೇವರು ಆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಒಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ಉತ್ತ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ
ವಿಷದ ಹಣಜಿಯಂತಿ ಾ್ದರೆ.

5 ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರು ಬೇ ಾವೆನಿನಲಿ್ಲ ಬಸವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅಳುವರು. ಅವರ
ಪೂಜಾರಿಗಳೂ ಅಳುವರು, ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸುಂದರ ಾದ
ವಿಗ್ರಹವು ಇಲ್ಲ ಾಗುವದು. ಅದು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು. 6 ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನಿಗೆ ಬಹು ಾನ ಾಗಿ ಅದು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು; ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ
ವಿಗ್ರಹ ಾ ್ಕಗಿ ಾಚಿಕೆಪಡುವದು. 7 ಸ ಾಯರ್ದ ಸುಳು್ಳದೇವರು
ಾಶ ಾಡಲ್ಪಡುವದು. ಅದು ಮರದ ಹಲಗೆಯ ತುಂಡೊಂದು
ನೀರಿನಮೇಲೆ ತೇಲುವಂತಿರುವದು.

8ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟತು. ಆವೆನ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳ ಾಶ ಾಡಲ್ಪಡುವದು.
ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳೂ ಹಣಜಿಗಳೂ ಬೆಳೆಯುವವು. ಆಗ
ಅವರು ಪವರ್ತಗಳಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಚಿ್ಚರಿ” ಎಂದೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ,
“ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ” ಎಂದೂ ಹೇಳುವರು.

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ ಾಪದ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವದು
9 “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ಗಿಬ್ಯದವರ ಾಲದಿಂದಲೂ ಾಪ
ಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿರುವೆ. (ಆ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಾಪವನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ

ಇ ಾ್ದರೆ.) ಗಿಬ್ಯದ ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರನು್ನ ಯುದ್ಧವು ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದು.
10ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಾನು ಬರುವೆನು. ಸೈನ್ಯಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅವರಿಗೆ
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ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರುವವು. ಅವರು ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರಿಬ್ಬರ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಶಿ ಸುವರು.
11 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದು ಕಣ ತುಳಿಯಲು

ಇಷ್ಟಪಡುವ ಾ್ರಯದ ಹಸುವಿನಂತಿದೆ. ಆಕೆಯ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಾನು
ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ನೊಗವನಿ್ನಡುವೆನು. ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೆ ಾನು
ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಂಧಿಸುವೆನು. ಆಗ ಯೆಹೂದವು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಉಳುವದು. ಾಕೋಬನು ಮಣಿ್ಣನ ಗೆಡೆ್ಡಗಳನು್ನ ಒಡೆದು
ಪುಡಿ ಾಡುವನು.”

12 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದರೆ ಪಿ್ರೕತಿಯೆಂಬ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೊಯು್ಯವೆ. ನಿನ್ನ ನೆಲವನು್ನ ಉಳುಮೆ ಾಡು. ಆಗ ನೀನು
ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವಿ. ಆತನು ಬರುವನು.
ಮತು್ತ ಆತನಒಳೆ್ಳಯತನವುನಿನ್ನಮೇಲೆಮಳೆಯಂತೆಸುರಿಯುವದು.

13 ಆದರೆ ನೀನು ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಸಂಕಟವೆಂಬ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೊಯಿ್ದರುವೆ. ನಿನ್ನ ಸುಳಿ್ಳನ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ತಿಂದಿರುವೆ. ಾಕೆಂದರೆ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.
14 ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ರಣರಂಗದ ಸ್ವರವು ಕೇಳಿಸುವದು. ನಿನ್ನ
ಕೋಟೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವದು. ಬೇತ್ ಅಬೇರ್ಲನು್ನ ಶ ಾ್ಮನನು
ಕೆಡವಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಆ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಯಿಯು
ತನ್ನ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಳು. 15 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೇತೇಲು
ನಿನಗೆ ಆ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ತರುವದು. ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಅನೇಕ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ. ಅದು ಾ್ರರಂಭ ಾ ಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಅರಸನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವನು.

11
ಇಸೆ್ರೕಲುಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದೆ

1 “ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆನು.

ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಕರೆದೆನು.
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2ಎಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕರೆದೆನೋ
ಅಷೆ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಳನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿದರು.
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿದರು.

3 “ಆದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಕಲಿಸಿದು್ದ ಾನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ತೋಳುಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡೆನು.

ಾನು ಅವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

4 ಾನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಂಬ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡೆನು.

ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು.
ಾನು ಾಗಿ ಅವರಿಗೆಉಣಿಸಿದೆನು.

5 “ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುವರು. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಅವರಿಗೆ ಅರಸ ಾಗುವನು. 6 ಅವರ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗವು
ಬೀಸಲ್ಪಟು್ಟ ಅವರ ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಾಯಿಸುವದು;ಅವರ ಾಯಕರನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವದು.
7 “ ಾನು ಹಿಂದಿರುಗುವೆನೆಂದು ನನ್ನ ಜನರು ಎದುರು

ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರಿಗೆ
ರೆಯಿಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವದಿಲ್ಲ.”
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಶ ಾಡಲುಯೆಹೋವನು ಇಷ್ಟಪಡುವದಿಲ್ಲ

8 “ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಅದ್ಮದಂತೆ ಾಡಲು ನನಗೆಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಜೆಬೊಯೀಮಿನಂತೆ ಾಡಲು ನನಗೆಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ.
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ಾನು ನನ್ನ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆಳ ಾಗಿದೆ.

9ನನ್ನ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೋಪವುಮೇಲುಗೈ ಾಧಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮನನು್ನ ಾನು ತಿರುಗಿ ಾಶ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ಾನು ದೇವರು, ನರಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲ.
ಾನು ಪವಿತ್ರನು,

ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು.
ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸೆನು.

10 ಾನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಗಜಿರ್ಸುವೆನು.
ಾನು ಗಜಿರ್ಸು ಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವರು ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವರು.

ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು
ಹೆದರಿ ನಡುಗು ಾ್ತ ಬರುವರು.

11ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಅವರು ಪ ಗಳಂತೆ
ನಡುಗು ಾ್ತ ಬರುವರು.

ಅಶೂ್ಶರದಿಂದ ನಡುಗುವ ಾರಿ ಾಳಗಳ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬರುವರು.
ಆಗ ಾನು ಅವರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು.
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

12“ಎಫಾ್ರಯೀಮನುಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಂದನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು

ಾಶ ಾದರು.
ಯೆಹೂದನು ಈಗಲೂ ದೇವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೂದನು ಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದಿ ಾ್ದನೆ.”

12
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ

1 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಸಮಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲು
ದಿನವಿಡೀ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಮೆ್ಮಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಜನರು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಸುಳು್ಳ
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ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ; ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಕದಿಯು ಾ್ತರೆ. ಅಶೂ್ಶಯರ್ದವರೊಂದಿಗೆ
ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿರು ಾ್ತರೆ. ತಮ್ಮ ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

2 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾನು ಾದ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿ ಾಗಿ
ಾಕೋಬನು ಶಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 3 ತನ್ನ ಾಯಿಯ

ಗಭರ್ದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ೕಸ
ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭ ಾಡಿದ್ದನು. ಾಕೋಬನು ಬಲ ಾಲಿ ಾದ
ೌವನಸ್ಥನು. ಆಗ ಅವನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಿದನು.

4 ಾಕೋಬನು ದೇವದೂತನೊಡನೆ ಹೋ ಾಡಿ ಗೆದ್ದನು.
ಅವನು ಕನಿಕರ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಟ್ಟನು. ಇದು ಬೇತೇಲ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ
ನಡೆಯಿತು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆತನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು.
5 ೌದು ಯೆಹೋವನು ಸೈನ್ಯಗಳ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನ ಹೆಸರು
ಯೆಹೋವನು. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಾ. ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರು. ಸರಿ ಾಗಿರುವದನೆ್ನೕ ಾಡು.
ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ದೇವರಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡು.
7 “ ಾಕೋಬನು ಒಬ್ಬ ಾ್ಯ ಾರಿ.* ಅವನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಗೇ
ೕಸ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಅವನ ಾ್ರಸು ೕಸದು್ದ, 8 ಎಫಾ್ರಯೀಮು,

‘ ಾನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವಿದೆ. ನನ್ನ
ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾರರು. ನನ್ನ ದುಷ್ಟತ್ವದ
ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು’ ಎಂದು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

9 “ಆದರೆ ನೀನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ಾನು ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
10 ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಗ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದೆನು. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ
ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ನನ್ನ ಾಠಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುವಂತೆ

* 12:7: ಾ್ಯ ಾರಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರು ಾಗ ಅಲಿ್ಲಯ ನಿ ಾಸಿಗಳ
ದುಷ್ಟ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು. ಉ ಾ: ೕಸದ ತಕ್ಕಡಿ.
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ಅನೇಕ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟೆ್ಟನು. 11 ಆದರೆ
ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಜನರು ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಬಸವನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಜನರುಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳಿವೆ.
ಹೇಗೆ ಉಳಿಮೆ ಾಡಿದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಮಣಿ್ಣನ ಾಲುಗಳಿರುತ್ತದೋ
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಾಲಿದೆ.

12 “ ಾಕೋಬನು ಅ ಾಮ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲನು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿದನು. ಇನೊ್ನಂದು
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕೆ್ಕ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯ್ದನು. 13 ಆದರೆ
ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತರುವದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯ
ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿದನು. 14ಆದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅತಿ ಾಗಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಎಫಾ್ರಯೀಮನು
ಅನೇಕಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಿದನು. ಅವನಅಪ ಾಧಗಳಿ ಾಗಿ
ಅವನು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವನು. ಅವನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಅವನು
ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿ ಅವ ಾನ

ಹೊರುವಂತೆ ಾಡುವನು.”

13
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಾಶ ಾಡಿಕೊಂಡಿತು

1 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಇಸೆ್ರೕಲರೊಳಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ಾತ ಾಡಿ ಾಗ ಜನರು ಹೆದರಿ

ನಡುಗಿದರು. ಆದರೆ ಅವನು ಾಪದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದನು. ಾಳನನು್ನ
ಪೂಜಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 2 ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಾಪ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ. ತಮ ಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗರು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡುವರು. ಾವು
ಾಡಿದ ಮೂತಿರ್ಗ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವರು. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ

ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವರು. ಬಂ ಾರದ ಬಸವನ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಮುದು್ದ
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ಕೊಡುವರು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರು ಬೇಗನೇ ಕಣ್ಮರೆ ಾಗುವರು.
ಅವರು ಬೆಳಗಿನಜಾವದಇಬ್ಬನಿಯಂತೆಬೇಗನೇ ಾಯ ಾಗುವರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕಣದಲಿ್ಲರುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂತೆ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮನೆ ಳಗಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೊರಟು
ಆಮೇಲೆ ಾಣದೆಹೋಗುವ ಹೊಗೆಯಂತಿ ಾ್ದರೆ.

4 “ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ಯೆಹೋವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರನೂ್ನ
ನೀವು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ ರಕ್ಷಕನೂ
ಇಲ್ಲ. 5 ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. ಆ
ಒಣಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. 6 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಆ ಾರ ಒದಗಿಸಿದೆನು. ಅವರು ಆ ಆ ಾರವನು್ನ ಉಂಡು ತಿಂದು
ತೃಪ್ತ ಾಗಿ ಕೊಬೆ್ಬೕರಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತರು.

7 “ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಹದಂತಿರುವೆನು. ಾರಿ
ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕುವ ಚಿರತೆಯಂತಿರುವೆನು. 8 ತನ್ನ
ಮರಿಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕರಡಿಯಂತೆ ಅವರ ಮೇಲರಗಿ
ಅವರನು್ನ ಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಎದೆಯನು್ನ ಸೀಳಿ ಬಿಡುವೆನು.
ಾನು ಸಿಂಹದಂತೆಯೂ ಕೂ್ರರ ಮೃಗದಂತೆಯೂ ಅವರನು್ನ ಸೀಳಿ
ತಿಂದುಬಿಡುವೆನು.”

ದೈವಕೋಪದಿಂದ ಾರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸ ಾರರು
9 “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರೂ ನೀನು

ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು. 10 ನಿನ್ನ ಅರಸನೆಲಿ್ಲ? ನಿನ್ನ ಾವ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸ ಾರ. ನಿನ್ನ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶರುಗಳೆಲಿ್ಲ? ನೀನು, ‘ನಮಗೆ ಾಜನನೂ್ನ ಾಯಕರನೂ್ನ
ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. 11 ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡೆನು ಮತು್ತ
ಒಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಾನು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೋಪಗೊಂ ಾಗ
ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟೆ್ಟನು.
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12 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ತನ್ನ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು.
ಾನು ಾಡಿದ ಾಪಗಳು ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವನು
ಾವಿಸಿದನು;

ಆದರೆ ಅವನು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವನು;
13 ಅವನಿ ಾಗುವ ಶಿ ಯು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ

ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವದು.
ಅವನುಜಾಣ ಾದಮಗ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ;

ಹುಟು್ಟವ ಸಮಯಬಂದರೂ
ಅವನು ಜೀವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

14 “ಸ ಾಧಿಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ರ ಸುವೆನು;
ಮರಣದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಾರು ಾಡುವೆನು.

ಮರಣವೇ, ನಿನ್ನ ಾ್ಯಧಿಗಳೆಲಿ್ಲ?
ಸ ಾಧಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತ ಎಲಿ್ಲ?
ಾನು ಪ್ರತಿ ಾರ ಸಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ.

15ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವನು.
ಒಂದು ಬಲ ಾದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಾಳಿಯು ಬರುವದು.
ಯೆಹೋವನ ಾಳಿಯುಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೀಸುವದು.

ಅವನ ನೀರಿನ ಒರತೆಯು ಒಣಗಿಹೋಗುವದು,
ಆ ಾಳಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಿಬಿಡುವದು.

16ಸ ಾಯರ್ವು ಶಿ ಸಲ್ಪಡಬೇಕು.
ಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದಳು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಾಯುವರು.
ಅವರಮಕ್ಕಳು ಹರಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಚೂರುಚೂ ಾಗುವರು.
ಅವರ ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಡುವರು.”
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14
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ

1 ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ಜಾರಿಬಿದು್ದ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡಿದಿ. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಾ. 2ನೀನು ಹೇಳಬೇ ಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನೀನು ಆಲೋಚಿಸು
ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು:
“ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆ.

ಾವು ಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು.
ಆಗ ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವೆಂಬ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವೆವು.

3ಅಶೂ್ಶರವು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸ ಾರದು.
ಾವು ಕುದುರೆಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ತ ಾರಿಸಿದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಾವು ಇನು್ನ
‘ನಮ್ಮ ದೇವರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಅ ಾಥರಿಗೆ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವವನು ನೀನೇ.”
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು

4ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಾನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು.

ಅವರನು್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿಯೂ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.
ಈಗ ಅವರಮೇಲೆ ಾನು ಕೋಪಿಸುವದಿಲ್ಲ.

5ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾನು ಇಬ್ಬನಿಯಂತಿರುವೆನು.
ನೆಲ ಾವರೆಯಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಅರಳುವನು.
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳಂತೆ ಸೊಂ ಾಗಿ
ಬೆಳೆಯುವನು.

6ಅವನ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಹರಡಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ;
ಅವನು ಅಂದ ಾದ ಆಲೀವ್ಮರದಂತಿರುವನು.
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ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳ ಸು ಾಸನೆಯಂತೆ
ಅವನು ಗಮಗಮಿಸುವನು.

7ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಮತೆ್ತ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.
ಾನ್ಯದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ಬೆಳೆಯುವರು,

ಾ್ರ ಾಲತೆಯಿಂದ ಚಿಗುರುವರು.
ಲೆಬನೋನಿನ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತೆ ಅವರು ಇರುವರು.”
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

8 “ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ಇನು್ನಮುಂದೆ ವಿಗ್ರಹವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲರ ಾರದು.
ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವವನು ಾನೇ. ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಯುವವನು ಾನೇ.

ಾನು ತು ಾಯಿಮರದಂತೆ ಸ ಾ ಹಸಿ ಾಗಿರುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಫಲಗಳು ನನಿ್ನಂದ ಬರುವದು.”
ಅಂತಿಮ ಸಲಹೆ

9ಬುದಿ್ಧವಂತಮನುಷ ್ಯನು ಇವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
ಜಾಣನು ಇದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವು ಸರಿ ಾದದು್ದ.
ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವರು.
ಾಪಿಗಳುಅವುಗಳಿಂದ ಾಯುವರು.
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