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ಹಬಕೂ್ಕಕ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹಬಕೂ್ಕಕನ ದೂರು
1ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹಬಕೂ್ಕಕನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದೇಶ.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ

ಇದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಾ ಾಗ ಕೇಳುವೆ? ಾನು ಹಿಂಸೆಯ
ವಿಷಯ ಾಗಿನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿದರೂನೀನುಏನೂ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 3ಜನರು
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಇತರರನು್ನ ಾಯಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಜನರು ಜಗಳ ಾಡು ಾ್ತ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಇಂ ಾ ಭಯಂಕರ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುವಂತೆ ಾಕೆ ಾಡುವೆ. 4 ಾನೂನು
ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ. ಅದು ಸರಿ ಾದ ಾ್ಯಯಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಚರು
ಶಿಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡಿ ಗೆಲು್ಲತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೂನು
ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಜಯವಿಲ್ಲ.
ಹಬಕೂ್ಕಕನಿಗೆ ದೇವರಉತ್ತರ

5 ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತರಿಸು ಾ್ತ, “ಇತರ ದೇಶಗಳನು್ನ ನೋಡು,
ಅವರನು್ನ ಗಮನಿಸು. ನೀನು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ
ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲಯೇ ಅಚ್ಚರಿಪಡುವಂಥ ವಿಷಯವನು್ನ ಾನು
ನಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ನಂಬುವೆ. ನಿನಗೆ ಅದರ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ನೀನು ನಂಬುವದಿಲ್ಲ. 6 ಾನು
ಾಬಿಲೋನಿನವರನು್ನ ಬ ಾಢ್ಯ ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಅವರು ಬಲ ಾಲಿಗಳೂ ನಿದರ್ಯಿಗಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವರು. ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ಮನೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ನಗರಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 7 ಾಬಿಲೋನಿನ
ಜನರು ಇತರರಲಿ್ಲ ಭಯ ಹುಟಿ್ಟಸುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಬಂದ
ಾಗೆ ಾಡುವರು; ಇಷ್ಟಬಂದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವರು. 8 ಅವರ
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ಕುದುರೆಗಳು ಚಿರತೆಗಿಂತ ವೇಗ ಾಗಿವೆ; ಸೂಯರ್ಸ್ತ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ತೋಳಗಳಿಗಿಂತ ಭಯಂಕರ ಾಗಿವೆ. ಅವರ ಾಹುತರು ಬಹುದೂರ
ದೇಶದಿಂದ ಬಂದರು. ಹಸಿದ ಗಿಡುಗ ಹೇಗೆ ಆ ಾಶದಿಂದ ನೆಲದ
ಮೇಲಿರುವ ಆ ಾರದಮೇಲೆಬೀಳುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ
ಾಹುತರು ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವರು. 9 ಅವರು ಬಯಸುವುದು
ಯುದ್ಧ ಂದನೆ್ನೕ. ಅವರಸೈನ್ಯವುಮರುಭೂಮಿಯಮೇಲೆಬೀಸುವ
ಾಳಿಯ ತರಹ ವೇಗ ಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವದು. ಮತು್ತ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಸೈನಿಕರು ಮರಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯು ಾ್ತರೆ.

10 “ಇತರ ಜ ಾಂಗದ ಅರಸರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಸೈನಿಕರು ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಪರದೇಶದ ಅರಸರು ಅವರಿಗೆ
ಾ ಾ್ಯಸ್ಪದ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳಿರುವ ನಗರವನು್ನ

ನೋಡಿ ಅವರು ನ ಾಡುವರು. ಆ ಸೈನಿಕರು ಕೋಟೆಯ
ಗೋಡೆಯ ತನಕಮಣಿ್ಣನದಿಬ್ಬವನೆ್ನೕರಿಸಿ, ಸುಲಭ ಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 11 ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಾಳಿಯಂತೆ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು ಹೊರಟುಹೋಗುವರು.
ಾಬಿಲೋನಿನವರು ಆ ಾಧಿಸುವ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಾವದೆಂದರೆ
ಅವರ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ.”

ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಎರಡನೇ ದೂರು
12ಆಗ ಹಬಕೂ್ಕಕನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು.

ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಾಯದ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು.
ನೀನು ೕಚಿಸುವದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ಾಬಿಲೋನಿನವರನು್ನ

ಸೃಷಿ್ಟಸಿರುವೆ.
ನಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಾದ ನೀನು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ
ಶಿ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಅವರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿರುವೆ.

13 ಕೆಡುಕನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸ ಾರದಷು್ಟ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ.
ಜನರು ಾಡುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀನು ನೋಡ ಾರೆ.
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ಹೀಗಿರಲು ಆ ಕೆಡುಕರು ಜಯಗಳಿಸುವದನು್ನ ನೀನು ಹೇಗೆ
ವೀ ಸಬಲೆ್ಲ?

ದುಷ್ಟರು ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ
ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಾರದೇಕೆ?

ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರನು್ನ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಸೋಲಿಸುವುದನು್ನ ನೀನು ಹೇಗೆ
ನೋಡುವೆ?

14 “ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವಮೀನುಗಳಂತೆ ನೀನು ಜನರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿರುವೆ.
ಅವರು ಒಬ್ಬ ಾಯಕನಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಾ್ರಣಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ,

15ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಳ, ಬಲೆಗಳಿಂದ ವೈರಿಯು ಹಿಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ವೈರಿಯು ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುವನು.
ಾನು ಹಿಡಿದನೆಂದು ವೈರಿಯು ಹಷಿರ್ಸುವನು.

16 ಅವನ ಬಲೆಗಳು ಅವನು ಧನಿಕನಂತೆ ಜೀವಿಸಲು ಸ ಾಯ
ಾಡುವವು.

ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಾರವನು್ನ ಉಣು್ಣವನು.
ಅದಕೆ್ಕ ವೈರಿಯು ತನ್ನ ಬಲೆಯನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವನು.

ಅವನು ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಧೂಪ ಾಕುವನು. ಬಲೆಯನು್ನ
ೌರವಿಸುವನು.

17 ಅವನು ತನ್ನ ಬಲೆಯಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದು ಾ್ತ
ಮುಂದರಿಯುವನೋ?

ನಿದರ್ಯೆಯಿಂದ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವನೋ?

2
1 “ ಾನು ಾವಲು ಾರನಂತೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗಮನಿಸುವೆನು.

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಏನನು್ನವನೋ ಎಂದು ಾನು
ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರುವೆನು.

ಆತನು ನನ್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವನೆಂಬುದನು್ನ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಗಮನಿಸುವೆನು.”

ಹಬಕೂ್ಕಕನಿಗೆ ದೇವರಉತ್ತರ
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2ಯೆಹೋವನು ನನಗೆಹೇಳಿದು್ದ: “ ಾನು ನಿನಗೆತೋರಿಸುವದನು್ನ
ಬರೆ. ಜನರು ಸುಲಭ ಾಗಿ ಓದುವಂತೆ ಅದನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಹಲಗೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಬರೆ. 3 ಭವಿಷ ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಮಯದ ಕುರಿ ಾಗಿ ಈ
ಸಂದೇಶ. ಈ ಸಂದೇಶವು ಅಂತ್ಯದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಇದೆ. ಇದು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯವು ಎಂದಿಗೂ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರು;
ಅದನು್ನ ನಿರೀ ಸು ಾ್ತ ಇರು. ಆ ಸಮಯವು ಬರುವದು. ಅದು
ತಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಾವ ಜನರು ಅದರ ವಿಚಾರ ಾಗಿ ಕೇಳಲು
ನಿ ಾಕರಿಸುವರೋ ಅವರಿ ಾಗಿಈ ಸಂದೇಶವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆಒಬ್ಬ
ಸತು್ಪರುಷನುಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಂಬುವನು. ಆಸತು್ಪರುಷನು ಾನು
ನಂಬಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಬದುಕುವನು.”

5 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದು್ದ: “ಒಬ್ಬನನು್ನ ಾ್ರ ಾರಸವು
ೕಸಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠನ ಗವರ್ವು

ಅವನನು್ನ ೕಸಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ
ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಅವನುಮರಣದಂತಿರುವನು. ಅವನಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಹೆಚೆ್ಚಚು್ಚ ಬೇಕು. ಮರಣದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತಯೇ ಇರದು. ಅವನು
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು. ಆ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ
ಕೈದಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವನು. 6ಆದರೆ ಬೇಗನೇ ಅವರೆ ಾ್ಲ
ಇವನನು್ನ ನೋಡಿ ನ ಾಡುವರು. ಅವನ ಸೋಲುವಿಕೆಯ ಕಥೆಗಳನು್ನ
ವಣಿರ್ಸುವರು; ನ ಾಡು ಾ್ತ, ‘ಎಂ ಾ ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ, ಅಷೆ್ಟ ಾ್ಲ
ಸಂ ಾದಿಸಿದವನು ಅದನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅವನು
ಾಲಗಳನು್ನ ವಸೂಲಿ ಾಡಿ ತನ್ನನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡನು.’
7 “ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ಮನುಷ ್ಯನೇ, ನೀನು ಜನರಿಂದ ಹಣವನು್ನ

ಸುಲಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಜನರು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿ
ತಮಗೆ ಏ ಾಯಿತೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಏಳುವರು. ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು. ಆಗ
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ನೀನು ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವೆ. 8 ಎಷೊ್ಟೕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ನೀನು
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿರುವೆ. ಅವರು ನಿನಿ್ನಂದ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಅಪಹರಿಸುವರು. ನೀನು ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದಿರುವೆ;
ದೇಶಗಳನೂ್ನ ನಗರಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿರುವೆ. ಅಲಿ್ಲಯ ಎಷೊ್ಟೕ
ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿರುವೆ.

9 “ ೌದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿ ಧನಿಕ ಾದವನಿಗೆ ಬಹಳ
ಕೇ ಾಗುವುದು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಂದು ಸುರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಲು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾಗೆ ಾಡುವದರಿಂದ
ಬೇರೆ ಜನರು ಅವನಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವನು
ತಿಳಿಯು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವವು.
10 ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ನೀನು ೕಜನೆ ಾಡಿರುವೆ.
ಆದರೆಆ ೕಜನೆಗಳುನಿನ್ನಮನೆಗೆ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ತಂದೊಡು್ಡವವು.
ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆ. 11 ಗೋಡೆಯ ಕಲು್ಲಗಳು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಕೂಗುವವು. ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಮರದ ಜಂತೆಗಳು ಸಹ ನೀನು
ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಾ ಹೇಳುವವು.

12 “ಪಟ್ಟಣ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವನಿಗೂ ಪಟ್ಟಣದ
ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವವನಿಗೂ
ಕೇ ಾಗುವದು. 13 ಆ ಜನರು ಕಟು್ಟವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಡುವ
ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವರು ಾಡಿದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲವೂ
ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವದು. 14 ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರು
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಹೇಗೆ ನೀರು
ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹರಿಯುತ್ತದೋ ಾಗೆ ಈ ವತರ್ ಾನವು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ
ಹಬು್ಬವದು. 15 ಾನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಇತರರು ಸಂಕಟಪಡುವಂತೆ
ಾಡುವವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೇಡು ಉಂಟಾಗುವದು. ಸಿಟಿ್ಟನ ಭರದಲಿ್ಲ

ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಇತರ ಜನರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿಬಿಡುವನು. ಅವನು
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ಅವರನು್ನ ಅಮಲೇರಿದವರಂತೆಯೂಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರುವವರಂತೆಯೂ
ಪರಿಗಣಿಸು ಾ್ತನೆ.

16 “ಆದರೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆ ಕೋಪವು ಯೆಹೋವನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲರುವ
ವಿಷದ ಾತೆ್ರಯಂತಿರುವುದು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಆ ಕೋಪವನು್ನ
ರುಚಿನೋಡುವನು ಮತು್ತ ಅಮಲೇರಿದವನಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಕುಸಿದುಬೀಳುವನು.

“ದುಷ್ಟ ಅಧಿಪತಿಯೇ, ನೀನು ಆ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವೆ. ನಿನಗೆ
ಅವ ಾನವೇ ಹೊರತು, ಾನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರನು್ನ ಾಯಗೊಳಿಸಿರುವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಅಪಹರಿಸಿರುವೆ. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ, ಅದರಿಂ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರ ನಿಮಿತ್ತ ನೀನು
ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿರುವೆ. ಅಲಿ್ಲಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ನೀನು ಾಡಿದ
ಾನಿ, ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಕಟದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನಗೆ

ಹೆದರಿಕೆಯುಂಟಾಗಿದೆ.”

ವಿಗ್ರಹಗಳ ವಿಷಯ ಾದ ಸಂದೇಶ
18 ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಸುಳು್ಳ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಬ್ಬನು ಲೋಹದಿಂದ
ಾಡಿದ ಕೇವಲ ವಿಗ್ರಹವಷೆ್ಟ. ಅದು ಕೇವಲ ಜಡಮೂತಿರ್.

ಅದನು್ನ ಾಡಿದವನು, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವದೆಂದು
ೕಚಿಸುವದು ಶುದ್ಧ ಮೂಖರ್ತನ. ಆ ಮೂತಿರ್ಯು
ಾ ಾಡುವೂದೂ ಇಲ್ಲ. 19 ಆ ಮೂತಿರ್ಗೆ “ಎದೆ್ದೕಳು” ಎಂದು

ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು! ಾ ಾಡ ಾಗದ ಒಂದು ಕಲಿ್ಲಗೆ
“ಎಚ್ಚರ ಾಗು” ಎಂದು ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು! ಅವುಗಳು
ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಾಡಲಿ ಾ್ಕಗುವದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದರೂ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಲಿ್ಲ
ಜೀವವಿಲ್ಲ.
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20 ಆದರೆ ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಾಗಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಎ ಾ್ಲ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳುಆತನಮುಂದೆ
ೌನದಿಂದಿದು್ದ ಆತನನು್ನ ೌರವಿಸತಕ್ಕದು್ದ.

3
ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಾ್ರಥರ್ನೆ

1ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಾ್ರಥರ್ನೆ:

2ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದೆನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿವೆ.

ನಮ್ಮ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.

ದಯ ಾಡಿ, ಆ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದಿವಸಗಳಲೂ್ಲ
ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡು.

ಅದರ ತೆಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡ.

3ತೇ ಾನಿನಿಂದಯೆಹೋವನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವನು ಾ ಾನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯು ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಮುಚು್ಚತ್ತದೆ.
ಅವನ ಸೊ್ತೕತ್ರವು ಭೂಲೋಕವನು್ನ ತುಂಬುತ್ತದೆ.

4 ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದು
ಹೊಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಹೊಳಪು.

ಆ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಅಂ ಾ ಶಕಿ್ತಯು ಅಡಕ ಾಗಿದೆ.
5ರೋಗವು ಆತನಮುಂದೆ ಹೊರಟಿತು.

ಾಶಕನು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.
6ಯೆಹೋವನು ನಿಂತು ಪ್ರಪಂಚದ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿದನು.

ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದನು.
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ಅವರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು.
ತ ಾಂತರಗಳಿಂದ ಪವರ್ತಗಳು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವು.

ಆದರೆ ಅದೇ ಪವರ್ತಗಳು ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಬಿದ್ದವು.
ಪು ಾತನ ಾಲದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬಿದು್ದಹೋದವು.

ಾಗೆ ಾಡಲು ದೇವರು ಾ ಾಗಲೂ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
7 ಕೂ ಾನಿನ ನಗರಗಳು ಸಂಕಟದಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.

ಮಿ ಾ್ಯನಿನಮನೆಗಳುಹೆದರಿ ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದವು.
8ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನದಿಗಳಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ ೕ?

ತೊರೆಗಳಮೇಲೆ ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ ೕ?
ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ ೕ?

ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ರಥಗಳ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ
ಾಡಿ ಾಗ ಕೋಪಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ ೕ?

9ಆ ಾಗೂ್ಯ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೇಘದ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಈ ಲೋಕದ ಮನುಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ

ಾ .

ಭೂಮಿಯು ನದಿಯನು್ನ ಇ ಾ್ಭಗ ಾಗಿ ಾಡಿತು.
10ಪವರ್ತಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಡುಗಿದವು.

ನೆಲದಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಯಿತು.
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ತನಗಿದ್ದ ಶಕಿ್ತ ಹೋದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ
ಸಮುದ್ರವು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಶಬ್ದ ಾಡಿತು.

11ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಕಳಕೊಂಡವು.
ಹೊಳೆಯುವ ನಿನ್ನ ಮಿಂಚುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವು
ಪ್ರ ಾಶಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದವು.

ಆ ಮಿಂಚುಗಳು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂರಿಬರುವ ಭಜಿರ್,
ಾಣಗಳಂತಿದ್ದವು.

12ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ನೀನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ನಡೆದೆ.
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ಮತು್ತ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆ.
13ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು ನೀನು ಬಂದೆ.

ನೀನು ಆರಿಸಿದ್ದ ಾಜನನು್ನ ಜಯದ ಕಡೆಗೆ ನಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬಂದೆ.

ಪ್ರತೀ ದುಷ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕನನು್ನ ನೀನು ಸಂಹರಿಸಿದೆ.
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರಮುಖನಿಂದಿಡಿದು
ಪ್ರಮುಖನಲ್ಲದವನವರೆಗೂ ನೀನು ಹತಿಸಿದೆ.

14ವೈರಿಗಳ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ೕಶೆಯ
ಕೋಲಿನಿಂದ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆ.

ಆ ಸೈನಿಕರು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ನ ್ಮಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದರು.

ರಸೆ್ತಯಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಬಡಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ದೋಚಿದ ಪ್ರ ಾರ
ನಮ್ಮನೂ್ನ ಸುಲಭ ಾಗಿ ಗೆಲು್ಲವೆವೆಂದು ಅವರು ನೆನೆಸಿದ್ದರು.

15ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿಂದ ನಡೆಸಿದೆ.
ಅವುಗಳುಆಮ ಾ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಕದಡಿಬಿಟ್ಟವು.

16ಆ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ನನ್ನ ಶರೀರವೆ ಾ್ಲ ನಡುಗಿತು.
ಆಶ್ಟಯರ್ದಿಂದ ಾನು ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿದೆ.

ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ
ಾನು ನಡುಗುವವ ಾಗಿ ನಿಂತೆನು.

ಅವರು ಜನರಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಬರು ಾಗ
ಾನು ಅವರ ಾಶನದ ದಿವಸವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾ ಾಗಲೂಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು

17ಅಂಜೂರದಮರಗಳಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೂ
ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳು ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೂ

ಎಣೆ್ಣಮರಗಳಲಿ್ಲ ಆಲೀವ್ ಾಯಿಗಳುಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೂ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಪೈರು ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೂ

ಹಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾವ ಕುರಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
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ಕೊಟಿ್ಟಗೆ ಳಗೆ ಾವ ಪಶುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
18 ಾನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು.

ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವೆನು.

19ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಜಿಂಕೆಯಂತೆವೇಗ ಾಗಿ ಓಡಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ನಡೆಸುವನು.

ಸಂಗೀತ ನಿದೇರ್ಶಕನಿಗೆ. ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಾಡತಕ್ಕದು್ದ.
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