
Targaireacht Habacuic

Do rugadh Habacuc i mBesocher, agus dhein sé targaireacht i Iúda roinnt éigin aimsire roim theacht
na gCaldéach ann, agus do thargair sé a dteacht. Do mhair sé chun cómhlíonadh na targaireachta
san a dh’fheiscint, agus mórán blianta ’na dhiaidh san, agus meastar gurb é sin an Habacuc úd gur
rug an t-aingeal go Babilon é ag triall ar Dhaniel (Dan. 14).

Caib. a hAon

An fáidh ag gearán ar mhallaitheacht na ndaoine. Dia dhá fhoílsiú dho cad [é] * an díoltas a bhí
ceapaithe aige a dhéanamh orthu trí sna Caldéigh.

1 An t-ualach1 a chonaic Habacuc fáidh. 2 Cad é an fhaid, a Thiarna, a bhead ag glaoch agus ná
cloisfir? A bhead ag glaoch amach chút, agus me ag fulag éigin, agus ná sábhálfair? 3 Cad ’na gur
thaispeánais dom mallaitheacht agus míchothrom, bheith ag féachaint ar  chreachadh, agus ar
éagóir os mo chómhair? Agus breithiúntas ann ach an cur ’na choinnibh a bheith róláidir. 4 Uime
sin  tá  an  dlí  dá  stracadh  as  a  chéile,  agus  ní  thagann  breithiúntas  chun  cínn:  óir  buann an
drochdhuine ar  an nduine macánta,  agus mar gheall  air  sin is  é  an breithiúntas  éagórtha do
théann amach.

5 Féachaidh i measc na ngeinte agus feicidh. Bíodh iúnadh oraibh agus alltacht, óir tá obair ar siúl
’núr laethibh ná creidfidh aon duine nuair a neósfar é. 6 Óir feach árdódsa suas na Caldéigh,
náisiún searbh luath, ag gluaiseacht ar  leithead na talún chun áiteanna cónaithe nách leó do
shealbhú. 7 Táid siad uathásach, scannrúil. Uathu féin a raghaidh a mbreithiúntas agus a n-ualach
amach.  8 Is éadroma  a  n-eachra  na  leóin  bhreaca  agus  is  luaithe  iad  ná  an  machtíre  um
thráthnóna: agus beid a marcacha leata amach, óir  tiocfaid a marcacha ó chian.  Beid siad ag
gluaiseacht ar nós an fhiolair a bhíonn ag brostú chun bídh a dh’ithe. 9 Tiocfaid siad chun na
foghla. Is cuma a n-aghaidh nú gaoth loiscitheach, agus cruinneóid siad bráide i dteannta ’ chéile
chómh tiubh le grean. 10 Agus buafaid a bpriúnsa ar ríthibh. Agus beid priúnsaí ’na gcúis gháire
aige,  agus gáirfidh sé uime gach dún daingean, agus cuirfidh sé suas claí  agus tógfaidh sé é.
11 Ansan tiocfaidh athrú2 ar a sprid agus titfidh sé. Sin é a neart óna dhia.

12 An amhlaidh ná rabhais-se ann ó  thosach,  a  Thiarna Dia liom, a aon naofa liom, agus ní
éagfaimídne? A Thiarna, tá sé ceapaithe agat chun breithiúntais, agus do dheinis láidir é chun
smachtaithe.  13 Táid do shúile  róghlan chun bheith  ag féachaint  ar  an olc  agus ní  féidir  leat
féachaint ar mhallaitheacht. Cad ’na thaobh go bhfuilir ag féachaint orthu san atá ag déanamh
nithe éagórtha, agus go bhfanann tú ciúin nuair a bhíonn an drochdhuine ag ithe an duine atá
níos fíoraonta ná é féin? 14 Agus an amhlaidh a chuirfir daoine ar aon dul le hiascaibh na farraige,
agus leis na rudaíbh snámhacha atá gan aon rialtóír? 15 Do thóg sé suas iad go léir lena dhúán,
agus do tharraig sé chuige iad ’na scuaiblíon agus do bhailigh sé isteach ’na líon iad: mar gheall
air sin beidh áthas air agus móráil.  16 Dá bhrí sin ofrálfaidh sé  victimí chun a scuaiblín, agus
déanfaidh sé íbirt chun a lín, óir tríothu san atá a chuid curtha i méitheacht, agus a chuid bídh dei-
bhlasta. 17 Mar gheall ar an gcúis sin, dá bhrí sin, leathann sé amach a líon, agus ní staonfaidh sé
ó bheith ag marú na náisiún de ghnáth.

Caib. a Dó

1 Caib. 1. véar. 1. “Ualach”. Na targaireachtaí a bhíonn ag bagairt uilc agus pionóisí tugtar ualaí orthu.
2 Véar. 11. “Athrú”. .i. breithiúntas ó Dhia ar Nabuchodonosor, fé mar a hínstear i nDaniel, agus an íde a tháinig go 

tapaidh ar ímpireacht na gCaldéach.



Cómhairlítear don fháidh feitheamh agus creideamh a bheith aige. Is deimhin go gcurfar pionós ar
namhaid phobail Dé.

1 Seasód3 os cionn na faire atá agam á dhéanamh agus cuirfead mo chos go daingean ar an dtúr:
agus fairfead féachaint cad adéarfar liom, agus cad é an freagra is ceart dom a thabhairt ar an té
do lochtóidh me.

2 Agus d’fheagair an Tiarna me agus duairt sé: Scríbh an aisling agus dein soiléir í ar chláraibh: i
dtreó, an té ’ bheidh dhá lé’ go bhféadfaidh sé rith os a cionn. 3 Óir tá an aisling i gcéin fós, agus
taispeánfar í sa deireadh agus ní dhéanfaidh sí bréag. Má dheineann sí aon ríghneas fan léi. Óir is
deimhin go dtiocfaidh sí agus ní bheidh sí mall.

4 Féach, an té atá díchreideamhach ní bheidh a anam sa cheart ann féin, ach mairfidh an fíoraon
’na chreideamh. 5 Agus, fé mar a mheallann an fíon4 an té ’ dh’ólann é: sin mar a bhíonn ag fear
an uabhair, agus ní tabharfar onóir do: do leathnaigh sé a mhian ar nós ifrinn: agus is cosmhail é
féin leis an mbás, agus ní bhíonn sé sásta choíche: ach beidh sé ag cruinniú na náisiún go léir
chuige i dteannta ’ chéile, agus ag cruachadh na bpobal go léir chuige.

6 An amhlaidh ná tógfaid siad san go léir suas parabal ’na choinnibh, agus cainnt dhiamhar ’na
thaobh? Agus ná déarfar: Mairg do san a bhíonn ag iomadú an ruda nách leis féinig? Cad é an
fhaid, leis, a bheidh sé ag cur draoibe raímhre5 mar ualach air féin? 7 Ná héireóidh go hobann
lucht do chreimithe, agus ná múiscleófar lucht do stialltha, agus ná beidh tú i t’fhoghail acu?
8 Toisc  gur  dheinis  féin  foghail  ar  a  lán  náisiún  déanfaidh  an  méid  a  bheidh  fágtha  de  sna
náisiúnaibh foghail  ortsa:  mar  gheall  ar  fhuil  daoine,  agus ar  mhallaitheacht  na tíre,  agus na
cathrach,  agus  a  bhfuil  de  lucht  cónaithe  inti.  9 Mairg  do san a  bhíonn  ag  cruinniú  sainnte
mallaithe i dteannta ’ chéile chun a thí, i dtreó go mbeadh a nead go hárd; agus a mheasann go
mb’fhéidir go bhfuasclófar é as láimh an uilc. 10 Do bheartaís mearaí dod thigh féinig, dheinis íde
ar a lán daoine, agus tá peaca déanta ageat anam. 11 Óir labharfaidh an chloch as an bhfalla, agus
freagróidh an t-adhmad atá i dtáthú an fhoirinimh: 12 Mairg don té a chuireann baile suas le fuil,
agus a chuireann cathair ar a bonnaibh le mallaitheacht! 13 An amhlaidh nách ó Thiarna na sló6

na nithe sin? Óir beid na daoine ag obair i dtine mhór: agus na geinte in aistear, agus beid siad ag
dul i laige, 14 óir líonfar an talamh, ionas go n-aithneódh na daoine glóire an Tiarna, ar nós uisce
ag clúdach na farraige.

15 Mairg don té sin a thugann deoch dá charaid, ag taraiscint a dhomlais, agus dhá chur ar meisce,
ionas go bhféachfadh sé ar a nochtacht. 16 Is de náire ataoi lán agus ní de ghlóire. Ól féin, leis,
agus tit id chodladh go sámh. Tiocfaidh cupán ó láimh dheis an Tiarna tímpall ort, agus aiseac
náireach  ar  do  ghlóire.  17 Óir  clúdóidh  mallaitheacht  Libanuis7 thu,  agus  cuirfidh  argain  na
mbeithíoch scannradh ort mar gheall ar fhuil na ndaoine, agus ar mhallaitheacht na tíre agus na
cathrach agus na ndaoine atá ’na gcónaí inti.

3 Caib. 2. véar. 1. “Seasód”, .i. ag feitheamh féachaint cad é an freagra ’ thabharfaidh an Tiarna ar mo ghearán, .i. gur 
féidir do sna Caldéigh, atá níosa mheasa ná na Giúdaigh, buachtaint ar phobal an Tiarna, bíodh gur as a neart féinig 
agus as a n-íodalaibh a bhíonn a muinín acu. Is é freagra an Tiarna nárbh fholáir don fháidh feitheamh go 
foighneach, agus le creideamh, agus go gcurfí gach ní ’na cheart in’ am féinig; agus go gcurfí an pionós a bhí tuíllte 
acu ar namhaid Dé agus phobail Dé.

4 Véar. 5. “Fé mar a mheallann an fíon”. .i. ní thugann an fíon do dhuine ach pléísiúr díomuan geárr, agus tagann 
díobháil agus náire i ndiaidh an mheisce: sin mar a bheidh ag namhaid uaibhreacha phobail Dé. Bíonn pléisiúr i 
láthair na huaire acu, nuair a bhíonn ag éirí leó, agus tagann uilc shíoraí gan áireamh orthu ’na dhiaidh san.

5 Véar. 6. “Ag cur na draoibhe raímhre”, .i. an saibhreas a cruinníodh go holc agus atá in’ ualach agus ’na pheaca ar a 
anam.

6 Véar. 13. “Nách ó Thiarna na sló?” .i. ná tiocfaid na pionóisí a háirítear anso ar an nduine a bheidh ciontach in sna 
gníomharthaibh sin?
—Ibid. “Beid na daoine ag obair”, .i. beid namhaid phobail Dé ag obair.

7 Véar. 17. “Mallaitheacht Libanuis”. .i. an mhallaitheacht a dhein na Caldéigh ar theampall Dé, ar a dtugtar 
“Libanus” san áit sin.



18 Cad é an tairbhe atá sa rud snoite, ó shnoígh an ceárdaí é, rud leachta, agus íomhá bhréagach?
Óir do bhí iúntaoibh ag an té a dhein é as an rud san a bheartaigh sé féin, chun íodail bhalbha do
dhéanamh. 19 Mairg don té adeir leis an adhmad: Dúisigh: leis an gcloich atá balbh: Éirigh: an
féidir di teagasc? Féach, tá an chloch clúdaithe le hór agus le hairgead, agus níl aon sprid istigh
’na bolg. 20 Ach tá an Tiarna ’na theampall naofa. Bíodh an domhan go léir ciúin os a chómhair.

Caib. a Trí

1 Guí a dhein Habacuc fáidh ar son ainbhios8.

2 A Thiarna, do chloiseas do chloisintse9 agus tháinig eagla orm.
A Thiarna, do shaothar, i lár na mblianta, beóigh é.
Cuirfir in úil é i lár na mblianta,
nuair ’ bheir i bheirg cuímhneófar ar an dtrócaire.
3 Tiocfaidh Dia ón ndeisceart10,
agus an tAon Naofa ó shliabh Pharain:
do chlúdaigh a ghlóire na flaithis,
agus tá an domhan lán dá mholadh.
4 Beidh a lonnracht ar nós an tsolais.
Adharca11 ’na lámhaibh.
Ansan atá a neart i bhfolach.
5 Beidh an bás ag gluaiseacht roimis amach12,
agus beidh an diabhal ag gabháil roimena chosaibh amach.
6 Do sheasaimh sé agus do thómhais sé an domhan.
D’fhéach sé, agus do leigh sé na geinte13.
Agus do briseadh na sléibhte ársa.
Do cromadh anuas cnuic an domhain le siúltaibh a shíoraíochta.
7 As a mallaitheacht, do chonac cábáin Étíópia14.
Buairfar cruitíní tíre Mhadiáin.
8 An raibh fearg ort, a Thiarna, chun na n-aibhní15?

8 Caib. 3. véar. 1. “Ar son ainbhios”, .i. ar son peacaí na ndaoine. “Sigionot” an focal san Éabhrais, agus dar le drong 
is úirlis ceóil é, nú port, an ceól lena raibh an dán uasal so le canadh.

9 Véar. 2. “Do chloisint”, .i. na nithe do chloisim uait, .i. na nithe móra iúntacha atá foílsithe agat dom, agus atá ag cur
eagla orm.
—Ibid. “Do shaothar”, .i. saoradh na cine daonna a thabharfair chun beatha agus chun solais i lár na mblianta nuair 
is déine a bheidh ár gcruatan.

10 Véar. 3. “Tiocfaidh Dia ón ndeisceart”, .i. tiocfaidh Dia féin chun a dhlí ’ thabhairt dúinn, agus chun sinn do stiúrú 
isteach sa bhfíorthír tarainge: fé mar a tháinig sé roimis seo ón ndeisceart (Teman san Éabhrais) agus ó shliabh 
Pharain chun na dlí ’ thabhairt dá phobal san uaigneas. Feic Deut. 33:2.

11 Véar. 4. “Adharca”, .i. neart, agus cómhacht, ar a dtugtar san Éabhrais: adharca. Nú gathanna teine ag teacht amach 
as a lámhaibh. Nú b’fhéidir gur don chruis atá sé ag tagairt, mar gur ar dhá adhairc na cruise a tárnáladh lámha 
Chríost, mar a raibh i bhfolach an neart lenar bhuaigh Críost ar an saol agus lenar chomáin sé amach an bás agus an 
diabhal. 

12 Véar. 5. “Beidh an bás ag gluaiseacht roimis amach”, .i. beidh an bás agus an diabhal ag cur cirt Chríost i bhfeidhm 
in aghaidh a namhad mar a bhíodar roimis seo in aghaidh na nÉigipteach agus in aghaidh na gCanaaníteach.

13 Véar. 6. “D’fhéach sé agus do leigheadh na geinte”, .i. níor bheag aon fhéachaint amháin dá shúil chun na ngeinte 
go léir do leigheadh agus do chuir ar neamhní. Óir imíonn neamh agus talamh as radharc nuair a thagaid siad os 
cómhair a sholais.
—Ibid. “Na sléibhte árda”. .i. maithe móra an tsaeil ag crá na heagailse, agus a gcómhacht dá briseadh go luath le 
leamhnú Dé. 

14 Véar. 7. “Étíópia”. Tugtar, san áit sin, talamh na daoine atá “dubh”, agus talamh “Mhadiáin” ar namhdaibh Dé agus 
a phobail, agus raghaid an namhaid sin ar neamhní mar gheall ar a mallaitheacht.

15 Véar. 8. “Chun na n-aibhní”. Ag tagairt atá sé do sna hiúnaíbh móra a dhein Dia dá phobal Israél nuair a thráigh 
uisceacha na n-abhann Arnoin agus Iórdain agus uisce na mara Rua, rómpu: nuair a thainig sé, mar adéarfí, len’ 
eachra agus lena charbait, chun iad do shábháil, nuair a thóg sé a bhogha chun iad do chosaint, mar gheall ar an 



Nú an chun na n-aibhní a bhí fíoch ort?
Nú an raibh fearg ort chun na farraige?
Déanfair marcaíocht ar t’eachra,
agus slánú is ea do charbait.
9 Tógfair suas go deimhin do bhogha,
na dearbhaithe a dhearbhaís do sna treabhaibh.
Deighilfir aibhní an domhain.
10 D’fhéach na sléibhte ort agus do buaireadh iad.
D’imigh mórthulca na n-uisceacha chun siúil.
Do chuir an doimhneas a ghlór amach.
Do thóg an doimhneas suas a lámha.
11 Do sheasaimh an ghrian agus an ré ’na n-áit chónaithe féin, 
i solas do shaíghead a ghluaiseóid siad, 
i lonnradh do ghatha ag spréacharnaigh.
12 I t’fheirg geóbhair de chosaibh sa domhan.
I t’fhíoch cuirfir uathás ar na geintibh.
13 Do ghluaisís amach chun do dhaoine ’ shlánú,
chun slánaithe led Chríost.
Do bhuailis ceann teaghlaigh an chuirpigh16.
Do nochtais a bhonn go dtí an muineál.
14 Chuiris mallacht ar a shlataibh ríochta,
ar cheann a laochra,
agus iad ag teacht ’na ngaoith guarnain chun mise do scaipeadh.
Bhí a n-áthas mar áthas an té sin a bhíonn ag ithe na mbocht i ganfhios.
15 Dheinis slí sa mhuir17 do t’eachra,
trí dhraoib na n-iomad uisceacha.
16 Do chloiseas18 agus do buaireadh m’inní.
Bhí mo bheóil ag crith ón nguth.
Téadh lofacht isteach im chnámhaibh,
ag leathadh fúm thíos,
chun go nglacad suaimhneas i ló an bhuairimh;
agus go dtéad suas chun ár ndaoine atá criosaithe.
17 Óir ní bheidh bláth ar an gcrann fige,
ná ní bheidh séid in sna fíniúnaibh;
beidh saothar an olachraínn in aistear.
Ní thabharfaidh an pháirc aon bhia.
Ídeófar an tréad ón gcró,
agus ní bheidh áirnéis i stáblaíbh.
18 Ach beidh áthas ormsa im Thiarna,
agus aoibhneas agam im Dhia Íosa.

ndearbhú a bhí déanta aige dá dtreabhaibh: nuair a bhí na sléibhte ag crith, agus an doimhneas ’na sheasamh agusa 
thonnthacha tógtha in áirde ’na gcruaich mar ’ bheadh lámha árdaithe chun neimhe: nuair a sheasaimh an ghrian 
agus an ré, úmhal dá órdú, &c. Úmhal dá fheirg, an fhearg na raibh chúthu san ach a bhí chun namhad a phobail. 
Nách mó go mór a dhéanfaidh sé ar son a aonmhic agus in aghaidh namhad a eagailse!

16 Véar. 13. “Ceann teaghlaigh an chuirpigh”, .i. leithéid Pharao fadó agus Antichríost ’na dhiaidh so.
17 Véar. 15. “Dheinis slí sa mhuir”, .i. chun do phobail a thabhairt saor ó dhaoirse na hÉigipte: agus déanfair iúnaí den 

tsaghas chéanna sa tslí sprideálta chun clainne na heagailse do thabhairt saor óna namhaid.
18 Véar. 16. “Do chloiseas”, .i. na huilc atá ag teacht anois ar chlaínn Israél mar gheall ar a bpeacaíbh, agus a 

thiocfaidh ’na dhiaidh so ar na peacachaibh ná déanfaidh aithrí. Agus cuireann an t-eólas so roim ré atá agam ar na 
holcaibh sin fonn báis orm i dtreó go mbeinn i suaimhneas sara dtiocfaidh na trioblóidí móra san lena dtógfar chun 
siúil an uile shaghas maitheasa ón ndream mallaithe.
—Ibid. “Go dtéad suas chun ár ndaoine”, .i. ag triall ar an gcuallacht aoibhinn atá in ucht Ábrahaim agus iad 
criosaithe, .i. ollamh chun gluaiste in éineacht leis an dTiarna suas ar neamh, lá a dheascabhála. Agus suas chun na 
háite sin an aoibhnis is ea ’ sheólfaidh Íosa, mo Shlánaitheóir, mise lá éigin, ag déanamh gáirdeachais agus “ag 
canadh salm”; v. 18, 19.



19 Is é an Tiarna Dia mo neart,
agus déanfaidh sé mo chosa ar nós cosa na bhfia,
agus béarfaidh sé bua, agus seólfaidh sé me
ar na háiteannaibh árda, ag canadh salm.

Nóta

1 Cad [é] an díoltas: the word  é was missing in the manuscript and has been supplied in this
edition.
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