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ஆகாய்
ஆச ரியர்
தீர்க்கதரிச ஆகாய் இந்த புத்தகத்தன்

ஆச ரியர் என்று ஆகாய் 1:1, ெசால்லுகறது.
எருசேலமின் யூதர்களுக்கு நான்கு
ெசய்த கைள பதவ ட்டிருக்க றார். ஆகாய் 2:3
ன்படி தீர்க்கதரிச , எருசேலமின் அழிவுக்கு
முன்ேப ஆலயத்ைதப் பார்த்தருக்க றார்.
இஸ்ரேவல் ஜாத களின் ெவளிச்சமாக,
தன்னுைடய உரிைமயான இடத்ைத
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும்படி அத க
வாஞ்ைசயாய்இருக்க றான்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறயகமு 520ல்எழுதப்பட்டது.
இதுபாப ேலானியசைறயருப்ப ற்குபன்பு

எழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
எருசேலமில் வாழ்ந்த மக்களுக்கும்,

சைறயருப்பல் இருந்து தரும்ப வந்த
மக்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
சைறயருப்பல் இருந்து தரும்ப

வந்த யூதர்கள் அந்த நைலைமயல்
தருப்த அைடயாமல், வசுவாசத்ேதாடு
எழுந்து ஆலயத்ைத கட்ட முயற்ச
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எடுக்கும்படி உற்சாகப்படுத்துகறான்,
அப்படி ஆலயத்ைத கட்டுக றவர்கைள,
ெயேகாவா ேதவன் ஆச ர்வத ப்பார்
என்றும் உற்சாகப்படுத்துகறான்.
முரட்டாட்டம் ெசய்தருந்தாலும் ஆண்டவரின்
காரியத்தல் இடம் உண்டு என்றும்
உற்சாகப்படுத்துகறான்.

ைமயக்கருத்து
ேதவாலயத்ைததரும்பகட்டுதல்
ெபாருளடக்கம்
1ஆலயத்ைதக்கட்டஅைழப்பு. — 1:1-15
2 ேதவனில்ைதரியம் ெகாள்ளுங்கள்— 2:1-
9

3 பரிசுத்தமான வாழ்க்ைகக்கு அைழப்பு —
2:10-19

4 வருங்காலத்தல் நம்ப க்ைக ைவக்க
அைழப்பு— 2:20-23

ேதவனுைடய வீட்ைடக் கட்டுவதற்குக்
கட்டைள

1 ராஜாவாகய தரியு அரசாண்ட இரண்டாம்
வருடம் ஆறாம் மாதம் முதலாம்ேததய ேல,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத ஆகாய்
என்னும் தீர்க்கதரிச யன் மூலமாக
ெசயல்த ேயலின் மகனாகய ெசருபாேபல்
என்னும் யூதாவன் தைலவனுக்கும்,
ேயாத்சதாக்கன் மகனாகய ேயாசுவா
என்னும்ப ரதானஆசாரியனுக்கும்உண்டாக ,
அவர் ெசான்னது என்னெவன்றால்:
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2 இந்த மக்கள் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்ைதக் கட்டுக றதற்கு ஏற்றகாலம்
இன்னும் வரவல்ைல என்கறார்கள் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
3ஆனாலும் ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிச யன்
மூலமாகக் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
உண்டாக , அவர் ெசால்லுகறார்: 4 இந்த
வீடு பாழாய்க்க டக்கும்ேபாது, நீங்கள்
ேமல்தளமுள்ள உங்கள் வீடுகளில்
குடியருக்கேவண்டிய காலம் இதுேவா?
5 இப்ேபாதும் ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்: உங்கள் வழிகைளச்
ச ந்த த்துப்பாருங்கள். 6 நீங்கள்
அதகமாக வைதத்தும் ெகாஞ்சமாக
அறுத்துக்ெகாண்டுவருகறீர்கள்; நீங்கள்
சாப்ப ட்டும் தருப்தயாகவல்ைல; குடித்தும்
நைறவைடயவல்ைல; நீங்கள் உைட
உடுத்தயும்ஒருவனுக்கும்குளிர்வ டவல்ைல;
கூலிையச் சம்பாத க்க றவன் ெபாத்தலான
ைபய ேல ேபாடுக றவனாக அைதச்
சம்பாத க்க றான். 7 உங்கள் வழிகைளச்
ச ந்த த்துப்பாருங்கள் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 8 நீங்கள்
மைலயன்ேமல் ஏற ப்ேபாய், மரங்கைள
ெவட்டிக்ெகாண்டுவந்து, ஆலயத்ைதக்
கட்டுங்கள்; அதன்ேமல் நான்
ப ரியமாயருப்ேபன், அதனால் என்
மகைம ெவளிப்படும் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 9 அதகமாக வருெமன்று
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நீங்கள் எத ர்பார்த்தருந்தும், இேதா,
ெகாஞ்சம் கைடத்தது; நீங்கள் அறுத்து
வீட்டுக்குக் ெகாண்டுவந்தும், நான் அைத
ஊதப்ேபாடுக ேறன்; எதனாெலன்றால்,
என் வீடு பாழாய்க் க டக்கும்ேபாது, நீங்கள்
எல்ேலாரும் அவனவன் தன்தன் வீட்டிற்கு
ஓடிப்ேபாக றீர்கேள, இதனாேல என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
10 ஆதலால் உங்கள்ேமல் இருக்கற
வானம் பனிையப் ெபய்யாமலும்,
பூமி பலைனக் ெகாடுக்காமலும்
ேபானது. 11 நான் நலத்தன்ேமலும்,
மைலகளின்ேமலும், தானியத்தன்ேமலும்,
புது த ராட்ைசரசத்தன்ேமலும்,
எண்ெணயன்ேமலும், பூமியல் வைளகற
எல்லாவற்றன்ேமலும், மனிதர்களின்ேமலும்,
மிருகங்களின்ேமலும், ைகேவைல
அைனத்தன்ேமலும் வறட்சைய
வருவத்ேதன்என்றார்.
மக்களின்கீழ்ப்படிதல்

12 அப்ெபாழுது ெசயல்த ேயலின்
மகனாகய ெசருபாேபலும், ேயாத்சதாக்கன்
மகனாகய ேயாசுவா என்னும் ப ரதான
ஆசாரியனும், இஸ்ரேவல் மக்களில்
மீதயான* அைனவரும் தங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்கும், தங்கள்

* அத்த யாயம் 1:12 1:12 பாப ேலானின் சைறயருப்பல்
மீந்தவர்கள்
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ேதவனாகய ெயேகாவா அனுப்பன
ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிச யனுைடய
வார்த்ைதகளுக்கும் ெசவெகாடுத்தார்கள்,
மக்கள் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகப்
பயந்தருந்தார்கள். 13 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய தூதனாகய ஆகாய்,
ெயேகாவா தூதனுப்பய வார்த்ைதயன்படி
மக்கைள ேநாக்க : நான் உங்கேளாேட
இருக்க ேறன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றான். 14பன்புெயேகாவா
ெசயல்த ேயலின் மகனாகய ெசருபாேபல்
என்னும் யூதாவன் தைலவனுைடய
ஆவையயும், ேயாத்சதாக்கன் மகனாகய
ேயாசுவா என்னும் ப ரதான ஆசாரியனுைடய
ஆவையயும் மக்களில் மீதயான
எல்ேலாருைடய ஆவையயும் எழுப்பனார்;
அவர்கள் வந்து, தங்கள் ேதவனாகய
ேசைனகளுைடய ெயேகாவாவன்
ஆலயத்த ேல ேவைலெசய்தார்கள். 15 தரியு
ராஜாவன் ஆட்சயன் இரண்டாம் வருடம்
ஆறாம் மாதம்இருபத்துநான்காம் ேததய ேல
இதுநடந்தது.

அத்த யாயம் 2
வரப்ேபாகும்மகைம

1 ராஜாவாகய தரியு அரசாண்ட ஏழாம்
மாதம் இருபத்ெதான்றாம் ேததய ேல
ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிச யன்
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மூலமாக, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
உண்டானது; அவர்: 2 நீ ெசயல்த ேயலின்
மகனாகய ெசருபாேபல் என்னும் யூதாவன்
தைலவேனாடும், ேயாத்சதாக்கன்
மகனாகய ேயாசுவா என்னும்
ப ரதான ஆசாரியேனாடும், மக்களில்
மீதயானவர்கேளாடும் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: 3 இந்த ஆலயத்தன்
முந்தன மகைமையக் கண்டவர்களில்
உங்களுக்குள்ேள மீதயாயருக்க றவர்கள்
யார்? இப்ெபாழுது இது உங்களுக்கு
எப்படித் ேதான்றுகறது? அதற்கு இது
உங்கள் பார்ைவயல் ஒன்றுமில்லாததுேபால்
ேதான்றுகறதல்லவா? 4 ஆனாலும்
ெசருபாேபேல, நீ த டன்ெகாள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; ேயாத்சதாக்கன்
மகனாகய ேயாசுவா என்னும் ப ரதான
ஆசாரியேன, நீ த டன்ெகாள்; ேதசத்தன்
எல்லா மக்கேள, நீங்கள் த டன்
ெகாள்ளுங்கள், ேவைலைய நடத்துங்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
நான் உங்களுடேன இருக்க ேறன்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 5 நீங்கள் எக ப்தலிருந்து
புறப்படுக றேபாது நான் உங்கேளாேட
உடன்படிக்ைகெசய்த வார்த்ைதயன்படிேய,
என் ஆவயானவரும் உங்கள் நடுவல்
நைலெகாண்டிருப்பார்; பயப்படாேதயுங்கள்.
6 ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்:
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ெகாஞ்சக்காலத்த ற்குள்ேள இன்னும்
ஒருமுைற நான் வானத்ைதயும், பூமிையயும்,
சமுத்த ரத்ைதயும், ெவட்டாந்தைரையயும்
அைசயச்ெசய்ேவன். 7 சகல ேதசங்கைளயும்
அைசயச்ெசய்ேவன், சகல ேதசங்களாலும்
வரும்பப்பட்டவர் வருவார்; இந்த ஆலயத்ைத
மகைமயனால் நைறயச்ெசய்ேவன்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 8 ெவள்ளியும் ெபான்னும்
என்னுைடயது என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 9 முந்தன
ஆலயத்தன் மகைமையக்காட்டிலும்,
இந்தப் ப ந்தன ஆலயத்தன் மகைம
ெபரிதாயருக்கும் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; இவ்வடத்த ேல
சமாதானத்ைதக் கட்டைளயடுேவன் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா உைரக்க றார்
என்றுெசால்என்றார்.

கைறபட்ட மக்கள்
10 தரியுவன் ஆட்சயன் இரண்டாம்

வருடம் ஒன்பதாம் மாதம் இருபத்த நான்காம்
ேததய ேல, ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிச யன்
மூலமாகக் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
உண்டானது; அவர்: 11 ஒருவன் தன்
ஆைடயன் ெதாங்கலிேல பரிசுத்த
மாம்சத்ைதக் ெகாண்டுேபாகும்ேபாது
தன் ஆைடயன் ெதாங்கல்,
அப்பத்ைதயாகலும், சாதத்ைதயாகலும்,
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த ராட்ைசரசத்ைதயாகலும்,எண்ெணையயாகலும்,
மற்ெறந்த உணைவயாகலும்
ெதாட்டால் அது பரிசுத்தமாகுேமா
என்று நீ ஆசாரியர்களிடத்தல் ேவத
நயாயத்ைதப்பற்ற க் ேகள் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்
என்றார். 12 அதற்கு ஆசாரியர்கள்
மறுெமாழியாக: பரிசுத்தமாகாது என்றார்கள்.
13 பணத்தால் தீட்டுப்பட்டவன் அைவகளில்
எைதயாகலும்ெதாட்டால்,அதுதீட்டுப்படுேமா
என்று ஆகாய் ேமலும் ேகட்டான்; அதற்கு
ஆசாரியர்கள் மறுெமாழியாக: தீட்டுப்படும்
என்றார்கள். 14 அப்ெபாழுது ஆகாய்;
அப்படிேய இந்த மக்களும் இந்த ேதசத்தாரும்
என் சமுகத்தல் இருக்கறார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அவர்களுைடய
ைககளின் எல்லா ெசயல்களும் அப்படிேய
இருக்க றது;அவர்கள்அங்ேகெகாண்டுவந்து
பைடக்க றதும்தீட்டுப்பட்டிருக்க றது.

வாக்களிக்கப்பட்டஆசீர்வாதம்
15 இப்ேபாதும் ெயேகாவாவுைடய

ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்கு ஒரு கல்லின்ேமல்
ஒரு கல் ைவக்கப்பட்டதுமுதல் நடந்தைத
உங்கள் மனத ேல ச ந்த த்துப்பாருங்கள்.
16 அந்த நாட்கள்முதல் ஒருவன் இருபது
மரக்காலாகக் கண்ட தானியக் குவயலிடம்
வந்தேபாது, பத்து மரக்கால் மாத்த ரம்
இருந்தது; ஒருவன் ஆைலயன் ெதாட்டியல்
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ஐம்பது குடம் ெமாள்ள ஆைலயனிடத்த ேல
வந்தேபாது இருபது குடம் மாத்த ரம்
இருந்தது. 17 பஞ்சுக்காய்களினாலும்,
வஷப்பனியனாலும், கல்மைழயனாலும்
உங்கைள உங்கள் ைககளின்
ேவைலகளிெலல்லாம் அடித்ேதன்;
ஆனாலும் நீங்கள் என்னிடத்தல் மனைதத்
தருப்பாமல்ேபானீர்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 18 இப்ேபாதும் இதற்கு
முந்தன காலத்தல் நடந்தைத உங்கள்
மனத ேல ச ந்த த்துப்பாருங்கள்; ஒன்பதாம்
மாதம் இருபத்த நான்காம் ேததயாகய
இந்நாள்முதல் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் அஸ்தபாரம் ேபாடப்பட்ட
அந்நாள்வைரக்கும் ெசன்ற காலத்தல்
நடந்தைத உங்கள் மனத ேல
ச ந்த த்துப்பாருங்கள். 19 களஞ்சயத்தல்
இன்னும் வைதத்தானியம் உண்ேடா?
த ராட்ைசச்ெசடியும், அத்தமரமும்,
மாதுளம்ெசடியும், ஒலிவமரமும் பழங்கைளக்
ெகாடுக்கவல்ைலேய; நான் இன்றுமுதல்
உங்கைள ஆசீர்வத ப்ேபன் என்று
ெசால்லுகறார் என்றான்.

ெசருபாேபல்ஒருமுத்தைர ேமாத ரம்
20 இருபத்த நான்காம் ேததயாகய

அேத நாளிேல ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத இரண்டாவதுமுைற ஆகாய்
என்பவனுக்கு உண்டாக , அவர்: 21 நீ
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யூதாவன் தைலவனாகய ெசருபாேபேலாேட
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால், நான்
வானத்ைதயும் பூமிையயும் அைசயச்ெசய்து,
22 இராஜ்யங்களின் சங்காசனத்ைதக்
கவழ்த்து, ேதசங்களுைடய ராஜ்யங்களின்
ெபலத்ைத அழித்து, இரதத்ைதயும்
அதல் ஏறயருக்க றவர்கைளயும்
கவழ்த்துப்ேபாடுேவன்; குதைரகேளாேட
அைவகளின்ேமல் ஏறயருப்பவர்களும்
அவரவர் தங்கள் தங்கள் சேகாதரனின்
பட்டயத்தனாேல வழுவார்கள்.
23 ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்:
ெசயல்த ேயலின் மகனாகய ெசருபாேபல்
என்னும்என்ஊழியக்காரேன,உன்ைனநான்
அந்நாளிேல ேசர்த்துக்ெகாண்டு, உன்ைன
முத்தைர ேமாத ரமாக ைவப்ேபன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நான் உன்ைனத்
ெதரிந்துெகாண்ேடன் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா உைரக்க றார் என்று ெசால்
என்றார்.
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