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होशेय
होशेयच्या पुस्तकातील बहुतेक संदेश होशेयाद्वारे बोलण्यात

आला. त्यांनी स्वतःहनू िलिहले आहे काय, हे आम्हाला
ठाऊक नाही; त्याने स्वत: ला िलहनू ठेवले आहे की नाही
हे आपल्याला मािहत नाही; त्याचे शब्द बहुदा अनुयायांनी
एकितर्त केले होते जे होशेयने देवाबद्दल बोलले होते याची
खातर्ी पटवते. संदेष्टा याच्या नावाचा अथर् “तारण” असा होतो,
इतरकोणत्याही संदेष्ट ाच्याआधीहोशेयनेआपल्या वैयिक्तक
जीवनाशी त्याचा संदेश लक्षपवूर्क जोडला होता. एका स्तर्ीला
माहीतहोतेकीअखेरीसलग्नकरूनआिणआपल्या मुलांची नावे
ठेऊन इस्तर्ाएलावर न्यायिनवाड ाचा संदेश पाठवनू, होशेयाचे
भिवष्यसचूक शब्द आपल्या कुटंुबाच्या जीवनातनू बाहेर पडले.

साधारण इ. प.ू 750 - 710.
होशेयाचे संदेश एकितर्त, संपािदत आिण नक्कल करण्यात

आले. जेव्हा ही पर्िक्रया पणूर् झाली तेव्हा हे स्पष्ट नव्हते, परंतु
संभवतः यरूशलेमेच्या नाशाच्या आधी ती पणूर् झाली होती.

होशेयच्या मौिखक संदेशाचे मळू परे्क्षक इस्तर्ाएलचे उ री
राज्य होते. ते उधळून लावल्यानंतर त्याचे शब्द न्यायाच्या
भिवष्यसचूक चेतावणी, पश्चा ाप करण्याचे आवाहन आिण
पुनस्थार्पना करण्याचे आश्वासन म्हणनू जतन केलेले असेल.

होशेयने इस्तर्ाएलांना स्मरण करून देणारे हे पुस्तक िलिहले
आहे की देवाला िवश्वासपूणाची आवश्यकता आहे. परमेश्वर
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एकच खरा देव आहे आिण तो अिवभािजत िनष्ठेची मागणी
करतो. पाप न्याय आणते. होशेयने दुःखदायक पिरणाम,
आक्रमण आिण गुलामिगरी यांची चेतावणी िदली. देव
मनुष्यासारखा नसतो जो िवश्वासपूणाचे वचन देतो आिण
ते मोडतो. इस्तर्ाएलचा िवश्वासघात असनूही देवाने
त्यांच्यावर परे्म केलेआिण त्यांच्या पुनवर्सनासाठी मागर् पर्दान
केला. होशेय आिण गोमेर यांच्या िववाहाच्या पर्ितकात्मक
सादरीकरणाद्वारे, परमेश्वराच्या मतूी र्पजूक राष्ट्राबद्दल
परमेश्वराचा पाप, न्याय आिण क्षमाशील पर्ीतीचं्या िवषयांत
एक शर्ीमंत रूपक दशर्वत आहे.

अिवश्वासपूणा
रूपरेषा
1. होशेयची िवश्वासहीन पत्नी — 1:1-11
2. देवाचा दंड आिण इस्तर्ाएलाचा न्याय — 2:1-23
3. देव त्याच्या लोकांना सोडवतो — 3:1-5
4. दंड आिण इस्तर्ाएलचा अिवश्वासपूणा — 4:1-10:15
5. देवाचे परे्म आिण इस्तर्ाएलची परतफेड — 11:1-14:9

1होशेय,जो बैरीचा मुलगा यास परमेश्वराचा संदेश िमळाला.
त्यावेळी उज्जीया, योथाम, आहाज आिण िहज्कीया हे यहदूाचे
राजे होतेआिण इसर्ाएलमध्ये योवाशाचा मुलगा यराबाम राज्य
करीत होता. 2हा परमेश्वराचा होशेयलाआलेला पिहलाच संदेश
होता, तो होशेयला म्हणाला,
“जा एका वेश्येसोबत लग्न कर व जी मुले होतील
ती ितच्या जारकमार्चे पिरणाम असतील
कारण परमेश्वराचा त्याग करणे
हे जारकमर् हा देश करीत आहे.”
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3 म्हणनू होशेयने ने िदब्लाइमाची मुलगी गोमर िहच्याशी
लग्न केले. ती गरोदर रािहली व ितला मुलगा झाला. 4परमेश्वर
होशेयला म्हणाला,
त्याचे नाव इजरे्ल* ठेव,
कारण काही वेळानंतर
मी येहचू्या घराण्याला
त्यांनी इजरे्ल येथे केलेल्या रक्तपातामुळे† िशक्षा करणार आहे
व इसर्ाएल घराण्याच्या राज्याचा शेवट करणार आहे.
5 त्या िदवशी
मी इजरे्लच्या दरीत इसर्ाएलचे धनुष्य मोडेन.

6गोमर पुन्हा गरोदर झाली आिण ितला मुलगी झाली
तेव्हा परमेश्वर होशेय ला म्हणाला
िहचे नांव लो-रुहामा‡ ठेव
कारण यापुढे मी इसर्ाएल राष्ट्रावर दया
करणार नाही व त्यास क्षमा करणार नाही.
7तरीही मी यहदूाच्या घराण्यावर दया करीन
मी परमेश्वर त्यांना धनुष्य, तलवार, लढाई,
घोडे िकंवा घोडेस्वार यांच्या बळाने नाही
तर त्यांना स्वबळाने सोडवेन.

8मगलो-रुहामाचे दुध तुटल्यावर गोमर गभर्वती होऊन ितला
मुलगा झाला. 9मग परमेश्वर म्हणाला,
त्याचे नांव लो-अम्मी ठेव,
कारण तुम्ही माझे लोक नाही
आिण मी तुमचा देव नाही.
10जरी इसर्ाएलच्या लोकांची संख्या
समुदर्ाच्या वाळूकणांसारखी असेल

* 1:4 -परमेश्वर िवखरतो † 1:4
,आिणनवीन राज्याचा पिहला राजा बनला

- 2 राजे 9-10 पहा. ‡ 1:6 -दया नसणारा
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जी मोजता येत नाही
हे असे घडेल की,
िजथे तुम्ही माझे लोक नव्हते
तेथे त्यांना िजवंत देवाचे पुतर् असे म्हणतील.
11यहदूाचे लोक व इसर्ाएलचे

लोक एकतर् येऊनआपणावर
एक पुढारी नेमतील
व त्या देशातनू िनघनू येतील
तेव्हा इजरे्लाचा िदवस महान होईल.

2

1 “आपल्या भावांना म्हणा,अम्मी, *
आपल्या बिहणीनंा म्हणा, रुहाम ‘तुमच्यावर दयाकरण्यातआली

आहे.’ ”
2 तुमच्या आईिवरुध्द वाद घाला, वादच घाला,

कारण ती माझी पत्नी नाही,
आिण मी तीचा पती नाही.

ती आपल्या वेश्यावृ ीचे काम स्वत:पासनू सोडून देवो
आिण व्यािभचाराचे कामे ितच्या उरांपासनू दरू होवो.
3जर नाही, तर मी
ितला नग्न करून जन्माच्या वेळी होती
तशी नग्न करीन,
मी ितला ओसाड, रुक्ष भमूी सारखे करीन
आिण मी ितला तहानेने मारीन.
4 ितची मुले वेश्यावृ ीमुळे असल्याने
मी कसलीच दया त्यांच्यावर करणार नाही.

* 2:1 -माझे लोक
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5 त्यांची आई वेश्या रािहलेली आहे,
व ितचे गरोदर राहणे लज्जास्पद पर्कार आहे,
ती म्हणाली, मी माझ्या िपर्यकरांकडे जाईन,
कारण ते मला माझी भाकर आिण पाणी,
माझी लोकर आिण ताग,
माझे तेल आिण मद्य देतात.
6 म्हणनू मी ितच्या मागार्त काटेरी कंुपण घालीन,
मी ितच्या िवरुध्द िभंत बांधीन म्हणजे
ितला वाट सापडणार नाही.
7ती ितच्या िपर्यकरांच्या मागे धावेल
पण ती त्यांना गाठू शकणार नाही,
ती त्यांचा शोध करेल पण ते ितला सापडणार नाही.
मग ती म्हणेल,
मी माझ्या पिहल्या नवर्याकडे परत जाईल,
कारण माझी दशा आतापेक्षा
तेव्हा चांगली होती.
8कारण ितला हे ठाऊक नाही की,
तो मी होतो ज्याने ितला धान्य, दर्ाक्षरस,
तेल पुरवली व सोने आिण चांदी सढळपणे िदली,
नंतर जी ितने बआल मुती र्स िदली.
9 म्हणनू मी हंगामाच्या वेळी
ितचे धान्य आिण ऋतुच्या वेळी ितचा दर्ाक्षरस परत घेईन.
ितची लाज झाकण्यासाठी िदलेली
माझी लोकर व ताग सुध्दा परत घेईन.
10 नंतर मी ितच्या िपर्यकरांसमोर ितला नग्न करीन
व त्यापैकी कोणीही ितला माझ्या हातनू सोडवू शकणार नाही.
11 मी तीचा आनंद नष्ट करीन तसेच ितचे उत्सव, सण,

चंदर्दशर्न,
शब्बाथ आिण नेमलेले सवर् सण मी बंद करीन.
12मी ितच्या दर्ाक्षवेली
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आिण अंिजराची झाडे नष्ट करीन,
ज्या िवषयी ती म्हणाली होती,
माझ्या िपर्यकरांनी िदलेली ही माझी वेतने आहेत.
मी त्याचे रान करीन आिण वन्य पशू येऊन ते फस्त करतील.
13 ितने बआलास धपू िदला,
आिण नथ व दािगने घालनू स्वत: नटली.
मला िवसरूनआपल्या िपर्यकरांमागे गेली
म्हणनू मी ितला िशक्षा करीन असे परमेश्वर म्हणतो.
14 यास्तव, मी ितला परत िमळिवन मी ितला जंगलात घेऊन

जाईन,
आिण परे्माने ितच्याशी बोलेन.
15मी ितला ितचे दर्ाक्षमळे परत करेन,
आशेचे दार म्हणनू अखोरचे खोरे देईन.
तेव्हा ती मला उ र देईल, जसे ितने आपल्या तरुणपणी िदले

होते,
जेव्हा ती िमसर देशातनू आली होती.
16 हे परमेश्वर घोिषत करतो की,
त्या िदवसात असे होईल की तू मला माझा पती† म्हणशील,
आिण पुन्हा मला बाली ‡म्हणणार नाहीस.
17कारण मी ितच्या मुखातनू बआलाची नावे काढून टाकेन,
व ितला त्यांची नावे त्यानंतर आठवली जाणार नाही.
18 त्या िदवशी मी इसर्ाएलासाठी
वनपशु,आकाशातील पाखरे,
भमूीवर रांगणारे ह्यांसोबत करार करीन.
मी देशातनू धनुष्य तलवार
आिण लढाई नाहीशी करीन,
व ते तेथे सुरिक्षत वस्ती करतील.
19मी तुझा कायमचा वाग्द पती होईन.
† 2:16 -इशी ‡ 2:16 -धनी
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मी धमर्, न्याय,करार, िवश्वासपूणआिण दयाह्यात तुझा वाग्द
पती होईन.

20मी तुला िवश्वासपूणे वाग्द करीन,
व तू हे जाणशील की, मी परमेश्वर आहे.
21आिण त्या िदवशी,
मी उ र देईन,असे परमेश्वर घोषीत करतो,
मी आकाशाला उ र देईल
आिणआकाश भमूीला उ र देईन.
22आिण भमूी धान्य, नवा दर्ाक्षरस
आिण तेल देईलआिण ते इजरे्लास उ र देतील.
23मी स्वत:साठी ितचे रोपण भमूीत करीन,
आिण लो रुहामावर दया करीन.
जे माझे लोक नव्हते त्यास मी माझे लोक म्हणेन
आिण ते मला तू माझा देव आहेस असे म्हणतील.

3
1 परमेश्वर मला म्हणाला, परत जा, आिण अशा स्तर्ीवर

परे्म कर जी दुराचारी असनूही आपल्या पतीस िपर्य आहे.
ितच्यावर परे्म कर जसे मी इसर्ाएल लोकांवर करतो जरी ते
इतर देवतांकडे वळलेआिण त्यांना मनुक्याची ढेप िपर्य वाटली.
2 म्हणनू मी पंधरा चांदीचे* तुकडे व िदड मण जव देऊन ितला
माझ्यासाठी िवकत घेतले. 3 मी ितला म्हणालो, पुष्कळ िदवस
तू माझ्यासोबत राहा; यापुढे तू वेश्या नाहीस िकंवा परपुरुषाची
नाहीस, त्याचपर्कारे मी पण तुझ्याशी वागेन.

4कारण इसर्ाएलचे लोक बरेच िदवस राजा, सरदार, बलीदान,
दगडी खांब, एफोद आिण गृहदेवता ह्यांवाचनू राहतील. 5 नंतर
इसर्ाएलाचे लोक परत येतील व आपल्या देव परमेश्वर आिण
* 3:2 170 गर्ाम
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राजा दावीद यांना शोधतील आिण शेवटच्या िदवसात, ते
परमेश्वराच्यासमोर त्याच्याचांगुलपणात िभतीने कापत येतील.

4
1 इसर्ाएलाच्या लोकांनो, परमेश्वराचा शब्द ऐका,
या देशातील लोकांिवरुध्द परमेश्वराचा वाद आहे;
कारणया देशामध्ये सत्यता िकंवा करारबध्द िवश्वासपूणा, देवाचे

ज्ञान नाही.
2 तर येथे शाप देणे, लबाड बोलणे, जीव घेणे, चोरी करणे आिण

व्यिभचार करणे आहे.
या लोकांनी सवर् िनयम मोडले आहेत व इथे रक्तपातानंतर

रक्तपात होत आहे.
3 म्हणनू ही भमूी कोरडी पडतआहे,
जो कोणी येथे राहतो तो नाश पावतआहे,
रानपश,ूआकाशातील पाखरे,
समुदर्ातील मासेही नाहीसे होत आहेत.
4 पण कुणालाही वाद घालू देऊ नका,
कोणीही कोणावर आरोप न लावो,
कारण याजकांनो हे तुम्ही आहात ज्यांस मी दोष लावतआहे.
5आिण तू िदवसा अडखळून पडशीलआिण तुझासुद्धा
भिवष्यवादीही रातर्ी अडखळून पडेल;
आिण मी तुझ्या आईचा नाश करेन.
6माझे लोक ज्ञान नसल्याने नाश पावतआहेत.
कारण तुम्ही ज्ञानास नाकारले म्हणनू
मी सुध्दा तुम्हास माझे याजक म्हणनू नाकारीन.
माझे, तुमच्या देवाचे िनयमशास्तर्
तुम्ही िवसरलात म्हणनू मी ही तुमच्या मुलांना िवसरेन.
7जसे हे याजक वाढत गेले
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तसे ते माझ्या िवरोधात पाप करत गेले.
मी त्यांचा सन्मान लाजेमध्ये बदलनू टाकीन.
8 ते माझ्या लोकांच्या पापावर जगतात.
त्यांच्या दुष्टतेकडे त्याचे मन लागलेले आहे. 9आिण जसे लोक

तसा याजक असे होईल,
आिण मी त्यांच्या आचरणामुळे त्यांना शासन करीन,
आिण त्यांना त्यांच्या कमार्चें फळ देईन.
10 ते खातील पण ते त्यास पुरणार नाही;
ते व्यिभचार करतील पण त्यांची वाढ होणार नाही,
कारण ते आपला देव, परमेश्वर, यापासनू खपू दरू गेले आहेत.
11 वेश्यागमन, दर्ाक्षरस, आिण नवा दर्ाक्षरस यांनी त्यांचा

िववेक काढून घेतला आहे.
12माझे लोक त्यांच्या लाकडी मुती र्चा सल्ला घेतात,
त्यांच्या काठ ा त्यांना भिवष्य सांगतात.
गंुतागंुतीच्या आत्म्याने त्यांना बहकवले आहे,
आिण त्यांनी माझा, त्यांच्या परमेश्वराचा त्याग केला आहे.
13 ते पवर्तांच्या िशखरावर बिलदान करतात
आिण टेकडयांवर धपू जाळतात,
ओक, िहवर,आिण धपू जाळतात,
कारण त्यांची सावली चांगली (छान)असते;
म्हणनू तुमच्या मुली जारकमर् करतात
व सुना व्यिभचार करतात.
14 तुमच्या मुली जारकमर् करतात व सुना व्यिभचार करतात
तेव्हा मी त्यांना शासन करणार नाही कारण पुरुष स्वत: वेश्येकडे

वेगळे होऊन जातात*,
आिण कलावंितणीबंरोबर यज्ञ करतात;
* 4:14 , आिण ते अश्या देवाची पजूा
करत होते जो त्यांना समृद्धी देईल अशी त्यांची समजतू होती. त्या लोकांना असा
िवश्वास होता की, अश्या िस्तर्यांसोबत शारीिरक संबंध ठेवल्याने त्यांच्या शेतात
आिण कळपांत समृद्धी येईल.
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हे िववेकहीन लोकआहेत, ते नाश पावतील.
15 हे इसर्ाएला जरी तू व्यिभचार केला आहेस,
तरी यहदूा दोषी न होवो; तुम्ही लोकहो,
िगल्गालास जाऊ नका,
वर बेथ अवेनास जाऊ नका,
परमेश्वरांच्या िजिवताची शपथ वाहू नका.
16कारण इसर्ाएल हट्टी कालवडी सारखा हट्टी वागला आहे.
मग परमेश्वर त्यास कोकरे जसे कुरणात चरतात तसा गायरानात

कसा आणणार?
17एफ्राईम मुती र्सोबत एक झाला आहे,
त्यास एकटे सोडा.
18 त्यांचा दर्ाक्षरस आंबट झाला आहे;
ते एकसारखे व्यिभचार करतच राहतात.
ितच्या अिधकार्यास अपर्ितष्ठा अितिपर्य आहे.
19 वारा आपल्या पंखात ितला लपेटून नेईन,
आिण ते आपल्या बिलदानांमुळे लिज्जत होतील.

5
1याजकांनो!
हे ऐका, इसर्ाएलाच्या घराण्या लक्ष दे,
हे राजघराण्या ऐक, तुम्हा सगळ्यांचा न्याय होणार आहे
तुम्ही िमस्पावर पाश
आिण ताबोरावर पसरलेले जाळे झाले आहात.
2 बंडखोर खोल क लीत राहतात
पण मी त्या सवार्नंा िशस्त लावेन.
3एफ्राईम मला मािहत आहे
आिण इसर्ाएल माझ्यापासनू लपलेला नाही.
एफ्राईम तू एका वेश्येसारखा झाला आहेस,
इसर्ाएल अशुद्ध झाला आहे.
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4 त्यांचे कृत्य त्यांना माझ्याकडे त्यांच्या देवाकडे परत येऊ देत
नाही,

कारण त्यामध्ये व्यिभचारी आत्मा राहतो;
आिण ते आपला देव परमेश्वर यासओळखत नाहीत.
5 इसर्ाएलाचा गवर् त्याचाच िवरोधात साक्ष देतो,
इसर्ाएल व एफ्राईमआपल्या अपराधात ठेचाळणार,
आिण यहदूा सुध्दा त्यांच्या सोबत अडखळेल.
6 ते परमेश्वराचा शोध आपली में ढरे व गुरे घेऊन करतील,
परंतू तो त्यांना सापडणार नाही,
कारण त्याने त्यांचा त्याग केला आहे.
7 ते परमेश्वराशी अिवश्वासू रािहले;
कारण त्यांनी अनैरस मुलांना जन्मास घातले
आता चंदर्दशर्न होताच त्यास भमूीसहीत खाऊन टाकेन.
8 िगबात िशंग
आिण रामात तुतारी फंुका;
तुझ्यामागे, हे बन्यािमना!
असा रणशब्द बेथ अिवन येथे करा.
9शासनाच्या िदवशी एफ्राईम नाश पावेल,
इसर्ाएलाच्या वंशास मी खातर्ीने होणारी गोष्ट कळवली आहे.
10यहदूाचे पुढारी िसमेचा दगड सारणार्यासारखे आहेत,
मी माझा राग त्यांच्यावर पाण्यासारखा ओतणार.
11एफ्राईमाचा चुराडा झाला आहे,
न्यायामध्ये त्याचा चुराडा झाला आहे,
कारण त्याने मनापासनू मतू्यार्नंा दंडवत करण्याचे ठरवले आहे.
12ह्यास्तव मी एफ्राईमाला कसर
आिण यहदूाच्या घराण्यास िकडीसारखा होईन.
13 जेव्हा एफ्राईमाने आपला रोग
आिण यहदूाने आपली जखम पािहली
तेव्हा एफ्राईम अश्शरूाकडे गेला,
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आिणआपला दतू त्याने महान राजाकडे पाठिवला;
पण तो त्यास आरोग्य देऊन
त्यांची जखम बरी करू शकला नाही.
14 हयास्तव मी एफ्राईमास िसंह
आिण यहदूा घराण्यास तरुण िसंहासारखा होईन;
मी, हो मीच त्यांना फाडून टाकीन
व घेऊन जाईन,
आिण त्यांना सोडिवणारा कोणी नसेल.
15मी आपल्या स्थानी परत जाईन,
जोपयर्ंत ते आपल्या दोषांची कबुली देत नाहीतआिण माझे मुख

शोधत नाहीत;
जोपयर्ंत तेआपल्या दु:खातकळकळीने माझाशोध घेऊन म्हणत

नाहीत.

6
1 “चला,आपण परमेश्वराकडे परत जाऊ,
कारण त्याने आमचे तुकडे केले आहे, आता तोच आम्हास बरे

करील,
त्याने जखम केली, तोचआम्हास पट्टी बांधेल.
2 दोन िदवसानंतर तो आम्हास पुन्हा िजवंत करेल,
ितसर्या िदवशी उचलनू उभे करेल,
आिणआम्ही त्याच्या समोर िजवंत राह.ू
3चला आपण परमेश्वरास ओळखू या,
पर्यत्नाने त्याचे ज्ञान िमळवयूा,
तो खिचत पहाटे सारखा उदय पावणार आहे,
भमूीवर पाऊस पडतो,
त्यापर्माणे तो आमच्याकडे येणार आहे.”
4एफ्राईमा मी तुला काय करु?
यहदूा मी तुला काय करु?
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तुमचा िवश्वासू पहाटेच्या ढगापर्माणे,
आिण उडून जाणार्या दवापर्माणे आहे.
5 म्हणनू मी माझ्या संदेष्ट ाद्वारे त्यांचे तुकडे केले आहे,
माझ्या तोंडाच्या शब्दाने त्यांना ठार केले आहे.
तुझा न्याय हा पर्काशापर्माणे चमकतआहे.
6कारण मी बिलदान नाही तर िवश्वासपूण इिच्छतो,
मला होमबली पेक्षा देवाचे ज्ञान िपर्य आहे.
7आदामापर्माणे त्यांनी करार मोडला,
ते माझ्याशी अिवश्वासपूणे वागले.
8 िगलाद हे दुष्टांचे शहर आहे,
त्यावर रक्ताची पाऊले उमटली आहे.
9जशी लुटारंुची टोळी टपनू बसते,
तसा याजकांचा समहू आहे, ते शखेमाच्या वाटेवर खनू करतात,
त्यांनी महापातके केली आहेत.
10 इसर्ाएलाच्या घराण्यात मी भयावह पर्कार पािहला आहे,
एफ्राईमाचा व्यिभचार तेथे आहे, आिण इसर्ाएल पर्दुिषत

झाला आहे.
11 तुझ्यासाठी यहदूा, हंगामाची वेळ येईल,
तेव्हा मी माझ्या लोकांस बंिदवासापासनू मुक्त करीन.

7
1 जेव्हा मी इसर्ाएलासआरोग्य देऊ पाहतो,
तेव्हा एफ्राईमाचे पाप
आिण शोमरोनाची अधमता उघड होते.
ते कट रचतात,
चोर आत िशरतो,
आिण रस्त्यावर लुटारंुची टोळी हल्ला करते.
2मी त्यांचे दुराचार आठवतो;
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याची त्यांना त्यांच्या हृदयात जाणीवही नाही,
त्यांच्या कृत्यांनी त्यांना घेरले आहे,
ते माझ्या मुखासमोर आहे.
3 ते आपल्या वाईटाने राजाला,
आिण लबाडीने अिधकार्याला खशू करतात.
4 ते सवर् व्यिभचारी आहेत.
जसा भटारी भट्टी पेटवनू
किनक िभजवतो;
व ते खिमराने फुगत नाही तसे ते आहेत.
5 राजाच्या शुभ िदवशी अिधकारी मद्य िपऊन मस्त झाले;
मग त्याने आपला हात थट्टा करणार्यांच्या हाती िदला.
6भट्टीसारख्या हृदयाने ते कपटी
आिण फसव्या योजना करतात.
त्यांचा राग रातर्भर अग्नीसारखा धुमसतो,
आिण सकाळी धगधगणार्या आग्नीसारखा जळतो.
7 ते सवर् भट्टी सारखे गरमआहेत,
ते आपल्या राज्यकत्यार्सं िगळून टाकतात,
त्यांचे सवर् राजे पतन पावले आहे,
त्यांच्यातील कोणीही माझा धावा करीत नाही.
8एफ्राईम त्या लोकांसोबत िमसळतो,
एफ्राईम न पलटलेल्या भाकरीसारखा झाला आहे.
9 परक्यांनी त्याची ताकद िगळली आहे;
पण त्यास हे ठाऊक नाही.
त्याचे काही केस पांढरे झाले आहेत,
पण ते त्यास मािहत नाही.
10 इसर्ाएलाचा गवर् त्यांच्या िवरोधात साक्ष देतो,
इतके असनूही ते आपला देव परमेश्वराकडे वळत नाहीत,
हे करण्यापेक्षा ते त्यास शोधत नाही.
11एफ्राईम कबुतरा सारखा भोळा व भावनाहीन आहे,
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तो िमसराला हाक मारतो,
नंतर अश्शरूास उडून जातो.
12 जेव्हा ते जातील, मी आपले जाळे त्यांच्यावर टाकेन,
आकाशतल्या पक्षांपर्माणे
मी त्यांना खाली आिणन,
लोकांच्या समुदायामध्ये मी त्यांना िशक्षा करीन.
13 हायहाय, त्यांना!
कारण ते मजपासनू बहकले आहेत.
त्यांच्यावर नाश येत आहे!
त्यांनी माझ्यािवरुध्द िफतुरी केली आहे.
मी त्यांची सुटका केली असती;
पण त्यांनी माझ्या िवरोधात लबाडी केली आहे.
14 त्यांनी त्यांच्या हृदयापासनू माझा धावा केला नाही,
परंतू ते पलंगावर पडून धान्य व नव्या दर्ाक्षरसासाठी िवलाप

करतात,
ते माझ्यापासनू बहकले आहेत.
15जरी मी त्यास िशक्षण िदले आिण त्यांना बाहबूल िदले,
आता ते माझ्या िवरोधात कट रचतात.
16 ते परत िफरतात,
पण ते मी जो सवो र्च्च देव आहे,
त्याकडे िफरत नाही,
ते फसव्या धनुष्यासारखे झाले आहेत,
त्यांचे अिधकारी आपल्या िजभेच्या उन्मतपणामुळे तलवारीने

पाडले जातील,
िमसरात त्यांची थट्टा करण्यात येईल.

8
1 “मुखाला तुतारी लाव,
परमेश्वराच्या, घरावर गरुड येत आहे,
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हे यासाठी घडतआहे कारण लोकांनी माझा करार मोडून
माझ्या िनयम शास्तर्ाच्या िवरोधात बंड केले आहे.
2 ते माझा धावा करतात,
माझ्या देवा,आम्ही इसर्ाएली तुला जाणतो”
3 पण इसर्ाएलाने जे चांगले ते नाकारले आहे,
आिण शतर्ू त्याचा पाठलाग करेल.
4 त्यांनी राजे नेमले,
पण माझ्या द्वारे नाही;
त्यांनी राजपुतर् स्थापले आहे,
पण माझे ज्ञान न घेता त्यांनी,
आपले सोने व चांदी घेऊन,
स्वत:साठी मतूी र् बनिवल्या आहेत.
त्यानेच ते नाश पावतील.
5 संदेष्टा म्हणतो, हे शोमरोना तुझे वासरू त्याने नाकारले आहे,
परमेश्वर म्हणतो, या लोकांिवरुध्द माझा राग पेटेल,
िकती वेळ ते अशुद्ध राहणार?
6कारण ही मतूी र् इसर्ाएलातनू आली,
कारािगराने बनवली,
ती देव नाही शोमरोनाच्या
वासराचे तुकडे होतील.
7कारण लोक वारा पेरतात
आिण वावटळीची कापणी करतात,
उभ्या िपकाला कणीस नाही,
ते धान्याचे िपठ उत्पन्न करणार नाही,
आिण जर त्याची पणूर् वाढ झाली
तरी परके त्यास िगळून टाकतील.
8 इसर्ाएलास िगळले आहे,
आता ते देशामध्ये िबन कामाची लबाडी करतात.
9कारण ते अश्शरूास रानगाढवासारखे गेले,
एफ्राईमाने आपल्यासाठी िपर्यकर नेमले आहेत.
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10जरी त्यांनी देशात िपर्यकर नेमले,
तरी मी त्यांना आता एकतर् करीन.
राजे आिण पुढारी यांच्या दबावामुळे ते कमी होतील.
11 कारण एफ्राईमाने पापबलीसंाठी आपल्या वेद्या वाढवल्या

आहेत,
पण त्या वेद्या पाप करण्याचे कारण ठरल्या आहेत.
12मी असंख्य वेळा माझे िनयमशास्तर् त्यांच्यासाठी िलहीले,
पण ते त्याकडे अनोळख्या सारखे पाहतात.
13मला अपर्णे करावी म्हणनू
ते मांस देतात व खातात,
पण मी परमेश्वर,
ते स्वीकारत नाही.
आता मी त्यांचे पाप स्मरण करून
त्यांना शासन करणार, ते िमसर देशात परत जातील.
14 इसर्ाएलाला आपल्या िनमार्णकत्यार् परमेश्वराचा िवसर

पडला आहे
आिण त्याने महाल बांधले आहेत,
यहदूाने तटबंदीची नगरे वसवली आहेत,
पण मी त्याच्या शहरावर अग्नी पाठवीन,
तो त्याची तटबंदी नष्ट करून टाकेल.

9

1 हे इसर्ाएला,
इतर लोकांसारखा आनंद करु नको,
कारण तू आपल्या देवाला सोडून
अिवश्वासू झाला आहेस,
तुला पर्त्येक खळ्यावर व्यिभचाराचे वेतन आवडते.
2 पण खळे आिण दर्ाक्षांचे कंुड त्यांना खाऊ घालणार नाही,
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नवा दर्ाक्षरस त्यांना िनराश करेल.
3 ते परमेश्वराच्या देशात राहणार नाहीत,
त्यािशवाय एफ्राईम िमसरात परत जाईल,
आिण एके िदवशी ते अश्शरूात अमंगळ पदाथर्* खातील.
4 ते परमेश्वरास दर्ाक्षरसाचे पेयापर्णे देणार नाही,
व ते त्यास पर्सन्न करु शकणार नाहीत,
त्यांचे बलीदान त्यांच्यासाठी शोकाची भाकर होईल
जे ते खातील ते अशुद्ध होतील,
कारण त्यांचे भोजन त्यांच्यापुरतेच असेल,
ते परमेश्वराच्या मंदीरात आणता येणार नाही.
5 परमेश्वराच्या सणाच्या िदवशी
नेमलेल्या उत्सवाच्या िदवशी तुम्ही देवासाठी काय कराल?
6कारण पहा, जर ते नाशापासनू वाचले तर,
िमसर त्यांना एकतर् करील
आिण मोफ त्यांना मुठमाती देईल,
वन्य झाडे त्यांचे सोने, रुपे िमळवतील
आिण त्यांचे डेरे काट ांनी भरून जातील.
7शासन करण्याचे िदवस येत आहेत,
पर्ितफळाचे िदवस येत आहेत,
इसर्ाएल हे जाणणार,
तुझ्या महापातकामुळे,
वैरभावामुळे आता संदेष्टा मखूर् बनला आहे.
8 संदेष्टा जो माझ्या देवासोबतआहे,
तो एफ्राईमाचा रखवालदार आहे, पण तो आपल्या सवर् मागार्त

पारध्याचा पाशआहे
आिण त्यामध्ये देवाच्या घरािवषयी वैरभाव भरलेला आहे.
9 िगबात घडलेल्या गोष्टीचं्या वेळी झाले
* 9:3 , म्हणनू त्यांना खाऊ नये असे
मोशेचे िनयमशास्तर् जाहीर करते.
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त्यासारखा त्यांनी अती भर्ष्टाचार केला आहे.
देव त्यांच्या अधमार्ची आठवण करून
त्यांना त्यांच्या पापासाठी शासन करणार आहे.
10 परमेश्वर म्हणतो, मला इसर्ाएल जेव्हा आढळला
तेव्हा तो रानात दर्ाक्ष िमळाल्यासारखा होता,
अंजीराच्या हंगामातल्या पर्थम फळासारखे तुमचे पुवर्ज मला

आढळले
पण ते बआल-पौराकडे आले आिण लज्जास्पद मतूी र्स त्यांनी

आपणास वाहनू घेतले
ते त्यांच्या मतूी र्सारखे घृणास्पद झाले.
11एफ्राईमाचे गौरव पक्षापर्माणे उडून जाईल
ितथे जन्म, गरोदरपणा आिण गभर्धारणा होणार नाही.
12जरी त्यांच्या मुलांचे पालन पोषण होऊन
ती मोठी झाली तरी मी ते िहरावनू घेणार
यासाठी की त्यामध्ये कोणी राहू नये. मी त्यांच्यापासनू वळून

जाईल तेव्हा त्यांच्यावर हाय हाय!
13 मी एफ्राईमास पािहले तेव्हा तो मला सोरासारखा, कुरणात

लावलेल्या रोपटयासारखा िदसला
पण तरी तो आपल्या मुलास बली देणार्या मनुष्यासारखा होऊन

जाईल.
14 त्यास दे, परमेश्वरा, त्यास काय देशील? त्यांना गभर्पात

करणारे
गभार्शय व सुकलेले स्तन त्यांना दे.
15कारण त्यांची सवर् अधमता िगल्गालात आहे,
तेथेच मला त्यांच्यािवषयी दे्वष िनमार्ण झाला.
त्यांच्या पापकृत्यामुळे मी माझ्या घरातनू
त्यांना हाकलणार त्यांच्यावर परे्म करणार
नाही कारण त्यांचे सवर् अिधकारी बंडखोर आहेत.
16एफ्राईम रोगी आहे
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त्यांचे मळू सुकून गेले आहे,
त्यास फळ येणार नाही,
त्यांना जरी मुले झाली
तरी मी त्यांची िपर्य मुले मारून टाकीन.
17माझा देव त्यांना नाकारेल
कारण त्यांनी त्याचे ऐकले नाही,
ते देशोदेशी भटकणारे होतील.

10
1 इसर्ाएल एक जोमाने वाढणारा दर्ाक्षीचा वेल आहे.
त्यास िवपुल फळे येतात.
जसजसे त्याची फळे वाढली तसतशी त्याने वेद्या बांधल्या.
त्याची भमूी सुपीक झाली,
तो त्याने संुदर स्तंभ उभारले.
2 त्यांचे हृदय कपटी आहे,
त्यांना त्यांची िशक्षा होईल
परमेश्वर त्यांच्या वेद्या मोडून टाकेल
त्याच्या पिवतर् स्तंभाचा नाश करेल.
3आता ते म्हणतील,
“आम्हास राजा नाही,
कारणआम्ही परमेश्वराचे भय मानले नाही
आिण राजा आमच्यासाठी काय करणार?”
4 ते पोकळ शब्द बोलतात
खोट ा शपथा वाहनू करार करतात,
म्हणनू जसे शेताच्या तासात िवषारी रानटी झुडूप उगवतात
तसा त्यांच्यावर न्याय येईल.
5शोमरोनाचे रिहवासी
बेथआवेनच्या वासरांसाठी घाबरे होतील
त्यांचे लोक त्यांच्यासाठी िवलाप करतील,
सोबतच त्यांचे मुती र्पुजक पुजारी
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जे त्याच्या वैभवावर आनंद करत होते
आता ते त्यांच्याबरोबर नाहीत.
6 ते अश्शरूास त्यांच्या महान राजासाठी भेट म्हणनू नेण्यात

येतील.
एफ्राईम लज्जीत होईल,
आिण मुती र्च्या सल्ल्याने वागल्यामुळे
इसर्ाएल लज्जीत होईल.
7शोमरोनाचा राजा पाण्यावर
तरंगणार्या ढलण्यासारखा नाश पावेल.
8 दुष्टतेची शर्ध्दास्थानाने
आिण इसर्ाएलाची पापे नाश पावतील
त्यांच्या वेदीवंर काटे व काटेरी झुडपे उगवतील.
लोक पवर्तास म्हणतील, “आम्हास झाका”
आिण टेकडयास म्हणतील, “आमच्यावर पडा”
9 इसर्ाएला,
िगबाच्या िदवसापासनू तू पाप करतआहेस;
तू ितथेच रािहला आहेस
िगबाच्या दुष्टांसोबत झालेल्या लढाईत ते सापडले नाहीत?
10मला वाटेल तेव्हा मी त्यास िशस्त लावीन,
त्यांच्या िवरोधात राष्ट्रे एकतर् येतील
व त्यांच्या दोन्ही पापांसाठी त्यांना बेड ा टाकतील.
11एफ्राईम ही पर्िशिक्षत कालवडआहे
ितला मळणी करायला आवडते म्हणनू
मी ितच्या गोर्या मानेवर जू ठेवीन.
मी एफ्राईमावर जू ठेवीन,
यहदूा नांगरील, याकोब ढेकळे फोडील.
12 तुम्ही आपणासाठी धािमर्कतेची पेरणी करा
आिण कराराच्या िवश्वासपूणाची
फळे तोडा, तुमची पडीत भमूी नांगरुन काढा,
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कारण जोपयर्ंत तो येऊन धािमर्कतेचा पाऊस पाडत नाही,
तोपयर्ंत परमेश्वरास शोधण्याचीच ही वेळआहे.
13 तुम्ही दुष्टतेची नांगरणी केली,
तुम्ही अन्यायाची कापणी केली,
तुम्ही फसवणकूीचे फळ खाल्ले
कारण तू तुझ्या योजनांवर
आिण तुझ्या पुष्कळ सैिनकांवर िवश्वास ठेवला.
14 म्हणनू तुझ्या लोकांमध्ये युध्दाचा गलबला होईल
आिण तुझी सवर् तटबंदीची शहरे नष्ट होतील.
हे असे घडेलजसे शल्मनाने बेथ-आिबर्लाच्या युध्दात नाश केला
तेव्हा आईला मुलांसह आपटून मारले गेले.
15 तुझ्या अती
दुष्टपणामुळे बेथेल तुझ्यासोबत असेच करील.
पर्भातसमयी इसर्ाएलाचा राजा पणूर्पणे नाश पावील.

11

1 जेव्हा इसर्ाएल बालक होता तेव्हा त्यावर परे्म केले,
आिण माझ्या पुतर्ाला िमसरातनू बोलावले.
2 त्यांना जेवढे बोलिवले तेवढे
ते माझ्यापासनू दरू जात
ते बआलास बली
आिण मुती र्स धपू जाळत.
3तरी तो मीच ज्याने एफ्राईमास चालणे िशकिवले
तो मीच ज्याने त्यास हात धरुन उभे केले
पण त्यांना माहीत नव्हते की मी त्यांची काळजी घेत होतो.
4मी त्यांना मानवता
आिण परे्माच्या दोरीने चालवत होतो
मी त्यांना त्यासारखा होतो जो तोंडावरचे जू काढतो
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आिण मी खाली वाकून त्यांना खाऊ घातले.
5 ते िमसरात परत येणार काय?
अश्शरू त्यावर राज्य करणार काय?
कारण ते मजकडे परत येण्याचे नाकारतात?
6 त्यांच्या नगरावर तलवार चालेल
आिण ती त्याच्या दाराचे अडसर नष्ट करील,
त्यांचा नाश त्यांच्या स्वत:च्या योजनांमुळे होईल.
7माझ्या लोकांस मजपासनू वळवण्याचा िनश्चय केला आहे
तरी ते त्यांना जो मी परमपर्धान आहे
त्याकडे बोलिवतात तरी त्यापैकी कोणीही मला गौरव देत नाही.
8 हे एफ्राईमे,
मी तुझा त्याग कसा करु? हे इसर्ाएला,
मी तुला शतर्ुच्या हाती कसा देऊ?
मी तुला अदमासारखे कसे करु?
मी तुला सबोियमासारखे कसे करु?
माझे हृदय खळबळले आहे, माझी करुणा ढवळली गेली आहे.
9मी माझा भयानक राग अमलात
आणणार नाही मी एफ्राईमाचा पुन्हा नाश करणार
नाही कारण मी देव आहे
आिण मनुष्य नाही
तुमच्यामध्ये असणारा
मी पिवतर् आहे मी क्रोधाने येणार नाही.
10 ते माझ्यामागे चालतील मी परमेश्वर
िसंहासारखी गजर्ना करेन
मी खरोखर गजन
आिण लोक पिश्चमेकडून थरथरत येतील.
11 ते िमसरातनू पक्षासारखे
आिण अश्शरूातनू कबुतरा पर्माणे थरथरत येतील
मी त्यांना त्यांच्या घरात बसवीन असे परमेश्वर म्हणतो.
12एफ्राईम मला लबाडीने
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आिण इसर्ाएलचे घराणे कपटाने वेढले,
पण यहदूा आतापयर्ंत देवाबरोबर,
जो पिवतर् आहे, त्याबरोबर िवश्वासू बननू आहे.

12
1एफ्राईम वारा जोपासतो,
आिण पवूच्या वार्याचा पाठलाग करतो,
तो सतत लबाडी आिण िहंसा वाढवतो,
तो अश्शरूांशी करार करतो,
आिण िमसरात जैतनूाचे तोल घेऊन जातो.
2 परमेश्वराचा वाद यहदूाशी आहे.
आिण तो याकोबास त्याच्या कृत्याचे शासन करील.
त्यांचे पर्ितफळ त्यास िमळेल.
3गभार्त असता याकोबाने आपल्या भावाची टाच घट्ट धरली,
आिण तरुणपणी देवासोबत झोंबी केली.
4 त्या स्वगर्दतूाशी झोंबी केली,आिण िजंकला,
त्याने रडून देवाची करुणा भाकली,
तो बेथेलास देवाला भेटला,
देव तेथे त्याच्याबरोबर बोलला.
5 हा परमेश्वर, सेनेचा देव
ज्यांचे स्मरण ‘परमेश्वर’ नावाने होते.
6 म्हणनू तू आपल्या देवाकडे वळ,
िवश्वासू आिण न्यायी राहनू त्याचा करार पाळ,
आिण तुझ्या देवाची िनरंतर वाट पहा.
7 व्यापार्याच्या हातात खोटे तराजू आहेत,
फसवेिगरी करण्याची त्यांना आवडआहे.
8एफ्राईम म्हणाला, “मी खरोखर धनवान झालो आहे,
माझ्यासाठी संप ी िमळवली आहे.
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माझ्या सवर् कामात त्यांना अन्याय िदसला नाही,
ज्यामध्ये माझ्यात पाप आढळते.”
9मी परमेश्वर तुझा देव,जो िमसर देशापासनू तुझ्याबरोबरआहे,
नेमलेल्या सणाच्या िदवसापर्माणे
मी तुला पुन्हा तंबतू वसिवणार.
10मी संदेष्टयांशी देखील बोललो आहे.
आिण त्यांना मी पुष्कळ दृष्टांत िदले आहेत,
मी त्यांना संदेष्ट ांद्वारे दाखले िदले आहे.
11जर िगलादामध्ये दुष्टता असली
तर िनिश्चतच लोक नालायकआहेत.
िगलादात ते बैल अपर्ण करतात,
त्यांच्या वेद्यांची संख्या शेतातील तासामध्ये असलेल्या

दगडाएवढी आहे.
12याकोब अरामाच्या मैदानात पळून गेला.
इसर्ाएलाने पत्नीसाठी चाकरी केली
आपल्या पत्नीसाठी में ढरे राखली.
13 परमेश्वराने एका संदेष्ट ाद्वारे िमसरातनू इसर्ाएलास बाहेर

काढले,
आिण संदेष्ट ाद्वारेच त्यांची काळजी घेतली.
14एफ्राईमाने परमेश्वराचा क्रोध अत्यंत चेतवला आहे.
म्हणनू त्याचा धनी त्याच्या रक्तपाताचा दोष त्याच्यावरआिणल
आिण त्याच्या लज्जास्पद कामाची त्यास परतफेड करील.

13
1एफ्राईम बोलत असे तेव्हा लोकांचा थरकाप होई;
तो इसर्ाएलाचा सरदार झाला;
पण पुढे बआलमतूी र्मुळे दोषी होऊन तो लोपला.
2आता ते अिधकािधक पाप करु लागले
ते चांदीच्या ओतीव मतूी र्आपल्या कुशलतेने कारागीर बनवतो
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तसे बनवू लागले.
लोक म्हणू लागले,
“जे बिलदान करतात त्यांनी वासरांचे चंुबन घ्या”
3 म्हणनू पहाटेच्या ढगासारखे
लवकर उडून जाणार्या दवासारखे खळ्यातनू
वार्याने उडणार्या भुसासारखे
आिण धुराडयातनू उडणार्या धुरासारखे ते होतील.
4 पण मी तुमचा देव परमेश्वर आहे,
ज्याने तुम्हास िमसरातनू बाहेर काढले, माझ्यािशवाय तुम्हास

अन्य देव नाही,
माझ्यािशवाय कोणी तारक नाही.
5मी तुम्हास रानात,
रुक्ष पर्देशात जाणनू होतो.
6 जेव्हा तुम्हास चारा िमळाला तेव्हा तुम्ही तृप्त झालात,
आिण जेव्हा तुमचे पोट भरले तेव्हा तुमचे हृदय उन्म झाले;
त्या कारणास्तव तुम्ही मला िवसरला.
7 म्हणनू मी िसंहासारखा तुमच्याशी वागेन,
िचत्यापर्माणे तुमच्या वाटेवर दबा धरुन बसेन.
8 िजची िपल्ले चोरी झाली,
अशा अस्वली सारखा मी तुमच्यावर हल्ला करीन, मी तुमचे उर

फाडीन,
आिण िसंिहनीपर्माणे तुम्हास खाऊन टाकेन,
जसा वनपशू तुम्हास फाडून टाकतो.
9 इसर्ाएला हा तुझा नाशआहे जो येत आहे,
कारण तू माझ्या म्हणजे तुझ्या सहाय्यकत्यार्ंच्या िवरोधात गेला

आहेस.
10 तुझा राजा कोठे आहे?
जो तुझ्या सवर् नगरांचे रक्षण करतो
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तुझे अधीपती कोठे आहेत? ज्यािवषयी तू मला म्हटले,
“मला राजा आिण अिधपती दे?”
11मी क्रोधाने तुला राजा िदला
आिण रागाने त्यास काढूनही घेतले.
12एफ्राईमाचा अन्याय गोळा केला आहे,
त्याच्या अपराधाची रास करण्यात आली आहे.
13 पर्सिूतवेदना त्याच्यावर येतील,
पण तो अक्कलशनू्य मुलगा आहे,
कारण जन्म घेण्याच्या वेळी तो गभार्तनू बाहेर येत नाही.
14मी त्यांना खरोखर अधोलोकाच्या बळापासनू सोडवीन काय?
मी त्यांना खरोखर मरणातनू सोडवणार काय?
मरणा, तुझ्या महामार्या कोठे आहेत?
आिण इथे कळवळा माझ्या समोरुन लपलेला आहे.
15एफ्राईमआपल्या भावांमध्ये जरी पर्गत झाला,
तरी पवूचा वारा येईल,
परमेश्वराचा वारा रानातनू येईल
एफ्राईमाचा झरा सुकून जाईल,
त्याच्या िविहरीत पाणी राहणार नाही.
त्यांचा शतर्ू त्याच्या सवर् मौल्यवान वस्तू लुटून नेईल.
16शोमरोनात दोष येईल,
कारण त्याने देवािवरुध्द बंड केले आहे
ते तलवारीने पडतील.
त्यांची लहान मुले आपटली जातील
आिण त्यांच्या गभर्वती िस्तर्या िचरुन टाकण्यात येतील.

14

1 हे इसर्ाएला,आपला देवा परमेश्वर याकडे परत ये,
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तुझ्या दुष्टपणामुळे तुझे पतन झाले आहे.
2कबुलीच्या शब्दासोबत परमेश्वराकडे वळा, त्यास म्हणा,
आमचे अधमर् दरू कर आिण दयेने आमचा स्वीकार कर
म्हणजे आम्ही तुझी स्तुती करु,
आपल्या ओठांचे फळ तुला अपूर्.
3अश्शरू आम्हास तारणार नाही,
आम्ही युध्दासाठी घोड ावर स्वार होणार नाही,
यापुढे आमच्या हाताच्या मतूी र्स आमचा देव म्हणणार नाही,
कारण तुझ्यामध्ये अनाथांना दया पर्ाप्त होते.
4 ज्यांनी मला सोडले ते जर परत मजकडे आले तर मी त्यांना

आरोग्य देईन,
त्यांच्यावर मोकळ्या मनाने पर्ीती करीन,
कारण माझा त्यांच्यावरचा राग गेला आहे.
5मी इसर्ाएलास दहीवरासारखा होईल,
तो भुकमळासारखा फुलेल
आिण लबानोनात देवदारूपर्माणे मुळ धरील.
6 त्याच्या फांद्या पसरतील,
त्याची संुदरता जैतनू वृक्षासारखी होईल,
आिण त्याचा सुगंध लबानोनातील देवदार वृक्षासारखा होईल.
7 त्याच्या सावलीत राहणारे लोक परत येतील,
ते धान्यासारखे पुनिजर्िवत होतील;
आिण दर्ाक्षापर्माणे फळ देतील,
त्याची पर्ितष्ठा लबानोनाच्या दर्ाक्षरसासारखी होईल.
8एफ्राईम म्हणेल, या मतू्यार्चें मी काय करु?
मी त्यास उ र देईन त्याची काळजी घेईन
मी सारखा सदाहिरत आहे,
माझ्यातनू तुला फळ िमळते.
9कोण चतुर आहे ज्याला या गोष्टी समजतील?
कोण समंजसआहे ज्याला ते समजेल?
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परमेश्वराचे मागर् सरळआहेत,
आिण धािमर्क त्यामध्ये चालतील पण बंडखोर त्यामध्ये

अडखळून पडतील.
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