
Parasha 34 Haftarah 

Hosea 

Kapittel 1 

10 Likevel skal tallet på Israels barn bli som sanden ved havet, som ikke kan måles eller 

telles. Det skal skje: På det stedet der det ble sagt til dem: «Dere er ikke Mitt folk,» der skal 

det bli sagt til dem: «Den Levende Els410 barn.» 11 Da skal Yehudahs barn og Israels barn bli 

samlet sammen, og de skal utpeke seg ett overhode. De skal komme opp fra landet, for 

Yizre‘els3157 dag skal være stor. 

Kapittel 2 

1 Si til deres brødre: «Ammi» (Mitt folk), og til deres søstre: «Ruchamah» (Du har fått 

barmhjertighet). 2 Før anklager mot deres mor, før anklager! For hun er ikke Min kone, og 

Jeg er ikke hennes Ektemann. Hun må få horeminene bort fra ansiktet og utroskapen bort 

fra sine bryster. 3 Hvis ikke må Jeg kle henne naken og stille henne fram som på den dagen 

hun ble født, og gjøre henne til en ødemark, la henne bli som et tørt land og la henne dø av 

tørst. 4 Jeg skal ikke ha barmhjertighet med hennes barn, for de er horebarn. 5 For deres 

mor er en horkvinne. Hun som fødte dem, har levd et skammelig liv. For hun sa: «Jeg vil gå 

etter mine elskere, de som gir meg brød og vann, ull og lin, olje og drikk.» 6 Derfor, se, Jeg 

skal gjerde din vei inne med torner, og Jeg skal mure opp en mur rundt henne, så hun ikke 

kan finne sine stier. 7 Hun skal jage etter sine elskere, men ikke nå dem igjen. Ja, hun skal 

søke dem, men ikke finne dem. Da skal hun si: «Jeg vil gå og vende tilbake til min første 

ektemann, for da hadde jeg det bedre enn nå.» 8 For hun erkjente ikke at det var Jeg som ga 

henne kornet, mosten og oljen, og som lot henne få stadig mer sølv og gull, det de gjorde i 

stand for Ba’al1168. 9 Derfor skal Jeg vende tilbake og ta bort Mitt korn i sin tid, og Min most 

når den tid kommer. Jeg skal rive tilbake Min ull og Mitt lin som ble gitt til å skjule hennes 

nakenhet.    10 Nå skal Jeg blotte hennes skamløshet rett foran øynene på hennes elskere. 

Ingen skal utfri henne fra Min hånd. 11 Jeg skal også gjøre slutt på all hennes glede, hennes 

høytider, hennes nymåner, hennes sabbater, ja alle hennes fastsatte høytider. 12 Jeg skal 

ødelegge hennes vintrær og hennes fikentrær, om dem hun har sagt: «Disse er min lønn 

som mine elskere har gitt meg.» Jeg skal gjøre dem til skog, og dyrene på marken skal 

fortære dem. 13 Jeg skal straffe henne for de dagene hun brente røkelse for Ba’alene. Hun 

prydet seg med sine ringer og smykker, og hun gikk etter sine elskere. Men Meg glemte 

hun, sier YHVH. 14 Derfor, se, Jeg skal lokke henne, føre henne ut i ødemarken og tale 

vennlig til henne. 15 Fra da av skal Jeg gi henne hennes vingårder, og Akårdalen skal bli til en 

håpets dør. Der skal hun igjen gi sitt ja, som i sin ungdoms dager, som på den dagen da hun 

kom opp fra landet Egypt. 

16 På den dagen skal det skje, sier YHVH3068, at du skal kalle Meg «min Ektemann», og ikke 

lenger kalle Meg «min Ba’al». 17 For Jeg skal ta Ba’alenes navn bort fra hennes munn, de 

skal ikke lenger huskes ved sine navn. 18 På den dagen skal Jeg slutte en pakt for dem med 

markens dyr, med fuglene under himmelen og med krypet på jorden. Bue, sverd og 
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stridsvåpen skal Jeg bryte i stykker og få bort fra landet, så Jeg kan la dem legge seg ned i 

trygghet. 19 Jeg skal forlove deg med Meg for evig. Ja, Jeg skal forlove deg med Meg i 

rettferdighet og rett, i miskunnhet og barmhjertighet. 20 Jeg skal forlove deg med Meg i 

trofasthet, og du skal kjenne YHVH. 21 På den dagen skal det skje: Jeg også skal svare, sier 

YHVH. Jeg skal svare Himmelen, og den skal svare jorden. 22 Jorden skal svare kornet, 

mosten og oljen. De skal svare Yisre’el. 

 


