
ஆபகூக்௧:௧ i ஆபகூக்௧:௫

ஆபகூக்

ஆபகூக்ேதவனிடம்முைறயடுகன்றான்
௧ ஆபகூக் எனும் தீர்க்கதரிச க்கு

ெகாடுக்கப்பட்ட ெசய்த இதுதான்.
௨ கர்த்தாேவ, நான் ெதாடர்ந்து

உம்முைடய உதவைய ேவண்டுக ேறன்.
எப்ெபாழுது எனக்கு ெசவெகாடுப்பீர். நான்
வன்முைறையப்பற்ற உம்மிடம் அழுேதன்.
ஆனால் நீர் எதுவும் ெசய்யவல்ைல.
௩ ஜனங்கள் தருடிக்ெகாண்டும்,
மற்றவர்கைள காயப்படுத்த க்ெகாண்டும்,
வவாத த்துக்ெகாண்டும்,சண்ைடய ட்டுக்ெகாண்டும்,
இருக்கறார்கள், நீர் ஏன் என்ைன
இவற்ைறெயல்லாம் பார்க்கும்படிச்
ெசய்க றீர். ௪ சட்டமானது
பலவீனமுைடயதாகவும், ஜனங்களுக்கு
ேநர்ைமயல்லாததாகவும் உள்ளது. தீய
ஜனங்கள், நல்ல ஜனங்களுக்கு எத ராகப்
ேபாரிட்டு ெவற்ற ெபறுகறார்கள். எனேவ,
சட்டம் எப்ெபாழுதும் ேநர்ைமயானதாக
இருப்பதல்ைல. நீத எப்ெபாழுதும் ெவற்ற
ெபறுகறதல்ைல.

ேதவன்ஆபகூக்குக்குப் பதலளிக்க றார்
௫ கர்த்தர், “மற்ற நாடுகைளப் பாருங்கள்.

அவர்கைளக் கவனியுங்கள். நீங்கள்
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ஆச்சரியப்படுவீர்கள். நான் உங்கள்
வாழ்நாட்களுக்குள் சலவற்ைறச் ெசய்ேவன்.
அைவ உங்கைள ஆச்சரியப்படுத்தும்.
நீங்கள் அவற்ைறக் கண்டபன்தான்
நம்புவீர்கள். அைத உங்களுக்குச்
ெசால்லியருந்தால் நம்பமாட்டீர்கள்.
௬ நான் பாப ேலானிய ஜனங்கைள ஒரு
பலமுள்ள நாட்டினராகச் ெசய்ேவன். அந்த
ஜனங்கள் இழிவான, வல்லைம ெபாருந்தய
ேபாராளிகளாக இருப்பார்கள். அவர்கள்
பூமிையக் கடந்து ெசல்வார்கள். அவர்கள்
தங்களுக்கு உரிைமயல்லாத வீடுகைளயும்
நகரங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
௭ பாப ேலானிய ஜனங்கள் பற ஜனங்கைள
பய முறுத்துவார்கள். பாப ேலனிய
ஜனங்கள் தாம் வரும்புவைதச் ெசய்வார்கள்,
தாம் ேபாகவரும்பும் இடத்துக்குப்
ேபாவார்கள். ௮ அவர்களின் குதைரகள்
சறுத்ைதையவ ட ேவகமாகச் ெசல்லும்,
மாைலேநரத்து ஓநாய்கைளவ டவும்
ெகாடியவராக இருப்பார்கள். அவர்களின்
குதைரவீரர்கள் ெதாைல தூரங்களிலிருந்து
வருவார்கள். அவர்கள்தங்கள்பைகவர்கைள
வானத்தலிருந்து பாய்ந்து தாக்கும்
பச ெகாண்ட கழுகுகைளப்ேபான்று
தாக்குவார்கள். ௯ அவர்கள் வரும்பும் ஒேர
ெசயல் சண்ைடயடுவதுதான். அவர்களது
பைடகள் பாைலவனத்து காற்ைறப்ேபான்று
ேவகமாகச் ெசல்லும். பாப ேலனிய வீரர்கள்
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பல சைறக்ைகத கைள மணல்ேபான்ற
எண்ணிக்ைகயல்ைகபற்றுவார்கள்.
௧௦ “பாப ேலானிய வீரர்கள் ப றநாடுகளில்

உள்ள அரசர்கைளப் பார்த்து நைகப்பார்கள்.
அந்நய ஆளுநர்கள் இவர்களுக்குப்
பரிகாசத்துக்குரியவர்களாவார்கள்.
பாப ேலானிய வீரர்கள் நகரங்களில்
உயர்ந்த உறுதயான சுவர்கைளப் பார்த்து
ச ரிப்பார்கள். வீரர்கள் மண்ேமடுகைள
சுவர்களின் உச்சவைர குவத்து
எளிதாக நகரங்ைள ேதாற்கடிப்பார்கள்.
௧௧ ப றகு அவர்கள் காற்ைறப் ேபான்று
வைரந்துெசன்று, மற்ற இடங்களில் ேபாரிடச்
ெசல்வார்கள். பாப ேலானியர்கள்தம்ெசாந்த
பலத்ைதேய ெதாழுதுெகாள்வார்கள்” என்று
பதல்ெசான்னார்.

ஆபகூக்கன்இரண்டாவதுமுைறயீடு
௧௨ப றகுஆபகூக்ெசான்னான்,
“கர்த்தாேவ, நீேர என்ெறன்றும் வாழ்க ற

கர்த்தர்.
நீர் என்ெறன்றும் மரணமைடயாத என்
பரிசுத்தமானேதவன்.

கர்த்தாேவ, நீர் பாப ேலானிய ஜனங்கைள
எைதச்ெசய்ய ேவண்டுேமாஅதற்காகப்
பைடத்தீர்.

எங்கள் அைடக்கலப் பாைறேய, நீர்
அவர்கைள யூதாவலுள்ள ஜனங்கைள
தண்டிப்பதற்காகப் பைடத்தீர்.
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௧௩ உம்முைடய கண்கள் மிகவும்
பரிசுத்தமானதால் அைவ தீைமைய
ேநாக்குவதல்ைல.

ஜனங்கள் பாவம் ெசய்வைத உம்மால்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கமுடியாது.

எனேவ, இத்தீய ஜனங்கள்
ெவற்ற ப்ெபறுவைத எப்படி உம்மால்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கமுடியும்.

தீய ஜனங்கள் நல்லவர்கைள
அழிப்பைதக் கண்டு ஒன்றும்
ெசய்யாமல் நீர் எப்படி
பார்த்தருக்கக்கூடும்?

௧௪ “நீர்ஜனங்கைளகடலில்உள்ளமீன்கைளப்
ேபாலவும்,

கடலில் உள்ள தைலவனற்ற ச றய
உய ரினங்கைளப்ேபான்றும்
பைடத்துள்ளீர்.

௧௫ பைகவர் அவர்களைனவைரயும்
தூண்டிலாலும் வைலகளாலும்
ப டிப்பார்கள்.

பைகவன் தனது வைலயால் அவர்கைள
ப டித்துஇழுத்துப் ேபாவான்.

பைகவன் தான் ைகப்பற்றயதுப்பற்ற
மகழுவான்.

௧௬ அவனது வைல அவன் ெசல்வந்தனாக
வாழ்ந்து

நல்லஉணைவஉண்டுமகழஉதவுகறது.
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எனேவ பைகவன் தனது வைலகைள
ெதாழுதுெகாள்க றான்,

அவன் தனது வைலையக்
ெகௗரவப்படுத்த பலிகைள ெசலுத்த
நறுமணப் ெபாருட்கைளயும்
எரிக்க றான்.

௧௭ அவன் தனது வைலயுடன் ெசல்வத்ைதத்
ெதாடர்ந்துஎடுப்பானா?

அவன் ெதாடர்ந்து இரக்கமில்லாமல்
ஜனங்கைளஅழிப்பானா?

௨
௧ “நான் ஒரு காவலாளிையப்ேபான்று நன்று

கவனிப்ேபன்.
கர்த்தர் என்னிடம் என்ன ெசால்லப்
ேபாக றார் என்று காண நான்
காத்தருப்ேபன்.

அவர் எவ்வாறு என் வனாக்களுக்கு பதல்
ெசால்க றார் என்பைதக் காத்தருந்து
கவனிப்ேபன்.”

ேதவன்ஆபகூக்குக்குபதலளிக்க றார்
௨ கர்த்தர் எனக்குப் பதலாக, “நான்

உனக்குக் காண்பக்கன்றவற்ைற
கற்பலைகயல் எழுது. அதைன ஜனங்கள்
எளிதாகப் படிக்க முடியும்படி அவற்ைற
ெதளிவாக எழுது. ௩ இச்ெசய்தயானது
வருங்காலத்தல் உள்ள ஒரு சறப்பான
காலம் பற்றயது. இந்தச் ெசய்த முடிைவ
பற்றயது; இப்ெபாழுது இது உண்ைமயாகும்.
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அது என்ெறன்றும் வராது என்பது ேபால
ேதான்றுகறது. ஆனால் ெபறுைமயாக
அதற்குக் காத்தரு. அந்த ேநரம் வரும்.
இது தாமதம் ஆகாது. ௪ இச்ெசய்த
ஜனங்களுக்கு ேகட்க மறுக்கன்றவர்களுக்கு
உதவாது. ஆனால் ஒரு நல்லவன்
இச்ெசய்தைய நம்புவான். நல்லவன் தனது
வசுவாசத்தனால்ஜீவப்பான்” என்றார்.
௫ ேதவன், “மதுபானம் எத்தைன

அதகமாக ஒரு அகங்காரம் உள்ள
மனிதைன ஏமாற்றுகறது. அேத வழியல்,
வலிைமயான ஒருவனின் ேபராைச
அவைன முட்டாளாக்கும். ஆனால்
அவன் சமாதானத்ைதப் ெபறமாட்டான்.
அவன் மரணத்ைதப் ேபான்றவன்.
அவன் எப்ேபாதும் அத கமாக ேசர்க்க
வரும்புக றான்.அவன்மரணத்ைதப்ேபான்று
எப்ெபாழுதும் தருப்தையைடயமாட்டான்.
அவன் ெதாடர்ந்துப் ப ற நாடுகைளத்
ேதாற்கடிப்பான். அவன் ெதாடர்ந்து அந்த
ஜனங்கைளச் சைறக் ைகத களாக்குவான்.
௬ ஆனால் ஜனங்கள் அவைனப் பார்த்து
வைரவல் நைகப்பார்கள். அவர்கள்அவனது
ேதால்வையப்பற்ற நைகத்து ெசால்வார்கள்,
ԅஇது மிகவும் ேமாசமானது. அந்த மனிதன்
பலவற்ைற எடுத்தான், அவன் தனக்கு
உரிைமயல்லாதவற்ைற எடுத்தான், அவன்
அதகமான கடன்கைள வசூலித்து அதனால்
ெசல்வந்தனானான்.”
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௭ “பலவாேன, நீ ஜனங்களிடமிருந்து
பணத்ைத எடுத்தருக்க றாய். ஒருநாள் அந்த
ஜனங்கள் வழித்ெதழுந்து என்ன நடந்து
ெகாண்டிருக்க றது என்று உணர்வார்கள்.
அவர்கள் உனக்கு எத ராக ந ற்பார்கள். ப றகு
அவர்கள் உன்னிடமிருந்து ெபாருட்கைள
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். நீ மிகவும்
அஞ்சுவாய் ௮ நீ பல நாடுகளிலிருந்து
ெபாருட்கைள எடுத்தருக்க றாய். எனேவ,
அந்த ஜனங்கள் உன்னிடமிருந்து மிகுதயாக
எடுப்பார்கள். நீ ஏராளமான ஜனங்கைளக்
ெகான்றருக்க றாய். நீ நலங்கைளயும்
நகரங்கைளயும் அழித்தருக்க றாய்.
அங்ேக உள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும்
ெகான்றருக்க றாய்.
௯ “ஆமாம், தவறான காரியங்களால்

ெசல்வம் ேசர்த்வனுக்குப் ெபருங்ேகடு
ஏற்படும். அம்மனிதன் பாதுபாப்பான
இடத்தல் வாழ்வதற்கு அவற்ைறச்
ெசய்க றான். அவனிடமிருந்து மற்ற
ஜனங்கள் ெபாருட்கைளத் தருடாமல்
தடுக்கமுடியும் என்று நைனக்கறான்.
ஆனால் அவனுக்கு ேகடுகள் ஏற்படும்.
௧௦ நீ (பலமுள்ளவன்) ஏராளமான
ஜனங்கைளக் ெகால்ல த ட்டமிட்டிருக்க றாய்.
ஆனால் அத்த ட்டங்கள் உன் வீட்டிற்கு
அவமானத்ைதக் ெகாண்டுவரும். நீ ேகடான
காரியங்கைளச் ெசய்தருக்க றாய். நீ உனது
வாழ்க்ைகைய இழப்பாய். ௧௧ உனக்கு
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எத ராக சுவர்களிலுள்ள கற்களும் அழும்.
உன் ெசாந்த வீட்டிலுள்ள மர உத்த ரங்களும்
உனக்ெகத ராககுற்றஞ்சாட்டும்.
௧௨ “ஒரு நகரத்ைத உருவாக்குவதற்காக

ஜனங்களுக்குத் தீைமச் ெசய்து அவர்கைளக்
ெகாைல ெசய்க ற தைலவனுக்குப்
ெபருங்ேகடு ஏற்படும். ௧௩ சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் நகைரக்
கட்டுவதற்காக ஜனங்கள் உைழத்த
உைழப்ைப தீயனால் எரித்துப்ேபாடும்படி
தீர்மானம் ெசய்தருக்க றார். அவர்களது
அைனத்துேவைலகளும்வீணாகும். ௧௪ப றகு
எல்லா இடங்களிலும் உள்ள ஜனங்கள்
கர்த்தருைடய மகைமைய அறவார்கள்.
கடலுக்குள் தண்ணீர் பரவுவதுேபால
இச்ெசய்த பரவும். ௧௫ தன்னுைடய
நண்பர்களுக்குப்ேபாைதஏற்றுகறவனுக்குக்
ேகடு வைளயும். அவன் த ராட்ைசரசத்ேதாடு
வஷத்ைதக் கலக்க றான். ப றகு அவர்களது
ந ர்வாணத்ைதப் பார்க்க றான்.
௧௬ “ஆனால், அந்த மனிதன் கர்த்தருைடய

ேகாபத்ைத அறவான். அக்ேகாபமானது
கர்த்தருைடய வலதுைகயல் உள்ள வஷம்
நைறந்த கண்ணத்ைதப் ேபான்றது.
அம்மனிதன் அக்ேகாபத்ைதச் சுைவப்பான்.
அவன் குடிக்காரைனப்ேபான்று கீேழ
தைரயல்வழுவான்.

“தீைமயானஅரசேன,நீஅக்கண்ணத்தலிருந்து
குடிப்பாய். நீ மகைமைய அல்ல
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அவமானத்ைதப் ெபறுவாய். ௧௭லீபேனானில்
உள்ள பல ஜனங்கள் உன்னால்
பாத க்கப்பட்டனர். நீ அங்ேக பல
மிருகங்கைளத் தருடினாய். எனேவ, நீ
அஞ்சுகறாய். ஏெனன்றால் மரித்துப்ேபான
ஜனங்களும் அந்நாட்டில் நீ ெசய்த
அக்க ரமங்களும், இதற்கு காரணமாகும். நீ
அந்த நகரங்களுக்கும், அவற்றல் வாழ்ந்த
ஜனங்களுக்கும்பயப்படுவாய்” என்றார்.

வக்க ரகங்கள்பற்றயெசய்த
௧௮அந்த நபரின் வக்க ரகங்கள் அவைனக்

காப்பாற்றுவதல்ைல. ஏெனன்றால், அது
ெவறுமேன உேலாகத்தால் மூடப்பட்ட
சைலதான். அது சைல மட்டும்தான்.
எனேவ, அந்தச் சைலையச் ெசய்த
நபர் அந்த சைலயனிடத்தலிருந்து
உதவகைடக்கும் என்று எத ர்பார்க்க
முடியாது. அந்தச் சைலயால் ேபசக்கூட
முடியாது. ௧௯ மரச் சைலையப் பார்த்து
“எழும்பு!” என்று ெசால்க றவன் மிகவும்
ேமாசமானவன். ேபசமுடியாத ஒரு
கற்சைலய டம் ஒருவன் “வழித்ெதழு!”
என்று கூறுவது அவனுக்கு மிகவும்
ேகடானது. அைவ அவனுக்கு உதவாது.
அச்சைல ேவண்டுமானால் ெபான்னாலும்
ெவள்ளியாலும் மூடப்பட்டிருக்கலாம், ஆனால்
அச்சைலக்குள்உய ரில்ைல.
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௨௦ ஆனால் கர்த்தர் வ த்தயாசமானவர்.
கர்த்தர் தனது பரிசுத்தமான ஆலயத்தல்
உள்ளார். எனேவ, பூமிமுழுவதும்
அைமதயாக இருந்து கர்த்தருக்கு முன்
மரியாைதகாட்டட்டும்.

௩
ஆபகூக்கன்ெஜபம்
௧ஆபகூக்தீர்க்கதரிச ச காேயானில்ெசய்த

ெஜபம்.

௨ கர்த்தாேவ, நான் உம்ைமப்பற்றய
ெசய்த கைளக் ேகட்டிருக்க ேறன்.

கர்த்தாேவ, நீர் கடந்த காலத்தல்
ெசய்த வல்லைமமிக்க ெசயல்களால்
ஆச்சரியப்படுக ேறன்.

இப்ெபாழுது நான், நீர் எங்கள் காலத்தல்
ெபருஞ் ெசயல்கள் ெசய்ய ேவண்டும்
என்றுெஜப க்க ேறன்.

தயவுெசய்து அச்ெசயல்கள் எங்கள்
காலத்தல்ந கழுமாறுெசய்யும்.

ஆனால்நீர் ேகாபங்ெகாள்ளும்ேபாதும்
எங்கள் மீது இரக்கம் காட்ட
நைனத்துக்ெகாள்ளும்.

௩ ேதவன் ேதமானிலிருந்து
வந்துெகாண்டிருக்க றார்,

பரிசுத்தமானவர் பாரான்
மைலயலிருந்துவந்துெகாண்டிருக்க றார்.
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கர்த்தருைடய மகைம பரேலாகங்கைள
நைறத்துள்ளது.

அவரதுதுத பூமியல்நைறந்துள்ளது.
௪ அவரது ைகயலிருந்து ப ரகாசமான

கத ர்கள் வரும். இது ப ரகாசமான
ெவளிச்சம் ேபான்றது.

அத்தைகய வல்லைம அவரது ைகயல்
மைறந்துெகாண்டிருக்கும்.

௫ அவருக்கு முன்னால் ெகாள்ைளேநாய்
ேபானது.

அழிப்பவன்அவைரப் பன்ெதாடர்வான்.
௬கர்த்தர் நன்றுபூமிையஅைசத்தார்.

அவர் அைனத்து நாடுகளிலும் உள்ள
ஜனங்கைளப்பார்த்தார்.

அவர்கள்அச்சத்துடன்நடுங்கனார்கள்.
பல ஆண்டுகளாகக் குன்றுகள் பலமாக

நன்றுக்ெகாண்டிருக்கன்றன.
ஆனால் அக்குன்றுகள் வழுந்து
துண்டுகளாகன.

பைழயகுன்றுகள்வழுந்துவ ட்டது.
ேதவன் எப்ெபாழுதும் அப்படிேய
இருந்தருக்க றார்.

௭ நான் குஷான் நகரங்கள் துன்பத்தல்
இருப்பைதப் பார்த்ேதன்.

மீதயான்வீடுகள்அச்சத்தால் நடுங்கன.
௮கர்த்தாேவ,உமக்குநத கள்மீதுேகாபமா?

தண்ணீேராைடகள் மீது உமக்குக்
ேகாபமா?
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கடல்மீதுஉமக்குக் ேகாபமா?
உம்முைடய குதைரகள் மீதும், உமது
இரதங்கள்மீதும்ெவற்ற ேநாக்க பவனி
ெசன்றேபாது ேகாபப்பட்டீரா?

௯அதற்குப்ப றகும் நீர் உமது வானவல்ைலக்
காட்டினீர்.

பூமியல் உள்ளகுடும்பத்தனருடன்உமது
உடன்படிக்ைகக்குஇதுசான்றாய ற்று.

வறண்டநலம்ஆறுகைளப்பளந்தன.
௧௦மைலகள்உம்ைமபார்த்துஅத ர்ந்தன.

தண்ணீர்நலத்தல்பாய்ந்துவடிந்துேபானது.
கடலில் உள்ள தண்ணீர் தனது
பூமியன் ேமலிருந்த அத காரத்ைத
இழந்துவ ட்டதாக உரத்த சத்தம்
எழுப்பயது.

௧௧சூரியனும்சந்த ரனும்தங்கள்ப ரகாசத்ைத
இழந்தன.

அைவ உமது மின்னல்களின்
ப ரகாசத்ைதப் பார்த்து ெவளிச்சத்ைத
நறுத்த க்ெகாண்டன.

மின்னலானது காற்று வழியாகப் பாயும்
அம்புகைளப்ேபான்றும், ஈட்டிகைளப்
ேபான்றும்உள்ளன.

௧௨நீர் ேகாபத்துடன்பூமியன்ேமல்நடந்தீர்;
பல ேதசங்கைளத்தண்டித்தீர்.

௧௩நீர்உமதுஜனங்கைளக்காப்பாற்றவந்தீர்.
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நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசைன ெவற்ற
ேநாக்க நடத்தவந்தீர்.

ஒவ்ெவாரு தீைம ெசய்க ற குடும்பத்தலும்
உள்ளதைலவர்கைள,

முக்கயமானவர்களானாலும்
முக்கயமற்றவர்களானாலும்
அவர்கைளக்ெகான்றீர்.

௧௪ நீர் ேமாேசயன் ைகத்தடிையப்
பயன்படுத்த

பைகவீரர்கைளத்தடுத்தீர்.
அவ்வீரர்கள்எனக்ெகத ராகப் ேபாரிட

வல்லைமமிக்கப் புயைலப் ேபால்
வந்தார்கள்.

ஒரு ஏைழைய ரகச யமாகக்
ெகாள்ைளயடுவதுேபால்

எங்கைள எளிதாக ெவல்லமுடியுெமன
எண்ணினார்கள்.

௧௫ஆனால்நீர்உம்குதைரகைள
ஆழமான தண்ணீர் வழியாக மண்ைணக்
கலங்கும்படி நடக்கச் ெசய்தீர்.

௧௬ நான் அந்தக் கைதையக் ேகட்டேபாது என்
உடல்முழுவதும்நடுங்கயது.

நான்உரக்க பரிகச த்ேதன்.
நான் என் எலும்புகளின் பலவீனத்ைத

உணர்ந்ேதன்.
நான்அங்ேகநன்றுநடுங்க க்ெகாண்டிருந்ேதன்.

எனேவ நான் பைகவர் வந்து தாக்கும் அந்த
அழிவன்நாளுக்காகக் காத்தருப்ேபன்.
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கர்த்தருக்குள் எப்ெபாழுதும்
மக ழ்ச்ச யாயருங்கள்
௧௭ அத்தமரங்களில் அத்த ப்பழங்கள்

வளராமலிருக்கலாம்.
த ராட்ைசக்ெகாடிகளில் த ராட்ைசப்
பழங்கள்வளராமலிருக்கலாம்.

ஒலிவ மரங்களில் ஒலிவ பழங்கள்
வளராமலிருக்கலாம்,

வயல்களில்தானியம்வைளயாமலிருக்கலாம்,
கைடயல் ஆட்டு மந்ைதகள் இல்லாமல்

இருக்கலாம்,
ெதாழுவத்தல் மாடுகள் இல்லாமல்
இருக்கலாம்.

௧௮ ஆனால், கர்த்தருக்குள் நான் இன்னும்
மகழ்ச்ச ேயாடுஇருப்ேபன்.

எனது இரட்சகரான ேதவனில் நான்
மக ழ்ேவன்.

௧௯ எனக்கு அதகாரியான என் கர்த்தர்
எனக்குப் பலத்ைதெகாடுக்க றார்.

அவர் என்ைன மாைனப்ேபான்று ஓட
உதவுகறார்.

அவர் என்ைனக் குன்றுகளில்
பாதுகாப்பாகவழிநடத்துக றார்.

இது இைசயைமப்பாளருக்கு எனது நரம்பு
வாத்தயங்களில்வாச க்க ேவண்டியது.
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