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હબા ુક
લેખક
હબા ુકઆ ુસ્તકને હબા ુક પ્રબોધકના સંદશર્ન તર કેઓળખાવે

છે. તેના નામ સવાય આપણે તેના વષે ખાસ કર ને વધારે કઈ પણ
જાણતા નથી. તેને ુસ્તકમાં ‘હબા ુક પ્રબોધક’ કહેવાયો છે જથેી એ ું
ૂ ચત કર ું લાગે છે કે તે પ્રમાણમાં ૂબ જાણીતો હતો અને તેને વધારે

ઓળખની જરૂર નહોતી.
લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 612 થી 605 વચ્ચેનો છે.
હબા ુકે આ ુસ્તક દ ક્ષણના રા યહૂદાના પતનના બહુ થોડા

સમય અગાઉ લ ું હશ.ે
વાંચકવગર્
યહૂદાના (દ ક્ષણના રા ના) લોકો અને ઈ રના દરેક જગ્યાના

લોકો માટે સામાન્ય પત્ર.
હે ુ
હબા ુકને આ યર્ થ ું હ ું કે ઈ ર પોતાના પસંદ કરેલા લોકોને

વતર્માનમાં તેઓના શ ુઓ દ્વારા પી ડત કેમ થવા દેતા હતા. ઈ ર
તેનો જવાબ આપે છે અને હબા ુકનો વ ાસ ુનઃ ા પત થાય
છે. આ ુસ્તકનો હે ુ એ ઘો ષત કરવાનો છે કે યહોવાહ, પોતાના
લોકોના રક્ષક તર કે, જઓે તેમનામાં ભરોસો રાખે છે તેઓને ટકાવી
રાખશે અને યહૂદાના સાવર્ભૌમ યોદ્ધા તર કે એક દવસ બા બલના
અન્યાયી લોકોનો ન્યાય કરશે. હબા ુક ું ુસ્તક આપણી સમક્ષ,
ન્યાયીઓ ઈ ર પરના વ ાસ દ્વારા જીવે છે અને અ ભમાની લોકોને
નમ્ર બનાવવામાં આવે છે તે ું એક ચત્ર રજૂ કરે છે. (2:4).

ુદ્રાલેખ
સાવર્ભૌમ ઈ ર પર ભરોસો



હબા ુક 1:1 ii હબા ુક 1:8

રૂપરેખા
1. હબા ુકની ફ રયાદો— 1:1-2:20
2. હબા ુકની પ્રાથર્ના— 3:1-19
1હબાકુક પ્રબોધકને સંદશર્ન દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલો ઈ રનો વચન.
અન્યાય અંગે હબાકુકની ફ રયાદ

2 હે યહોવાહ, ાં ુધી હુ મદદ માટે પોકાર કર શ અને તમે સાંભળશો
ન હ?

હસા વષે હુ પોકાર કરુ છુ, તો પણ તમે મને બચાવતા નથી.
3 શા માટે તમે અન્યાયને માર નજરમાં લાવો છો અને ખરાબ કાય

બતાવો છો?
વનાશ અને હસા માર આગળ છે; ઝઘડા અને તકરારો ચાલે છે.
4 તે માટેના કાયદાનો અમલ થતો નથી, તેથી કદ ઇનસાફ મળતો નથી.
કેમ કે ન્યાયી લોકોને દુ ોએ ઘેર લીધા છે; તેથી જૂઠા ન્યાય ુકાદા થાય

છે.
ઈ રનો ઉ ર

5 પ્ર ુએ ક ું, “તમે પ્રજાઓ તરફ જુઓ અને લક્ષ આપો; તો તમે
આ યર્ પામશો.

કેમ કે તમારા સમયમાં હુ ન ે એ ું કાયર્ કરવાનો છુ,જે તમને કહેવામાં
આવશે પણ તમે વ ાસ કરવાના નથી.

6 કેમ કે જુઓ, એટલે કે ખાલદ ઓ જે કૂ્રર તથા ઉતાવળ પ્રજા છે
તેઓને હુ ઊભા કરુ છુ,

જે ઘરો તેઓનાં પોતાના નથી તેનો કબજો કરવા તેઓ દેશના એક
છેડાથી બીજા છેડા ુધી કૂચ કરે છે.

7 તેઓ ભયાનક અને બહામણા છે; તેઓનો વૈભવ તથા ન્યાય
તેઓમાંથી જઆવે છે!

8 તેઓના ઘોડાઓ દ પડાઓ કરતાં વધારે જલદ છે, સાંજના વરુઓ
કરતાં વકરાળ છે.

તેઓના ઘોડાઓ પર છાપ મારેલી છે,
અને તેઓના ઘોડસેવારો ઘણે દૂરથી આવે છે. તેઓ ઝડપથી ઊડતા

ગરુડની માફક ભક્ષ કરવા માટે દોડે છે.
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9 તેઓ સવર્ હસા માટે આવે છે,
તેઓના લોકો અરણ્યના પવન જવેા છે; તેઓ રેતીના કણ જટેલા

બંદ વાનો એકઠા કરે છે.
10તેઓ રાજાઓની મશ્કર કરે છે,સરદારો તો તેમની નજરમાં હાસ્યરૂપ

છે.
તે દરેક કલ્લાઓની હાંસી ઉડાવે છે, કેમ કે તેઓ ૃથ્વી પરથી ૂળના

ઢગલા કર તેને લઈ લે છે!
11 પછ પવનની માફક તેઓ ધસી જશે, જઓે પોતાના બળને પોતાનો

દેવ ગણે છે, તે અપરાધી ઠરશે.”

હબાકુક ફર થી ફ રયાદ કરે છે
12 “યહોવાહ મારા ઈ ર, મારા પ વત્ર, ું તમે અના દકાળથી નથી?

અમે માયાર્ જવાના નથી.
તમે ન્યાય માટે તે ું નમાર્ણ ક ુ છે, હે મારા ખડક, ુધારાને માટે મેં તેને

ાપ્યો છે.
13 તમાર આંખો એટલી ુદ્ધ છે કે તમે અ ુદ્ધતા જોઈ શકતા નથી,

અન્યાય જોવા તમે ઊભા રહ શકતા નથી.
તો પછ જઓે વ ાસઘાતી છે તેઓના પક્ષમાં તમે શા માટે જુઓછો?
દુ માણસ પોતાના કરતાં ન્યાયી માણસને ગળ જાય છે, ત્યારે તમે શા

માટે ૂપ રહો છો?
14 તમે માણસોને સ ુદ્રના માછલાં જવેા બનાવો છો, જઓેની ઉપર

કોઈ અ ધકાર ન હોય તેવાં પેટે ચાલનારાં સજીવો જવેા તમે
માણસોના હાલ કરો છો.

15 વ ાસઘાતી માણસો તેઓને ગલથી ઉપર લાવે છે, તેઓ માણસોને
જોરથી ખેંચીને

જાળમાં ભેગા કરે છે તેથી તેઓ આનંદ કરે છે અને ુશીથી પોકાર કરે
છે.

16 તે માટે તેઓ પોતાની જાળને બ લદાન આપે છે, પોતાની જાળની
આગળ ૂપ બાળે છે;

કેમ કે ચરબીવાળાં જાનવરો તેઓનો હસ્સો છે, ચરબીવા ું માંસ
તેઓનો ખોરાક છે.
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17તેથી ું તેઓ તેઓનીજાળખાલી કરશ?ે અને દયા કે લાગણી વગર
લોકોનો સતત સંહાર કરવા ું બંધ ન હ કરે?”

2
હબાકુકને ઈ રનો ઉ ર

1 હુ માર ચોક પર ઊભો રહ શ, અને હુ ુરજ પર ઊભો રહ ને
ધ્યાનથી જોયા કર શ
કે તે માર સાથે ું બોલે છે અને માર ફ રયાદનો શો જવાબઆપે છે.
2 યહોવાહે મને જવાબઆપીને ક ું,
“આ દશર્નને લખ, તેને પાટ ઓ પર એવી ર તે લખ કે જે વાંચે તે દોડ.ે
3 કેમ કે સંદશર્ન ભ વષ્ય માટે છે અને તે ૂણર્ થવાને ઉતાવ ું થઈ ર ું

છે અને તે ખોટુ પડશે ન હ.
જો તે વધારે સમય લે તોપણ તેની રાહ જો! કેમ કે તે વલંબ કયાર્ વના

ન ે આવશે અને થોભશે ન હ.
4 જુઓ! માણસ ું મન ગ વ થ ું છે અને તેનામાં રતા નથી, પણ

ન્યાયી માણસ તેના વ ાસથી જીવશ.ે

દુ ોના ૂરા હાલ
5 કેમ કે દ્રાક્ષારસ તો તેનો વ ાસઘાત કરે છે, તે ઘમંડ છે,જથેી તે ઘરે

ન રહેતાં બહાર ભટકે છે,
તે પોતાની લાલસા વધાર ને કબર જવેી કરે છે, તે મોતની પેઠે કદ ૃપ્ત

થતી નથી.
તે દરેક પ્રજાને અને લોકોને પોતાના માટે ભેગા કરે છે.
6 ું લોકો તેની વરુદ્ધ દ્ર ાંત આપીને તથા મહેણાં માર ને એ ું ન હ

કહે કે,
‘જે પોતા ું નથી તેનો સંગ્રહ કરનારને અફસોસ? ાં ુધી ું ગીરવે

લીધેલી વસ્ ુ ું વજન ઊંચકાવે છે?’
7 ું એકાએકએવા માણસોઊભા ન હથાય કેજઓે તમને કરડ
ખાશ?ે
ું એવા ન હ જાગે કે જઓે તને હેરાન કરશે?
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8 કેમ કે તેં ઘણાં પ્રજાઓને ૂંટ્યા છે, તેથી તે બાક રહેલા લોકો તને
ૂંટશે,

માણસોના રક્તપાત અને દેશમાં થતી હસાને લીધે નગર તથા
તેના સવર્ રહેવાસીઓને ૂંટ લેવાશે.

9જે દુ ના હાથમાંથી બચાવને સારુ,
પોતાનો માળોઊંચે બાંધવાને સારુઅન્યાયના દ્ર થી પોતા ું ઘર
ભરે છે તેને અફસોસ!’

10ઘણાં લોકોનો સંહાર કરવાથી તેં તારા ઘરને શરમજનક ક ુ છે,
તેં તારા પોતાના આત્માની વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે.

11 કેમ કે દ વાલમાંથી પથ્થર પોકાર કરશ,ે છતમાંથી ભારોટ યા
તેમને જવાબઆપશે.

12 ‘જે રક્તપાત કર ને શહેર બાંધે છે અને જે અન્યાયથી નગર વસાવે
છે તેને ધ ાર છે.’

13 ું આ સૈન્યોના યહોવાહે ક ુ નથી?
લોકો અ ને સારુ પ રશ્રમ કરે છે અને પ્રજા નકામી બાબતો માટે
પોતાને થકવી નાખે છે?

14 કેમ કે જમે સ ુદ્ર પાણીથી ભરેલો છે તેમ દેશ યહોવાહના
ગૌરવના જ્ઞાનથી ભરાઈ જશે.

15 ું તારા પડોશીને મદ્યપાન કરાવે છે, ઝેર ઉમેર ને તેને નશાથી ૂર
બનાવે છે

કે જથેી ું તેની વ હ ન અવ ા જોઈ શકે, તને અફસોસ!’
16 ું ક તને બદલે શરમથી ઘાયલ છે, ું પી અને તાર પોતાની
વ હ ન અવ ાને પ્રગટ કર!

યહોવાહના જમણા હાથનો પ્યાલો તારા તરફ વળશ,ે તાર ક તને
ૂંક નાખવામાં આવશે.

17લબાનોન પર કરેલી હસા તને ઢાંક દેશે, પ ુઓનો વનાશ તને
ભયભીત બનાવી દેશે,

માણસોના રક્તપાતને કારણે અને દેશમાં, નગરોમાં તથા બધા
રહેવાસીઓ સાથે કરેલી હસાને કારણે એ પ્રમાણે થશ.ે

18 ૂ તકારે ૂ ત ઘડ છે. માણસે બનાવેલી ૂ તઓથી તથા ઢાળેલી
ૂ તઓ જે જુઠાણાનો શક્ષક છે; તેઓનાથી તને શો ફાયદો
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છે?
કેમ કે તે પોતાના હાથના કામ પર વ ાસ કર ને આ ૂંગા દેવો બનાવે

છે.
19જે મ ુષ્ય લાકડાને કહે છે જાગ. તથા પથ્થરને કહે છે ઊઠ.’ તેને

અફસોસ! ું તે આ શીખવી શકે?
જુઓ, તે તો સોના અને ચાંદ થી મઢેલી છે, પણ તેની અંદર બલકુલ

ાસ નથી.
20 પણ યહોવાહ તેમના પ વત્ર ઘરમાં છે! તેમની આગળઆખી ૃથ્વી

શાંત રહો.

3
હબાકુકની પ્રાથર્ના

1હબાકુક પ્રબોધકની પ્રાથર્ના, રાગ શગ્યોનોથ.
2 હે યહોવાહ, તમારા વષે મેં બયાન સાંભ ું છે અને મને બીક લાગી.
યહોવાહ, ચાલ્યા જતા સમયોમાં તમારા કામ ું ુનજીર્ વન કરો; આ

વષ માં તેને પ્રગટ કરો;
તમારા ક્રોધમાં પણ દયાને યાદ કરો!
3ઈ ર તેમાનથી આવે છે, પ વત્ર દેવ પારાન પવર્તથી આવે છે.

સેલાહ
તેમનો વૈભવ આકાશોને ઢાંક દે છે અને ૃથ્વી તેમની સ્ ુ તથી ભર ૂર

છે.
4 તેમના હાથોમાંથી પ્રકાશની જમે કરણો ચમકે છે
ત્યાં જ તેમ ું સામથ્યર્ ુપ્ત રહે ું છે.
5 મહામાર તેમની આગળ ચાલે છે, મરક તેમના પગ પાછળથી જાય

છે.
6 તે ઊભા રહ ને ૃથ્વીને હલાવે છે; તે નજર કર ને પ્રજાને વખેર નાખે

છે.
અચળ પવર્તોના ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા છે, સનાતન ટેકર ઓ નમી ગઈ

છે!
તેમના માગ સનાતન છે.
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7મેં કૂશાનના તં ુઓને વપ માં જોયા છે, મેં મદ્યાન દેશની ઇમારતોને
હાલતી જોઈ છે.

8 ું યહોવાહ નદ ઓ પર ુસ્સે થયા? ું તમારો ક્રોધ નદ ઓ વરુદ્ધ
છે? ું તમારો પ્રકોપ સ ુદ્ર વરુદ્ધ છે કે

જનેે કારણે તમે ઘોડાઓ પર અને ુ ક્તના રથો પર સવાર કર ર ા
છો?

9 તમે તમારુ ધ ુષ્ય બહાર કા ું છે, તમે તમારા ધ ુષ્ય પર બાણો
ચઢા ાં છે.

સેલાહ
તમે નદ ઓથી ૃથ્વીના ભાગ કયાર્ છે.
10 પવર્તો તમને જોઈને થરથર ૂજે છે,
ત્યાં આગળ થઈને પાણીની રેલ ચડે છે; ઊંડાણ પોતાનો અવાજ કાઢે

છે.
તેનાં મોજા કેવાં હેલે ચડે છે!
11 તમારા છૂટતાં બાણોના પ્રકાશથી અને તમારા ચકચકતા ભાલાના

ચળકાટથી,
ૂયર્ તથા ચંદ્ર પોતપોતાના ાનમાં થંભી ગયા છે.

12 તમે ક્રોધમાં ૃથ્વી પર કૂચ કરો છો. અને કોપમાં તમે પ્રજાઓને ઝૂડ
નાખો છો.

13 તમે તમારા લોકોના ઉદ્ધારને માટે, વળ તમારા અ ભ ષક્તના
ઉદ્ધારને માટે સવાર કરો છો.

તમે દુ ના ઘરમાંથી શરને કાપી નાખો છો અને ગરદન ુધી તેના પાયા
ઉઘાડા કર નાખો છો. સેલાહ

14તમે લડવૈયાઓના માથાં તેઓના પોતાના જભાલાઓથી વીંધી નાખો
છો તેઓ વાવાઝોડાની જમે અમને વેર વખેર કર નાખવા
આ ા હતા.

તેઓ ગર બને ુપ્ત ર તે ભસ્મ કરવામાં આનંદ માને છે.
15 તમે તમારા ઘોડાઓથી સ ુદ્ર તથા જળનાં મોજાઓ પર ુસાફર

કર છે.
16 એ સાંભળ ને મારા પેટમાં ધ્રાસકો પડ્યો. અવાજથી મારા હોઠ

થથયાર્.
મારા હાડકાંમાં સડો લાગ્યો છે અને માર જગાએ હુ કાંપ્યો છુ.



હબા ુક 3:17 viii હબા ુક 3:19

ારે લોકો પર હુમલો કરવાને લશ્કર ચઢ આવે ત્યારે હુ એ સંકટના
સમયે પણ ધીરજ રા ુ.ં

17 જોકે અંજીર ને લતી કળ ઓ ન ટે, દ્રાક્ષવેલાને દ્રાક્ષા ન
આવ;ે

જૈ ૂન ૃક્ષ પર ફળ ન થાય, ખેતરોમાં અ ન પાકે;
વાડામાંથી ટો ું નાશ પામ;ેઅને ત્યાં કોઈ પણજાનવર ન રહે,

18 તોપણ હુ યહોવાહમાં આનંદ કર શ. હુ મારા ઉદ્ધારનાર ઈ રમાં
હષર્ પામીશ.

19 યહોવાહ મારા પ્ર ુ તથા મારુ બળ છે;
તે મારા પગ હરણના પગ જવેા ચપળ કરે છે અને તે જ મને મારાં

ઉચ્ચ ાનો પર ચલાવશ.ે
ુ ગાયક માટે તારવાળાં વા જત્ર સાથે ગાવા ું ગીત*.

* 3:19 3:19 યહોવાહ અદોનાઈ
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