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േഹാേശയയുെട ്രപവചനം
1 െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരായ ഉസ്സീയാവ,്
േയാഥാം, ആഹാസ,് ഹിസ്കിയാവ് എന്നിവരുെട
കാലത്തും ഇ്രസാേയൽരാജാവായിരുന്ന
േയാവാശിെന്റ* മകൻ െയാേരാെബയാമിെന്റ
കാലത്തും േബരിയുെട മകൻ േഹാേശയയ്ക്കു
ലഭിച്ചയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട:്

േഹാേശയയുെട ഭാര്യയും മക്കള ം
2 യേഹാവ േഹാേശയയിൽക്കൂടി
സംസാരിച്ച തുടങ്ങി, അേപ്പാൾ യേഹാവ
അേദ്ദഹേത്താട് ഇ്രപകാരം കൽപ്പിച്ച :
“വ്യഭിചാരിണിയായ ഒരു ഭാര്യെയേപ്പാെല ഈ
േദശം യേഹാവേയാട് അവിശ്വസ്തതപുലർത്തി
കുറ്റക്കാരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ, നീ
േപായി വ്യഭിചാരിണിയായ ഒരു സ്്രതീെയ
ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുകയും അവളിൽ മക്കെള
ജനിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ക.” 3അങ്ങെനഅേദ്ദഹം
േപായി ദിബ്ലയീമിെന്റ മകൾ േഗാെമരിെന
വിവാഹംകഴിച്ച ; അവൾ ഗർഭംധരിച്ച്
അേദ്ദഹത്തിന് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച .

4 അേപ്പാൾ യേഹാവ േഹാേശയേയാട്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: “അവന്
െയ്രസീൽ† എന്നു േപരിടുക; െയ്രസീലിെല
കൂട്ടെക്കാലനിമിത്തം ഞാൻ േവഗത്തിൽ

* 1:1 യേഹാവാശ്, േയാവാശ് എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം. † 1:4
ൈദവംവിതയ്ക്കുംഎന്നർഥം.
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േയഹുഗൃഹെത്ത ശിക്ഷിക്കും; ഇ്രസാേയൽ
രാജ്യത്തിനു ഞാൻ അവസാനം വരുത്തും.
5 ആ ദിവസം െയ്രസീൽതാഴ്വരയിൽ ഞാൻ
ഇ്രസാേയലിെന്റവില്ല് ഒടിച്ച കളയും.”

6 േഗാമർ വീണ്ടും ഗർഭംധരിച്ച,് ഒരു
മകെള ്രപസവിച്ച . അേപ്പാൾ യേഹാവ
േഹാേശയേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു: “അവെള
േലാ-രൂഹമാ‡ എന്നു േപരു വിളിക്കുക,
കാരണം ഞാൻ ഇ്രസാേയൽരാഷ്്രടേത്താടു
ക്ഷമിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവേരാട് അേശഷം
സ്േനഹം കാണിക്കുകയില്ല. 7 എങ്കിലും
ഞാൻ െയഹൂദാഗൃഹേത്താടു സ്േനഹം
കാണിക്കും; വില്ല െകാേണ്ടാ വാൾെകാേണ്ടാ
യുദ്ധംെകാേണ്ടാ അല്ല, കുതിരകെളേയാ
കുതിരേച്ചവകെരേയാെകാണ്ടല്ല, അവരുെട
ൈദവമായ യേഹാവയായ ഞാൻതെന്ന അവെര
രക്ഷിക്കും.”

8 േലാ-രൂഹമയുെട മുലകുടി മാറിയേശഷം,
േഗാമർ മെറ്റാരുമകെന ്രപസവിച്ച . 9അേപ്പാൾ
യേഹാവകൽപ്പിച്ച : “അവനു േലാ-അമ്മീ§എന്നു
േപരിടുക; കാരണം, ഇ്രസാേയൽ എെന്റ ജനേമാ
ഞാൻനിങ്ങള െടൈദവേമാഅല്ല.

10 “ഇങ്ങെനെയാെക്ക ആെണങ്കിലും
അളക്കുന്നതിേനാ എണ്ണന്നതിേനാ കഴിയാത്ത
കടൽപ്പ റെത്ത മണൽേപാെല ഇ്രസാേയൽജനം
ആയിത്തീരും. ‘നിങ്ങൾ എെന്റ ജനമല്ല,’
എന്ന് അവേരാട് അരുളിെച്ചയ്േതടത്തുതെന്ന
അവർ ‘ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റമക്കൾ,’

‡ 1:6 കരുണലഭിക്കാത്തവൾഎന്നർഥം. § 1:9 എെന്റജനമല്ല
എന്നർഥം.
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എന്നു വിളിക്കെപ്പടും. 11 െയഹൂദാജനവും
ഇ്രസാേയൽജനവും ഒരുമിച്ച േചർക്കെപ്പടും.
അവർ ഒേര നായകെന നിയമിച്ച,് േദശത്തുനിന്നു
പുറെപ്പട്ട േപാകും. മഹത്തായ ഒരു
ദിവസമായിരിക്കും െയ്രസീലിന് ലഭിക്കുന്നത.്”

2
1 “അന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാെര,

‘അമ്മീ’*എന്നുംസേഹാദരിമാെര ‘രൂഹമാ’†എന്നും
വിളിക്കുക.
ഇ്രസാേയലിെന്റശിക്ഷയും വീെണ്ടടുപ്പ ം

2 “നിങ്ങള െട അമ്മയുമായി വാദിക്കുക,
അവള മായി വാദിക്കുക;
കാരണംഅവൾഎെന്റഭാര്യയല്ല,
ഞാൻഅവള െട ഭർത്താവുമല്ല;

അവൾ തെന്റ മുഖത്തുനിന്നു വ്യഭിചാരിണിയുെട
േനാട്ടവും
തെന്റ സ്തനങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന്
അവിശ്വസ്തതയും മാറ്റെട്ട.

3അതെല്ലങ്കിൽഞാൻഅവെളവിവസ്്രതയാക്കും
അവൾ ജനിച്ച ദിവസെത്തേപ്പാെല അവെള
നഗ്നയാക്കും;

ഞാൻഅവെള മരുഭൂമിേപാെലയും
വരണ്ടനിലംേപാെലയുംആക്കും
അങ്ങെന ദാഹംെകാണ്ടു ഞാൻ അവെള
വധിക്കും.

4 ഞാൻ അവള െട മക്കേളാടു സ്േനഹം
കാണിക്കുകയില്ല,
അവർവ്യഭിചാരത്തിൽപിറന്നമക്കളേല്ലാ.

* 2:1 എെന്റജനംഎന്നർഥം. † 2:1 കരുണലഭിച്ചവൾഎന്നർഥം.
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5അവരുെടഅമ്മഅവിശ്വസ്തയായിരുന്നു
അവൾ അപമാനത്തിൽ അവെര
ഗർഭംധരിച്ച .

അവൾ ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: ‘ഞാൻ എെന്റ
കാമുകന്മാരുെട പിന്നാെല േപാകും;
അവരാണ് എനിക്ക് അപ്പവും െവള്ളവും
തരുന്നത,്
കമ്പിളിയും ചണവസ്്രതവും ഒലിെവണ്ണയും
പാനീയവും എനിക്കു തരുന്നതും
അവർതെന്ന.’

6 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ അവള െട വഴികൾ
മുൾേവലികൾെകാണ്ട്അടച്ച കളയും;
അവൾക്കു വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ
കഴിയാതവണ്ണം ഞാൻ മതിൽെകട്ടി
അടയ്ക്കും.

7അവൾ തെന്റ കാമുകന്മാരുെട പിന്നാെല ഓടും,
എന്നാൽഅവേരാെടാപ്പംഎത്തുകയില്ല;
അവൾ അവെര അേന്വഷിക്കും, എന്നാൽ
കെണ്ടത്തുകയില്ല.

അേപ്പാൾഅവൾപറയും:
‘ഞാൻഎെന്റആദ്യഭർത്താവിെന്റഅടുക്കൽ
മടങ്ങിേപ്പാകും,
എെന്റ ഇേപ്പാഴെത്ത സ്ഥിതിെയക്കാൾ
അതായിരുന്നുകൂടുതൽനല്ലത.്’

8 അവൾക്കുേവണ്ട ധാന്യവും പുതുവീഞ്ഞും
എണ്ണയും
ബാലിനുേവണ്ടി അവർ യേഥഷ്ടം
ഉപേയാഗിച്ച

െവള്ളിയുംസ്വർണവുംഅവൾക്കുനൽകിയത്
ഞാൻആെണന്ന്അവൾസമ്മതിച്ചിട്ടില്ല.
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9 “അതുെകാണ്ട,് ധാന്യം വിളയുേമ്പാൾ എെന്റ
ധാന്യെത്തയും
പുതുവീഞ്ഞു തയ്യാറാകുേമ്പാൾ
എെന്റ പുതുവീഞ്ഞിെനയും ഞാൻ
എടുത്തുകളയും.

അവള െട നഗ്നതമറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള
എെന്റ കമ്പിളിയും ചണവസ്്രതവും ഞാൻ
എടുത്തുകളയും

10 ഇേപ്പാൾത്തെന്ന അവള െട
കാമുകന്മാരുെടമുമ്പിൽ
അവള െട ഗുഹ്യഭാഗം ഞാൻ
അനാവൃതമാക്കും;
എെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് ആരും അവെള
വിടുവിക്കുകയില്ല.

11 ഞാൻ അവള െട എല്ലാ ഉത്സവങ്ങള ം
നിർത്തലാക്കും:
അവള െട വാർഷിേകാത്സവങ്ങള ം
അമാവാസികള ം
ശബ്ബത്ത് നാള കള ം—നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട എല്ലാ
ആേഘാഷങ്ങള ംതെന്ന.

12അവള െട കാമുകന്മാർഅവൾക്കു കൂലിയായി
നൽകിയിരിക്കുന്ന
മുന്തിരിയും അത്തിവൃക്ഷവും ഞാൻ
നശിപ്പിക്കും;

ഞാൻഅതിെനകുറ്റിെച്ചടിയാക്കും,
വന്യമൃഗങ്ങൾഅതിെനനശിപ്പിച്ച കളയും.

13ബാലിനു ധൂപം കാട്ടിയആകാലങ്ങളിെലല്ലാം
ഞാൻഅവെളശിക്ഷിക്കും;

അവൾ േമാതിരങ്ങള ം ആഭരണങ്ങള ം
അണിഞ്ഞ്സ്വയംഅലങ്കരിച്ച െകാണ്ട്
തെന്റകാമുകന്മാെര പിൻതുടർന്നു,
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എെന്നേയാ,അവൾമറന്നുകളഞ്ഞു,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

14 “അതുെകാണ്ട,്ഞാൻഅവെള വശീകരിക്കാൻ
േപാകുന്നു;
ഞാൻ അവെള മരുഭൂമിയിേലക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുകയും
അവേളാടു ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കുകയും
െചയ്യ ം.

15അവിെട,അവള െടമുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾഞാൻ
അവൾക്കു മടക്കിെക്കാടുക്കും,
ആേഖാർ‡ താഴ്വരെയ ്രപത്യാശയുെട
കവാടമാക്കും.

അവിെട,അവള െടയൗവനനാള കളിെലേപ്പാെല,
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട വന്ന
ദിവസങ്ങളിെലേപ്പാെലഅവൾപാട്ട പാടും.

16 “ആ ദിവസത്തിൽ,” യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“നിങ്ങൾ എെന്ന ‘എെന്റ ഭർത്താേവ’ എന്നു
വിളിക്കും;

‘എെന്റയജമാനേന’§എന്ന്ഇനിെയാരിക്കലും
വിളിക്കുകയില്ല.

17 ഞാൻ ബാലിെന്റ നാമങ്ങെള അവള െട
നാവിൽനിന്ന് മാറ്റിക്കളയും;
അവരുെട നാമങ്ങൾ ഇനിെയാരിക്കലും
അവൾഉച്ചരിക്കയുമില്ല.

18ആദിവസം,ഞാൻഅവർക്കുേവണ്ടി

‡ 2:15 ദുരിതംഎന്നർഥം. § 2:16 മൂ.ഭാ.എെന്റബാേല
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വയലിെല മൃഗങ്ങേളാടും ആകാശത്തിെല
പറവകേളാടും
നിലത്ത് ഇഴയുന്നജന്തുക്കേളാടും ഒരു ഉടമ്പടി
െചയ്യ ം.

വില്ല ം വാള ം യുദ്ധവും
േദശത്തുനിന്നുഞാൻനീക്കിക്കളയും,
അങ്ങെന എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായി
കിടന്നുറങ്ങും.

19 ഞാൻ നിെന്ന എെന്നേന്നക്കുമായി
വിവാഹനിശ്ചയം െചയ്യ ം;
ന്യായത്തിലും നീതിയിലും സ്േനഹത്തിലും
മനസ്സലിവിലും
ഞാൻനിെന്നവിവാഹനിശ്ചയം െചയ്യ ം.

20 ഞാൻ നിെന്ന വിശ്വസ്തതയിൽ
വിവാഹനിശ്ചയം െചയ്യ ം,
അങ്ങെന നീ, ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു
എന്ന്അംഗീകരിക്കും.

21 “അന്നുഞാൻഉത്തരംനൽകും,”
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു—

“ഞാൻആകാശത്തിന് ഉത്തരം നൽകും,
ആകാശം ഭൂമിക്ക് ഉത്തരം നൽകും;

22ഭൂമി ധാന്യത്തിനും
പുതുവീഞ്ഞ് ഒലിെവണ്ണയ്ക്കും ഉത്തരം
നൽകും,
അവെയ്രസീലിന് ഉത്തരം നൽകും.

23എനിക്കുേവണ്ടിഞാൻഅവെള േദശത്തുനടും;
‘എെന്റ ്രപിയെപ്പട്ടവളല്ല,’ എന്നു
പറഞ്ഞവേളാടു ഞാൻ എെന്റ സ്േനഹം
കാണിക്കും.
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‘എെന്റ ജനമല്ല,’ എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നവേരാട്
‘നിങ്ങൾഎെന്റജനം’എന്നുഞാൻപറയും;

‘അവിടന്ന് ആകുന്നു എെന്റ ൈദവം,’ ” എന്ന്
അവർപറയും.

3
േഹാേശയതെന്റ ഭാര്യേയാട് രമ്യതെപ്പടുന്നു

1 യേഹാവ എേന്നാടു കൽപ്പിച്ച : “നിെന്റ
ഭാര്യ മെറ്റാരുവനാൽ സ്േനഹിക്കെപ്പട്ടവള ം
വ്യഭിചാരിണിയും ആയിരിക്കുെന്നങ്കിലും,
നീ േപായി അവേളാടു നിെന്റ സ്േനഹം
കാണിക്കുക. ഇ്രസാേയൽജനം
അന്യേദവന്മാരിേലക്കു തിരിഞ്ഞു
മുന്തിരിയടകെള സ്േനഹിക്കുെന്നങ്കിലും,
യേഹാവ അവെര സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെല നീ
അവെളസ്േനഹിക്കുക.”

2 അങ്ങെന ഞാൻ അവെള
പതിനഞ്ചുേശേക്കൽ* െവള്ളിക്കും ഒന്നര
േഹാമർ† യവത്തിനും‡ വിലയ്ക്കുവാങ്ങി.
3 ഞാൻ അവേളാടു പറഞ്ഞു: “നീ
എേന്നാടുകൂെട ദീർഘകാലം പാർക്കണം; നീ
ഒരു േവശ്യയായിരിക്കുകേയാ ഒരു പുരുഷേനാടും
അടുപ്പം കാണിക്കുകേയാ അരുത;് ഞാൻ
നിേന്നാടുംഅ്രപകാരംതെന്നആയിരിക്കും.”

4 രാജാേവാ ്രപഭുേവാ ഇല്ലാെത
ഇ്രസാേയൽജനം ദീർഘകാലം ജീവിേക്കണ്ടിവരും.
യാഗമില്ലാെതയും ആചാരസ്തൂപങ്ങൾ

* 3:2 ഏക. 170 ്രഗാം. † 3:2 ഏക. 195കി.്രഗാം. ‡ 3:2 ബാർലി
അഥവാ,ബാർലരി
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ഇല്ലാെതയും ഏേഫാദില്ലാെതയും§
ഗൃഹബിംബമില്ലാെതയും ദീർഘകാലം ജീവിക്കും.
5പിന്നീട് ഇ്രസാേയൽജനം മടങ്ങിവന്ന്,തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയയും തങ്ങള െട
രാജാവായ ദാവീദിെനയും അേന്വഷിക്കും.
അന്ത്യനാള കളിൽ അവർ ഭയന്നുവിറച്ച െകാണ്ട്
യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്കും അവിടെത്ത
നന്മയിേലക്കും മടങ്ങിവരും.

4
ഇ്രസാേയലിെനതിേരകുറ്റാേരാപണം

1 ഇ്രസാേയൽജനേമ, യേഹാവയുെട വചനം
േകൾപ്പിൻ;
ഈേദശത്തുവസിക്കുന്നനിങ്ങൾക്കുേനേര
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു വ്യവഹാരം ഉണ്ട:്

“ഈേദശത്തുവിശ്വസ്തതേയാസ്േനഹേമാ
ൈദവപരിജ്ഞാനേമാ ഇല്ല;

2ശാപവും വ്യാജവും െകാലപാതകവും
േമാഷണവും വ്യഭിചാരവുംമാ്രതേമയുള്ള .

അവർ സകല അതിർവരമ്പുകള ം
ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു;
രക്തെച്ചാരിച്ചിലിനു പിന്നാെല
രക്തെച്ചാരിച്ചിൽതെന്ന.

3ഇതുനിമിത്തം േദശം വിലപിക്കുന്നു.
അതിെലനിവാസികെളല്ലാവരും

വയലിെല മൃഗങ്ങള ംആകാശത്തിെല പറവകള ം
െമലിഞ്ഞുണങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
സമു്രദത്തിെല മത്സ്യം നശിച്ച േപാകുന്നു.

§ 3:4 അഥവാ,പുേരാഹിതവസ്്രതമില്ലാെതയും
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4 “എന്നാൽ,ആരുംകുറ്റാേരാപണംനടത്തുകേയാ
പരസ്പരം പഴിചാരുകേയാഅരുത.്

നിങ്ങൾപുേരാഹിതനുേനേരആേരാപണം
ഉന്നയിക്കുന്നവെരേപ്പാെലആകുന്നു.

5നിങ്ങൾപകൽസമയത്ത്ഇടറിവീഴും.
്രപവാചകന്മാർ നിങ്ങേളാെടാപ്പം
രാ്രതികാലത്ത് ഇടറിവീഴും.

അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങള െട അമ്മെയ
നശിപ്പിക്കും—

6 പരിജ്ഞാനമില്ലായ്കയാൽ എെന്റ ജനം
നശിക്കുന്നു.

“നീ പരിജ്ഞാനംത്യജിച്ചതിനാൽ
എെന്റ പുേരാഹിതസ്ഥാനത്തുനിന്നു ഞാൻ
നിെന്നയും ത്യജിച്ച കളയും;

നിങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണം
അവഗണിച്ചിരിക്കുകയാൽ,
ഞാനും നിങ്ങള െട മക്കെളഅവഗണിക്കും.

7പുേരാഹിതന്മാർവർധിക്കുേന്താറും,
അവർഎേന്നാട്അധികം പാപംെചയ്തു;
അതുെകാണ്ട്ഞാൻഅവരുെടമഹത്ത്വെത്ത
ലജ്ജയാക്കിമാറ്റ ം.

8 അവർ എെന്റ ജനത്തിെന്റ പാപംെകാണ്ട്
ഉപജീവിക്കുകയും
അവരുെട ദുഷ്ടത ആസ്വദിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

9 ജനം എങ്ങെനേയാ, അങ്ങെനതെന്ന
പുേരാഹിതന്മാരുംആയിരിക്കും.
ഞാൻ അവരുെട പാപവഴികൾനിമിത്തം
അവരിരുവെരയും ശിക്ഷിക്കും
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അവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്കു തക്ക
പകരംനൽകും.

10 “അവർഭക്ഷിക്കും,പേക്ഷ, മതിവരികയില്ല;
അവർ വ്യഭിചരിക്കും, പേക്ഷ, യാെതാന്നും
േനടുകയില്ല,

കാരണം അവർ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞേല്ലാ;

11ബുദ്ധിെയ െകടുത്തുന്നവ്യഭിചാരത്തിനും
പഴയവീഞ്ഞിനും പുതിയവീഞ്ഞിനും
അവർസ്വയംഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.

12എെന്റജനം ഒരു മര്രപതിമേയാടു േചാദിക്കുന്നു,
േദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നവരുെട ദണ്ഡിൽനിന്ന്
അവർക്കു മറുപടി ലഭിക്കുന്നു.

വ്യഭിചാരത്തിെന്റ ആത്മാവ് അവെര
വഴിെതറ്റിക്കുന്നു;
അവർ തങ്ങള െട ൈദവേത്താട്
അവിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നു.

13അവർപർവതശിഖരങ്ങളിൽബലികഴിക്കുന്നു,
കുന്നുകളിൽനല്ലതണൽനൽകുന്ന

കരുേവലകത്തിെന്റയും പുന്നയുെടയും
ആലിെന്റയും കീഴിൽ
അവർധൂപംകാട്ട ന്നു.

തന്നിമിത്തം നിങ്ങള െട പു്രതിമാർ
വ്യഭിചാരത്തിേലക്കും
പു്രതഭാര്യമാർ പരപുരുഷസംഗത്തിേലക്കും
തിരിയുന്നു.

14 “വ്യഭിചാരത്തിേലക്കുതിരിയുന്ന
നിങ്ങള െട പു്രതിമാെരയും
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പരപുരുഷസംഗത്തിേലക്കുതിരിയുന്ന
നിങ്ങള െട പു്രതഭാര്യമാെരയും ഞാൻ
ശിക്ഷിക്കുകയില്ല.

കാരണം നിങ്ങള െട പുരുഷന്മാർതെന്ന
േവശ്യാസ്്രതീകേളാടുകൂെട പാർക്കുകയും
േക്ഷ്രതേവശ്യകേളാടുകൂെട
ബലികഴിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
ഇങ്ങെന പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ജനം
നശിപ്പിക്കെപ്പടും!

15 “ഇ്രസാേയൽജനേമ, നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരം
െചയ്യ െന്നങ്കിലും
െയഹൂദ അ്രപകാരമുള്ള കുറ്റം
െചയ്യാതിരിക്കെട്ട.

“നിങ്ങൾഗിൽഗാലിേലക്കു േപാകരുത;്
േബത്-ആെവനിേലക്ക*് േപാകരുത.്
‘ജീവനുള്ളയേഹാവയാെണ,’എന്ന് ഇനിേമൽ
ശപഥംെചയ്യരുത!്”

16ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളപശുക്കിടാവിെനേപ്പാെല
ഇ്രസാേയൽജനംശാഠ്യമുള്ളവരാണ.്

അങ്ങെനെയങ്കിൽ പുൽേമടുകളിെല
കുഞ്ഞാടുകെളേപ്പാെല
അവെര േമയിക്കാൻ യേഹാവയ്ക്ക്
എങ്ങെനകഴിയും?

17എ്രഫയീം വി്രഗഹങ്ങേളാടു േചർന്നിരിക്കുന്നു;
അവെനവിട്ട് ഒഴിഞ്ഞിരിക്ക.

18അവരുെട മദ്യം തീർന്നാലും
അവർതങ്ങള െടവ്യഭിചാരം തുടരുന്നു;

* 4:15 ദുഷ്ടതയുെട ഭവനംഎന്നർഥം.
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അവരുെട ഭരണാധികാരികൾ
ലജ്ജാകരമായവഴികൾഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.

19ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്അവെരപറപ്പിച്ച കളയും,
അവരുെട ബലികൾ അവർക്കുതെന്ന
ലജ്ജയായിത്തീരും.

5
ഇ്രസാേയലിെനതിേര ന്യായവിധി

1 “പുേരാഹിതന്മാേര,ഇതു േകൾപ്പിൻ!
ഇ്രസാേയൽജനേമ, ്രശദ്ധിക്കുക!

രാജഗൃഹേമ, െചവിചായ് ക്കുക!
ഈന്യായവിധി നിങ്ങൾെക്കതിേരവരുന്നു:

നിങ്ങൾമിസ്പായിൽ ഒരു െകണിയും
താേബാറിൽവിരിച്ച ഒരു വലയുംആയിരുന്നു.

2 മത്സരികൾ െകാലപാതകത്തിൽ
ആണ്ടുേപായിരിക്കുന്നു.
ഞാൻഅവെരഎല്ലാവെരയും ശിക്ഷിക്കും.

3 എ്രഫയീമിെനക്കുറിച്ച സകലകാര്യങ്ങള ം
എനിക്കറിയാം;
ഇ്രസാേയൽഎനിക്കുമറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമില്ല.

എ്രഫയീേമ, നീ വ്യഭിചാരത്തിേലക്കു
തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഇ്രസാേയൽമലിനമായിരിക്കുന്നു.

4 “തങ്ങള െടൈദവത്തിേലക്കു മടങ്ങിവരാൻ
അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ അവെര
അനുവദിക്കുന്നില്ല.

വ്യഭിചാരത്തിെന്റ ആത്മാവ് അവരുെട
ഹൃദയങ്ങളിലുണ്ട;്
അവർയേഹാവെയഅംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
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5 ഇ്രസാേയലിെന്റ ധാർഷ്ട്യം അവർെക്കതിേര
സാക്ഷ്യം പറയുന്നു;
ഇ്രസാേയലും എ്രഫയീമും അവരുെട
പാപങ്ങളിൽഇടറുന്നു;
െയഹൂദയുംഅവേരാടുകൂെട വീഴുന്നു.

6അവർതങ്ങള െടആടുമാടുകേളാടുകൂെട
യേഹാവെയഅേന്വഷിക്കുേമ്പാൾ,

അവിടെത്തകെണ്ടത്തുകയില്ല,
കാരണം യേഹാവ അവെര
വിട്ട മാറിയിരിക്കുന്നു.

7അവർയേഹാവേയാട്അവിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നു;
അവർജാരസന്തതികെള ്രപസവിക്കുന്നു.

അവരുെടഅമാവാസി ഉത്സവങ്ങൾ
അവെരയും അവരുെട വയലുകെളയും
വിഴുങ്ങിക്കളയും.

8 “ഗിെബയയിൽകാഹളം മുഴക്കുക;
രാമായിൽ െകാമ്പ്ഊതുക.

േബത-്ആെവനിൽയുദ്ധനാദം മുഴക്കുക;
െബന്യാമീേന, മുേന്നാട്ട േപാകുക.

9കണക്കുതീർക്കുന്ന ദിവസം
എ്രഫയീം ശൂന്യമാകും.

ഇ്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങൾക്കുനടുവിൽ
നിശ്ചയമുള്ളതുഞാൻ ്രപഖ്യാപിക്കുന്നു.

10െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാർ
അതിർത്തിക്കല്ല മാറ്റ ന്നവെരേപ്പാെലയാണ.്

ഞാൻഎെന്റ േ്രകാധം
െവള്ളച്ചാട്ടംേപാെല അവരുെടേമൽ
െചാരിയും.

11എ്രഫയീംവി്രഗഹെത്ത*ഇഷ്ടെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട്

* 5:11 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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അവൻപീഡിതനും
വ്യവഹാരത്തിൽ േതാറ്റവനുംആയിരിക്കുന്നു.

12അതുെകാണ്ടുഞാൻഎ്രഫയീമിനു പുഴുവും
െയഹൂദയ്ക്കു പഴുപ്പ ംആയിരിക്കും.

13 “എ്രഫയീം തെന്റ േരാഗെത്തയും
െയഹൂദാ തെന്റ ്രവണങ്ങെളയും കണ്ടേപ്പാൾ,

എ്രഫയീംഅശ്ശ രിേലക്കുതിരിഞ്ഞു,
മഹാരാജാവിേനാടുസഹായംഅഭ്യർഥിച്ച .

എന്നാൽനിെന്നസുഖെപ്പടുത്താനും
നിെന്റ മുറിവുണക്കാനും അേദ്ദഹത്തിനു
കഴിഞ്ഞില്ല.

14ഞാൻഎ്രഫയീമിന് ഒരുസിംഹംേപാെലയും
െയഹൂദയ്ക്ക് ഒരു സിംഹക്കുട്ടിേപാെലയും
ആയിരിക്കും.

ഞാൻഅവെരകഷണങ്ങളായി കീറിക്കളയും.
ഞാൻ അവെര പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകും,
അവെര രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആരും
േശഷിക്കുകയില്ല.

15അവർതങ്ങള െടകുറ്റംസമ്മതിച്ച്
എെന്റമുഖംഅേന്വഷിക്കുന്നതുവെരയും
ഞാൻഎെന്റസ്ഥലേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകും—

അവരുെട ദുരിതത്തിൽ
അവർ എെന്ന ജാ്രഗതേയാെട
അേന്വഷിക്കും.”

6
മാനസാന്തരെപ്പടാത്തഇ്രസാേയൽ

1 “വരിക, നമുക്കു യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകാം.
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യേഹാവനെമ്മകടിച്ച കീറിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലുംഅവിടന്നു നെമ്മസൗഖ്യമാക്കും.

അവിടന്നു നെമ്മമുറിേവൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടന്നുതെന്നനമ്മുെട മുറിവു െകട്ട ം.

2 രണ്ടുദിവസത്തിനുേശഷം അവിടന്ന് നെമ്മ
ജീവിപ്പിക്കും;
മൂന്നാംദിവസം അവിടന്ന് നെമ്മ
പുനരുദ്ധരിക്കും,
നാം അവിടെത്ത സാന്നിധ്യത്തിൽ
ജീവിേക്കണ്ടതിനുതെന്ന.

3നാം യേഹാവെയഅംഗീകരിക്കുക;
അവിടെത്ത അംഗീകരിക്കാൻ നാം
ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിക്കുക.

സൂേര്യാദയംേപാെലസുനിശ്ചിതമായിരിക്കുന്നതുേപാെല
ആയിരിക്കുംഅവിടെത്ത ്രപത്യക്ഷതയും.

അവിടന്നു ശീതകാലമഴേപാെല നമുക്കു
്രപത്യക്ഷനാകും
വസന്തകാലമഴഭൂമിെയനനയ്ക്കുേമ്പാെലതെന്ന.”

4 “എ്രഫയീേമ,നിേന്നാടുഞാൻഎന്തു െചയ്യണം?
െയഹൂദേയ, ഞാൻ നിേന്നാട് എന്താണു
െചേയ്യണ്ടത?്

നിെന്റസ്േനഹം ്രപഭാതമഞ്ഞുേപാെലയും
അ്രപത്യക്ഷമാകുന്ന ്രപഭാതത്തിെല
മഞ്ഞുതുള്ളിേപാെലയുംആകുന്നു.

5അതുെകാണ്ട,്എെന്റ ്രപവാചകന്മാെരെക്കാണ്ടു
ഞാൻനിെന്നെവട്ടി,
എെന്റ വായുെട വചനത്താൽ ഞാൻ നിെന്ന
വധിച്ച .
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എെന്റ ന്യായവിധികൾ മിന്നൽേപാെല
നിെന്റേമൽപാഞ്ഞു.*

6 യാഗമല്ല, കരുണയാണ് ഞാൻ
അഭിലഷിക്കുന്നത;്
േഹാമയാഗങ്ങെളക്കാൾ,ൈദവപരിജ്ഞാനത്തിൽ
ഞാൻ ്രപസാദിക്കുന്നു.

7ആദാമിെനേപ്പാെല†അവർഉടമ്പടി ലംഘിച്ച ;
അവർഎേന്നാട്അവിശ്വസ്തരായിരുന്നു.

8ഗിെലയാദ് ദുഷ്ടന്മാരുെട പട്ടണം;
അവരുെട കാലടികൾ രക്തത്താൽ
മലിനമായിരിക്കുന്നു.

9 ഒരു മനുഷ്യനുേവണ്ടി െകാള്ളക്കാർ
കാത്തിരിക്കുന്നതുേപാെല,
പുേരാഹിതന്മാരുെടകൂട്ടം കാത്തിരിക്കുന്നു;

അവർ േശേഖമിേലക്കുള്ള വഴിയിൽ െകാല
െചയ്യന്നു,
ലജ്ജാകരമായകുറ്റകൃത്യങ്ങൾെചയ്യന്നു.

10 ഇ്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരത്വം
കണ്ടിരിക്കുന്നു:
അവിെട എ്രഫയീം വ്യഭിചാരത്തിന്
ഏൽപ്പിക്കെപ്പട്ട ;
ഇ്രസാേയൽമലിനെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

11 “െയഹൂദേയ,ഞാൻനിനക്കും
ഒരു െകായ്ത്തു െവച്ചിരിക്കുന്നു.

“ഞാൻഎെന്റജനത്തിെന്റസ്ഥിതി മാറ്റ േമ്പാൾ,

* 6:5 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല. † 6:7 അഥവാ, മനുഷ്യെനേപ്പാെല
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7
1ഞാൻഇ്രസാേയലിെനസൗഖ്യമാക്കുേമ്പാൾ,

എ്രഫയീമിെന്റപാപങ്ങൾെവളിച്ചത്തുവരുകയും
ശമര്യയുെട കുറ്റകൃത്യങ്ങള ം
െവളിെപ്പട്ട വരുകയുംെചയ്യന്നു.

അവർവഞ്ചന ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
കള്ളന്മാർവീടുകളിൽകയറുന്നു,
െകാള്ളക്കാർപുറത്തുകവർച്ചനടത്തുന്നു.

2എന്നാൽ, അവരുെട സകലദുഷ്ടതയും ഞാൻ
ഓർക്കുന്നുഎന്ന്
അവർതിരിച്ചറിയുന്നില്ല.

അവരുെട പാപങ്ങൾഅവെര മൂടിയിരിക്കുന്നു;
അവെയല്ലാംഎേപ്പാഴുംഎെന്റമുമ്പിലുണ്ട.്

3 “അവർ രാജാക്കന്മാെര അവരുെട
ദുഷ്ടതെകാണ്ടും
്രപഭുക്കന്മാെര അവരുെട വ്യാജംെകാണ്ടും
സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു.

4അവർഎല്ലാവരും വ്യഭിചാരികൾ,
മാവു കുഴയ്ക്കുന്നതുമുതൽ അതു
പുളിച്ച െപാങ്ങുന്നതുവെര

അപ്പക്കാരൻതീകൂേട്ടണ്ടആവശ്യമില്ലാത്ത
അടുപ്പ േപാെലഅവർജ്വലിക്കുന്നു.

5നമ്മുെട രാജാവിെന്റ ഉത്സവദിനത്തിൽ
്രപഭുക്കന്മാർവീഞ്ഞുകുടിച്ച് ഉന്മത്തരാകുന്നു,
അവൻപരിഹാസികള മായി കൂട്ട േചരുന്നു.

6 അവർ ഗൂഢാേലാചനകള മായി അവെന
സമീപിക്കുന്നു;
അവരുെടഹൃദയം ചൂളേപാെലആകുന്നു.

അവരുെട വികാരം രാ്രതിമുഴുവൻപുകയുന്നു;
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രാവിെല അതു ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിേപാെല
കത്തുന്നു.

7 അവർ എല്ലാവരും അടുപ്പ േപാെല
ചൂടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർ തങ്ങള െട ഭരണാധികാരികെള
വിഴുങ്ങുന്നു.

അവരുെട രാജാക്കന്മാർഎല്ലാവരും വീഴുന്നു,
ആരുംഎെന്നവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല.

8 “എ്രഫയീം െയഹൂേദതരേരാട്
ഇടകലർന്നിരിക്കുന്നു;
എ്രഫയീം മറിച്ചിടാത്ത േദാശേപാെല
ആകുന്നു.

9 വിേദശികൾ അവെന്റ ബലം
േചാർത്തിക്കളഞ്ഞു,
പേക്ഷ,അവൻഅത്അറിയുന്നില്ല.

അവെന്റതലമുടിഅവിടവിെട നരച്ചിരിക്കുന്നു,
എങ്കിലുംഅത്അവൻ ്രശദ്ധിക്കുന്നില്ല.

10 ഇ്രസാേയലിെന്റ അഹങ്കാരം അവെനതിേര
സാക്ഷ്യം പറയുന്നു,
ഇങ്ങെനെയാെക്കആയിരുന്നിട്ട ം

അവൻ തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
അടുക്കൽമടങ്ങിവരുന്നില്ല;
അവിടെത്തഅേന്വഷിക്കുന്നതുമില്ല.

11 “എ്രഫയീംഅനായാസംവഞ്ചിക്കെപ്പടുന്ന
വിേവകമില്ലാത്ത ്രപാവുേപാെലആകുന്നു;

അവർ സഹായത്തിനായി ഈജിപ്റ്റിേലക്കു
വിളിക്കും;
അേപ്പാൾത്തെന്ന അവർ അശ്ശ രിേലക്കും
േപാകും.
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12അവർ േപാകുേമ്പാൾ, ഞാൻ അവരുെടേമൽ
എെന്റവലവീശും;
ആകാശത്തിെല പറവകെളന്നേപാെലഞാൻ
അവെരതാെഴയിറക്കും.

അവർപക്ഷികെളേപ്പാെലകൂട്ടംകൂടുേമ്പാൾ
ഞാൻഅവെരശിക്ഷിക്കും.

13അവർഎെന്നവിട്ട േപായിരിക്കുകയാൽ,
അവർക്കുഹാകഷ്ടം!

അവർഎേന്നാടു മത്സരിച്ചിരിക്കുകയാൽ
അവർക്കുനാശം!

അവെര വീെണ്ടടുക്കാൻ ഞാൻ അതിയായി
ആ്രഗഹിക്കുന്നു
പേക്ഷ, അവർ എനിെക്കതിേര
വ്യാജംപറയുന്നു.

14അവർതങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് എേന്നാടു
നിലവിളിക്കുന്നില്ല,
പിെന്നേയാകിടക്കകളിൽവിലപിക്കുന്നു.

അവർ തങ്ങെളത്തെന്ന മുറിെപ്പടുത്തി അവരുെട
േദവന്മാേരാട്അേപക്ഷിക്കുന്നു,
അവർ ധാന്യത്തിനും പുതുവീഞ്ഞിനുംേവണ്ടി
ഒരുമിച്ച കൂടുന്നു
എന്നാൽ അവർ എന്നിൽനിന്നും
അകന്നുേപാകുന്നു.

15ഞാൻ അവെര അഭ്യസിപ്പിച്ച് അവരുെട ൈക
ബലെപ്പടുത്തി,
എങ്കിലും അവർ എനിെക്കതിേര േദാഷം
ചിന്തിക്കുന്നു.

16 അവർ തിരിയുന്നു, പേക്ഷ,
പരേമാന്നതങ്കേലക്കല്ല;
അവർ േകടുള്ളവില്ല േപാെലആകുന്നു.

അവരുെട നിഗളവാക്കുകൾനിമിത്തം
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്രപഭുക്കന്മാർവാൾെകാണ്ടുവീഴും.
അങ്ങെനഈജിപ്റ്റ േദശത്ത്
അവർപരിഹസിക്കെപ്പടും.

8
ഇ്രസാേയൽെകാടുങ്കാറ്റ െകായ്യ ം

1 “കാഹളം നിെന്റചുണ്ടിൽെവക്കുക!
അവർഎെന്റഉടമ്പടി ലംഘിച്ച്

എെന്റന്യായ്രപമാണേത്താടു മത്സരിച്ചതുമൂലം
യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിനുമീേത ശ്രതു ഒരു
കഴുകെനേപ്പാെലവരും.

2 ‘ഞങ്ങള െട ൈദവേമ, ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ
അംഗീകരിക്കുന്നു!’
എന്ന്ഇ്രസാേയൽഎേന്നാടു നിലവിളിക്കുന്നു.

3എന്നാൽ,ഇ്രസാേയൽനന്മഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
ശ്രതുഅവെനപിൻതുടരും.

4എെന്റസമ്മതംകൂടാെതഅവർ രാജാക്കന്മാെര
വാഴിക്കുന്നു;
എെന്റ അംഗീകാരം ഇല്ലാെത അവർ
്രപഭുക്കന്മാെര െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നു.

അവർസ്വന്തംനാശത്തിനായി,
തങ്ങൾക്കുള്ള െവള്ളിയും
സ്വർണവുംെകാണ്ടു
തങ്ങൾക്കുതെന്നവി്രഗഹങ്ങൾഉണ്ടാക്കുന്നു.

5 ശമര്യേയ, നിങ്ങള െട പശുക്കിടാവിെന്റ
വി്രഗഹെത്തപുറത്ത്എറിഞ്ഞുകളയുക!
എെന്റ േകാപംഅവർക്കുേനേരജ്വലിക്കുന്നു.

നിർമലരായിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എ്രതേത്താളം
അസാധ്യമായിരിക്കും?

6അത് ഇ്രസാേയലിൽനിന്നുള്ളതുതെന്ന!
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ഒരു െകാത്തുപണിക്കാരൻഅതിെന ഉണ്ടാക്കി;
അതുൈദവമല്ല.

ശമര്യയിെലപശുക്കിടാവ്
കഷണങ്ങളായി തകർന്നുേപാകും.

7 “അവർകാറ്റ വിതച്ച ,
െകാടുങ്കാറ്റ െകായ്യന്നു.

അവരുെടതണ്ടിൽകതിരില്ല;
അതിൽനിന്ന് മാവു കിട്ട കയുമില്ല.

അതിൽധാന്യം വിളെഞ്ഞങ്കിൽക്കൂെട
അന്യേദശക്കാർഅതുവിഴുങ്ങിക്കളയും.

8ഇ്രസാേയലിെനവിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവൾഇേപ്പാൾ രാഷ്്രടങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ
ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പാ്രതംേപാെല
ആയിരിക്കുന്നു.

9 തനിേയ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഒരു
കാട്ട കഴുതെയേപ്പാെല
അവർഅശ്ശ രിേലക്കു േപായി;
എ്രഫയീം തങ്ങെളത്തെന്ന കാമുകന്മാർക്കു
വിറ്റിരിക്കുന്നു.

10 അവർ രാജ്യങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ
തങ്ങെളത്തെന്നവിറ്റാലും
ഞാൻഇേപ്പാൾഅവെര ഒരുമിച്ച കൂട്ട ം;

ശക്തനായരാജാവിെന്റപീഡനംനിമിത്തം
അവർ െമലിഞ്ഞുണങ്ങാൻതുടങ്ങും.

11 “എ്രഫയീംപാപശുദ്ധീകരണയാഗങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
അേനകംയാഗപീഠങ്ങൾപണിതുഎങ്കിലും,
അവെയല്ലാംപാപേഹതുവായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
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12 ഞാൻ അവർക്കുേവണ്ടി, എെന്റ
ന്യായ്രപമാണത്തിലുള്ള അേനകം
സംഗതികൾഎഴുതി,
പേക്ഷ, അവർ അതിെന ൈവേദശികമായി
ചിന്തിച്ച കളഞ്ഞു.

13 അവർ എനിക്കുള്ള ദാനമായി യാഗങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുകയും
അതിെന്റ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും െചയ്യന്നു,
എന്നാൽ യേഹാവ അവരിൽ
്രപസാദിക്കുന്നില്ല.

ഇേപ്പാൾയേഹാവഅവരുെട ദുഷ്ടതഓർക്കും
അവരുെട പാപങ്ങൾശിക്ഷിക്കും;
അവർഈജിപ്റ്റിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകും.

14ഇ്രസാേയൽതെന്റ ്രസഷ്ടാവിെന മറന്ന്
െകാട്ടാരങ്ങൾപണിതിരിക്കുന്നു;
െയഹൂദാ അേനകം നഗരങ്ങെള
േകാട്ടകളാക്കി.

എന്നാൽ ഞാൻ അവരുെട പട്ടണങ്ങളിേന്മൽ
അഗ്നിഅയയ്ക്കും
അത് അവരുെട േകാട്ടകെള
ദഹിപ്പിച്ച കളയും.”

9
ഇ്രസാേയൽശിക്ഷിക്കെപ്പടും

1ഇ്രസാേയേല, മറ്റ രാഷ്്രടങ്ങെളേപ്പാെല
നീആനന്ദിക്കരുത;്

കാരണംഎല്ലാ െമതിക്കളങ്ങളിലും നിങ്ങൾ
േവശ്യയുെടകൂലിആ്രഗഹിച്ച െകാണ്ട്
ൈദവേത്താട്അവിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നു.
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2 െമതിക്കളങ്ങള ം വീഞ്ഞുചക്കുകള ം ജനെത്ത
പരിേപാഷിപ്പിക്കുകയില്ല;
പുതുവീഞ്ഞ്അവർക്കുലഭിക്കുകയുമില്ല.

3 അവർ യേഹാവയുെട േദശത്തു
േശഷിക്കുകയില്ല;
എ്രഫയീം ഈജിപ്റ്റിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകുകയും
അശ്ശ രിൽെവച്ച് അശുദ്ധാഹാരം
കഴിക്കുകയും െചയ്യ ം.

4 അവർ യേഹാവയ്ക്കു വീഞ്ഞ്
അർപ്പിക്കുകയില്ല,
അവരുെട ഹനനയാഗങ്ങൾ അവിടേത്തക്കു
്രപസാദമാകുകയുമില്ല.

ആ അപ്പം അവർക്കു വിലാപക്കാരുെട
അപ്പംേപാെലആയിരിക്കും;
അതു തിന്നുന്നവെരാെക്കയും
അശുദ്ധരാകും.

ഈ ഭക്ഷണം അവർക്കു വിശപ്പടക്കാൻമാ്രതം
െകാള്ളാം;
അതു യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
വരികയുമില്ല.

5നിങ്ങള െട ഉത്സവദിവസങ്ങളിൽ,
യേഹാവയുെട ഉത്സവദിവസങ്ങളിൽ,
നിങ്ങൾഎന്തുെചയ്യ ം?

6അവർനാശത്തിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പട്ടാലും,
ഈജിപ്റ്റ്അവെരപിടിച്ചടക്കുകയും
േമാഫ്അവെരകുഴിച്ചിടുകയും െചയ്യ ം.

അവരുെട െവള്ളിനിേക്ഷപം മുൾെച്ചടികൾ
അപഹരിക്കും.
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മുള്ള കൾഅവരുെടകൂടാരങ്ങെള മൂടും.
7ശിക്ഷയുെട ദിവസങ്ങൾവരുന്നു,
്രപതികാരദിവസങ്ങൾസമീപമായിരിക്കുന്നു.
ഇ്രസാേയൽഇത്അറിഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.

നിങ്ങള െടപാപങ്ങൾഅത്യധികമായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടും
നിങ്ങള െടശ്രതുതവലുതാകുകയാലും

്രപവാചകെന ഒരു േഭാഷനായും
ആത്മേ്രപരിതെന ഒരു ്രഭാന്തനായും നിങ്ങൾ
പരിഗണിക്കുന്നു.

8 യേഹാവയുെട ്രപവാചകൻ എെന്റ
ൈദവേത്താെടാപ്പം
എ്രഫയീമിെന്റേമൽകാവൽക്കാരനായിരിക്കുന്നു.

എങ്കിലുംഅവെന്റവഴികളിൽ െകണികള ം
അവെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ
ശ്രതുതയും ഉണ്ട.്

9അവർഗിെബയയുെട ദിനങ്ങെളേപ്പാെല
മാലിന്യത്തിൽആണ്ടുേപായിരിക്കുന്നു.

ൈദവംഅവരുെട ദുഷ്ടതഓർക്കും
അവരുെട പാപങ്ങൾനിമിത്തം അവെര
ശിക്ഷിക്കും.

10 “ഞാൻഇ്രസാേയലിെനകെണ്ടത്തിയേപ്പാൾ,
അതു മരുഭൂമിയിൽ മുന്തിരിപ്പഴം
കെണ്ടത്തിയതുേപാെലആയിരുന്നു;

ഞാൻ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര
കെണ്ടത്തിയേപ്പാൾ
അത് അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ കന്നിക്കായ്കൾ
കാണുന്നതുേപാെലയുംആയിരുന്നു.

എന്നാൽബാൽ-െപേയാരിൽഎത്തിയേപ്പാൾ,
അവർ തങ്ങെളത്തെന്നആലജ്ജാവഹമായ
വി്രഗഹത്തിനുസമർപ്പിച്ച .
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തങ്ങൾസ്േനഹിച്ചആവി്രഗഹെത്തേപ്പാെലതെന്ന
അവർനികൃഷ്ടരായിത്തീർന്നു.

11എ്രഫയീമിെന്റ മഹത്ത്വം ഒരു പക്ഷിെയേപ്പാെല
പറന്നുേപാകും—
ജനനമില്ല,ഗർഭമില്ല,ഗർഭധാരണവുമില്ല!

12അവർകുഞ്ഞുങ്ങെളവളർത്തിയാലും
ഞാൻ അവെര ഒരാള ം േശഷിക്കാതവണ്ണം
മക്കളില്ലാത്തവരാക്കും.

ഞാൻഅവെരവിട്ട മാറുേമ്പാൾ
അവർക്കുഹാകഷ്ടം!

13 േസാരിെനേപ്പാെല മേനാഹരസ്ഥലത്തു
നട്ടിരിക്കുന്ന
എ്രഫയീമിെനഞാൻകണ്ടു.

എന്നാൽഎ്രഫയീം തെന്റ മക്കെള
ഘാതകെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുെചേല്ലണ്ടിവരും.”

14അവർക്കുനൽകണേമയേഹാേവ,
അവർക്ക്അങ്ങ്എന്താണുനൽകുന്നത?്

അലസിേപ്പാകുന്നഗർഭവും,
വരണ്ടുേപാകുന്ന മുലകള ം അവർക്കു
നൽകണേമ.

15 “ഗിൽഗാലിൽഅവരുെടസകലദുഷ്ടതയുംനിമിത്തം
ഞാൻഅവിെടഅവെര െവറുത്തു.

അവരുെട പാപ്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം
ഞാൻ അവെര എെന്റ ഭവനത്തിൽനിന്ന്
ഓടിച്ച കളയും.

ഞാൻഇനിഅവെരസ്േനഹിക്കുകയില്ല;
അവരുെട എല്ലാ ്രപഭുക്കന്മാരും
മത്സരികൾതെന്ന.

16എ്രഫയീം നശിച്ചിരിക്കുന്നു,
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അവരുെട േവര് ഉണങ്ങിേപ്പായി,
അവർഫലം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നില്ല.

അവർകുഞ്ഞുങ്ങെളഗർഭംധരിച്ചാലും,
അവരുെട ്രപിയ ഗർഭഫലങ്ങെള ഞാൻ
സംഹരിച്ച കളയും.”

17അവർയേഹാവെയഅനുസരിക്കായ്കെകാണ്ട്
എെന്റൈദവംഅവെരനിരസിച്ച കളയും;
അവർ രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ
അലയുന്നവരാകും.

10
1ഇ്രസാേയൽപടർന്നിരിക്കുന്നഒരു മുന്തിരിവള്ളി;
അവൻതനിക്കുതെന്നഫലംകായ്ച്ച .

അവെന്റഫലംവർധിച്ചതനുസരിച്ച,്
കൂടുതൽആചാരസ്തൂപങ്ങൾപണിതു;

അവെന്റ േദശംഅഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടതനുസരിച്ച,്
അവൻ തെന്റ വി്രഗഹസ്തംഭങ്ങൾക്കു
േമാടിപിടിപ്പിച്ച .

2അവരുെടഹൃദയം വഞ്ചനയുള്ളത,്
അവരുെട അകൃത്യത്തിന് അവർ ഇേപ്പാൾ
ശിക്ഷിക്കെപ്പടും.

യേഹാവ അവരുെട ബലിപീഠങ്ങൾ
തകർത്തുകളയും
അവരുെടആചാരസ്തൂപങ്ങൾനശിപ്പിക്കും.

3 അേപ്പാൾ അവർ പറയും: “യേഹാവെയ
ബഹുമാനിക്കാത്തതിനാൽ
ഞങ്ങൾക്കു രാജാവില്ല;
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അല്ലാ, ഞങ്ങൾെക്കാരു രാജാവ്
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും,
അേദ്ദഹത്തിനു ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
എന്തുെചയ്യാൻകഴിയും?”

4അവർഅേനകംവാഗ്ദാനങ്ങൾനൽകുന്നു,
വ്യാജശപഥങ്ങൾെചയ്യന്നു
ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

അതുെകാണ്ട,് ഉഴുതിട്ട നിലത്ത്
വിഷക്കളകൾ മുളയ്ക്കുന്നതുേപാെല
ന്യായവിധി മുളച്ച വരുന്നു.

5ശമര്യയിൽപാർക്കുന്നജനം
േബത്-ആെവനിെല കാളക്കിടാവിെന്റ
്രപതിമനിമിത്തം ഭയെപ്പടുന്നു.

അതിെന ്രപവാസത്തിേലക്കുെകാണ്ടുേപായതുനിമിത്തം
അതിെലജനങ്ങൾവിലപിക്കും

വി്രഗഹാരാധകരായ പുേരാഹിതന്മാരും
വിലപിക്കും,
അതിെന്റ മഹത്ത്വത്തിൽ സേന്താഷിച്ച
സകലരും വിലപിക്കും.

6മഹാരാജാവിനു കപ്പമായിട്ട്
അതിെനഅശ്ശ രിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകും.

എ്രഫയീംഅപമാനിക്കെപ്പടും;
ഇ്രസാേയൽ തെന്റ ആേലാചനെയക്കുറിച്ച
ലജ്ജിക്കും.

7 െവള്ളത്തിനു മുകളിെല ഉണങ്ങിയ
ചുള്ളിേപാെല
ശമര്യയുംഅതിെന്റ രാജാവും ഒഴുകിേപ്പാകും.

8ഇ്രസാേയലിെന്റപാപമായ



േഹാേശയ 10:9 xxix േഹാേശയ 10:12

ആേവനിെല* േമ്ലച്ഛതനിറഞ്ഞ േക്ഷ്രതങ്ങൾ
നശിപ്പിക്കെപ്പടും.

അവിെട മുള്ള ം പറക്കാരയും വളർന്ന്
അവരുെടബലിപീഠങ്ങെള മൂടും.

അേപ്പാൾ അവർ പർവതങ്ങേളാട:് “ഞങ്ങെള
മൂടുക”എന്നും
കുന്നുകേളാട,് “ഞങ്ങള െടേമൽ വീഴുക”
എന്നും പറയും.

9 “ഗിെബയയുെട ദിവസങ്ങൾമുതൽ,
ഇ്രസാേയേല,നിങ്ങൾപാപംെചയ്തു,
നിങ്ങൾ അവിെടത്തെന്ന നിൽക്കയും
െചയ്യന്നു.

ഗിെബയയിൽതിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര
യുദ്ധംകീഴടക്കുകയിേല്ല?

10 എനിക്കിഷ്ടമുള്ളേപ്പാൾ ഞാൻ അവെര
ശിക്ഷിക്കും;
അവരുെട പാപങ്ങൾ രണ്ടിനും അവെര
ബന്ധിേക്കണ്ടതിന്
അവർെക്കതിേര രാഷ്്രടങ്ങെള
കൂട്ടിവരുത്തും.

11എ്രഫയീം,ധാന്യം െമതിക്കാൻഇഷ്ടെപ്പടുന്നതും
െമരുക്കമുള്ളതുമായ ഒരു പശുക്കിടാവ;്

എന്നാൽഞാൻഅവള െട ഭംഗിയുള്ളകഴുത്തിൽ
നുകം െവക്കും;

ഞാൻഎ്രഫയീമിെനനുകത്തിൽെകട്ട കയും
െയഹൂദാ നിലം ഉഴുകയും
യാേക്കാബ് കട്ടയുടയ്ക്കുകയും െചയ്യ ം.

12നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി നീതി വിതയ്ക്കുക,
നിത്യസ്േനഹത്തിെന്റഫലം െകായ്യ ക.

* 10:8 അതായത്, േബത-്ആെവനിെല
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തരിശുനിലങ്ങെള ഉഴുവിൻ,
യേഹാവവന്നു

നിങ്ങള െടേമൽനീതി വർഷിക്കുന്നതുവെര
അവിടെത്തഅേന്വഷിപ്പിൻ.

13എന്നാൽ,നിങ്ങൾദുഷ്ടതനട്ടിരിക്കുന്നു,
നിങ്ങൾേദാഷം െകായ്തിരിക്കുന്നു,
വഞ്ചനയുെടഫലം നിങ്ങൾതിന്നിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾസ്വന്തബലത്തിലും
യുദ്ധവീരന്മാരിലുംആ്രശയിച്ചതുെകാണ്ട,്

14 യുദ്ധത്തിെന്റ ആർപ്പ വിളി നിെന്റ ജനത്തിെന്റ
മധ്യത്തിൽഉണ്ടാകും.
യുദ്ധദിവസത്തിൽ ശൽമാൻ െബത്ത്-
അർേബലിെന ഉന്മൂലമാക്കിയതുേപാെല

നിെന്റസകലേകാട്ടകെളയും ശൂന്യമാക്കും.
അവിെട അമ്മെയ മക്കേളാടുകൂെട
അടിച്ച തകർത്തേല്ലാ.

15നിെന്റ ദുഷ്ടതവലുതായിരിക്കുകയാൽ,
േബേഥേല,നിനക്കുംഇതുതെന്നസംഭവിക്കും.

ആദിവസം ഉദിക്കുേമ്പാൾ,
ഇ്രസാേയൽരാജാവ് അേശഷം
നശിപ്പിക്കെപ്പടും.

11
ഇ്രസാേയലിേനാടുള്ളൈദവത്തിെന്റസ്േനഹം

1 “ഇ്രസാേയൽ ബാലനായിരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻ
അവെനസ്േനഹിച്ച ,
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് ഞാൻ എെന്റ പു്രതെന
വിളിച്ച വരുത്തി.

2 എന്നാൽ, ഞാൻ ഇ്രസാേയലിെന
വിളിക്കുേന്താറും
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അവർഎെന്നവിട്ടകന്നുേപായി.
അവർബാലിനുബലിയർപ്പിച്ച
വി്രഗഹങ്ങൾക്കുധൂപംകാട്ടി.

3എ്രഫയീമിെനനടക്കാൻശീലിപ്പിച്ചത്ഞാനാണ,്
ഞാൻഅവെര ഭുജങ്ങളിൽഎടുത്തു;

എങ്കിലും, അവെര സൗഖ്യമാക്കിയത് ഞാൻ
ആെണന്ന്
അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല.

4ഞാൻമനുഷ്യകരുണയുെട ചരടുകൾെകാണ്ടും
സ്േനഹത്തിെന്റ ബന്ധനങ്ങൾെകാണ്ടും
അവെരനടത്തി;

ഞാൻഅവരുെടകഴുത്തിൽനിന്ന് നുകം നീക്കി,
ഒരു ശിശുവിെന തേലാടാനായി ഉയർത്തുന്ന
ഒരുവെനേപ്പാെല ആയിരുന്നു ഞാൻ
അവർക്ക,്
അവെരതീറ്റ ന്നതിനായിഞാൻകുനിഞ്ഞു.

5 “അവർഈജിപ്റ്റിേലക്കു മടങ്ങുകയിേല്ല
അവർ എങ്കേലക്കു മടങ്ങിവരാൻ
വിസമ്മതിച്ചതിനാൽ
അശ്ശ ർഅവരുെടേമൽഭരണംനടത്തുകയിേല്ല?

6അവരുെട പട്ടണങ്ങളിൽവാൾ മിന്നും;
അത് അവരുെട വ്യാജ്രപവാചകെര
വിഴുങ്ങിക്കളയുകയും
അവരുെടപദ്ധതികൾഅവസാനിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ ം.

7 എെന്റ ജനം എെന്ന വിട്ട േപാകാൻ
ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.
അവർപരേമാന്നതെനവിളിച്ചേപക്ഷിച്ചാലും
അവിടന്ന്അവെര ഉദ്ധരിക്കുകയില്ല.
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8 “എ്രഫയീേമ, നിെന്ന ഉേപക്ഷിക്കാൻ
എനിെക്കങ്ങെനകഴിയും?
ഇ്രസാേയേല, നിെന്ന ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കാൻ
എനിെക്കങ്ങെനകഴിയും?

ആദ്മേയാടു െചയ്തതുേപാെല നിേന്നാടു
െചയ്യാൻഎനിക്കുകഴിയുേമാ?
െസേബായിമിെനേപ്പാെല നിെന്ന ആക്കാൻ
എനിക്കുകഴിയുേമാ?

എെന്റഹൃദയംഎെന്റഉള്ളിൽമറിയുന്നു;
എന്നിൽആർ്രദതകത്തിജ്വലിക്കുന്നു.

9ഞാൻഎെന്റഭയങ്കരേകാപംനടപ്പിലാക്കുകയില്ല,
ഞാൻ എ്രഫയീമിെന ഒരിക്കൽക്കൂടി
പൂർണമായി നശിപ്പിക്കയുമില്ല.

കാരണംഞാൻൈദവമാണ,് മനുഷ്യനല്ല;
നിങ്ങള െട മേധ്യയുള്ളപരിശുദ്ധൻതെന്ന.
ഞാൻ േ്രകാധേത്താെടവരികയുമില്ല.

10അവർയേഹാവെയഅനുഗമിക്കും.
അവിടന്ന്സിംഹംേപാെലഗർജിക്കും;

അവിടന്ന് ഗർജിക്കുേമ്പാൾ
അവിടെത്ത മക്കൾ പടിഞ്ഞാറുനിന്നു
വിറച്ച െകാണ്ടുവരും.

11അവർപക്ഷികെളേപ്പാെലഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും
്രപാവുകെളേപ്പാെലഅശ്ശ രിൽനിന്നും
വിറച്ച െകാണ്ടുവരും.

ഞാൻ അവെര തങ്ങള െട വീടുകളിൽ
പാർപ്പിക്കും,”
എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

ഇ്രസാേയലിെന്റപാപം
12എ്രഫയീം വ്യാജങ്ങളാലും
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ഇ്രസാേയൽഗൃഹം വഞ്ചനയാലും എെന്ന
ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.

െയഹൂദയും ൈദവേത്താട് അനുസരണ
കാണിക്കുന്നില്ല;
വിശ്വസ്തനും പരിശുദ്ധനുമായവനുേനേര
മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു.

12
1എ്രഫയീം കാറ്റ െകാണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നു.
കിഴക്കൻകാറ്റിെന ദിവസംമുഴുവനും
പിൻതുടരുകയും
വ്യാജവും അ്രകമവും വർധിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

അവൻഅശ്ശ രുമായി ഉടമ്പടിെചയ്യന്നു;
ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് ഒലിെവണ്ണഅയയ്ക്കുന്നു.

2 യേഹാവയ്ക്ക,് െയഹൂദയ്െക്കതിേര ഒരു
വ്യവഹാരമുണ്ട;്
അവിടന്ന് യാേക്കാബിെന അവെന്റ വഴികൾ
അനുസരിച്ച ശിക്ഷിക്കുകയും
അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച പകരം
നൽകുകയും െചയ്യ ം.

3 അവൻ ഗർഭപാ്രതത്തിൽെവച്ച തെന്റ
സേഹാദരെന്റകുതികാൽപിടിച്ച ;
പുരുഷ്രപായത്തിൽ അവൻ ൈദവേത്താടു
മല്ല പിടിച്ച .

4അവൻദൂതേനാടു മല്ല പിടിച്ച , ദൂതെനജയിച്ച ;
അവൻകരഞ്ഞു,കൃപയ്ക്കായി യാചിച്ച .

അവിടന്ന്അവെന േബേഥലിൽെവച്ച കണ്ടു,
അവിെടെവച്ച്അവേനാടുസംസാരിച്ച .

5യേഹാവൈസന്യങ്ങള െടൈദവംതെന്ന;
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യേഹാവഎന്നേ്രതഅവിടെത്തനാമം!
6 എന്നാൽ, നിങ്ങള െട ൈദവത്തിങ്കേലക്കു

മടങ്ങിേപ്പാകുക;
സ്േനഹവും നീതിയും നിലനിർത്തുവിൻ,
എേപ്പാഴും നിങ്ങള െട ൈദവത്തിനായി
കാത്തിരിപ്പിൻ.

7വ്യാപാരി കള്ളത്തുലാസ് ഉപേയാഗിക്കുന്നു
അവൻവഞ്ചിക്കാൻഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.

8എ്രഫയീംഅഹങ്കരിക്കുന്നു:
“ഞാൻ വളെര ധനവാൻ; ഞാൻ
സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു.

എെന്റസമ്പത്തുനിമിത്തംഎന്നിൽഅവർ
അകൃത്യേമാ പാപേമാകെണ്ടത്തുകയില്ല.”

9 “ഞാൻനിെന്നഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന
യേഹാവയായൈദവംആകുന്നു.

നിങ്ങള െട െപരുന്നാള കളിെലന്നേപാെല
ഞാൻ നിങ്ങെള വീണ്ടും കൂടാരങ്ങളിൽ
വസിക്കുമാറാക്കും.

10ഞാൻ ്രപവാചകന്മാേരാടുസംസാരിച്ച,്
അവർക്ക്അേനകം ദർശനങ്ങൾനൽകി,
അവർ മുഖാന്തരം സാദൃശ്യകഥകൾ
സംസാരിച്ച .”

11ഗിെലയാദ് ഒരു ദുഷ്ടജനേമാ?
എങ്കിൽ അവരുെട ജനങ്ങൾ
വ്യർഥരായിത്തീരും!

അവർ ഗിൽഗാലിൽ കാളകെള
ബലികഴിക്കുേന്നാ?
എങ്കിൽഅവരുെടബലിപീഠങ്ങൾ
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ഉഴുതിട്ട നിലത്തിെല കൽക്കൂമ്പാരംേപാെല
ആയിത്തീരും.

12യാേക്കാബ്അരാം* േദശേത്തക്ക്ഓടിേപ്പായി;
ഇ്രസാേയൽ ഒരു ഭാര്യെയ േനടുന്നതിനായി
േസവെചയ്തു.
അവള െട വില െകാടുക്കാൻ ആടുകെള
േമയിച്ച .

13 ഇ്രസാേയലിെന ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവരാൻയേഹാവഒരു ്രപവാചകെന
ഉപേയാഗിച്ച ,
ഒരു ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം അവിടന്ന്
അവർക്കുേവണ്ടികരുതി.

14എന്നാൽ,എ്രഫയീം യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച .
അവെന്റ കർത്താവ് അവെന്റേമൽ
രക്തപാതകംചുമത്തും;
അവെന്റ നിന്ദയ്ക്കു തക്കവണ്ണം അവനു
പകരം െകാടുക്കും.

13
ഇ്രസാേയലിെനതിേരയേഹാവയുെട േകാപം

1 എ്രഫയീം സംസാരിച്ചേപ്പാൾ ജനത്തിനു
വിറയലുണ്ടായി;
അവൻഇ്രസാേയലിൽ ഉന്നതനായിരുന്നു.
എന്നാൽ ബാലിെന നമസ്കരിച്ച്
കുറ്റക്കാരനാകുകനിമിത്തംഅവൻമരിച്ച .

2ഇേപ്പാൾഅവർഅധികമധികം പാപംെചയ്യന്നു;
അവർ തങ്ങള െട െവള്ളിെകാണ്ടു
വി്രഗഹങ്ങെളയും

* 12:12 അതായത്, െമെസാെപ്പാത്താമിയയുെട
വടക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗം.
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ൈവദഗ്ദ്ധ്യമാർന്ന െകാത്തുപണിയായി
ബിംബങ്ങെളയുംഅവർക്കായി ഉണ്ടാക്കി.
അെതല്ലാം െകാത്തുപണിക്കാരുെട
കലാസൃഷ്ടിതെന്ന.

“അവർനരബലി നടത്തുന്നു!
കാളക്കിടാവിെന്റ വി്രഗഹങ്ങെള
ചുംബിക്കുന്നു!”
എന്ന്അവെരക്കുറിച്ച് പറയുന്നു.

3 അതുെകാണ്ട് അവർ, ്രപഭാതത്തിെല
മൂടൽമഞ്ഞുേപാെലയും
അ്രപത്യക്ഷമാകുന്നമഞ്ഞുതുള്ളിേപാെലയും
െമതിക്കളത്തിൽ കാറ്റ പാറ്റ ന്ന
പതിരുേപാെലയും
ജനാലയിലൂെട പുറത്തുവരുന്ന
പുകേപാെലയുംആയിരിക്കും.

4 “എന്നാൽ,ഈജിപ്റ്റ േദശംമുതൽ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ഞാൻ
ആകുന്നു.

ഞാനല്ലാെത മെറ്റാരുൈദവെത്തനീഅറിയരുത,്
ഞാനല്ലാെത േവെറാരു രക്ഷകനും ഇല്ല.

5മരുഭൂമിയിൽഎരിെവയിലിെന്റ േദശത്തു
ഞാൻനിനക്കുേവണ്ടികരുതി.

6 ഞാൻ അവെര േപാഷിപ്പിച്ചേപ്പാൾ അവർ
തൃപ്തരായി;
തൃപ്തരായേപ്പാൾഅവർഅഹങ്കാരികളായി,
അക്കാരണത്താൽ അവർ എെന്ന
മറന്നുകളഞ്ഞു.

7 അതുെകാണ്ട,് ഞാൻ സിംഹെത്തേപ്പാെല
അവരുെടേമൽചാടിവീഴും,
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പുള്ളിപ്പ ലിെയേപ്പാെല ഞാൻ വഴിയരികിൽ
പതിയിരിക്കും.

8കുട്ടികൾനഷ്ടെപ്പട്ടകരടിെയേപ്പാെല
ഞാൻഅവെരആ്രകമിച്ച് അവരുെട ഹൃദയം
ചീന്തിക്കളയും;

ഒരു സിംഹെത്തേപ്പാെല ഞാൻ അവെര
വിഴുങ്ങും—
ഒരു വന്യമൃഗംഅവെരചീന്തിക്കളയും.

9 “ഇ്രസാേയേല, നീ നിെന്റ സഹായകനായ
എേന്നാട്എതിർത്തുനിൽക്കുന്നതുെകാണ്ട,്
നീ നശിപ്പിക്കെപ്പടാൻ േപാകുന്നു.

10നിെന്നരക്ഷിക്കാൻനിെന്റ രാജാവ്എവിെട?
‘എനിക്ക് ഒരു രാജാവിെനയും
്രപഭുക്കന്മാെരയും തരിക’

എന്നുനീ പറഞ്ഞ,
നിെന്റ പട്ടണത്തിെല ഭരണാധിപന്മാെരല്ലാം
എവിെട?

11 അതുെകാണ്ട,് ഞാൻ എെന്റ േകാപത്തിൽ
നിനക്ക് ഒരു രാജാവിെനനൽകി,
എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ ഞാൻ അവെന
എടുത്തുകളഞ്ഞു.

12എ്രഫയീമിെന്റകുറ്റങ്ങൾസം്രഗഹിച്ച ം
അവെന്റ പാപങ്ങൾ േരഖെപ്പടുത്തിയും
െവച്ചിരിക്കുന്നു.

13 ്രപസവേവദനയുള്ള സ്്രതീയുെട േവദന
അവനുണ്ടാകുന്നു,
എന്നാൽഅവൻബുദ്ധിയില്ലാത്തമകൻ;

സമയമാകുേമ്പാൾ
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അവൻ ഗർഭപാ്രതത്തിൽനിന്നു
പുറത്തുവരുന്നില്ല.

14 “ഞാൻ അവെര പാതാളത്തിൽനിന്ന്
വീെണ്ടടുക്കും;
മരണത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ അവെര
വിടുവിക്കും.

മരണേമ,നിെന്റബാധകൾഎവിെട?
പാതാളേമ,നിെന്റസംഹാരംഎവിെട?

“എനിക്ക് ഒരുസഹതാപവും ഉണ്ടാകുകയില്ല.
15 അവൻ തെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
മധ്യത്തിൽസമ്പന്നനായിരുന്നാലും,

യേഹാവയുെട അടുക്കൽനിന്ന് ഒരു
കിഴക്കൻകാറ്റ്ആഞ്ഞടിക്കും
മരുഭൂമിയിൽനിന്ന്അതുവീശും.

അവെന്റവസന്തംവരികയില്ല;
അവെന്റകിണർവറ്റിേപ്പാകും.

അവെന്റവിലപിടിപ്പ ള്ളസകലവസ്തുക്കള െടയും
കലവറ െകാള്ളയടിക്കെപ്പടും.

16ശമര്യയിെല ജനം അവരുെട അപരാധത്തിെന്റ
പരിണതഫലംഅനുഭവിക്കണം,
കാരണം, അവർ തങ്ങള െട
ൈദവത്തിെനതിേര മത്സരിച്ച .

അവർവാളിനാൽവീഴും;
അവരുെട കുഞ്ഞുങ്ങൾ തറയിൽ
അടിച്ച തകർക്കെപ്പടും,
അവരുെട ഗർഭിണികള െട ഉദരം
പിളർക്കെപ്പടും.”
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14
അനു്രഗഹത്തിനായിഅനുതപിക്കുക

1 ഇ്രസാേയേല, നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയിേലക്കു മടങ്ങിവരിക.
നിെന്റ പാപങ്ങളായിരുന്നു നിെന്റ വീഴ്ചയ്ക്കു
കാരണമായത!്

2അനുതാപവാക്യങ്ങള മായി
യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകുക.

യേഹാവേയാടു പറയുക:
“ഞങ്ങള െട സകലപാപങ്ങള ം
ക്ഷമിക്കണേമ,

ഞങ്ങള െടഅധരഫലംഅർപ്പിേക്കണ്ടതിന്
ഞങ്ങെളകൃപേയാെടൈകെക്കാള്ളണേമ.

3അശ്ശ രിനുഞങ്ങെള രക്ഷിക്കാൻകഴിയുകയില്ല.
യുദ്ധക്കുതിരകള െടേമൽ ഞങ്ങൾ കയറി
ഓടിക്കുകയില്ല.

ഞങ്ങള െടസ്വന്തംൈകപ്പണിേയാട,്
‘ഞങ്ങള െട ൈദവേമ’ എന്നു ഞങ്ങൾ ഇനി
ഒരിക്കലും പറയുകയില്ല.
അനാഥനു തിരുസന്നിധിയിൽ കരുണ
ലഭിക്കുന്നുവേല്ലാ.

4 “ഞാൻ അവരുെട വിശ്വാസത്യാഗെത്ത
സൗഖ്യമാക്കും
ഞാൻഅവെരഔദാര്യമായിസ്േനഹിക്കും,
എെന്റ േകാപം അവെരവിട്ട
തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നേല്ലാ.

5 ഞാൻ ഇ്രസാേയലിനു മഞ്ഞുതുള്ളിേപാെല
ആയിരിക്കും;
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അവൻ േശാശന്നപ്പ ഷ്പംേപാെല*
പുഷ്പിക്കും.

െലബാേനാനിെല േദവദാരുേപാെല
അവൻആഴത്തിൽ േവരൂന്നും;
6അവെന്റഇളംെകാമ്പുകൾവളരും.

അവെന്റ ഭംഗി ഒലിവുവൃക്ഷത്തിെന്റ
തഴപ്പ േപാെലയും
വാസനെലബാേനാനിെലേദവദാരുേപാെലയും
ആയിരിക്കും.

7അവെന്റനിഴലിൽഇനിയും മനുഷ്യൻവസിക്കും;
അവർധാന്യംേപാെലതഴയ്ക്കും,

അവർമുന്തിരിവള്ളിേപാെലതളിർക്കും—
ഇ്രസാേയലിെന്റ കീർത്തി െലബാേനാനിെല
വീഞ്ഞിെന്റ ്രപശസ്തിേപാെല
ആയിരിക്കും.

8 എ്രഫയീേമ, ഇനി എനിക്കും
വി്രഗഹങ്ങൾക്കുംതമ്മിൽഎന്ത?്
ഞാൻ അവനു മറുപടി നൽകുകയും
അവനുേവണ്ടികരുതുകയും െചയ്യ ം.

ഞാൻ തഴച്ച വളരുന്ന സരളവൃക്ഷംേപാെല
ആകുന്നു;
നിെന്റഫലസമൃദ്ധിഎന്നിൽനിന്ന് വരുന്നു.”

9ആരാണ് ജ്ഞാനി? അവർ ഈ വസ്തുതകൾ
്രഗഹിക്കെട്ട.
ആരാണ് വിേവകി? അവർ ഇവ
മനസ്സിലാക്കെട്ട.

യേഹാവയുെട വഴികൾ േനരുള്ളവതെന്ന;
നീതിനിഷ്ഠർഅതിൽനടക്കും

* 14:5 അതായത്, ഒരുതരം ലില്ലിപ്പ വ്
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മത്സരികേളാ,അതിൽഇടറിവീഴും.
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You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.
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