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హబకూక్కు
గంథకర
హబకూక్కు 1:1 పకారం ఇది హబకూక్కు పవక దేవోకులు

రాసిపెటిట్న పుసత్కం. ఈ పేరు తపిప్ంచి హబకూక్కు గురించి
అదనంగా వివరాలేవీ తెలియవు. “హబకూక్కు పవక” అని రాసి
ఉనన్ దానిన్బటిట్ ఇతడు మొతత్ం మీద అందరికీ పరిచయసుత్ డేననీ,
పతేయ్కించి వివరించవలసిన పని లేదనీ అరధ్ం చేసుకోవచుచ్.
రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 625 - 580
ద ణ యూదా రాజయ్ పతనానికి కొదిద్గా ముందు హబకూక్కు ఈ

పుసత్కం రాసి ఉండవచుచ్.
సీవ్కర
ద ణయూదాసామాజయ్పజానీకం. అంతటాఉనన్దేవునిపజలు.
పయోజనం
దేవుడు ఎనున్కొనన్ పజలు పసుత్ తం తమ శతువుల చేతిలో

బాధల పాలు కావడం ఎందుకని హబకూక్కు విశావ్సం మరలా
కుదుటబడింది. తన పజల సంరకష్కుడుగాయావే తన ఆనుకునన్
వారిని ఆదుకుంటాడు. రాజయ్పు సారవ్భౌమిక వీరుడుగా యావే
ఒక నాడు అకమకారు న బబులోను వారిని శి సాత్ డు. గరివ్షుట్ న
పజలు కాళళ్బేరానికి రావడం, నాయ్యవంతులు దేవుని విశావ్సం
మూలంగానే జీవిసాత్ రు అనేది రుజువుకావడంఈపుసత్క పయోజనం
(2:4).
ముఖాయ్ంశం
సారవ్భౌమిక పభువు నమమ్కం.

విభాగాలు
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1. హబకూక్కు ఫిరాయ్దులు— 1:1-2:20
2. హబకూక్కు పారధ్న— 3:1-19

హబకూక్కు ఫిరాయ్దు
1పవక అయినహబకూక్కు దగగ్రికి దరశ్నరీతిగా వచిచ్న దేవోకి.
2 “యెహోవా, నేను సహాయం కోసం మొరపెటిట్నా నీవెనాన్ళల్

ఆలకించకుండా ఉంటావు?
బలాతాక్రం జరుగుతునన్దని నేను నీకు మొరపెటిట్నా నువువ్

ర ంచడం లేదు.
3ననెన్ందుకు దోషానిన్ చూడనిసుత్ నాన్వు?
బాధను నీవెందుకు చూసూత్ ఉండిపోతునాన్వు?
ఎకక్డ చూసినానాశనం, బలాతాక్రం కనబడుతునాన్యి.
జగడం, కలహం రేగుతునాన్యి.
4అందువలన ధరమ్శాసం నిరరథ్క పోయింది.
నాయ్యం జరగకుండా ఆగిపోయింది.
భకి హీనులు నీతిపరులను చుటుట్ ముడుతునాన్రు.
నాయ్యం చెడిపోతునన్ది.
యెహోవాజవాబు

5 అనయ్జనులోల్ జరుగుతునన్ది చూడండి, ఆలోచించండి.
నిరాఘ్ ంతపొండి.
మీకాలంలోనేనొకకారయ్ం చేసాత్ ను. అలాజరుగుతుందని ఎవ నా

మీకు చెపిప్నామీరు నమమ్రు.
6 కలీద్యులను* నేను రేపుతునాన్ను. వినండి. వారు తమవి

కాని ఉనికిపటుట్ లను ఆకమించాలని భూదిగంతాలదాకా సంచరించే
ఉదేకం గల కూరులు.

7వారుఘోర న భీకర జాతి.
* 1:6 1:6 కలీద్యులను బబులోనీయులు
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వారు పభుతవ్ విధులను తమ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్
ఏరప్రచుకుంటారు.

8వారి గురాలు చిరుతపులుల కంటే వేగంగా పరుగులెతుత్ తాయి.
రాతిలో తిరుగులాడే తోడేళల్కంటే అవి చురు నవి.
వారి రౌతులు దూరం నుండి వచిచ్ తటాలున చొరబడతారు.
ఎరను పటుట్ కోడానికి గరుడ ప వడిగా వచేచ్లావారు వసాత్ రు.
9వెనుదిరిగి చూడకుండా దౌరజ్నయ్ం చేయడానికి వారు వసాత్ రు.
ఇసుక రేణువులంత విసాత్ రంగా వారు జనులను చెర

పటుట్ కుంటారు.
10రాజులను అపహాసయ్ం చేసాత్ రు.
అధిపతులను హేళన చేసాత్ రు.
పాకారాలునన్ దురాగ్ లనిన్టిని తృణీకరిసాత్ రు.
మటిట్ దిబబ్లు వేసి వాటిని పటుట్ కుంటారు.
11తమ బలమే తమ దేవుడనుకుంటారు.
గాలి కొటుట్ కుని పోయేలావారు కొటుట్ కు పోతూ అపరాధులౌతారు.
హబకూక్కు రెండవ ఫిరాయ్దు

12యెహోవా నా దేవా, నా పరిశుదధ్ దేవా, ఆదినుండి నువువ్నన్
వాడవు కావా?
మేముమరణించము.
యెహోవా, తీరుప్కే నువువ్ వారిని నియమించావు.
ఆశయ దురగ్మా,మమమ్లిన్ దండించడానికే వారిని పుటిట్ంచావు.
13నీ కనుదృషిట్ దుషట్తవ్ం చూడలేనంత నిషక్ళంక నది గదా.
బాధించేవారు చేసే దురామ్రగ్తను బాధను నువువ్ చూడలేవు గదా.
కపటులను నువువ్ చూసి కూడా,
దురామ్రుగ్ లు తమ కంటే ఎకుక్వ నీతిపరులను నాశనం చేయగా

చూసి కూడా ఎందుకు ఊరుకునాన్వు?
14 పాలించే వారెవరూ లేని చేపలతో, పాకే పురుగులతో నువువ్

మనుషులను సమానులనుగా చేశావు.
15వాడు గాలం వేసిమనుషులందరిని గుచిచ్ లాగుతునాన్డు.
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ఉరులు పనిన్ చికిక్ంచుకుంటునాన్డు.
వలతోవారిని వేసుకుని సంతోషంతో గంతులు వేసుత్ నాన్డు.
16కాబటిట్ వలల వలన మంచి రాబడి, పుషిట్నిచేచ్ భోజనం తనకు

దొరుకుతునాన్యనివాడు తన వలకు బలులు అరిప్సుత్ నాన్డు.
తన వలలకు సాంబాణి వేసుత్ నాన్డు.
17 వాడు అసత్మానం తన వలలో నుండి దిమమ్రిసూత్ ఉండాలా?

ఎపప్టికీ మానకుండా వాడు జాతులను దయలేకుండా హతం చేసూత్
ఉండాలా?”

2
1 ఆయన నాకు ఏమి సెలవిసాత్ డో, నా వాదం విషయ నేనేమి

చెబుతానో చూడడానికి నేను నా కావలి సథ్లం నా గోపురం నా
కనిపెటుట్ కుని ఉంటాననుకునాన్ను.

యెహోవాజవాబు
2యెహోవానాకు ఇలా చెపాప్డు. చదివేవాడు పరిగెతేత్లా,
నీవు ఆ దరశ్న విషయానిన్ పలక మీద సప్షట్ంగా రాయి.
3ఆ దరశ్న విషయం రాబోయేకాలంలో జరుగుతుంది. అది ఎంత

మాతం విఫలం కాదు.
అది ఆలసయ్ నా తపప్క నెరవేరుతుంది. దాని కోసం కనిపెటుట్ .
అది ఆలసయ్ం చేయక వసుత్ ంది.
4మనిషి ఆతమ్ తనలో తాను ఉపొప్ంగుతుంది. అది యథారథ్ంగా

ఉండదు.
అయితే నీతిమంతుడు తన విశావ్సమూలంగా బదుకుతాడు.
5దా రసం* గరివ్షిట్ యువకుణిణ్ మోసం చేసి నిలవననీయకుండా

చేసుత్ ంది.
అతని ఆశలను పాతాళమంతగా విసత్రింప జేసుత్ ంది. మరణం

లాగా అది తృపిత్నొందదు.

* 2:5 2:5దా రసం నంపద
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అతడు సకలజనాలను వశపరచుకుంటాడు. పజలందరినీ తన
కోసం సమకూరుచ్కుంటాడు.

6తనది కానిదానిన్ ఆకమించి అభివృదిధ్ పొందిన వాడికి బాధ.
తాకటుట్ సొముమ్ను నీవు ఎంతకాలం పటుట్ కుంటావు?
వాడు ఎనాన్ళల్ నిలుచును అని చెపుప్కుంటూ వీరంతా ఇతని

విషయం ఉపమానరీతిగా అపహాసయ్పుసామెత ఎతుత్ తారు గదా.
7పళ ళ్ కొరికే వారు హటాతుత్ గా వసాత్ రు.
నినున్ హింస పెటట్బోయేవారు లేసాత్ రు.
నీవువారికి దోపుడు సొముమ్గా ఉంటావు.
8 నువువ్ అనేక రాజాయ్లను దోచుకునాన్వు కాబటిట్ మిగిలిన

పజలంతా నినున్ దోచుకుంటారు.
పటట్ణాలకు వాటిలోని నివాసులకు నీవు చేసిన హింసాకాండను

బటిట్ , బలాతాక్రానిన్ బటిట్ , నినున్ కొలల్గొడతారు.
9తనకు అపాయం రాకుండా తన నివాసానిన్ ఎతుత్ గా చేసుకుని,
తన యింటివారి కోసం అనాయ్యంగా లాభం సంపాదించుకొనే

వాడికి బాధ.
10 నీవు చాలా మంది జనాలను నాశనం చేసూత్ నీ మీద నీవే

అవమానం తెచుచ్కునాన్వు.
నీ దురాలోచన వలన నీకు వయ్తిరేకంగా నీవేపాపం చేశావు.
11గోడలోల్ ని రాళల్ మొర పెడుతునాన్యి.
దూలాలు వాటికి జవాబిసాత్ యి.
12 రకపాతం మూలంగా పటట్ణం కటిట్ంచే వారికి బాధ.
దుషట్తవ్ం మూలంగాఊరినిసాథ్ పించే వారికి బాధ.
13జాతులు పయాసపడతారు గాని అగిన్ పాలవుతారు.
వయ్రథ్ న దాని కోసం కషట్పడి పజలు ణించిపోతారు.
ఇది సేనల పభువుయెహోవాచేతనే అవుతుంది.
14ఎందుకంటేసముదంజలాలతోనిండిఉనన్టుట్ భూమియెహోవా

మహాతామ్ నిన్ గూరిచ్న జాఞ్ నంతో నిండి ఉంటుంది.
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15 తమ పొరుగు వాణిణ్ నగన్ంగా చూడాలని విషం కలిపి వారికి
తాగించి వారినిమతుత్ లుగా చేసేవారికి బాధ.

16ఘనతకుమారుగా అవమానంతో నిండిపోతావు.
నీవు కూడాతాగి నీ నగన్త కనపరచుకుంటావు.
యెహోవా కుడిచేతిలోనిపాత నీ చేతికి వసుత్ ంది.
అవమానకర న వాంతి నీఘనతమీద పడుతుంది.
17లెబానోనునకు నీవు చేసిన బలాతాక్రం నీమీదికే వసుత్ ంది.
నీవు పశువులను చేసిన నాశనం నీమీదే పడుతుంది.
దేశాలకు, పటట్ణాలకు, వాటి నివాసులకు, నీవు చేసిన

హింసాకాండను బటిట్ , ఇది సంభవిసుత్ ంది.
18చెకిక్న విగహం వలల్ నీకు పయోజనమేమిటి?
బొమమ్ను చెకిక్న శిలిప్, పోత పోసిన వాడు కేవలం అబదాధ్ లు

బోధించే వాడు.
తాను చేసిన పోత విగహాల నమిమ్క ఉంచడం వలన

పయోజనమేమిటి?
19 కర విగహాలను చూసి మేలుకో అనీ, మూగరాతి పతిమలను

చూసి లే అనీ చెపేప్వాడికి బాధ.
అవి ఏ నాబోధించగలవా?
దానికి బంగారంతో, వెండితో పూత పూశారు గానీ దానిలో శావ్స

ఎంతమాతం లేదు.
20అయితేయెహోవాతన పరిశుదాధ్ లయంలో ఉనాన్డు.
లోకమంతా ఆయన సనిన్ధిలోమౌనంగా ఉండు గాక.

3
హబకూక్కు పారథ్న

1 పవక అయిన హబకూక్కు చేసిన పారథ్న (వాదాయ్లతో
పాడదగినది).

2యెహోవా, నినున్ గూరిచ్న వార విని నేను భయపడుతునాన్ను.
యెహోవా,ఈ సంవతస్రాలోల్ నీ కారయ్ం నూతన పరచు.
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ఈరోజులోల్ నీ పనులు తెలియచెయియ్.
కోపంలో కనికరం మరచిపోవదుద్ .
3దేవుడు తేమాను*లో నుండి వచాచ్డు.
పరిశుదధ్ దేవుడు పారాను†లో నుండి వేంచేసుత్ నాన్డు (సెలా).
ఆయనమహిమఆకాశమండలమంతటా కనబడుతునన్ది.
భూమి ఆయన సుత్ తితో నిండి ఉంది.
4ఆయనహసాత్ లనుండి కిరణాలు వెలువడుతునాన్యి.
అకక్డ ఆయన తన బలం దాచి ఉంచాడు.
5ఆయనకు ముందుగా తెగుళల్ నడుసుత్ నాన్యి.
ఆయన అడుగుజాడలోల్ అరిషాట్ లు వెళత్ నాన్యి.
6 ఆయన నిలబడి భూమిని కొలిచాడు. రాజాయ్లను కంపింప

జేశాడు.
నితయ్ పరవ్తాలు బదద్ పోయాయి.
పురాతన గిరులు అణిగి పోయాయి. ఆయన మారాగ్ లు శాశవ్త

మారాగ్ లు.
7 కూషీయుల డేరాలోల్ ఉపదవం కలగడం నేను చూశాను.
మిదాయ్ను దేశసుథ్ ల గుడారాల తెరలు గజగజ వణికాయి.
8యెహోవా, నదుల మీద నీకు కోపం కలిగిందా?
నదుల మీద నీకు ఉగత కలిగిందా?
సముదం మీద నీకు ఆగహం కలిగిందా? నువువ్ నీ గురాల మీద

సావ్రీ చేసూత్ నీ రకష్ణ రథం ఎకిక్ రావడం అందుకేనా?
9విలుల్ వరలోనుండి తీశావు. బాణాలు ఎకుక్పెటాట్ వు.
భూమిని బదద్లు చేసి నదులు పవహింపజేశావు.
10పరవ్తాలు నినున్ చూసి మెలికలు తిరిగాయి.
జలాలు వాటి పవాహాలుగాపారుతాయి.
సముదాగాధంఘోషిసూత్ తన కెరటాలు కెతుత్ తుంది.

* 3:3 3:3తేమానుయూదాకు ద ణగాఉనన్ ఎదోం దేశంలోఉనన్పాంతం † 3:3 3:3
పారాను సీనాయికి ద ణ సరిహదుద్ లో ఉనన్ బీడు భూమి
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11నీ ఈటెలు తళతళలాడగా ఎగిరే నీ బాణాల కాంతికి భయపడి
సూరయ్చందులు తమ ఉనన్త నివాసాలోల్ ఆగిపోతారు.

12బహ రౌదంతో నీవు భూమిమీద సంచరిసుత్ నాన్వు.
మహోగుడి జాతులను అణగదొకుక్తునాన్వు.
13నీ పజలను ర ంచడానికి నీవు బయలుదేరుతునాన్వు.
నీవు నియమించిన అభిషికుణిణ్ ర ంచడానికి బయలు

దేరుతునాన్వు.
దుషుట్ ల కుటుంబికులోల్ పధానుడొక నాఉండకుండాా వారి తలను

మెడను ఖండించి నిరూమ్లం చేసుత్ నాన్వు (సెలా).
14 పేదలను రహసయ్ంగా మింగివేయాలని ఉపొప్ంగుతూ

తుఫానులాగావసుత్ నన్యోధుల తలలోల్ వారిఈటెలేనాటుతునాన్వు.
15నీవు సముదానిన్ తొకుక్తూ సంచరిసుత్ నాన్వు.
నీ గురాలు మహాసముద జలరాసులను తొకుక్తాయి.
16 నేను వింటుంటే నా అంతరంగం కలవరపడుతునన్ది.

ఆ శబాద్ నికి నా పెదవులు వణుకుతునాన్యి. నా ఎముకలు
కుళిల్పోతునాన్యి. నా కాళల్ వణకుతునాన్యి. జనాల దాడి
చేసే వారు సమీపించే దాకా నేను ఊరుకుని బాధ దినం కోసం
కనిపెటట్వలసి ఉంది.

17అంజూరపు చెటుల్ పూత పటట్కపోయినా,
దాకష్చెటుల్ ఫలింపక పోయినా,
ఒలీవచెటుల్ కాపులేక ఉనాన్,
చేనులో రు పంటకు రాకపోయినా,
గొరెలు దొడిడ్లో లేకపోయినా, కొటట్ంలో పశువులు లేకపోయినా,
18నేనుయెహోవాపటల్ ఆనందిసాత్ ను.
నా రకష్ణకర న నా దేవుణిణ్ బటిట్ నేను సంతోషిసాత్ ను.
19పభు నయెహోవాయేనాకు బలం.
ఆయననాకాళల్ను లేడికాళల్లాగా చేసాత్ డు.
ఉనన్త సథ్లాలమీద ఆయన ననున్ నడిపిసాత్ డు.
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