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ಹಬಕೂ ್ಕಕನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹಬಕೂ್ಕಕನಿಂದ

ನುಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ದೈ ೕಕಿ್ತ ಎಂದು ಹಬ 1:1 ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ
ಹೆಸರಿಗೆ ಅತೀತ ಾಗಿ ಾವುಮೂಲತಃ ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೇನು
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವನು “ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹಬಕೂ್ಕಕನು” ಎಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಗತಿಯು ಅವನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದವನು ಮತು್ತ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಪರಿಚಯದಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 612-605 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ನಡೆದಿರಬಹುದು.
ಹಬಕೂ್ಕಕನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಪತನಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ

ದ ಣ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಯೆಹೂದದಜನರು (ದ ಣ ಾಜ್ಯ)ಮತು್ತ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿರುವದೇವರ

ಜನರಿಗಿರುವ ಾ ಾನ್ಯ ಪತ್ರ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇವರು ಾನು ಆದುಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ ಅವರ ವೈರಿಗಳ

ಕೈಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಕಟದ ಮೂಲಕ ಾದುಹೋಗಲು ಏಕೆ
ಅನುಮತಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಹಬಕೂ್ಕಕನು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ದೇವರು ಉತ್ತರಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಹಬಕೂ್ಕಕನ ನಂಬಿಕೆಯು
ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ ಾಯಿತು, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ಸಂರಕ್ಷಕ ಾಗಿ,
ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಡುವವರನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಎಂದು
ೕಷಿಸುವುದು, ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಾವರ್ ೌಮ
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ಶೂರ ಾಗಿ, ಒಂದು ದಿನ ಅ ಾ್ಯಯಸ್ಥ ಾದ ಾಬಿಲೋನಿಯದವರಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ೕಷಿಸುವುದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ
ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ. ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಪುಸ್ತಕವು ಆಹಂ ಾರಿಗಳು
ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ನೀತಿವಂತರು ದೇವರಲಿ್ಲನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಜೀವಿಸು ಾ್ತರೆ ಎಂಬ ಚಿತ್ರಣವನು್ನ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ (2:4).

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಾವರ್ ೌಮ ಾದ ದೇವರನು್ನ ನಂಬುವುದು

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಹಬಕೂ್ಕಕನ ದೂರುಗಳು— 1:1-2:20
2. ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಾ್ರಥರ್ನೆ— 3:1-19

ಹಬಕೂ್ಕಕನ ದೂರು
1ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹಬಕೂ್ಕಕನಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಎಷು್ಟ ಾಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ

ರೆಯಿಡುತಿ್ತರಬೇಕು? ನೀನು ಎಷು್ಟ ಾಲ ಕೇಳದೇ
ಇರುವಿ?

ಹಿಂಸೆ, ಹಿಂಸೆ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ರ ಸದೇ ಇರುವಿ.
3 ಕೇಡನೆ್ನೕ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಏಕೆ ಾಣಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದಿ್ದ? ಕಷ್ಟವನೆ್ನೕಕೆ

ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡಿರುವೆ?
ಹಿಂಸೆ ಾಧೆಗಳು ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಇದೆ್ದೕ ಇವೆ; ಜಗಳ ಾಗುತಿ್ತದೆ

ಾ್ಯಜ್ಯವೇಳುತಿ್ತದೆ.
4 ಹೀಗಿರಲು ಧ ೕರ್ಪದೇಶವು ಜಡ ಾಗಿದೆ, ಾ್ಯಯವು ಎಂದಿಗೂ

ಾಧ್ಯ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ;
ದುಷ್ಟರು ಶಿಷ್ಟರನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಾ್ಯಯವೂ

ವಕ್ರ ಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ದೇವರಉತ್ತರ
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5 ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧೆ್ಯ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ. ಅದರಿಂದ
ನೀವು ಬೆರ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ;

ನಿಮ್ಮ ಾಲದಲೆ್ಲೕ ಾನು ಒಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವೆನು. ಾನು
ಆ ಾಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ಎಷು್ಟ ತಿಳಿಹೇಳಿದರೂ ನೀವು
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

6 ಇಗೋ, ಾನು ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗಳೂ, ತೀಕ್ಷ ್ಣಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರುವ
ಕಸಿ್ದೕಯ* ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ
ಎಬಿ್ಬಸುತೆ್ತೕನೆ;

ಆ ಜನರು ಭಯಂಕರರೂ, ಉಗ್ರರೂ ಆಗಿ ತಮ್ಮದಲ್ಲದ
ಸಂ ಾ್ಥನವನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಸಂಚರಿಸುವರು.

7 ಅವರ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಾ್ಯಯ ನೀತಿಯನೂ್ನ
ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು; ಅವರ ಸ್ವ ಾಮಥ್ಯರ್, ಸ್ವ ೌರವಕೆ್ಕ
ಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವರು.

8 ಅವರ ಕುದುರೆಗಳು ಚಿರತೆಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡಬಲ್ಲವು,
ಸಂಜೆಯ ತೋಳಗಳಿಗಿಂತ ಚುರು ಾಗಿವೆ;

ಅದರ ಸ ಾರರು ರಭಸದಿಂದ ಾರಿಬರುವರು, ಬೇಟೆಯನು್ನ
ಕಬಳಿಸಲು ಾರಿ ಬರುವ ರಣಹದಿ್ದನಂತೆ ದೂರದಿಂದ
ಾರಿಬರುವರು.

9ಹಿಂಸೆ, ಾಧೆಯನು್ನ ಗುರಿ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡೆಮುನು್ನಗಿ್ಗ ಬರುವರು.
ಜನರನು್ನ ಮರಳಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಗುಂಪು

ಕೂಡಿಸುವರು.
10ಅವರು ಅರಸರನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು. ಸರ ಾರರು

ಅಧಿಪತಿಗಳುಅವರ ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವರು.
ಒಂದೊಂದು ಕೋಟೆಯನೂ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಧೂಳಿಪಟ ಾಡುವರು.
11 ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಬಂದು ಾಯ ಾಗುವರು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ

ಬಲವೇ ದೇವರು ಎಂದು ಾವಿಸಿ ಅಹಂ ಾರದಿಂದ
* 1:6 1:6 ಕಸಿ್ದೕಯಅಥ ಾ ಾಬೆಲ್.
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ದೇವರನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ದೈವಕೋಪಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವರು.

ಪ್ರ ಾದಿಯಮತೊ್ತಂದು ಆ ೕಪಣೆ
12ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯೇ, ನೀನು

ಅ ಾದಿಯಿಂದಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ, ಾವು ಖಂಡಿತ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿರುವೆ;

ಶರಣನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ನಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿರುವೆ.

13 ನೀನು ಕೇಡನು್ನ ಬಯಸುವಂತಹ ದೇವರಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ
ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನ ರಕ್ಷಣೆ ನ ್ಮಂದಿಗಿದೆ.

ಆದರೆ ನಮ ಾಗುತಿ್ತರುವ ಕೇಡನು್ನ ನೋಡಿಯೂ ಏಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವೆ?
ದುಷ್ಟರು ತಮಗಿಂತ ೕಗ ್ಯನನು್ನ ಕಬಳಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿಏಕೆ

ಸುಮ್ಮನಿರುವೇ?
14 ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಏಕೆ ತಂದಿದಿ್ದೕ,

ಆಳುವವನಿಲ್ಲದ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳ ಗತಿಗೆ ಏಕೆ ಬರ ಾಡಿದಿ್ದೕ?
15 ನಲಿ ಾಡು ಾ್ತ ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಳಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು

ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಾಚಿಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕೋ?

16 ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಆ ಾಧನೆ ಾಡು ಾ್ತ ಬಲಿ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ, ತಮ್ಮ
ಜಾಲಗಳ ಎದುರು ಧೂಪ ಾಕು ಾ್ತರೆ;

ಅವುಗಳಮೂಲಕವೇ ಅವರ ಭೋಜನವುಪುಷಿ್ಟ ಾಯಿತು, ಅವರ
ಆ ಾರವು ರುಚಿ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

17 ಹೀಗಿರಲು, ತಮ್ಮ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ಅವರು ನಿತ್ಯವೂ
ಸುರಿಯುತಿ್ತರಲೋ, ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಕರುಣಿಸದೆ ಸ ಾ
ಸಂಹರಿಸುತಿ್ತರಬೇಕೋ?

2
ದೇವರಉತ್ತರ



ಹಬಕೂ್ಕಕನು 2:1 v ಹಬಕೂ್ಕಕನು 2:6

1 ನನ್ನ ಕೋವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಬುರುಜಿನ ಮೇಲೆ
ನೆಲೆ ಾಗಿರುವೆನು.

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳುವನೋ ನನ್ನ ಆ ೕಪಣೆಯನು್ನ
ನಿ ಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ಾವ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೋ ಎಂದು ಎದುರುನೋಡುವೆನು
ಅಂದುಕೊಂಡನು.

2ಆಗಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈಉತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
“ನಿನ ಾದ ದಶರ್ನವನು್ನ ಬರೆದಿಡು; ಓದುವವರು ಸುಲಭ ಾಗಿ

ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಓದಲು ಅನುಕೂಲ ಾಗುವಂತೆ ಹಲಿಗೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಕೆತಿ್ತಡು!

3 ಸೂಕ್ತ ಾಗು ನಿಯಮಿತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಕಂಡದು್ದ
ನೆರವೇರುವುದು, ಅದರ ಅಂತಿಮ ಪರಿಣಾಮ ಶೀಘ್ರದಲೆ್ಲೕ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

ತಡ ಾದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಾದಿರು;ಅದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಕೈಗೂಡುವುದು.
4ಇಗೋ, ದುಷ್ಟನ ಅಂತ ಾತ್ಮವು ತನ್ನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಉಬಿ್ಬಹೋಗಿದೆ,

ಆದರೆ, ನೀತಿವಂತನು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ಬದುಕುವನು.

5 ಅಲ್ಲದೆ ಮದ್ಯ ಾನವು* ೕಸಕರ ಾದ ಾರಣ ದುಷ್ಟನನು್ನ
ಮದವೇರಿಸುವುದು,

ಸ್ವಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಾ ಾಳದಷು್ಟ ಅತಿಆಶೆಗೆಪೆ್ರರೇಪಿಸಿ
ಮೃತು್ಯವಿನಂತೆ ಅತೃಪ್ತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜೀವಿಸುವವರನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಆಕಷಿರ್ಸುವನು.

ಕಸಿ್ದೕಯರ ಅಪ ಾಧಗಳ ಖಂಡನೆ
6 “ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಅವನ ದು ಾಶೆಯ ಾಶಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದವರು

ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದು ಗೇಲಿ, ಅಪ ಾಸ್ಯದ ಾವಣಿ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ರಚಿಸಿ
ಾಡುವರು.

* 2:5 2:5ಮದ್ಯ ಾನವು ಾ್ರ ಾರಸವು ಅಥ ಾ ಐಶ್ವಯರ್.
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‘ಅನ್ಯರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಡವಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಐಶ್ವಯರ್
ಸಂ ಾದಿಸುವವನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳುವುದು,
ಅವನು ಎಷು್ಟ ಾಲ ಹೀಗೆ ಾಡುವನು!’

7 ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಾಲಪಡೆದವರೇ ನಿನಗೆ ಎದು ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವರು, ನಿನಗೆ
ಾಕಿ ಕೊಡಬೇ ಾದವರು ನಿನಗೆಬೆದರಿಕೆ ಾಕಿನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ
ಹೊಡೆದು ಲೂಟಿ ಾಡುವರು.

8ನೀನು ಬಹು ಜನರನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು,ಮನುಷ ್ಯರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ
ದೇಶವನೂ್ನ,

ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ, ಅವುಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಹಿಂಸಿಸಿರುವೆ. ಈ
ಾರಣದಿಂದ, ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಯುವರು.

9 ‘ಕೇಡಿನಿಂದ, ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಗೂಡನು್ನ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು,

ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ೕಸದಿಂದ
ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವವನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ;

10 ನೀನು ಬಹು ಜನರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿದು್ದ ನಿನ್ನ
ಕುಂಟುಂಬಕೆ್ಕ ಅವ ಾನವನೆ್ನೕ ತಂದಂ ಾಯಿತು, ನಿನಗೇ
ನೀನೇ ಕೆಡುಕು ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ.

11 ಗೋಡೆ ಳಗಿಂದ ಕಲು್ಲಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸಿ
ಕೂಗುವವು;ಚಾವಣಿಯ ತೊಲೆಗಳು ಸಹ ಅದಕೆ್ಕ ಾದರ್ನಿ
ಕೊಡುತ್ತವೆ.’

12 ‘ಅ ್ಯೕ, ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನರಹತ್ಯದಿಂದ ಕಟು್ಟವವನೂ, ಊರನು್ನ
ಅ ಾ್ಯಯದಿಂದ ಾ್ಥಪಿಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!

13ಜನರು ದುಡಿದದು್ದ ಬೆಂಕಿಗೆ ತು ಾ್ತಗುವುದು, ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಜನರು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮವು ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವುದು ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲವೇ; ಇದೆಲ್ಲ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನ ಚಿತ್ತವಷೆ್ಟೕ.
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14 ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ನೀರು ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯ ಾನವು
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು.’

15 ‘ನಿನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ಾನಕಕೆ್ಕ ಬೆರಸಿ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ,
ಅವನ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅವರನು್ನ
ಅಮಲೇರಿಸಿದವನೇ, ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!

16 ನೀನು ಾನವಂತನಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸ ಾ್ಮನವ ಾ್ಲ ಅವ ಾನ
ಕಟಿ್ಟಟ್ಟ ಬುತಿ್ತ. ನೀನು ಕುಡಿ ಕುಡಿದು ನಗ್ನ ಾಗು,

ಯೆಹೋವನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಾಪದ ಕೊಡ ತುಂಬಿ
ಅವ ಾನವೇ ನಿನಗೆ ಸಲು್ಲವುದು.

17 ಲೆಬನೋನಿಗೆ ಆದಂಥ ಹಿಂಸೆಯ ಾರವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಡುವುದು, ಮೃಗಪಶುಗಳ ಾಶನವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹೆದರಿಸುವುದು;

ನೀನುಮನುಷ ್ಯರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ ದೇಶವನೂ್ನ, ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ,
ಅವುಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಹಿಂಸಿಸಿರುವೆ.

ಹಿಂಸಿಸಿದ ಾರಣ ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಡುವುದು.
18 ವಿಗ್ರಹ ಕೆತು್ತವವನ ವಿಗ್ರಹ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎರಕದಿಂದ ಾಡಿದ

ಗೊಂಬೆಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಾಭವೇನು? ಾಗೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ರೂಪಿಸುವವರು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಬಿತು್ತವವರು;

ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ನಿಜೀರ್ವ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ತನ್ನ ಕೈಕೆಲಸದ
ಮೇಲೆಯೇ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.’

19 ‘ಮರದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಎಚೆ್ಚತು್ತಕೋ,’ ಜಡ ಾದ ಕಲಿ್ಲನ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ, ‘ಎದೆ್ದೕಳು’ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವವನು
ಬುದಿ್ಧಹೀನನು. ಇಂಥ ಬೊಂಬೆಯು ಬೋಧಿಸೀತೇ?

ಇಗೋ, ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಾ್ದರೆ ಆದರೂ
ಅದರೊಳಗೆ ಜೀವವೇ ಇಲ್ಲ.

20 ಆದರೆ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ;
ಭೂಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಆತನಮುಂದೆ ೌನ ಾಗಿರಲಿ.”
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3
ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಾ್ರಥರ್ನೆ

1 ಶಿಗೊ್ಯೕನೋತ್ ಸ್ವರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹಬಕೂ್ಕಕನ
ಾ್ರಥರ್ನೆ.

2ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೆದರಿದೆ್ದೕನೆ;
ಯೆಹೋವನೇ,ಯುಗದಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಪುನಃ

ಾಡು,ಯುಗದಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸು;
ನೀನು ರೋಷಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ತಂದುಕೋ.
3 ತೇ ಾನಿನಿಂದ* ಕರುಣಾ ಾಗರ ಾದ ದೇವರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ,

ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯು ಾ ಾನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ† ಬರು ಾ್ತನೆ;
ಸೆ ಾ.

ಆತನ ಪ್ರ ಾವವು ಆ ಾಶಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ,
ಆತನಮಹಿಮೆಯು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ತುಂಬುತಿ್ತದೆ;
4 ಆತನ ತೇಜಸು್ಸ ಸೂಯರ್ನಂತಿದೆ, ಆತನ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಿರಣಗಳು

ಹೊರಹೊಮು್ಮತಿ್ತವೆ, ಆತನು ಶಕಿ್ತ ಾಮಥ್ಯರ್ಗಳ ನಿಧಿ.
5 ರೋಗಗಳು ಆತನಿಂದ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗಿವೆ, ಾ್ಯಧಿಯು ಆತನ

ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ.
6ಆತನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಭೂಮಿಯುಅಳೆದನು.‡ ಆತನು ದೃಷಿ್ಟಸಲು

ಜ ಾಂಗಗಳು ಬೆದರುತ್ತವೆ;
ಪು ಾತನ ಪವರ್ತಗಳು ಸೀಳಿಹೋಗುತ್ತವೆ; ಸ ಾತನ ಗಿರಿಶಿಖರಗಳು

ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ; ಆತನ ಆಗಮನವು ಅ ಾದಿಯಿಂದ
ಹೀಗೆಯೇ ಇರುವುದು.

7 ಇಗೋ, ಕೂ ಾನಿನ ಗು ಾರಗಳು ತಳಮಳಗೊಂಡಿವೆ, ಮಿ ಾ್ಯನ್
ದೇಶದ ಡೇರೆಗಳು ನಡುಗುತಿ್ತವೆ.

* 3:3 3:3 ತೇ ಾನಿನಿಂದ ತೇ ಾನ್ ಎದೋಮ್ ದೇಶದ ಜಿಲೆ್ಲ ಾಗಿದು್ದ, ಯೆಹೂದದ
ದ ಣ ಾಗದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. † 3:3 3:3 ಾ ಾನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಾ ಾನ್
ಪವರ್ತವು ಬಂಜರು/ಬರಡು ಸ್ಥಳ ಾಗಿತು್ತ, ಅದು ಸೀ ಾಯಿ ಗಡಿಪ್ರದೇಶ/ಭೂಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಇತು್ತ. ‡ 3:6 3:6ಅಳೆದನು. ಕಂಪಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು ಅಥ ಾ ಅಲು ಾಡಿಸಿದನು.
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8 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ೌದ್ರ ೕ? ಹೊಳೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದಿ್ದ ಾ? ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ
ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುತಿ್ತೕ ೕ?

ಇ ಾ್ಲ, ನೀನು ಜಯರಥಗಳಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿ ೕಡಗಳ ಮೇಲೆ
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು!

9 ನಿನ್ನ ಬಿಲು್ಲ ಈಚೆಗೆ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಆ ಾ, ನಿನ್ನ ತೋಳ್ಬಲದಿಂದ
ಪ್ರ ೕಗಿಸಿದ ಾಣಗಳ ಬಲವು ಜೀವಬುಗೆ್ಗಯನು್ನ
ಭೂಮಿ ಳಗಿನಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವಂತೆ ಾಡಿತು.

ಸೆ ಾ.
10ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ತಳಮಳಗೊಳು್ಳತಿ್ತವೆ;
ಪ್ರ ಾಹದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಶವುಮಳೆಗರೆಯುತಿ್ತದೆ;
ಾಗರವು ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಅಲೆಗಳನು್ನ§ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತು್ತತ್ತದೆ.

11 ಾರಿ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಾಣಗಳ ಬೆಳಕಿಗೆ,
ಮಿಂಚುವ ನಿನ್ನ ಈಟಿಯಹೊಳಪಿಗೆ, ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ಹೆದರಿ ತಮ್ಮ

ಗೂಡಿನಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
12 ನೀನು ಕೋಪ ತಿರ ಾ್ಕರದಿಂದ ಲೋಕವನು್ನ ತುಳಿದುಕೊಂಡು

ಹೋಗುತಿ್ತೕ. ಕೋಪದಿಂದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಾಡುತಿ್ತ.

13 ನಿನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಿ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿಯೂ
ನೀನು ಾ ಾಗಲೂಮುಂ ಾಗಿರುತಿ್ತ;

ದುಷ್ಟರಮನೆಯಮುಖ್ಯಸ್ಥರನು್ನ ಸದೆಬಡೆದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ
ಬುಡಸಮೇತ ಾಗಿ ಜನರಮುಂದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಾಡುವಿ.

ಸೆ ಾ.
14 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ನುಂಗಲು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವ ಾಗಿ

ನನ್ನನು್ನ ಚದುರಿಸಬೇಕೆಂದು
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ನುಗಿ್ಗದ ಅವನ ಭಟರ ತಲೆಯನು್ನ*

ಅವನ ದೊಣೆ್ಣಗಳಿಂದಲೇ ಒಡೆದಿದಿ್ದೕ
§ 3:10 3:10 ಅಲೆಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ ಕೈಗಳನು್ನ. * 3:14 3:14 ತಲೆಯನು್ನ ಅಥ ಾ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ.
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15 ನಿನ್ನ ಅಶ್ವಗಳನು್ನ ಏರಿದವ ಾಗಿ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ತುಳಿಯು ಾ್ತ,
ಮ ಾಜಲ ಾಶಿಗಳನು್ನ ಾದುಹೋಗಿದಿ್ದೕ.

ಪ್ರ ಾದಿಯಭಯವೂಭರವಸವೂ
16 ಅದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಲು ನನ್ನ ಒಡಲು ನಡುಗಿತು, ಆ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ

ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಅದರಿದವು. ಕ್ಷಯವು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರಿತು. ಾನು ನಿಂತ ಾಗೆಯೇ ನಡುಗಿದೆನು.

ವಿಪ ಾ್ಕಲವು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಎದು ಾಯಿಸಿ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವರೆಗೂ ಾನು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಎದುರುನೋಡುವೆನು.

17 ಆ ಾ, ಅಂಜೂರವು ಚಿಗುರದಿದ್ದರೂ, ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಣು್ಣ
ಸಿಕ ್ಕದಿದ್ದರೂ,

ಎಣೆ್ಣ ಮರಗಳ ಉತ್ಪತಿ್ತಯು ಶೂನ್ಯ ಾದರೂ, ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಆ ಾರ
ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಡದಿದ್ದರೂ,

ಕುರಿಹಟಿ್ಟಗಳು ಬರಿ ಾಗಿ ಹೋದರೂ, ಕೊಟಿ್ಟಗೆಗಳಲಿ್ಲ
ದನಕರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಾದರೂ,

18 ಾನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವೆನು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾದ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು.

19 ನನ್ನ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಬಲ; ಆತನು ನನ್ನ ಾಲನು್ನ
ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ,

ಾನು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಓ ಾಡುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ತೆಗೆದದು್ದ;

ನನ್ನ ತಂತಿ ಾದ್ಯದೊಡನೆ ಾಡತಕ್ಕದು್ದ.
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